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TANULMÁNYOK

Tudományszervezés, tudósképzés*

Valamilyen tudományszervezés is és tudósképzés is 
mindig történt a református egyházban.

A reformáció korában egyes nyomdák, főúri mecé
nások vagy lelki-szellemi központok körül szerveződött 
a „tudomány”. Az ellenreformáció másfél századában az 
„ahogyan lehet” gondolata határozta meg az egyház szel
lemi arculatát. A Türelmi Rendeletet követő talpraállás 
részben visszanyúlt korábbi hagyományaihoz, részben 
— a XIX. század második felétől, vagy inkább a har
madik harmadától kezdődően — új formákat is létre
hozott: a tudós társaságokat. Ezek mellett jelentek meg 
századunkban a különböző egyesületek és szövetségek, 
amelyek némi részben efféléket is célul tűztek maguk 
elé.

A második világháborút követően 1972-ben történt 
a Doktorok Kollégiumának szervezett létrehozása: szü
letésekor némi nemzetközi érdeklődést is kiváltva. Az 
utóbbi években felújította munkásságát a Coetus The
ologorum, a teológiai tanárok munkaközössége.

Úgy vélem, azt a kérdést nem kell feltennem, hogy 
szükség van-e a tudományszervezés, illetve a tudóskép
zés formáira — nyilván egyetértünk abban, hogy igen, 
feltétlen szükség van rá. Talán azt sem kell feszegetnem, 
hogy ennek nyilvánvalóan valamiféle közösségi változa
tát tartjuk kívánatosnak, illetve megfelelőnek.

Arról már biztosan kell néhány szót váltanunk: hogy 
ha legyen, akkor milyen legyen? Alkalmas-e a DC en
nek a feladatnak a vállalására, vagy megfelelőbb formát 
kell találnunk? — Hogy rögtön feleljek is a kérdésre: 
úgy vélem, az utóbbi évek irányába tovább fejlődő DC 
alkalmassá válhat mind a református egyházi tudo
mányosság szervezésére, mind a tudósképzés ügyének 
a vállalására.

A z  átalakulás során nyilván szükség lesz belső meg
újulásra: a belső szabályozás felülvizsgálatára. A manap
ság oly divatossá vált „autonómia” emlegetése helyett 
bizonyára megfelelő hangsúlyt kap majd — a teológia 
tudományáról szólva — a „theonomia”. Az egymástól 
eltérő, egymással olykor vitába szálló teológiai nézetek 
bizonyára megtanulják majd Pál apostoltól, hogy „alá
zattal különbnek tartsátok egymást magatoknál” (Fil 
2,3). Az új szabályozás bizonyára módot talál arra is, 
hogy a létező, és esetleg később létrehozandó teológiai 
tudományos kutatóintézeteket megfelelően integrálja. A 
„tanítók” felelősségét ismételten felismerve, nyilván 
meglesz a hittani, egyházjogi, etikai „approbatio”-nak a 
megfelelő rendje, amelyhez — prófétalelkek engednek 
a prófétalelkeknek — tartozó fegyelemmel, és tisztes 
önfegyelemmel mindnyájan igazodni fogunk.

Külön meg kell tervezni (jaj, ki tudja hányadszor!) a 
nemzetközi szellemi-tudományos kapcsolatok rendjét: 
hogy e kapcsolat ne csak a „legújabb teológiai eredmé
nyek” szolgai átvétele legyen és maradjon, hanem a ma-
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gyar teológiai gondolkozás (a valóban magyar, valóban 
teológiai, és valóban gondolkozás) eredményei is beke
rüljenek a nemzetközi teológiai áramlásba.

A z alapszabály újjáalkotása során — amint ezt az 
imént már említettem — az utóbbi évek belső fejlődé
sének az irányát kell követnünk. Az újszövetségi szek
ció, a hymnológusok, a néprajzosok — s talán más szek
ciók is — rendszeres munkaterv szerint dolgoznak, ki
adványaik jelennek meg, illetve állnak megjelenés előtt. 
Nemcsak a nyári plenáris alkalmakon találkoznak, ha
nem év közben is.

A DC kereteit feltétlenül tágítanunk kell. E mostani 
alkalommal (reménység szerint) megalakul az egyházjogi 
szekció is, és tulajdonképpen már létre kellett volna jön
nie a pedagógiai szekciónak is. Ehhez az alapvető szer
vezési elvet is meg kell változtatnunk. Eddig ugyanis a 
tagok a teológiai doktorok voltak, kiegészülve az egyházi 
szolgálatban álló bölcsészdoktorokkal. A bővítés termé
szetes iránya az egyházi szolgálatban állók mellett az 
egyházi tisztségviselők körére terjedhetne — rendes ta
gokként felkérve az egyetemi doktorátussal rendelkező
ket. (A kialakuló megbeszélés természetesen tovább tá
gíthatja majd a szerveződés körét.) Meghívott tagként 
természetesen részt vehetne bárki — tehát érdeklődők, 
más felekezetek tudósai, a leendő doktorok is.

A  tudósképzést a jelenlegi körülményeink között a 
lehetőségek szerint szervezetten — posztgraduális for
mában kellene megszerveznünk. A jelenlegi teológiai 
képzés keretében egy általános teológiai tájékozottság 
megszerezhető. Korábbi szakosodás ezt nyilván veszé
lyeztetné. A még mindig feszítő (de reméljük, néhány 
éven belül enyhülő) lelkészhiány alig tenné lehetővé, 
hogy a vizsgákat követően néhány évig még nélkülözze 
az egyházi szolgálat a frissen végzett lelkészeket. A hi
ány enyhülésekor azonban elképzelhetőnek látszik, hogy 
kisebb parókián szolgálva — a javadalmat kellő ösz
töndíjjal kiegészítve — irányított képzés történjék, rend
szeres konzultációkkal, időközi vizsgarendszerrel, a dok
torálás meglévő (esetleg igazítandó?), illetve a magán
tanári vizsgarend (habilitáció) újabb formáinak az előí
rásai szerint.

Megfontolandó, hogy a régiek jó gyakorlatát követve, 
egyben élve a felsőoktatás új lehetőségeivel, — egy-egy 
teológiai főiskola (református hittudományi egyetem) el
végzése mellett, illetve utána, nappali vagy levelezőkép
zés keretében nem kellene-e a teológus diákokat arra 
is bíztatni, hogy az egyházi tudományosság színvonalá
nak emelése, illetve annak a „világi” tudományossággal 
mintegy szinkronba hozatala érdekében vállaljanak to
vábbi tanulmányokat.

Újra átéljük: „ars longa, vita brevis”. Tudo
mányszervezés, tudósképzés területén ismét nyitva áll 
annak a lehetősége, hogy az „ahogyan éppen lehet” to
rokszorító gyakorlata helyett megkeressük azt a formát, 
„ahogyan Krisztus ügyéhez egyedül méltó”.

Dr. Márkus Mihály 
(Tata)
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Igehirdetésünk a telekommunikációs korban

B evezetés

Annak a hihetetlen gyorsasággal változó, naponta új 
történelmi, tudományos és technikai meglepetésekkel 
szolgáló kornak, melyben élünk, egyik találó elnevezése 
az, hogy korszakunk a telekommunikáció kora. Annyira 
az, hogy ma már, itt a 3. évezred küszöbén, nemcsak 
a távközlési eszközök „népszerűségéről", hanem egyene
sen az „uralmáról”, sőt „kultuszáról” lehet beszélni. Egy 
szellemes és találó diagnózis szerint ma már nem mi kap
csoljuk be a televíziót, hanem a televízió kapcsol be min
ket. Ugyancsak sokat mondó az az adat is, miszerint az 
Egyesült Államokban ma már olyan klinikák is működ
nek, ahol nem valamelyik kemény drog szenvedélybe
tegeit ápolják, hanem a „tévédrog” betegeit, mivelhogy 
a televízió maga vált droggá. S ennek a drognak sokkal 
de sokkal több áldozata van, mint a különféle drogoknak 
(pl. a heroinnak, merihuananak). Ami a perspektívákat 
illeti, úgy tűnik, hogy rövidesen teljesen feleslegessé vál
nak a konferenciai utazgatások. Az illető szakember tu
dós, közgazdász vagy politikus csak bekapcsolja 
íróasztalán a készüléket, s máris részt vehet teljes in
tenzitással a szakmai vitában. Bizony nagy utat tettünk 
meg 1650 óta, amikor portugál felfedezők jelentették, 
hogy Afrikában egyik faluból a másikba dobolással köz
vetítenek üzenetet. Egy 1986-ból származó statisztika 
szerint mintegy 600 millió tévékészülék működött a vi
lágon, azaz minden 8. emberre jutott egy tévékészülék. 
Az átlag amerikai hetente 30 órát néz tévét, az átlag 
magyar napi három órával számolva hetente 18-20 órát 
tölt a képernyő előtt. Egy találó megállapítás szerint már 
„a járóka rácsain keresztül” tévézni kezdünk. Megálla
píthatjuk tehát, hogy témánk megfogalmazói a realitások 
talaján mozognak, amikor korunkat telekommunikációs 
kornak nevezik.

A téma megfogalmazói szerint az a feladatunk, hogy 
ebben a telekommunikációs kontextusban vizsgáljuk a 
„textus”, azaz az igehirdetés lehetőségeit, problémáit. Ma
ga a cím azt a szemléletet reprezentálja, sőt sugallja, hogy 
igehirdetésünk nem maradhat olyan a telekommunikációs 
korban, mint azelőtt. Témánk megfogalmazói nyilván úgy 
látják, hogy a telekommunikációs korszak sajátos kihívás 
az egyház igehirdetésével szemben is. Úgy, ahogyan az 
a színházzal, mozival, általában az előadóművészetekkel 
szemben. Felvetődik tehát a kérdés, nincs-e szükség az 
igehirdetésnek valami merőben új, az eddigitől elütő, au
diovizuális formáira? Sőt bizonyos értelemben új „tar
talmú” igehirdetésre is? Olyanra, melyben nem a Biblia 
a textus, hanem a történelem, az ember, az élet? Olyan 
igehirdetésre, mely nem Isten nagyságos dolgairól való 
bizonyságtétel, hanem információ a keresztyén világnézet 
álláspontjáról az emberi élet olyan időszerű kérdéseiben, 
mint pl. az abortusz, a válás, az AIDS és hasonlók. Íme 
a probléma „in nuce”!

Mai előadásunkban ezzel a problémával kell szem
benézni. Annak ellenére, hogy Isten kegyelméből ma még 
hazánkban ismeretlen az elektronikus egyháznak ha nem 
is a fogalma, de a gyakorlata. Jelen pillanatban még az 
ún. rádiós félórák és tévé-negyedórák, vagy egy-egy nagy
ünnepi istentisztelet-közvetítések még nem jelentenek
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konkurenciát a gyülekezeti istentiszteletek szempontjá
ból. Az egyre gyorsabb ütemű amerikanizálódás és ka
pitalizálódás következtében azonban a mi ajtóinkon is 
zörget a telekommunikáció diktatúrája. Ha valakinek, ak
kor nekünk éppen, akik hangsúlyozottan az Ige egyháza 
vagyunk olyan értelemben is, hogy legelső, legfőbb, leg
alapvetőbb tevékenységünk a gyülekezetben a szószéki, 
a gyülekezeti igehirdetés: meg kell birkóznunk a prob
lémával.

I.

Az első kérdés, amivel nyíltan szembe kell néznünk 
az, relativizálja-e a telekommunikációs kontextus az egy
ház igehirdetését? Csakugyan lehet-e a szószék „funk
cióvesztéséről” beszélni a telekommunikációs korban? 
Első pillanatra, a problémát csak felszínesen vizsgálva 
úgy tűnik, lehet, sőt nemcsak lehet, hanem kell is. Nem
csak azért, mert a telekommunikáció elveszi az emberek 
idejét (ha ma még nem is, de holnap) az egyháztól. Hanem 
sokkal inkább azért, mert a televízió pl. — de ugyanígy 
a rádiózás is — egyfajta antikrisztianus axiológiát hirdet. 
Én most nem is gondolok a manipulált „tudatiparra”. Gon
dolok egy egészen hétköznapi tévéműsorra, melyben kri
mik, rockzenekarok, zenészeknek álcázott félelmetes 
emberi szörnyek, borotválatlan, züllött kinézésű népmű
velők, kultúraterjesztők fejtegetik zavaros elméleteiket. 
Nem is szólva a különféle sarlatánok, szektaprédikátorok, 
félművelt tévériporterek beszélgetéseiről és beszélteté
seiről. De ne is folytassuk. Csak állapítsuk meg össze
foglalóan: a telekommunikáció általában antikrisztusi és 
antihumánus eszmék szolgálatában áll. Roppant érdekes 
és ébresztő tanulmány volna feltárni, mivel és mennyiben 
járult hozzá a deviancia terjedéséhez csak itt, a mi ha
zánkban, a telekommunikáció.

Ennek ellenére mégis azt állítjuk, hogy teljesen alap
talan és teljesen szakszerűtlen beszéd az igehirdetés 
funkcióvesztésének emlegetése. Több okból is. Először 
is azért, mert az igehirdetés alapja nem valamiféle emberi 
kultúrszükséglet, életfilozófia vagy etika, hanem az em
beriség történetének egyedülálló, semmihez sem fogható 
és racionálisan egyáltalán nem magyarázható eseménye. 
Isten kijelentése, önközlése, magafeltárása az Ő emberei 
előtt. A kijelentés vertikális telekommunikáció. Csúcs
pontja az inkarnáció, az Ige testté létele. Ezt a vertikális 
telekommunikációt az emberi, a horizontális nem rela
tivizálhatja. Valahogy úgy, ahogy a tengeralatti telefon- 
kábel mit sem változtathat azon, ha a nap hétágra ragyog 
az égen. Másodszor a telekommunikáció azért nem re
lativizálhatja az egyház igehirdetését, mert a pneumatikus 
Telekommunikátor, Jézus Krisztus tegnap és ma és örök
ké ugyanaz. Azaz Ő ma sem mond mást, mint amit mon
dott a telekommunikáció előtti korszakokban. A 
telekommunikáció korában élő embernek ugyanúgy Ő, 
és csak Ő a Megváltója, mint azé az emberé, aki dobszóval 
közölte információit a távollakókkal. Harmadszor, a te
lekommunikációs korszak azért nem relativizálhatja  a ver
tikális telekommunikációt, mert a vertikális telekommu
nikáció csodája a Szentlélek műve (ACS 2, 6-11). Ne
gyedszer, a vertikális kommunikációnak a maga életfor
máló hatása szempontjából nincs is szüksége a 
horizontális kommunikáció eszközeire, fogásaira, lélek
tanára. Hogyan is írja nagyszerű könyvében a maradi-
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sággal igazán nem vádolható, só't nagyon is modern Hel
muth Thielicke Spurgeonról? „Semmiben sem hasonlít 
a módszeres evangélizmus managerjeihez, akik a tömeg
szuggesztió technikáival manipulálnak a lelkekben és az 
üdvösség mérnökeinek akarnak bizonyulni. Spurgeon 
még semmit sem tudott a propaganda raffinériáiról és 
a tudatalatti befolyásolásáról, mely a titkos vezérképek, 
vágyálmok és szorongáskomplexumokra való appellálás
sal dolgozik, kiindulva a pszichoanalitikus tesztek meg
figyeléseiből és eljárásaiból. Ő csak az Ige hatalmával 
változtatta meg hallgatóinak lelkét.” (Vom Geistlichen Re
den. Stuttgart 1961, 7.) Az igehirdetés dinamikája tehát 
nem a horizontális telekommunikáció (technikák) függ
vénye, hanem a vertikális telekommunikáció valóságáé. 
Ezért teljesen eltévesztett dolog az igehirdetés funkció
vesztéséről beszélni.

Sőt! Ha mélyére megyünk a problémának, egyenesen 
az igehirdetés funkciójának időszerűségéről kell beszél
nünk. Éspedig éppen a telekommunikáció szempontjá
ból. Tételszerűen fogalmazva: A  keresztyén igehirdetés 
egyik par excellence prófétai feladata ma a telekommu
nikáció korában a telekommunikáció bátor, következe
tes, biblikus kritikája. Istennek hála, a legteljesebb gon
dolat, szólás és lelkiismereti szabadság korszakában 
élünk. A mi feladatunk mégis az, hogy az Ige mérlegére 
tegyük a jelenségeket. Nekünk nem az a feladatunk, 
hogy Isten Igéjét és az azt hordozó Bibliát tegyük a te
lekommunikáció mérlegére. Fordítva! A telekommuniká
ció kell, hogy az Ige mérlegére kerüljön! Az a sok an
tikrisztusi, antihumánus és antiszociális inspiráció, ami 
a legvadabb ösztönöket felkorbácsoló rockzenéből, kri
mi-dömpingből, az élet értelmét az ún. édes életben su
galmazó filmekből, a brutalitás, a szerzés, az ököljog 
népszerűsítéséből oly gátlástalanul árad, sehonnan más
honnan radikális és reális kritikát nem kaphat, csak az 
egyház igehirdetéséből! Ezért ma nemcsak az egyházat, 
az egyház problémáit kell magyarázni a tévében a né
zőknek. Hanem a rádió és a televízió közleményeit, szto
rijait, adásait is értelmezni kell, kritizálni kell a gyüle
kezeti igehirdetésben. Mintegy megmutatni a begerjedt 
tévéimádók előtt az érem másik oldalát. Ez a szolgálat 
annál fontosabb lesz, minél inkább visszaél (!) az egyház 
az elektronika lehetőségeivel. A neves német teológus, 
Horst Albrecht írja a Wege zum Menschen c. folyóirat
ban 1989-ben az amerikai tévésztár-evangélisták, J. 
Swaggart és J. Bakker botrányai kapcsán: „Hajmeresztő 
sarlatánságok médiuma a televízió (ma Amerikában). Az 
egész a pénzszerzés szolgálatában áll. A New York Ti
mes adatai szerint Amerika tévéprédikátorai 1988-ban 
2 milliárd dollárt inkasszáltak. Ez az összeg pontosan 
annyi, mint az amerikai költségvetés iskolai könyvekre 
előirányzott összege”. (1989. 106.) Mi még nem tartunk 
itt. Hála Istennek, még nincsenek sarlatán tévéprédiká
toraink. De ami van, az is éppen elég impulzust ad a 
telekommunikáció következetes, bibliai szempontú, bá
tor kritikájának gyakorlására.

Állapítsuk meg tehát, mint eddigi vizsgálódásunk első 
főeredményeként azt a felismerésünket: Igehirdetésünk 
telekommunikációs kontextusából egyáltalán nem követ
kezik az a leverő érzés, hogy mi vagyunk immár a modern 
világ feleslegessé lett emberei. Ha igehirdetésünk a szó 
legbibliaibb értelmében csakugyan ige-hirdetés és nem 
valamiféle „vasárnapi bla-bla”, amiről Bohren beszél a 
homiletikájában, akkor, ha olykor még „pusztába kiáltott 
szónak" tűnik is, mégsem az, mert úgy járul hozzá a köz
vélemény, közízlés, közgondolkodás formálásához, mint 
a kis kovász, mely az egész tésztát megkeleszti vagy mi
ként az eső és a hó, mely leszáll a földre és termővé,

gyümölcsözővé teszi azt (Ézsaiás 55,10). De különben 
is, a keresztyén igehirdetés címzettje (dativusa) az egész 
világ (Mt 24,24; Mt 28,18-20; Mk 16,15).

II.

Témánk teológiai megvilágítása után lépjünk tovább 
egy kérdéssel, hogyan lehet beleállítani a telekommuni
kációt az igehirdetés szolgálatába? Mivel a keresztyén 
igehirdetés, a bibliai kérygma címzettje az egész világ, 
ezért a keresztyén igehirdetésnek nem defenzív maga
tartást kell tanúsítani a telekommunikáció eszköztárával 
szemben, hanem inkább eszközül kell azt használni a 
maga küldetésében, ami annyit jelent, hogy a Krisztus 
evangéliumának „proklamálásában”, „explikálásában” és 
„applikálásában”. A telekommunikáció pozitív felhaszná
lására bíztatja a ma élő egyházi nemzedéket mindjárt 
maga az ősegyház, mely a szóbeli (verbális) igehirdetés 
mellett vehikulumnak használta az írást, a litteralitást. 
Gondoljunk pl. Pál apostol „körleveleire” (pl. Kol 4,17). 
Ugyanígy az óegyház, mely az üldözések után az építészet 
segítségével terjesztette egyre szélesebb körben az evan
géliumot, ti. bazilikákat épített. De a telekommunikáció 
igénybevételére ösztökél a reformáció nemzedéke is, mely 
a könyvnyomtatás segítségével terjesztette a tiszta taní
tást távoli országok lakosai között is. Ugyanígy a bel
misszió is, melynek sajátos eszköze volt a folyóirat és 
a röplap-misszió (Fliegende Blätter) az evangélium ter
jesztése céljából. Sőt a reklám- és propagandapszicho
lógia manipulációiról mit sem tudó Spurgeon 
igehirdetésének terjesztésében is milyen nagy szerepet 
játszott a telekommunikáció akkor legmodernebb formá
ja, a Morse távíró. Spurgeon minden vasárnap délelőtt 
elhangzott igehirdetését telegramm közvetítette London
ból Amerikába, úgyhogy a nagy amerikai vasárnap esti 
és hétfő reggeli lapok frissen tálalták a nagyközönség 
elé Spurgeon néhány órával azelőtt elhangzott prédiká
cióját. Ma ilyen szolgálatot teljesíthet a film, a magnó, 
a video és nem utolsó sorban a rádió és a televízió. Mi 
most e kettő homiletikájával foglalkozzunk kissé köze
lebbről!

Az alapvető kérdésünk legyen mindjárt az, milyen 
előnyökkel járhat az igehirdetés szempontjából a tele
kommunikációs eszközök alkalmazása? A legfőbb előny 
a legszélesebb nyilvánosság biztosítása a Krisztus evan
géliuma számára. Amíg egy-egy templomban néhány 
száz, legfeljebb pár ezer ember hallgathat egy-egy ige
hirdetést, addig a rádió és a televízió segítségével több 
millió ember hallgathatja! VI. Pál pápa egyenesen azt 
írja „Evangelii Nuntiandi” c. 1976-ban kelt iratában, 
hogy a telekommunikációs eszközök segítségével az 
egyház úgymond „a háztetőkről hirdetheti a reábízott 
evangéliumot”! Hasonlóképpen látják a missziológusok 
is a kérdést, mivel ők a helyi gyülekezetek horizontján 
túlra, a mindig növekvő „világgyülekezetre” gondolnak. 
A telekommunikáció segítségével, írja egy missziológus, 
a katholikus W. Bühlmann, az egész világot az evangé
lium hallgatásának terévé változtathatjuk. A józanabb 
szakemberek azonban tudják, hogy a vallásos rádió- és 
tévéműsorok távolról sem érnek el olyan tömegeket, 
amilyenről a lelkesedők álmodoznak. A tapasztalat sze
rint a vallásos telekommunikáció azokat a távol-, illetve 
kívülvalókat éri el, akik már eleve motiválva vannak, 
vagy akik különben is részt vesznek az egyház életében. 
Ennek ellenére legalább a lehetősége adott annak, hogy 
igehirdetésünk kitörjön a maga egyházi gettójából. Az 
újabb protestáns gyakorlati teológia (Traugott Stählin,
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Manfred Josuttis, Horst Albrecht, Peter Cornehl, hogy 
csak őket említsük) ebből a szempontból értékeli sokra 
a telekommunikáció lehetőségeit.

Milyen legyen most már a rádiós igehirdetés? Mik 
a rádiós homiletika legfontosabb szempontjai? Az egyik 
ilyen szempont az, hogy a rádiós prédikáció célja „nem 
visszanyerni az embereket az egyháznak, hanem doku
mentálni az egyház odafordulását az emberekhez (vö: H. 
J. Schultz, Evangelisatio in Rundfunk, in: Medium 
1/[1963], 103 kk). Az evangélium információ valami me
rőben újról, bátorítóról, amit ha az ember elfogad, 
könnyebb lesz az élete (uő.). Az evangélium átlép a val
lásos, a szakrális és kultikus horizonton, s megszólal a 
maga igazi kontextusában, a világ nyilvánosságában! [Uő., 
uo.]. A rádiós prédikáció feladata a szakirodalom szerint: 
reprezentáció, lelkigondozás, misszionálás és részvétel a 
kor kérdéseinek megbeszélésében. Reprezentáció, mert 
az egyház ilymódon is jelzi, hogy létezik, éspedig úgy, 
mint a megdicsőült Krisztus tanúja. Lelkigondozás, mert 
alkalmat ad az akadályozott hívők, a betegek, öregek, 
úton levők épülésére. Misszió, mert alkalmat ad az el
távolodottaknak vagy nemkeresztyéneknek az evangéli
um meghallására. És részvétel a kor égető kérdéseinek 
megbeszélésében az evangélium világosságával. Ezek a 
célok a következő további követelmények elé állítják a 
rádiós prédikációt: 1. Legyen a rádiós prédikáció min
denek előtt figyelemre méltó! Figyelmet ébresztő! Egy 
fáradt, monoton, felolvasó hang a harmadik mondat után 
már nem éri el a figyelem szintjét. A megszólított csak 
fél füllel figyel, különösen akkor, ha az igehirdető litur
gikus hangnemben beszél. Az ilyen ún. klerikális álarc 
a megértés legerőteljesebb barikádja. A mondanivalót 
természetesen szó szerint ki kell dolgozni. Mégsem írás 
stílusban, hanem beszédstílusban kell előadni. Késztes
sen a rádiós prédikáció „oda”-hallgatásra. Ennek érde
kében jó újra tudatosítanunk, hogy theoretikus 
fejtegetések ritkán ragadják meg a figyelmet. 3. Legyen 
a rádiós prédikáció „kódolható”, azaz érthető. Az átlag 
ember képekben gondolkodik és konkrétan. A kép által 
lesz az absztrakt fogalom világossá (megtérés, hit, üd
vösség). De ez nem jelent állandó képhalmozást. Mi lenne 
a szobából, ha csupa ablak volna? Elég egyetlen világos 
vagy esetleg két világos példa! És 4. Késztessen gon
dolkodásra, utána-gondolásra a rádiós prédikáció. Éppen 
ezért nagyon fontos, hogy legyen egy gerincmondata (Pl. 
a megtérés az élet igazi therápiája). Mindezekben túl 
azonban legyen a rádiós prédikáció először vigasztalás, 
aztán ébresztés (kijózanítás, eszméltetés) és végül is hí
vás, hívás, hívás: Jö jjetek  énhozzán mindnyájan”. A rá
diós prédikáció sokkal inkább dialógus, mint proklamáció. 
Valami olyan „beleszólás” a hallgatók életébe, gondol
kodásába, egymás közti töprengésébe, amilyen beleszólás 
volt Jézus kérdése az emmausi tanítványok beszélgeté
sébe: „Micsoda szavak ezek, melyeket egymással váltotok 
jártotokban? És —  egyáltalán — miért vagytok szomorú 
ábrázattal?” (Lk 24,17).

Lépjünk azonban még tovább eggyel, s vessük fel 
azt a kérdést is, milyen legyen a televíziós prédikáció”? 
Am int a szakirodalom mutatja, az ún. „tele-homiletika” 
még gyerekcipőben jár. A z  eddigi munkálatok eredmé
nyei a következőkben foglalhatók össze. Minden televí
zióban elhangzó prédikáció (legyen az templomból tör
ténő  közvetítés, vagy külön ún. 5 perces igehirdetés) 
alapvető követelménye az, hogy legyen üzenete! Legyen 
egy rövid mondatban kifejezhető kérügmája! (Jézus hív
ja  a megfáradtakat. Mindenre van erő a Krisztusban. A 
hit tesz igazán szabaddá. Az élet legnagyobb értéke a 
szeretet. Minden helyzetben van értelme az életnek stb.

stb.) Másodszor, ezt az üzenetet nem a magunk nevé
ben, hanem az Úr nevében kell átadni. A prédikátornak 
nem szabad bújócskát játszania. Nem kell szégyellnie, 
nem kell pietizmusnak éreznie, hogy az Úr nevében 
szól. Mi Krisztusért járunk követségben, s az Ő nevében 
kell kérnünk hallgatóinkat, béküljenek meg Istennel. 
Harmadszor, nem szabad feledni, hogy nem a hangunk
kal, gesztusainkkal hatunk, hanem a mondanivalónkkal. 
Éppen ezért elemi követelmény, hogy kívülről, papír nél
kül beszéljünk. Csak a Biblia lehet nyitva előttünk és 
nem a kéziratunk! Vigyázzunk, a kandi kamera olykor 
a kéziratot is mutatja, még a betűk formáit is, a kor
rekciókat, beszúrásokat is. De azt is, ahogyan az ige
hirdető lapoz a kéziratában. Vagy előre, vagy utólag. Sőt 
azt is megmutatja a kamera, ha valaki nem ismeri ki 
magát a kéziratában, s kínos másodpercekig tart, amíg 
újra felfedezi — látható megkönnyebbüléssel — a be
széd fonalát. Ugyanilyen visszatetsző, amikor mondjuk 
nagy exclamatio kíséretében előlegezzük a gesztust 
(Mert nézzétek csak testvéreim, mondjuk és felemeljük 
a jobb tenyerünket), de akkor beáll a rövidzárlat, nem 
ugrik be, mit is akartunk mondani, s a gesztus ott van 
mintegy kimerevítve a szószék felett, a szem pedig ide
gen pislog bele a kéziratba, mi is következnék most. 
Tanulság: a tévéprédikációra kétszeres erővel kell ké
szülni. A prédikációt meg kell tanulni. De Spurgeon ta
nácsa szerint, hogy ti. a gondolatokat kell előkészíteni 
s nem a szavakat. A kreatív gondolat megtalálja a sza
vakat. Fordítva ritkán! További tanulság: Televíziós pré
dikálásra nem mindenki alkalmas. Nem az egyházban 
betöltött, így vagy úgy megszerzett pozíciónk tesz alkal
massá erre a szolgálatra, hanem a felülről adatott ke
gyelmi ajándék. Tévéprédikálásra csak az az igehirdető 
alkalmas, aki legalább húsz percig tud megragadóan, le
bilincselően, összefüggően és papír nélkül beszélni. A 
televíziós prédikáció dialektikája éppen az, hogy a leg
nagyobb nyilvánosság közepette is a legteljesebb inti
mitással szól a nézőhöz, mintha csak ketten volnának 
a világon, a szobában, ő, aki ott a képernyőn beszél és 
ő, aki a képernyő előtt ül és hallgatja. Amilyen furcsa 
volna, ha egy bizalmas négyszemközti beszélgetésben pl. 
a lelkigondozó papírról olvasná fel mondanivalóját a 
partnere előtt, olyan groteszk, amikor a tévéprédikátor 
a kéziratba pislog, sőt egyenesen abból beszél. De el
méleti fejtegetések helyett lássunk egy pozitív konkrét 
példát. Íme egy szemtanú (Rolf Winter) így írja le Billy 
Graham egyik televíziós prédikációját: „Miközben Gra
ham nyugodt arccal kis Bibliáját kezében tartva a szó
noki emelvény felé megy, máris érezhető az, amit más 
lelekészek megvetően tömegpszichózisnak neveznek... 
Graham saját televíziójának kamerái működésbe lép
nek. Negyven percig fog tartani a beszéd. A kamerák 
az utolsó két perc előtt villogni kezdenek. Pontosan kell 
végezni. Graham halálpontosan fogja befejezni, olyan 
megbízható, mint a napfelkelte... Mondanivalója egysze
rű, de hatásosan adja elő. Egyesek, akik csak a hecc 
kedvéért jöttek el, és egészen Graham felléptéig min
denen kacagtak, már nem nevetgélnek. Grahamon nem 
lehet nevetni. Erőteljes taglejtésekkel kíséri beszédét, 
poénjai csattannak, hasonlatai találóak... Beszéde való
ságos retorikai mestermű, tanítani lehetne... A közönség 
megigézve ül. Graham azt csinálja vele, amit akar. Moz
dulataival úgy szuggerálja hallgatóinak érzelmeit, aho
gyan a karmester vezényli a zenekarát... A kamera felett 
villogni kezd a lámpa, végezni kell. Graham éppoly zök
kenőmentesen fejezi be szónoklatát, mint ahogyan vé
gigmondta...” Íme a tévéprédikáció egy pozitív modellje.

Minthogy pedig témánk így hangzik, „igehirdetésünk
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a telekommunikációs korban”, most szólnunk kellene a 
bibliai témájú filmek indirekt igehirdető hatásáról, továb
bá a video és a diafilmek használatáról, a nem szószéki 
igehirdetések alkalmain. De most minderről le kell mon
danunk. Mivelhogy:

III.

itt az ideje szembenézni azzal a problémával, milyen 
homiletikai impulzusokkal szolgál a telekommunikációs 
kontextus a tradicionális gyülekezeti igehirdetés számá
ra?

1. A telekommunikáció első impulzusa a gyülekezeti 
igehirdetés számára az, hogy a gyülekezeti igehirdetés 
ne csak repetíció legyen, hanem információ is. Éspedig 
legyen információ Isten országáról és a Bibliáról. Isten 
országáról azért, mert a gyülekezet Isten országának 
előőrse, felvonulási épülete, az a központ, ahonnan tá
jékozódnia kell: Isten országa. A gyülekezetnek olyan 
szüksége van az Isten országáról szóló információkra, 
mint egy mai embernek a hírekre a sajtóból, a rádióból, 
a televízióból, hogy tájékozódva legyen saját országa 
vagy más földi országok helyzetéről. Jézus Krisztus 
evangéliuma tulajdonképpen információ Isten országáról 
(elközelített, tibennetek, tiköztetek van, test és vér nem 
örökölheti). Ugyanígy az apostoli igehirdetés (Isten or
szága nem evés nem ivás... Nem beszédben áll az Is
tennek országa, hanem erőben...). Isten országának hir
detése aranyfonálként húzódik végig a keresztyén ige
hirdetés történetén (E. Staehelin, Die Verkündigung des 
Reiches Gottes in der Kirche Jesu Christi, 1951 kk). 
Újabban Moltmann irányította a teológiai gondolkodás 
figyelmét Isten országára. Nem véletlenül. Isten országa 
az az erdő, amit nem látunk a fáktól. Pedig az erdő a 
lényeg. Ez az erdő tele van meglepetésekkel, evangéli
ummal, amit szem nem látott, fül nem hallott, amit em
bernek szíve meg sem gondolt. Ezért az Isten országáról 
szóló információ mindig meglepetés. Minthogy azonban 
Isten országáról csak az ősinformáció, a Biblia segítsé
gével tudunk aktuális információkat adni a gyülekezet
nek, ezért a prédikáció legyen információ a Bibliáról is. 
De nem a bibliakritika ún. eredményeiről. Tehát ne ne
gatív értelemben szóljunk a Bibliáról, hanem éppenhogy 
pozitív értelemben, arra mutatva rá, miért érvényes ma 
is az ősinformáció, a vertikális kommunikáció. Arra éb
ressze rá a prédikáció a gyülekezetet, hogy mennyire 
egymásra van utalva a bibliai tradíció és a gyülekezeti 
szituáció. Hogy ma is az a hit és engedelmesség segít 
a gyülekezeten, ami segített Ábrahámon, Izsákon, Jáko
bon, Ézsaiás népén. Az első keresztyéneken. Pál apostol 
gyülekezetein. Mivelhogy mint már utaltunk rá, Jézus 
Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Ez a leg
nagyszerűbb és legmeglepőbb bibliai információ! Éppen 
ez az evangélium az, amit csak kevesen hisznek. A hí
vők hitetlensége éppen ezen a ponton ütközik ki legin
kább: Csakugyan az, mint tegnap, Jézus Krisztus? Jézus 
Krisztus ma már nem csak emlék? Mithosz? Költészet? 
„Éppen az a baj, hogy Jézus Krisztus nem ugyanaz, mint 
tegnap” Nos, ezen a ponton tör be az igehirdetés a hi
tetlen hívők tudatába az információval: Jézus Krisztus 
tegnap és ma és örökké ugyanaz. Ezért mondhatjuk, 
hogy a biblikus igehirdetés egyszerre repetitio és infor
máció! De nem csak repetitio, hanem információ is. A 
nagy igehirdetők hagyatékát ebből a szempontból érde
mes igazán tanulmányozni, hogyan válik szószékeiken 
a tradíció repeticiója szituációszerű információvá. A te
lekommunikáció első erőteljes impulzusa a tradicionális

igehirdetés felé az, hogy legyen igehirdetésünk informá
ció is. Legyen a gyülekezeti igehirdetés alaphangja ne 
csak karácsonykor, hanem minden vasárnap: „Mennyből 
jövök most hozzátok, és ímé nagy jó  hírt mondok, nagy 
örömet majd hirdetek, melyen örvend ti szívetek”. A 
ker. igehirdetés és egyháztörténet legeredményesebb 
lelkipásztorának, ahogyan Max Weber nevezi Baxter Ri
chárdot, itt van az egyik titka. Mindig úgy prédikált, 
mintha most érkezett volna frissen az Úrnak színétől.

2. A telekommunikációs kontaktus másik megszívle
lendő impulzusa az, hogy a gyülekezeti igehirdetés le
gyen tudatos interakció is. A prédikáció nem hangozhat 
a fejek felett, hanem „hitből hitbe” hangzik, ami nem
csak teológiai szempontból, de lélektani szempontból is 
igen időszerű figyelmeztetés. A homiléták úgy mondják 
ezt, hogy a prédikátor szeme nem a kéziratból való pus
kázásra, vagy — horribile dictu — felolvasására való, 
hanem a szemkontaktus létrehozására. Az interakció 
szempontjából conditio sine qua non a szemkontaktus. 
De talán még ennél is fontosabb a belső kontaktus, a 
belső figyelem megteremtése. A belső figyelem megra
gadása az indukció segítségével történhet. Eseteknek, 
eseményeknek, tapasztalatoknak az elősorolásával. Pon
tosan azzal a módszerrel, mellyel a Zsidó 11 is él, ami
kor azt akarja bizonyítani, hogy a hit a reménylett dol
gok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőző
dés. A Zsid 11-ben egy képsor tárul elénk. Mintha egy 
láthatatlan televízió előtt ülne az ember, melynek kép
ernyőjén egymást váltják az események, történetek. 
Szinte szemünk előtt látjuk Ábel áldozatát, Énokh fel
vitetését, Noé bárkaépítését, Ábrahám kivonulását és 
sátorozását Izsákkal és Jákobbal, Sára örömét, Izsák fel
áldozását, Mózes tiltakozását, Jerikó kőfalainak leomlá
sát, hogy csak e néhány klasszikus példát említsem. 
Megállapíthatjuk tehát, hogy az igehirdetésnek szószé
ken, lelkigondozó beszélgetésben, katechézisben vagy 
levélben nélkülözhetetlen eleme a narráció (az elbeszé
lés), a leírás. Milyen tudatosan írja pl. Pál apostol is a 
galatáknak úgymond: tielőttetek a Krisztus úgy íratott 
le, mintha tiközöttetek feszíttetett volna meg (3,1 k). 
Ezért nincs is szükség tulajdonképpen az üzenet inten
zitása, közvetlenné tétele szempontjából a gyülekezeti 
istentiszteleten médiumokra (diára, videóra stb). Az ige
hirdetés nagy titka az, hogy verbálisán is előidézhető a 
vizualitás. Itt van csak egyetlen példa a legnagyobb ma
gyar igehirdető, Ravasz László „Gadarai párbaj” c. pré
dikációjából. Íme a vizualitás: „Óh, ez a vég! Sokszor 
megjelenik előttem a víziója: vértől iszamos, gőzölgő pá
rától fedett, síkos, fekete lejtő, szánkáznak lefelé rajta 
és gurulnak bele a halálba táncoló nők, duhajkodó fér
fiak, sikoltozó gyermekek, nyöszörgő és hiába fogódz
kodó vének, családok, osztályok, nemzetek egy őrült for
gatagban. Alól a mélyben loccsan a soha jól nem lakó 
tenger halálos fekete vize. Nem ismersz rá a vad go
molyagból egy-egy arcra? Nagy képmutatók, ünnepelt 
élvezők, gőgös vezérek, jaj, talán a gyermeked, hitvesed 
arca. Nem látod-e a halálzuhatagban népedet — saját 
orcádat? Irtózatos (IR 1,239). Van-e ennél direktebb in
terakció? Van-e sikerültebb plaszticitás? Ez — mond
juk ki bátran — televíziószerűség a javából! Éspedig 
egyszerűen verbális eszközökkel, párszáz tagú gyüleke
zeti istentisztelet keretében. Ravasz László különben is 
művésze a kontaktusteremtésnek. Ha valakinél, nála 
ugyancsak megfigyelhető az interakció művészete. Íme 
„Az Antikrisztus” c. prédikációjának pár nyitó mondata: 
„Az Antikrisztusról akarok veletek beszélgetni. Azt hi
szem elég régi téma és mégis csupa újság, hiszen a mai 
embertől semmi sem áll távolabb, mint az Antikrisztus
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gondolata. Ne siessétek el a mosolygást vagy a közöm
bösséget: azt, hogy Krisztus milyen nagy és valóságos 
személy a számodra az mutatja meg legjobban, ki az 
és milyen, akit Antikrisztusnak tartasz...,, Ennyi az idé
zet, de bőven elég. E néhány mondatban, mint parányi 
makkban a hatalmas tölgyfa, úgy érvényesül a modem 
kommunikációkutatás minden lényeges követelménye, 
jó emberöltővel a modern kommunikációkutatás ismert
té vált eredményei előtt. 1. Ímé a világos téma-megje
lölés (a gerincmondat): „Az Antikrisztusról akarok ma 
veletek beszélgetni!” 2. Íme az interakció, a hídverés a 
prédikátor és a gyülekezet között: „veletek beszélgetni” 
(Tehát nem tanítást adni néktek, nem rádöbbenteni ti
teket, bávatag, félművelt, ostoba kispolgári hallgatóság, 
hanem „veletek beszélgetni”, mint testvér a testvérrel, 
éspedig beszélgetni.) S ezzel két legyet üt egy csapásra,
a) Azonnal intim kontaktust teremt önmaga és hallga
tósága között, b) Eleget tesz a legeslegbibliaibb homi
letikai követelménynek, hogy ti. legyen a prédikáció test
véri, bizalmas beszélgetés (homília, homileüein). 3. De 
megjelenik a szükséges repetitio is: „azt hiszem elég régi 
a téma”, hogy azonnal átcsapjon 4. az információba 
„mégis csupa újság”. Sőt 5., az ún. paradox intenció is 
megjelenik a „képernyőn”, amikor így szól: „A mai em
bertől semmi sem áll távolabb, mint az Antikrisztus gon
dolata”. Sőt 6., a mosolygás és közöny blokkolása is 
megtörténik ezzel a mondattal: „Ne siessétek el a mo
solygást vagy közönyt...” Ímé az interakció fontossága. 
A telekommunikáció egyik impulzusa az interakció fon
tosságának felfedezése, ennek az effektusnak a felhasz
nálása az igehirdetésben.

3. Az információ és az interakció felfedezésének mo
tiválása mellett van még egy harmadik impulzusa is a 
telekommunikációnak, s ez az inspirációra, az inspiratív 
hatásra törekvés fontossága. Mi a titka a telekommuni
káció inspiratív hatásának? Az érzelmi hatás, az érzel
mek megmozgatása. Vagy felháborodást, vagy elidege
nedést, vagy részvétet, vagy az utánzás vágyát, de va
lamilyen érzelmi hatást kivált a telekommunikáció. A 
Schleiermacherrel szembeforduló homiletika bizalmatlan 
volt az érzésekkel szemben. Az újabb homiletikai kom
munikációkutatás fedezte fel az azóta Piper által köz
hellyé lett tapasztalást: A  prédikáció legmaradandóbb 
hatása érzelmi síkon jelentkezik! Fel kell vetnünk a kér
dést tehát témánk befejezése felé közeledvén; milyen 
érzelmek ébresztésére törekedjék a prédikáció és ho
gyan tudja az e törekvéseket realizálni? Legjobb, ha ta
nácsért e kérdésben az igehirdetéstörténet olyan nagy 
alakjaihoz, mint Whitfield, Moody, Spurgeon, Lüthi, Ra
vasz fordulunk. Ők maguk is a mély érzések emberei 
voltak, akik tudtak egy nagy titkot. Azt, hogyha az ige
hirdetés nem éri el a szívet, akkor ott hiábavaló volt 
minden ragyogó eszme és elmefuttatás. A hallgatók lel
kének kapuja a szív. A szív pedig igen fogékony, igen 
érzékenyen reagál az elbeszélésekre, tényekre, esetekre. 
Ismét itt vagyunk tehát a fentebb már érintett „narráció” 
homiletikai jelentőségénél. Ezért nem véletlen, hogy a 
pillanatnyilag legfrissebbnek mondható német homileti
ka, a Peter Bukowskié (Predigt wahrnemen. Neukirchen 
1990) külön fejezetben behatóan foglalkozik a prédiká
cióban használandó elbeszélések problémájával (Miért 
van szükség elbeszélésre, mit beszéljünk el, mi célból 
vagyunk és hogyan, im: 110-126). Idézi Gert Ottot: „Az 
elbeszélés eredeti módja a valóságközlésnek. Elbeszé
lést hallgatni annyi, mint sajátos módon tapasztalni a 
valóságot... Az elbeszélés sokkal jobban megmozgatja a 
fantáziát és felébreszti az elkötelezettséget, mint az el
méleti fejtegetés...” Idézi Luther híres mondását is, hogy

ti. amikor a hit által való megigazulás tantételét fejtegeti, 
akkor a hallgatóság köhécsel, tüsszent, krákog. De ha 
egy példát vagy történetet kezd mesélni, mindenki me
redt nyakkal, kidülledt szemmel és szájtátva figyel. 
Mindez, fejtegeti Bukowski, természetesen nem jelenti 
azt, hogy játszuk ki immár az elbeszélést az argumen
tációval szemben. Hanem azt jelenti, de azt jelenti, hogy 
nem elég argumentálni! A problémával foglalkozó újabb 
szakirodalom (K. P. Hertzsch, Perti Luumi) figyelmeztet, 
hogy a legjobb bizonyítéka annak, hogy a hit igazságai 
a mi mai telekommunikációs korunkban is érvényesek 
— az elbeszélés. Nagy baj az, mondják, hogy a teoló
gusok nyelve kiképzésük következtében a filozófia nyel
ve. Ezért a modern lelkészek akarva nem akarva nem 
a Biblia Istenét, hanem a filozófusok istenét reprezen
tálják. Elsajátítván a teológia exkluzív nyelvét, elvesztik 
az eredeti nyelvet, az elbeszélés képességét. Pedig az 
elbeszélés az, amit mindenki ért. A gyülekezeti ház, a 
templom „auditóriummá” (előadóteremmé) válik a szá
mukra. Ezért kifejezetten követelik, hogy a teológiai ta
nításban, a gyakorlati teológián belül külön tantárgyként 
kell tanítani az elbeszélés művészetét (hogyan kell egy 
történetet elbeszélni). Az imagináció és a kreativitás 
összetartoznak. De az előregyártott képek, mint amilyen 
a képregény, képes magazinok, tévé, video, megölik a 
kreativitást. Az előregyártott képeken nevelődő és ten
gődő ifjúság nem képes önálló belső képalkotásra. Meg
szegényedik a fantáziája, aminek következtében elsivá
rodik érzelmi élete is. A jó elbeszélések hallgatása arra 
késztet, hogy formáljuk meg saját fantáziánkban az ese
mények lefolyását. Mindezek után egyetlen kérdésre 
kell még válaszolnunk, hogyan kell egy történetet, egy 
eseményt elbeszélni? Milyen a jó elbeszélés? Feleljünk 
a kérdésre Martin Ruberrel: „Egy történetet úgy kell 
elbeszélni, mondta egyszer egy rabbi, hogy az magának 
az elbeszélőnek is segítséget jelentsen. Nagyapám — 
mondotta ugyanaz a rabbi — béna ember volt. Egyszer 
arra kérték, mondana el egy történetet a tanítójáról. S 
akkor elmondta, hogy tanítója bemutatta, hogyan szok
tak a baálpapok ugrándozni és táncolni, amikor imád
koztak. S akkor nagyapám felállt, és ugyanúgy ugrán
dozni és táncolni kezdett, ahogyan azt mesterétől látta. 
S ettől a pillanattól kezdve meggyógyult. A béna ember 
újra tudott mozogni. Így kell egy történetet elbeszélni” 
(id. Bukowsky i.m. 125). Mi pedig tegyük hozzá nyu
godtan, ilyen eleven, ilyen színes, ilyen megmozgató, 
ilyen magát az igehirdetőt is talpraállító igehirdetésekre 
van szükség a telekommunikációs korban. S akkor ige
hirdetésünkön a poklok kapui sem vesznek diadalt.

dr. Boross Géza
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A felébredtek lelkigondozása

„Az, ami az ébredésben a legfontosabb történetfeletti 
elem, az magának Isten Lelkének megnyilvánulása”

(Gáncs Aladár)

Elöljáróban két, időben egymástól távol eső, de lé
nyegében szinte ugyanazt a gondolatot kifejező szerzőre 
szeretnék hivatkozni, Karácsony Sándorra és Bütösi Já
nosra. Karácsony Sándor 1943-ban jelentette meg: A Ma
gyarok Istene című művét, s ebben összegyűjtve kapjuk 
minden, a vallással kapcsolatos írását. Többek között fog
lalkozik az ébredés kérdésével is, éspedig úgy, hogy ide
vonatkozó gondolatai ma is időszerűek lehetnek. Csak 
röviden idézhetünk a részletes írásból, de ez is mutatja, 
mennyire lényeglátó volt, szinte prófétai: „A magyar éb
redés első jele ez: megéreztük, hogy végszükségbe ju 
tottunk... Jönnie kell a magyar ébredésnek azért is, mert 
az egész magyarság úgy éli napjait, mintha egy nagy vá
róteremben ülne. Senki sem csinál nagy programot; nap
ról-napra, szinte óráról-órára tengeti földi sorsát... 
Végezetül pedig azért is jönni kell a magyar lelki éb
redésnek, hitünk és reménységünk szerint, mert éhség
nek és szomjúságnak félreérthetetlen jelei mutatkoznak 
a magyar közösségi életben. Egyes csoportok és nagy 
tömegek csömöre tapasztalható minden egyéb szellemi 
táplálékkal szemben.” (106-107 o.) Ezek után foglalkozik 
a finn példával és igazolja, hogy ott a nagy lelki ébredés 
után érkezett el a nagy népi, erkölcsi és társadalmi meg
újulás.

Egy másik könyvében, A magyarok kincsében (1944) 
is komoly helyet foglal el az ébredés kérdése. Itt az éb
redést kapcsolatba hozza egy másik magyar fogalommal, 
az ocsúdással. Ilyen címmel ugyancsak külön kötete jelent 
meg: Ocsúdó magyarság. Ébredés és irodalom c. feje
zetében az ocsúdást így írja le: „Mi az ocsúdás? Aki már 
volt eszméleten kívül egy nagy betegség következtében, 
az nagyon jól tudja, hogy amikor kezdte elveszteni és 
kezdte visszanyerni eszméletét, egy furcsa lelki állapot
ban leiedzett: összefolyt előtte minden. Ilyen állapotban 
van az ember, mikor nem ocsúdó. Amikor kezd ocsúdni, 
az érzelmi, az értelmi és az akarati kategóriák kezdenek 
elválasztódni egymástól. Pontosan tudja, mit cselekszik 
és mit cselekedhet. Így az egyén. Vajon a közösség lehet-e 
delíriumos állapotban és azután ocsúdhat-é?” (96-97 o.) 
Ezután részletezi, mit jelent ez a nép, az értelmiség és 
az ifjúság körében. Különösen sokat foglalkozik az ifjú
sággal, mert hiszen ő elsősorban nevelő volt. Mindezek 
gondolatai segítenek az ébredés, vagy az ő fogalmával 
élve az ocsúdás megértésében és alkalmazásában, té
mánk jó megértésében. Mindezeket ő válságos időben, 
1943-1944-ben írta és jelentette meg úgy, hogy az el
jövendőben is eszméltetők lehessenek.

Karácsony Sándor elsősorban mint nevelő ismert, de 
tudnunk kell személyéről, hogy komoly hívő, bibliás em
bert volt, és minden megnyilatkozásának alapja az Evan
gélium volt. Nem véletlen, hogy újra kiadták egy építő 
jellegű művét, a Hegyi beszédet és reménység szerint 
megjelenik a Barátság és szerelem c. fiatalokhoz szóló 
könyve is. Egyébként is aktuálissá vált ő, mert hiszen 
kiadták a Magyar észjárás c. könyvét, és ez év júniusában 
Debrecenben, a Tudományos Akadémia ottani tagozata 
tudományos ülésszakon méltatta. Most augusztus 19-21- 
én Pécelen, háromnapos konferencián tanítványainak 
gyermekei, vagyis a neki immár lelki unokái — nagy rész
ben egyetemi tanárok — foglalkoztak a Mai magyar if

jú sá g  lelki arca c. könyve alapján a mai ifjúság kérdésével. 
Igen, az általa nevelt fiatalok ma is együtt vannak, és 
az általa kimunkált Biblia-olvasó vezérfonal — az Exodus 
— szerint tanulmányozzák a Bibliát és számukra ma is 
útmutatás, amit ő megírt ilyen címmel: Utazás a Biblia 
mélységei felé, és ebben ilyen kérdések kerülnek meg
tárgyalásra: Biblia az egyén, a közösség, a család asztalán, 
Biblia a magyar sors kétségei között, a népek csatáján, 
a munkanélküliség idején, a szűkölködés, a bővölködés 
idején, mint iránymutató a „teljes élet felé”. Vagyis a lel
kigondozásnak igen sok kérdését veszi sorra és az Evan
gélium fényébe állítja olyan módon, hogy ma is épüléssel 
használható minden kereső és mélyülni kívánó élet szá
mára. Valóban igaz a róla szóló tudományos ülésszak 
címe: Az aktuális Karácsony Sándor. Legyen azzá szá
munkra is 1991-ben, és azután is.

Most lépjünk néhány évtizedet és vegyük kezünkbe 
a Bethlen naptár és -évkönyv 1989-es kiadását, és benne 
Bütösi János tanulmányát ilyen címmel: Termékeny zavar 
Magyarországon és Terméketlen zavar az egyházban (51- 
63 o.). Minket elsősorban az érdekelhet, amit kínzó kér
dések címszó alatt az egyházról ír: „Bűnbánat, megtérés, 
prófétai látás kellene, de ezek idegenek ma anya- 
szentegyházunkban” (58 o.). A helyzet szomorú ábrázo
lása után felteszi a kérdést, mi az ébredés?! Nagy a zavar 
ebben a kérdésben, és ha mégis megfogalmazásra kerül, 
akkor az így hangzik: „Olyan rendkívüli időszak, amikor 
Isten Szentlelke szabadon kiárad, és Jézus Krisztust úgy 
dicsőíti meg az emberek között, hogy egy aránylag rövid 
idő alatt egy nagyobb közösség élete megváltozik”. A má
sodik világháború után ilyen történt egyházunkban és ab
ban nyilvánvalóvá vált, Isten meglátogatta a magasságból 
a maga népét (Lukács 1,68). Ennek az ébredésnek számos 
építő eredménye volt látható.

Ezek után felteszi a kérdést, valójában mi is az éb
redés, és idézi az amerikai Burns Jakab idevonatkzó mun
káját, amelyben hét pontban foglalja össze a lényeget, 
illetve az ébredés hét törvényét. Mi ezek közül a harmadik 
törvényt idézzük: „A harmadik törvény az, hogy minden 
új nap — Isten szerint — sötétséggel kezdődik (Gen 
1,8). Minden ébredést alvás előz meg: az egyház elerő
telenedik, közömbösség, elvilágiasodás, tehetetlenség lesz 
úrrá és az ébredésnek még a reménye is kialszik. Az 
egyházon belül azonban vannak személyek, akik emlé
keztetik az Urat, és várják Izrael megváltását, és szinte 
bírhatatlan fájdalommal esengenek a megújulás után. Az 
ébredések története azt bizonyítja, hogy ez az imádkozó 
vágyakozás egybeesik a társadalomban bekövetkezett ra
dikális változásokkal" (Példa a bírák kora).

Bütösi megállapítása szerint a mai magyar élet lelki 
ébredésre érett. Egyre többen látják, hogy lelki ébredés 
nélkül nincs kibontakozás. A magyar élet vagy lelki éb
redésben emelkedik hivatása magaslatára, vagy lelki vak
ságban pusztul el. Reményik versét idézi, s abból csak 
az utolsó sort idézzük: „A terméketlen fájdalomnak kely
he múljék el tőlem Uram, ha lehet”.

A lelki ébredésnek voltak és vannak különböző áram
latai, és vannak időszakai. Gondoljunk a második világ
háború utáni ébredésre, és amikor azt a két neves külföldi 
vendég, Thurneysen és Lüthi csodálva szemlélték, be
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számolójukban idézték Luthert, aki szerint az ébredés 
olyan, mint egy zivatar, amelyik megjelenik és egy vidéket 
megtermékenyít. Amikor elvonul, nem tudni, mikor és 
hova tér újra vissza. Isten titka az ébredés ajándéka, de 
egyidejűleg feladata azon kegyeseknek, akiknek fáj a szí
ve népük, egyházuk elesettsége miatt, és szüntelen való 
könyörgésben zörgetnek új ébredést.

É b red és és lelkigondozás

Ezek előrebocsátása után térek rá a tulajdonképpeni 
témára, de még mindig úgy, hogy egy rövid visszatekintést 
kell tennem az 1945 után megtett útra. Történeti tény, 
hogy az 1945 utáni ébredésnek voltak felébredtjei, és 
sok helyen — fájdalom, nem mindenütt — gondoltak 
a további útjukkal, vagyis volt lelkigondozásuk. Volt egyé
ni és közösségi alkalom arra, hogy amit az Isten elkezdett, 
azt be is végezze (Filippi 1,6). Volt közösség sok helyen, 
voltak hitmélyítő konferenciák, csendesnapok és volt sok 
irat, amely eligazítást adott egyéni és közösségi kérdé
sekben. A fordulat után, de különösen 1950 után és főleg 
a Testvéri Üzenet megjelenésével mind nehezebbé vált 
ilyen vonatkozásban ez a kérdés. Ezek után sokan el
kallódtak. A vita a közösség kérdése körül, zárt vagy 
nyílt közösség, mind hevesebbé vált, majd pedig a kö
zösség megszüntetéséhez vezetett. 1950-re a belmissziói 
egyesületek kénytelenek voltak kimondani megszűnésü
ket. Valójában szinte minden a templom négy fala közé 
szorult vissza, és csak kevés helyen találták meg a módját 
a komolyabb és mélyebb lelki élet folytatásának. Ennek 
eredménye lett sok lélek elkallódása és sok léleknek más 
közösségekhez, kisebb felekezetekhez való csatlakozása. 
Bizony, sokak elfelejtették a Zsidó levél intését: „Ügyel
jünk egymásra, a szeretetre, a jócselekedetekre való fel
buzdulás végett. El nem hagyván a magunk gyülekezetét, 
miképpen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást, 
mivel látjátok, hogy ama nap közelget” (Zsidó 10:14-25). 
Istennek legyen hála, voltak és még ma is vannak hűséges 
életek, akik megmaradtak a maguk gyülekezetében, és 
vállalták az imádság és a jócselekedetek szolgálatát.

Szólni kell azonban arról is, hogy volt hely, ahol a 
hívőket ért állandó kritika miatt azok elmaradtak, vagy 
más közösségekben találták meg lelki otthonukat. A ki
sebb felekezetek élő tagjai, sőt vezetői között számos 
hívünk található őszinte sajnálatunkra. Ők ugyan meg
maradtak a hitben, de más gyülekezetben épülnek és 
építenek.

Valójában sem akkor, sem azóta nem volna szabad 
evangelizációt tartani, ha nincsen megoldva az utógon
dozás. Erről azonban később még többet! Ha csakugyan 
hitvalló egyházzá kívánunk lenni, és azzá is kell lennünk, 
akkor ennek a kérdésnek meg kell oldódnia. Meg kell 
oldódnia azért is, mert ma nagy számban jelentkeznek 
fiatalok, akik hitre jutottak és a gyülekezetek jövője azon 
fordul meg, megtalálják-e helyüket és egyben lelkigon
dozásukat a ma gyülekezetében. Ma számos ifjúsági tábor 
és konferencia nyújt lehetőséget a fiataloknak a hit kér
désében döntésre jutni. Ugyancsak az újra meginduló és 
mind jobban kiteljesedő hitoktatás sok fiatal szívében 
hinti el a magot. Lehetetlen nem gondolnunk az újra meg
indult középiskoláinkra, ahonnan szintén nemcsak a jobb 
és színvonalasabb tudással kell majd kilépniök, hanem 
több hittel is. Kérdés, lesz-e és lehet-e a hitbeli életnek 
a gyülekezetekben folytatása?! Ne szűnjünk meg azért 
imádkozni, hogy valóban megújuló élet legyen a gyer
mekek, az ifjak és a felnőttek körében Isten dicsőségére 
és egész egyházunk épülésére.

L e lk igondozó i irodalom

Érdekes módon a lelkigondozói irodalom éppen a má
sodik világháború utáni években gazdagodott két olyan 
művel, amelyek ma is még sok vonatkozásban használ
hatók: 1947-ben jelent meg Makkai Sándor: Poiménika, 
a személyes lelkigondozás tana, és 1950-ben Thurneysen, 
Eduard: A lelkigondozás tana c. művei. Mindkettő a hi
vatalos egyház, az akkor Konventnek nevezett szerv Saj
tóosztálya kiadásában. Ekkor úgy látszott, hogy sok egyéb 
fontos munka és szolgálattal egyidejűleg ez a legfonto
sabb ága az egyházi életnek. Azonos időben jelent meg 
1949-1950-ben a Református Gyülekezet c. folyóirat 
ilyen alcímmel: Havi folyóirat lelkipásztorok, presbiterek, 
egyházi nevelők, diakónusok, missziói munkások számá
ra. Vagyis ekkor még helye volt a lelkészek mellett a 
laikusoknak is. Ebben az időben valóban igen sok laikus 
munkás volt található a különböző szolgálati ágakban a 
gyermekek, az ifjak és a felnőttek gondozásában. Számos 
konferencia, munkásképző szaporította azok számát, akik 
felkészülten vehették fel a munka terhét. Ezek közé tar
tozott a sok és alapos bibliaiskola is, mint nélkülözhe
tetlen alap. Erről azonban külön előadás fog szólni, s itt 
csak éppen utalok rá.

Külföldön igen erőteljesen szaporodtak a lelkigondo
zással foglalkozó munkák. Ezek jó része hozzánk is el
jutott. Többen foglalkoztak a kérdéssel, és a sok cikk 
közül most Boross Géza professzor 1970-ben a Refor
mátus Egyház c. lapban megjelent összefoglaló írására 
utalok (6. sz. 133-137 o.). Ebben külön fejezetben tár
gyalja a Poiménika irodalmát is és nagyon szép méltatást 
ad Rózsai Tivadar később említendő cikkére. Időközben 
egymás után jelentek meg Gyökössy Endre könyvei és 
cikkei folyóiratainkban. Ezek közül utalunk az 1981-ben 
megjelent Bevezetés a pásztorálpszichológiába. Ebben Fi
lep diakónus szolgálatát a szerecsen komornyikkal kap
csolatosan pünkösd után az ősgyülekezet életében egyik 
legnagyobb fordulatnak, és a személyes lelkigondozás té
nyének eseményét követésre méltónak tartja. Ugyancsak 
említenünk kell az 1990-ben megjelent kitűnő munkát, 
A z evangéliumi kálvinizmus sorozatában: A lelkigondozó 
Kálvin. Nagyon jó, hogy nagy reformátorunk eddig nem 
ismert ilyen irányú szolgálatára olyan élesen rávilágított 
és számunkra követésre méltó példát adott ezen a téren 
is.

Legújabban azonban Hézser Gábor: A pásztori pszi
chológia gyakorlati kézikönyve tárja elénk azt a hallat
lanul nagy területet, amit a nyugati irodalomban 
megtalálhatunk. Ő tanulságosan adja elő mindazt, amit 
a nyugati lelkigondozók a maguk nyugodt körülményei 
között végeznek és utat mutat nekünk, akik kevéssé nyu
godt körülmények között szintén kötelesek vagyunk ilyen 
irányú szolgálatra. Az az aprólékos részletezés, ahogyan 
ezt kint végezheti, elcsodálkoztathat, de kérdés, mi ebből 
mennyit és hogyan valósíthatunk meg. Mindenesetre nagy 
mércét ad elénk, és bizony az újabb lelkésznemzedéknek 
ilyen útra kell rátérnie, ha azt akarjuk, hogy élet legyen 
gyülekezeteinkben, a ránk bízott szolgálati területen. Ez 
a könyv is nagy haszonnal forgatható mind az egyéni, 
mind a csoportmunkában mindazok által, akik felelős
séget érzenek a rájuk bízottak valóban pásztori lelkületű 
gondozásáért.

Megvallom, áttekintettem a szomszéd felekezetek te
rületére is. Itt elsősorban az evangélikusokra gondolok, 
és közülük is Gáncs Aladárra, akinek 1930-ben meg
jelent könyve: Serkenj föl, aki aluszol az ébredés tör
ténetében is eligazítást ad, de különösen a visszaesettek 
gondozásának szorgalmazásával ma is elgondolkoztat.



Róla jó tudnunk, hogy ugyancsak 1930-ban jelent meg 
cikke s egyben könyve ilyen címmel: Mit tanulhatunk 
Barth Károlytól? Evangélikus lelkésztől ez igen szép tel
jesítmény volt, és nekünk méltányolnunk kell évtizedek 
után is. Evangélikus vonalon lehetetlen nem szólni a finn 
ébredéssel, de általában az északi ébredéssel kapcsolatos 
néhány műről. Így Oravala Ágoston: Parasztpróféta (for
dította Podmaniczky Pál), Giertz Boo: Házát kősziklára 
építette (fordította Ordas Lajos), valamint Koren Emil: 
Ébredés népe és Észak Ébresztői c. műveire gondolok. 
A Csepregi Béla által kiadott és szerkesztett Élő  víz evan
gélizációs folyóirat volt, és ő minden héten ilyen irányú 
cikkeket közöl az Evangélikus Életben. Sokszor idézi 
Gáncs Aladárt és a finneket. Ezek a művek általában 
ismertek voltak a mi hívő köreinkben is és bizonyosan 
sokakra hatottak.

A római katolikusokhoz is tekintsünk át egy rövid pil
lanatra, A Vigília és a Mérleg kínál két cikket megem
lítésre. Keresztes András: A lelkipásztori beszélgetések 
lélektanából (Vigília 1983 641 és 734 o.). Ez a cikk tel
jesen Jézus-központú és mindazt megtaláljuk benne, ami
ről pl. Gyökössy Endre is írt, és amit most még bővebben 
Hézser Gábor tár elénk. A másik cikk a Mérlegben jelent 
meg, tehát nyugati területen. Pompey: A lelkipásztori be
szélgetés és a lelkipásztori segítés módszere (1972/2 154- 
163 o.). Szintén nagyon részletesen írja le a beszélgetés 
módszerét, de talán ezeknél is figyelemreméltóbb két ada
ta: Növekvő igények c. fejezetében írja, hogy az USA-ban 
1960-ban ilyen kérdést intéztek az emberekhez: Kihez 
fordul ön egyéni problémáival? 42% lelkészhez, 29% or
voshoz és 18% pszichológushoz. Az NSZK-ban (ma már 
csak Németország) 1970-ben a püspökök kérésére 
ugyanilyen kérdésre így válaszoltak: 49% r.k. és 42% 
prot. lelkészhez, míg 1972-ben már 75% prot. és 74% 
r.k. az arány. A kérdések sorrendje így alakult: 1. Há
zasság-család, 2. Szexuális kérdések, 3. Vallási-egyházi 
problémák és 4. Hitbeli kérdések. Ez a néhány adat is 
jó betekintést ad az ilyen irányú tevékenységek területére.

Lehetetlen említés nélkül hagyni a kegyességi iroda
lomnak sok közkézen forgó könyvét vagy füzetét. Híve
inkhez nagy számban jutott és ju t el eddig nyugati 
területen nyomtatott magyar nyelvű építő irodalom, ame
lyet most már itt nyomtatnak és terjesztenek teljesen sza
badon. Lehet ezekről jó vagy kevéssé jó véleményünk, 
de hatásukkal számolnunk kell. Éppen ezért a jő  lelki
gondozónak ismerni kell ezeket is.

Arról se feledkezzünk meg, hogy tévelygést tartalmazó 
iratok is kaphatók, sőt ezeket osztogatják aluljárókban, 
és megtalálhatók az otthoni postaládákban is. Híveink, 
ha őszinték, megmutatják ezeket, és kérik véleményünket. 
Úgyszintén plakátokon és röpcédulákon is hívogatnak 
sokszor látványosnak és tömegesnek ígérkező nagysza
bású összejövetelekre. Felfegyverkezni lelkileg ezekkel 
szemben igen fontos feladatunk, mert sokszor már akkor 
kerülnek elénk, amikor nemigen lehet segíteni, vagy csak 
igen nehéz küzdelem után rendeződik mind az egyén, 
mind a család élete.

V issza Jézu s  K risztushoz, az egyetlen J ó  
P ásztorhoz

Makkai Sándor sorozata a lelkigondozásról a Refor
mátus Gyülekezetben kimeríthetetlen kincsesbányája 
azoknak, akik igazán bibliai alapon szeretnék a lelkigon
dozást végezni. Lelkigondozás az evangéliumokban 
(1950/5 356 és köv.) című fejezetben „A jó Pásztort” ál
lítja elénk úgy, amint Ő végezte lelkigondozói munkáját.

Fő vonása az, hogy az egyénekkel törődött nagyon sokat, 
de kisebb körökben és nagy tömegek előtt is végezte 
az ilyen irányú szolgálatát. Jézus azonosította magát ju 
haival, ismerte őket személy szerint, megszólította őket, 
vezette és táplálta, de védelmezte is. Mint ilyen nem utá
nozható senki által. Ha valaki igazán igyekszik végezni 
a pásztori munkát, akkor az nem lehet más, mint Jézus 
Krisztusnak emberi eszközök által végzett szolgálata. Ez 
a kegyelem műve, és valóban szolgálja a lelkek épülését 
s egyben a gyülekezet, a Krisztus teste épülését is. Mind
az, ami a János evangéliuma 10..részében olvasható, nem 
példa, de erőforrás minden jó pásztornak, igyekvő hívő 
ember számára. Miután ő maga is pásztoroltja, tápláltja 
és védelmezettje az egyetlen jó Pásztornak, kegyelemből 
alkalmassá válhat pásztori lelkülettel és magatartással a 
lelkek gondozására.

Makkai Sándor felsorolja azokat az eseteket, amelyek
ben Jézus végezte a maga személyes és közösségi pásztori 
szolgálatát. Különböző típusai a mindenkori embernek, 
így a mainak is, azok, akiket ő magához engedett, illetve 
akiket ő megszólított, felkeresett! Idézzünk néhány példát 
és lássuk meg, adott esetekben hogyan lehet egy-egy lel
ket, illetve egy-egy csoportot lelkigondozni: Testi bete
geknél is elsősorban a lélek megmentésére, gyógyítására 
törekedett. Vakok esetében nemcsak a testi látást adta 
vissza, hanem lelki látást, vagyis benne való élő hitet is 
ajándékozott. A vérfolyásos asszony történetét most ol
vashattuk (Már 5,25-34) és a titokban gyógyuló asszony
nak oda kell állni a középre és mindent elmondani, így 
gyógyulása Jézus ereje által sokak számára lehetett üze
netté. A holdkóros fiú esetében nemcsak a fiú gyógyítása 
volt fontos, hanem az apa hitre juttatása is, a tanítvá
nyoknak pedig lecke. Lecke arról, hogy sok esetben csak 
könyörgés és böjtölés által érhető el gyógyulás (Máté 
17,14-21). Itt hangsúlyossá válik az ima és az általunk 
sokszor elhanyagolt böjt kérdése. Van-e egyáltalában böjt 
egyéni és gyülekezeti életünkben ma?!

A betegek mellett sok bűnös kerül Jézus elé, és ezen 
esetekben világossá teszi, ez egyik legnagyobb kérdése 
az embernek. Testi betegként kerül különös módon Jézus 
elé az, akit négyen emelnek a tetőn át Őeléje (Márk 2,2- 
12). Itt is először a bűn kérdését oldja meg s azután 
állítja talpra. Ő az egész embert, belső és külső embert 
állítja helyre. A Jézus lábait nárdus olajjal megkenő 
asszony esetében is a vendéglátó farizeus számára na
gyon érthetően nyilvánvalóvá teszi a bűnbocsánat vég
telen fontosságát. Az ott mondott adósokról szóló 
példázatban a nagy elengedést és a nyomában járó túl
áradó hálát teszi szemléletessé (Lukács 7,36-50). A há
zasságtörő asszony esetében mind a nyilvánosság, mind 
a négyszemközti találkozás megtalálható. Ahogyan az ítél
kező tömeg lelkiismeretére hat, és ahogyan azután beszél 
az asszonnyal, az a mentő szeretetnek olyan példája, hogy 
csak ámulni, csodálkozni tudunk (János 8,3-11). Zákeus 
esetében az elhibázott emberi élet megváltozása és az 
azt követő jóvátétel szép példa arra, hogy ilyen elveszett 
életek számára is nála van a megoldás (Lukács 19,1-10). 
A kanaánita asszony esetében(Máté 15,21-28) a lelki
gondozói lépéseket szemlélteti. Előbb egy szót sem szól 
kérésére. Tanítványai kérésére kitérő választ ad azzal, 
hogy csak Izrael házának elveszett juhaihoz küldetett. 
Harmadik lépésben azt mondja az asszonynak, nem jó 
a fiak kenyerét az ebeknek adni. Erre érkezik a hitnek 
az a válasza, hogy elég a morzsa is a kegyelemből. Ezután 
mondja Jézus: nagy a te hited, legyen hited szerint, és 
meggyógyult a szeretett beteg. Igen, akit nagyon szere
tünk, azért tudunk Jézussal így küzdeni és a kegyelmet 
elnyerni.
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A betegek és bűnösök után Jézus elé kerültek a té
velygők. Az örök élet kérdése körül forog többek érdek
lődése, de helytelen úton. Ilyen a gazdag ifjú (Máté 
19,16-24), aki az örök életet szeretné elnyerni. A gaz
dagság azonban nagyobb akadály, hogy sem arról le tud
na mondani, vagyis a Tízparancsolat első parancsát 
komolyan venné. Elmegy megszomorodva, s ezzel Jézus 
példát ad arra is, hogy nem minden ilyen találkozás vég
ződik — emberileg szólok — sikeresen. Ezzel is szá
molnunk kell, nekünk még inkább. Jézusnak ez az eset 
alkalmat adott arra is, hogy a gazdagsággal kapcsolatos 
tanítását elmondja, s a vagyon kísértésére felhívja a fi
gyelmet. Mennyire időszerű ez a probléma ma is, amikor 
egyik oldalon a szegénység, másik oldalon meg a gaz
dagodás burjánzik körülöttünk.

Mártha példája (Lukács 10,38-42) világosan mutatja 
a világi elfoglaltság akadályát a hitre való figyelésben. 
Mennyi kifogás hangzik el ma is a sok elfoglaltság miatti 
akadályokkal, mikor lelki alkalmakra hívogatunk egye
seket és családokat. Ez a rövid történet megmutatja az 
egy szükséges dolog és a sokra való igyekvés közötti 
ellentétet. Az egyéb példák mellőzésével még Nikodé
musra fordítsuk tekintetünket: (János 3,1-21). Izrael ta
nítója nem érti az újjászületés titkát. Jézus világosan 
elmondja neki a Szentlélek újjá szülő erejét és megmu
tatja azt a nagy szeretetet, amely Őbenne jelent meg (16 
v.). Az a tény, hogy Jézus temetésénél jelen van Niko
démus, azt a reményt kelti, hogy végül mégis megértette 
a tanítást, de nemcsak értette, hanem hitte is.

Még egy példát emeljünk ki, éspedig a samáriai 
asszonyét (János 4,5-29), aki a hagyományokhoz való ra
gaszkodásnak megtestesítője. Ő csak a régi helyen tudja 
elképzelni Isten tiszteletét, majd Jézus elmondja neki az 
egyik legnagyobb kijelentést a lélekben és igazságban 
való imádásról. De más szempontból is fontos igazság 
kerül napfényre. Az asszony csak testi szomjúságról és 
földi vízről tud, Jézus a lélek szomjúságát ébreszti fel 
benne és lelki italt ad neki, vagyis az asszony, ez a nagyon 
elrontott életű boldogtalan asszony felismeri benne a 
Megváltóját és azonnal elhíreszteli a városban, ahol nem 
sok becsülete volt. A lelkigondozói beszélgetésnek egyik 
legszebb példája ez a rész.

Nyilván még sok minden előkerülhetne az evangéli
umokból, ami a lelkigondozás szempontjából tanulságos 
lehet számunkra, de mennünk kell tovább és azokhoz 
fordulni, akiket azért választott ki, hogy vele legyenek, 
s azután kiküldje őket prédikálni, betegeket gyógyítani 
és ördögöket űzni, és nekik ehhez hatalmat is adott (Márk 
3,13-19). A tanítványokról van szó és ezek közé számítjuk 
Pál apostolt is. Jézus három évig maga mellett tartotta 
őket és velük élő szeretetközösségben volt. Így hallhatták, 
tapasztalhatták mindazt, amit Ő mondott és tett (János 
1,1-3). Hiteles tanúk lettek ők (Cselekedetek 1,8) mind
abban, amit azután tanítottak és tettek. A megfeszített 
és feltámadott élő Jézust hirdették, hogy az Ő erején nyu
godjon mind az egyének, mind a gyülekezet hite (1Ko
rinthus 2,1-5).

Mindezt úgy tehették, hogy szívükben ott volt Jézus 
és a rájuk bízottak iránti szeretet. Ennek szép jelenete 
a feltámadott Úr beszélgetése Péterrel a Genezáreti-tó 
partján (János 21,15 és köv.). Háromszori kérdésre adja 
meg Péter a választ azzal, hogy szereti őt és így őrizheti 
és legeltetheti az Ő juhait és bárányait. Minden apostol 
szolgálatának ez a mentő és szolgáló szeretet a mozgató 
rugója. Képekben fejezik ki és teszik érthetővé, hogy mit 
és hogyan kívánnak cselekedni azokkal, akik hitre ju 
tottak, vagyis hitre ébredtek. Péter apostol az újonnan 
született lelkekről ezt írja: „Mint most született csecse

mők, a tiszta és hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy 
azon növekedjetek, mivelhogy ízleltétek, hogy jóságos az 
Úr” (1Péter 2,2-3). Pál apostol a korinthusiaknak ezt írja: 
„Én sem szólhattam néktek atyámfiai, mint lelkieknek, 
hanem mint testieknek, mint Krisztusban kisdedeknek. 
Tejnek italával tápláltalak titeket és nem kemény eledellel, 
mert még nem bírtátok volna meg, sőt még most sem 
bírjátok meg.” (1Kor 3,1-3). Ezt a képet tovább folytatja 
Pál újabb képpel a Thesszalonikába írt levélben: „Szí
vélyesek voltunk ti köztetek, amiként a dajka dajkálgatja 
az ő gyermekét... Valamint tudjátok, hogy miként az atya 
az ő gyermekét, úgy intettünk és buzdítgattunk egyenként 
mindnyájatokat” (1Thessz 2,7 és 11. v.). Ezek a képek 
világosan mutatják, hogy a felébredt életeket úgy tekin
tették, mint kisdedeket lelki értelemben. A dajkálgatás 
arra utal, milyen nagy szeretettel és belőle fakadó gyen
gédséggel bántak ezekkel a lelkekkel mind jelenlétükben, 
mind távollétükben, levélbeli megnyilatkozásaikban is. 
Ezek a képek azt is mutatják, hogy a felébredt életeket 
beépítették abba az új lelki családba, amelyet Krisztus 
gyülekezetének neveztek. Ennek a családnak szeretettel 
teljes légkörében táplálkoztak az evangélium egyszerű 
üzenetével, a Szentlélek ihlető és vezető erejével, de a 
testvéri szeretettel is. Pál itt is, de a Galata levélben is 
úgy beszél, mint gyermekeiről, akiket fájdalommal szül, 
de akiket int és buzdításról sem feledkezik el. A kemény 
eledel azután már a keresztyén igazságok nagyobb és 
nehezebb részeire vonatkoznak. Gondoljunk itt a római 
és az efézusi levél kemény dogmatikai részeire, de a bűn 
hatalmáról, a Sátán kísértéseiről, az ó- és új ember har
cáról szóló fejezeteire. Ugyancsak ide tartozik a Zsidó 
levél 5. része, ahol szemrehányás olvasható azért, mert 
még mindig nem tanítók, hanem Isten beszédének kezdő 
elemeire kell tanítani őket. Itt újra előkerül a tej és a 
kemény eledel (Zsidó 5,12-14). Mindezek mutatták akkor 
és mutatják mára is, hogy a felébredt, új életre kelt lel
kekkel nem kis gondja volt az apostoloknak, az új gyü
lekezetek vezetőinek. Megkapták azonban onnan felülről 
a soha el nem fogyó szeretetet, türelmet, szelídséget és 
bölcsességet (Jakab 3,13-18). Igyekeztek gondozni, ápolni 
a lelkeket, ha szükség volt rá keményen is. Erre is van 
példa: „Mit akartok? Vesszővel menjek-e hozzátok, avagy 
szeretettel és szelídségnek leikével?” (1Kor 3,21). Vagyis 
a szeretettel egyidőben helye van a keménységnek, ha
tározottságnak is, de nemcsak ennek! Helye van az alá
zatnak úgy, ahogyan Pálnál látjuk, amikor leírja, hogy 
ő plántál ugyan, de Apollós öntözött és a növekedést 
Isten adta (1Kor 3,6-9).

Leveleiben számos lelkigondozásra való utalás talál
ható, de mielőtt ezekre fordítanánk a figyelmünket, néz
zük meg missziói útjait és azok közül is a másodikat. 
Úgy indul erre az új útra, hogy az első úton meglátogatott 
gyülekezeteket újra felkeresi. Felkeresi azzal a céllal, hogy 
„erősítse a gyülekezeteket” (Csel 15,41). Majd azt olvas
suk, hogy „tartsák meg a gyülekezetek a rendeléseket, 
amelyeket végeztek a Jeruzsálemben levő apostolok és 
vének” (Csel 16,5). Mikor búcsúzik az efézusi vénektől, 
minden időre megszívlelendő módon inti őket: „Viseljetek 
azért gondot magatokra és az egész nyájra, amelyben 
a Szentlélek titeket vigyázókká tett, az Isten anya
szentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével 
szerzett. Mert én tudom, hogy az én eltávozásom után 
jönnek tiközétek gonosz farkasok, akik nem kedveznek 
a nyájnak. Sőt ti magatok közül is támadnak férfiak, kik 
fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk 
után vonják (Csel 20,28-30). Mindez világosan mutatja, 
hogy az első keresztyén gyülekezetekben is hamarosan 
felütötte fejét sokféle baj hitbeli kérdésekben éppenúgy,
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mint erkölcsiekben. Erre példa maga a korinthusi gyü
lekezet, de a többiekben is előjöttek a bajok. Ez a reális 
kép az ősegyházról, ahol kezdetben a hívők szíve-lelke 
egy volt és naponként együtt voltak a templomban és 
családonként. Igen szép, fényes képet mutat a Cselekedet 
2 és a 4,32-től. Igazán ideális lenne, ha azonnal nem lépne 
fel a Kísértő, aki mint sötét árnyék kíséri az üldözések 
ellenére terjedő gyülekezet életét és szolgálatát.

Az apostoli levelek tele vannak lelkigondozói vonat
kozásokkal, különösen is az ún. pásztori levelek, a Ti
mótheushoz írt két levél, a Titusz és a Filemon levele. 
Az egyén és a közösség gondozása szinte minden vo
natkozásban előkerül, és mindenre kitérnek az apostoli 
levelek akár személyekről van szó, akár az egész egy
házról. A hitben való megállás, a kísértések közötti ki
tartás szinte minden levélben előfordul. De ott van az 
egymásért való felelősség, az egymás terhének hordozása, 
a bajba jutott gyülekezet megsegítése pl. a jeruzsálemi 
szegények számára való gyűjtés, s ennek a gyűjtésnek 
szép példáját adják a macedóniai gyülekezetek (2Kor 8). 
Külön említést érdemel az a tény, hogy pl. Pál nem egye
dül végzi a nagy munkát, hanem munkatársakat keres 
és talál. Őket látja el igen hasznos, szinte mindenre ki
terjedő tanácsokkal, utasításokkal. A lelkigondozásnak 
egyik igen szép példája a Filemonhoz írt rövid levél egy 
szökött rabszolga ügyében. Miután a szökött rabszolgát 
immár megtérten visszaküldi urához és kéri, fogadja test
vérként és kifejezi, hogy „annál, amit mondok, többet is 
fogsz cselekedni (21 v.). Ez az evangéliumi többlet so
katmondó éppen a lelkigondozásban. Valójában csak ez
zel a többlettel lehet ezt a nagy odaadást, sok türelmet 
és bölcsességet kívánó munkát hűségesen végezni.

Még csak annyit, hogy Pál nemcsak kiválasztotta az 
Istentől neki megmutatott munkatársait, hanem azokat 
megbecsülte és leveleiben üdvözölte. Nem feledkezett 
meg a hűtlenekről sem, de ha szükség volt annak, aki 
tévedett, meg tudott bocsátani. Ezzel utat mutat minden 
időre, minden lelki munkában tevékenykedőnek. Akkor 
voltak diakónusok, sőt Fébé személyében diakonissza is, 
akik elsősorban a szeretetmunkát végezték, de alkalma
sak voltak lelki szolgálatokra is. Ilyen volt István és ilyen 
volt Filep, akire már korábban hivatkoztunk. Bárcsak len
nének hasonló munkatársai a mai gyülekezetekben szol
gáló vezetőknek. Reméljük, lesznek is, ha komolyan 
vesszük az evangéliumi intést, az aratni való sok, és kér
hetjük az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő 
aratásába.

Makkai Sándor folytatta a sorozatát, és írt az óke
resztyén egyház, a középkori egyház, Luther, Zwingli és 
Bucer lelkigondozásáról. Ezekben a cikkekben is szinte 
kimeríthetetlen gazdagsággal ömlik elénk az anyag, de 
ezek felmérése már nem fér ennek az előadásnak ke
retébe. Így most már igyekezni kell a közelmúlt és a mai 
lehetőségeink felmérésére és ábrázolására.

Bibliakör, egyesület, közösség, g yü lekeze t

A nagy reformáció után a Biblia középpontba került, 
és a hitben való élet egyesek és közösségek életében 
különböző intenzitással megvalósult. Törvényszerűen 
azonban ekkor is bekövetkezett a megmerevedés és új 
mozgalmaknak kellett új mederbe terelni a lelki életet. 
Így jelent meg a pietizmus és hozta a bibliakört, a Biblia 
naponkénti tanulmányozását egyesek életében, de a gyü
lekezetekben is. A pietizmus szolgálati teret adott az általa 
létrehívott szeretetintézményekben a szolgálatra. Gondol
junk itt Francke hallei árvaházára és hasonló diakóniai

intézetekre. Megindult a herrnhuti mozgalom és adta a 
Losungot, ugyancsak ők szorgalmazták a külmissziót.

1848-ban elindult a belmisszió és vele együtt az egye
sületek megszaporodása. Igaz, már ezt megelőzően is ala
kultak különböző egyesületek, különösen a fiatalok 
körében. Gondolunk itt a KIÉ 1844-ben történt megala
kulására. Hosszú ideig az egyesületekben folyt az a lelki 
élet, amely a gyülekezetekben különböző okok miatt nem 
folyhatott. Vasárnapi iskola, ifjúsági egyesületek, egyház
társadalmi egyesületek, szövetségek, mint a Lorántffy 
Zsuzsánna Egyesület, mint a Szeretetszövetség és még 
számos hasonló intézmény. Köztük külön is említeni kell 
a Bethániát, mint amely külön kegyességi gyakorlatot ala
kított ki hazánkban.

Az 1945-ös ébredés után, amikor az evangelizáció 
több lelket felébresztett, hívő közösségek alakultak. Volt 
zárt közösség, és volt nyitott. Volt külön pénzkezelés. Volt 
ezeknek a közösségeknek, ha a lelkész nem vállalta, külön 
gondozója, pl. a Bethánia utazó titkárai, önkéntes mun
kásai. Ezek legnagyobb része laikus volt, különböző hi
vatásúak. Szabadidejükben vállalták egyes közösségek 
látogatását, gondozását.

Sok feszültség és vita kísérte ezeket a közösségeket 
egyes gyülekezeteken belül és országosan is. A cél ál
talában mindig az volt, hogy a gyülekezet maga legyen 
lelki otthona a felébredt lelkeknek és ne más helyről és 
más személyek befolyása alatt álljanak. Valójában az lett 
volna és lenne ma is az ideális, ha azokban a gyüleke
zetekben, ahol egy evangélizáció vagy egy konferencia 
kapcsán ébredés támad, maga a gyülekezet legyen annak 
gazdája, gondozója, védelmezője. Tudjuk, hogy az 1950- 
es évek után ezek a kérdések megoldódtak, legalábbis 
külső látszat szerint. A gyülekezeten kívül nem volt le
hetséges missziói munka. A gyülekezeten belül csak ak
kor, ha a lelkipásztor kellő bölcsességgel végezte a lelkek 
gondozását. Én magam átéltem az egyesületi életben a 
közösségi munkát, különösen a vezetőkkel való közös
ségben, de számos olyan vezetőképző konferencián, ahol 
komoly, immár felébredt fiatalok vagy vezetők voltak a 
résztvevők. De átéltem 1945 után Kecskeméten, amikor 
az evangelizációkat tavasszal és ősszel tarthattuk, és zsú
folt templomi gyülekezetekben számosan megtértek, fel
ébredtek. Átéltem úgy is, hogy a tanyavilágban is, az 
egyszerű tanyai nép körében igen jelentős számban vol
tak találhatók olyanok, akik határozottan vallották ma
gukat Krisztust elfogadott életeknek. Volt olyan 
tanyaközpont, ahol hetenként 50-100 ember gyűlt össze 
Ige- és imaközösségre, évenként többször is csendesnap
ra, konferenciára többszázas létszámmal.

Nyilván a gyülekezet nagyobb része nem volt feléb
redt, de részt vett a gyülekezeti alkalmakon és szívesen 
hallgatta nemcsak a helyi, de a vidékről jött bizonyság
tevőket is. Az igehirdetésben az ébresztő Igék és egy
idejűleg a hitmélyítő tanítások kerültek előtérbe. Volt egy 
hitvalló nyilatkozat is abban az időben, és ezt is szívesen 
elvállalta a gyülekezet nagy része. Mindenesetre azt tu
datosította: a hagyományos gyülekezetből haladunk a hit
valló gyülekezet felé.

A bibliakörök valójában lelkigondozói alkalmakká vál
tak, ahol megszólalhattak, kérdéseket tehettek fel és az 
imádkozó lelkek nemcsak a maguk egyéni kérdéseiért, 
de a gyülekezetért is imádkozhattak. Öregek és fiatalok 
közül sokan váltak így a gyülekezet élő tagjaivá és hor
dozták az egész gyülekezet lelki terhét.

A gyülekezeti csendesnapok sorozata mellett minden 
olyan helyre, ahol lelki áldásokat kaphattak, számosan 
szívesen mentek el. Így a gyülekezet Tisza melletti kon
ferenciai telepén nagyon sokan megfordultak, de eljutot
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tak Tahiba és eljutottak Alcsútra, és az asszonyok el
jutottak, amíg lehetett, Istenhegyre. Ezek az alkalmak 
minden tekintetben elevenítették a lelki életet és a lelki 
hatások gyűrűztek tovább.

A Biblia alaposabb megismerése céljából bibliaiskolák 
sorozatát tartottuk általában igen komoly érdeklődés mel
lett. Igénybe vettük a Református Gyülekezet ilyen irányú 
segítségét is.

Fontos lépés volt, amikor a felébredteket lelkigondozó 
párokba osztottuk be. Általában minden nő kapott egy 
másik hívő nőtestvért, akivel hetente egyszer találkozniok 
kellett, és egymás lelki életét megbeszélni. Imaközösség
ben voltak egymással. A férfiaknál hasonló volt a helyzet. 
A nőknél sokszor fiatal lányok és immár családos 
asszonyok kerültek egymás mellé. Elfogadták egymást, 
mert Krisztusban eltűnt a korbeli különbség is. Időnként 
a lelkigondozó párok beszámoltak tapasztalataikról. Bi
zonyos idő után váltottuk a párokat, hogy minél többen 
megismerjék egymást. Tapasztalatom szerint ezt a meg
oldást szívesen és komolyan vették.

Időnként kértük, hogy egy kérdésre írásban válaszol
janak, pl. ilyen kérdésre: Kicsoda nekem Jézus Krisztus. 
Kértük, írják le megtérésük történetét, vagy írják meg 
azt az Igét, amely életükre döntő hatást gyakorolt.

Fontos volt az is, hogy megfelelő lelki iratokkal lássuk 
el a felébredteket. Szükségessé vált olyan könyvtár 
összeállítása, ahol a legépítőbb könyvek megtalálhatók 
és kölcsönözhetők. Ilyen iratokra, újságokra égetően 
szükség lenne ma is minél nagyobb számban, és minél 
jobb lelki tartalommal. Az iratok evangelizáló, hitébresztő 
jellege mellett legyen arra is alkalmas, hogy a hitben mé
lyülni kívánókat előbbre vigye.

A felébredtek lelkigondozásából nem maradhat ki a 
családlátogatás. Szükséges otthoni körülményeiben is 
megismerni és a családjával is élő kapcsolatba kerülni. 
Ha a családban többen is vannak hitben, akkor ez ör
vendetes, de általában egy családtag van ilyen, és ez sok
szor komoly feszültséget jelent. Ilyen esetben a bölcs 
lelkigondozó megoldást adhat, javasolhat.

Ha vannak a családban többen is, esetleg férj és fe
leség együtt vannak hitben, akkor nagyon jó, ha az ilyen 
hívő családoknak időnként szerzünk közös alkalmat. 
Ilyenkor megbeszélik az ilyen családok egymással való 
kapcsolatát, és szóba kerülhetnek a nevelés kérdései is. 
Újabb időben ilyen irányú szolgálat megindult egyhá
zunkban és több gyülekezetben vannak családi vasár
nap-délutánok. Esetleg más napokon, pl. szombaton.

Vannak olyanok, akik elkerülnek időlegesen vagy vég
legesen a gyülekezet közösségéből. Ilyen esetben fontos 
szerepe van és lehet a levelezés útján való lelkigondo
zásnak. Írhatnak olyan helyről, ahol nincsen lelki otthonuk 
és támogatásra van szükségük. Ilyen vonatkozásban is 
van példa előttünk. Molnár Miklós ilyen címmel írt még 
1975-ben: Pásztori levelezés, mint a lelkigondozás egyik 
formája (Református Egyház 1975. 272 o.-tól). Tíz pont
ban foglalja össze, hogyan lehet az esetleg kórházba, vagy 
éppen szociális otthonba került hívünket megkeresni és 
részére hitbeli támogatást adni. Az ilyen levelek alap
hangja az az örömhír legyen, hogy Isten mindig és min
denütt szeretetével jelen van és ez testesüljön meg egy 
Igében. Legyen szó arról, hogy a gyülekezet imádkozó kö
zössége hordozza és szeretettel gondol rá. A levelekhez 
lehet kíséretet adni. Esetleg az elhangzott igehirdetés rö
vidített üzenetét, vagy egy építőjellegű költeményt, rövid 
evangéliumi írást. Az ilyen iratokat azután a kórházban 
lévők egymásnak is tovább adhatják.

Kálvinról már megemlékeztünk Gyökössy Endre köny
ve alapján, és ott olvasható, hogy levelei útján milyen

sok emberrel volt olyan kapcsolatban, hogy szinte minden 
kérdést érinthetett, kényes kérdéseket is, még főúri sze
mélyekkel kapcsolatban is, pl. Renáta hercegnőt meginti. 
„Nemcsak a gyülekezetre, hanem általa elérhető minden 
egyes tagjára gondja volt. Kétségtelen, hogy minden egyes 
lelkigondozói esetbe egész lényét beleadta. Ez tette lel
kigondozását olyan eredményessé... ugyanazt az igazsá
got, igei igazságot kinek a tej, kinek a kemény eledel 
formájában nyújtotta, és így mindig a lelkek mélyéig ha
tott... Minden egyes elébe került problémát halálosan ko
molyan vett, s hallatlan készséggel állt mások mellé (és 
nem fölé), úgy és ott segített, ahol és ahogyan csak tudott” 
(67 o.). Számos példát idézhetnénk még, de ez a könyv 
rendelkezésünkre áll és Kálvin levelei is megvannak csak
nem minden paróchián, és így több idézetet mellőzhetünk.

A lelkigondozásnak modern formája a telefonos lel
kigondozás. Külhonban nagyon elterjedt, Istennek legyen 
hála, néhány év óta nálunk is megvan, és ma már minden 
nap igénybe vehető az ország minden részéből. Mivel 
egy ideig magam is munkása voltam, tudom a sokféle 
egyéni, családi kérdés között bőven akadt lelki kérdés 
is. Bizonyosan így van ez ma is, és bíztathatjuk híveinket, 
ilyen lelki kérdésekkel is fordulhatnak ehhez a mai mo
dern technika által biztosított szolgálathoz. Szabad azért 
is imádkozni, hogy ez is legyen az ébredésnek egyik áldott 
eszköze.

Két fontos kérdést érintsünk még, éspedig mind a kettő 
a lelkipásztor személyével kapcsolatos. Az irodalomban 
igen sokat foglalkoznak ezzel. Ki alkalmas általában, de 
ma különösen erre a tevékenységre? Egyik fontos meg
állapítás, hogy maga a lelkigondozó lelkipásztor, vagy más 
személy szintén lelkigondozásra szorul. Ki végezze ezt? 
Megoldatlan kérdés. Jó, ha maga is beletartozik a gyü
lekezet ima-, Ige-, és szolgáló közösségébe, és ott a kö
zösség légkörében alakul, formálódik! Így valóban 
együttes szolgálat lesz az egész gyülekezet érdekében 
azzal, hogy a lelkész egy a tagok közül, akinek fokozott 
felelősség nyugszik a szívén. Erezze, hogy imádkozó kö
zösség áll vele együtt a szolgálatban és őt is hordozzák 
szeretettel és felelősen!

A másik kérdést Rózsai Tivadar tárgyalja az elején 
említett cikkében ilyen címszó alatt: A pásztori szolgálat 
forrásai. A pásztori szolgálat első forrása az imádság, az
zal kezdődik, mint segítségkérés és azzal záródik, mint 
hálaadás. Az ilyen imádság biztosítja a szolgálat legtel
jesebb nyilvánosságát, mert Isten és a gyülekezet előtt 
történik. A pásztori imádság rendjét így foglalja össze:
1. Helyette imádkozom. A helyette imádság a gyülekezet 
hálaadó és kérő válasza minden kétségbeesett megálla
pításra: Uram, nincsen emberem. A könyörgő gyülekezet 
a tehetetlent segíti a gyógyító forráshoz, és nyoszolyáját 
emeli Jézus elé, ha a pásztorolt erről még nem is tud.
2. Érte imádkozom. A pásztorok megtudja, hogy élete 
nemcsak Istennek, hanem a gyülekezetnek is drága. 3. 
Vele imádkozom. A meggyógyult, vagy gyógyuló könyör
gésben veszi fel a maga keresztjét. A pásztori szolgálat 
célja, hogy a pásztorok maga megtanuljon kérni, keresni, 
zörgetni és hálát adni. Megtanul a gyülekezetért imád
kozni. Az imádság tudatosítja, hogy az ilyen szolgálat nem 
emberi erőfeszítés, hanem kegyelemből történik, dicsőíti 
Jézust, a jó Pásztort, és építi az Ő gyülekezetét.

Összefoglalva mindezeket tegyünk néhány megállapí
tást:

A felébredt lelkek gondozása egyik igen fontos fel
adata az élő gyülekezetnek. Ahol valósággá lett az egyik 
legfontosabb ébresztő Ige: „Serkenj fel, aki aluszol, és 
támadj fel a halálból, és felragyog tenéked a Krisztus” 
(Efézus 5,14), itt helye van a már felébredtek, vagy“ az
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újonnan ébredtek gondozásának. Ha nincsen ilyen utó
gondozó szolgálat, akkor tanácsosabb evangelizációt sem 
tartani, mert a felébredt lelkek vagy elkallódnak, vagy 
elmennek olyan helyre, ahol törődnek velük ilyen vonat
kozásban is.

A személyes lelkigondozói beszélgetésben tudatosít
suk, mi is történt és mondassuk el a felébredt személlyel. 
Ha bármit tapasztalunk, nagy szeretettel és nagy bölcses
séggel igazítsuk helyre. Lehetőleg igei alapra igyekezzünk 
juttatni úgy, ahogyan az 1Péter 1,23 elénk adja: „Mint 
akik újonnan születtek nem romlandó magból, hanem ro
molhatatlanból, Istennek Igéje által, amely él és megma
rad örökké!” Az érzelmi állapot múlandó, de az Ige 
megmarad.

A személyes beszélgetésben a bűn, a bűnbánat és a 
bűnbocsánat kérdése kerüljön szinte első helyre. Való
jában a felébredt ember fogadja csak el igazán, hogy 
ő bűnös, és megbánt bűnére bocsánatot csak Jézus Krisz
tustól kaphat. Ebben legyen teljes bizonyossága. Egyide
jűleg hívjuk fel a figyelmét, hogy valójában a bűnnel és 
a bűn fejedelmével, a Sátánnal ettől fogva kezdődik meg 
a naponkénti harca abban a bizonyosságban, hogy győ
zelmes segítséget onnan felülről kap.

Az ilyen lelkeket lehet azután nevelni, inteni úgy, aho
gyan azt a Galata 6,1 elénk adja: „Atyámfiai, még ha elfogja 
is az embert valami bűn, ti lelkiek igazítsátok útba az 
olyant szelídségnek leikével, figyelvén arra, hogy meg ne 
kísértessél te magad is.” A bűn, a kísértés állandó kérdés, 
s ebben naponta meg kell harcolni a hitnek ama nemes 
harcát, amelyről Pál is beszél élete végén.

A felébredt lelkek gondozásában nagy súlyt kell he
lyezni a napi csendesség megtartására, vagyis a rend
szeres bibliaolvasásra, az imádkozásra. Ilyen 
vonatkozásban a bibliaolvasó vezérfonala legyen meg és 
kapcsolódjék az e szerint csendességet tartók nagy tá
borába. Erezze, hogy tartozik egy láthatatlan, de való
ságos lelki családhoz. Ennek a napi csendességnek 
elhanyagolása szinte bizonyos bukást von maga után. Az 
ilyen hitű embereket szükséges beépíteni a gyülekezet 
bibliaórái, imaközösségi és szolgálati közösségébe. Aho
gyan a testi születés is családban történik és az új élet 
növekedése is, ugyanígy van ez a lelki életben is. Itt kap
hatja meg a tejnek italát és később majd a kemény eledelt 
is, itt tanulhat meg imádkozni nemcsak a maga egyéni 
és családi kérdéseiért, de Isten országa és benne a maga 
gyülekezete életéért is. Itt szólalhat meg kérdéseivel, de 
bizonyságtételével is. Itt épülhet a többi hívők hite és 
szeretete által.

Ugyancsak a közösségi életben tanulja meg egyrészt

azt, hogy senki sem él önmagának, hanem a másik em
berért, akiért szolgálhat és felveheti annak lelki és anyagi 
terhét a Galata 6,2 szerint. Másrészt itt tanulja meg, ho
gyan hordozhatjuk el egymást, sőt ha szükséges, hogyan 
szenvedhetjük el. Jézus körül is 12 különböző típusú em
bert volt, és az Ő közelében lettek eggyé. Ugyanígy van 
a hívők közösségében is, ahol a türelem és az alázat sze
lídséggel együtt alakíthat, formálhat egyéneket és az egész 
közösséget.

Ma a hívő embereket két nagy kísértésre kell figyel
meztetni. Az egyik az elvilágiasodás. Ma a körülöttünk 
levő világ annyi csábítót kínál, hogy bizony igaz az intés: 
„Álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek!” 
(1Kor 15,58). Fél szívvel követni Jézust és fél szívvel a 
világnak és a világban élni, előbb vagy utóbb végleges 
bukást jelent. Így itt jó  figyelnünk arra, amit Gáncs Aladár 
a visszaesettek gondozásáról mond.

A másik nagy kísértés a sokféle vallási, szellemi irány
zat. A legveszélyesebb az, amelyik keresztyén álarcban 
jelenik meg és több igazságot és több örömöt ígér, mint 
amit eddig megtapasztalt. Ezek közé tartoznak a rajongók, 
akik Krisztust és még valami többletet akarnak adni a 
maguk módján. Az ilyen kísértések közé tartoznak a kü
lönböző pogány vallások, keleti áramlatok megjelenése 
is. Újat ígérnek és akiknek viszket a fülük, azok bizony 
veszélybe kerülnek. Érinteni kell a spiritizmus és a hozzá 
hasonló tudományokat, mint Krisztustól teljesen idegent. 
Itt igazán érvényes Jézus az utolsó órákban a tanítvá
nyoknak adott intése: „Vigyázzatok és imádkozzatok, 
hogy kísértésbe ne essetek, mert jól lehet a lélek kész, 
de a test erőtelen” (Máté 26,41)!

A cél nem lehet más az ilyen lelkekkel való szolgá
latban, mint amit az Efézusi levél ad elénk: „Míg eljutunk 
mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő meg
ismerésének egységére, érett férfiúságra... Hogy többé ne 
legyünk gyermekek, kiket ide s tova hány a hab és a 
tanításnak akármi szele... Hanem az igazságot követvén 
szeretetben, mindenestől növekedjünk abban, aki a fej, 
a Krisztusban” (Efézus 4,13-15).

Még sok fontos megállapítást, összegzést tehetnénk, 
de legyen most ennyi elég. Ha valóban komolyan vesszük 
azt, hogy a népegyházból a hitvalló egyház felé igyek
szünk, akkor ezt a kérdést napirenden kell tartanunk, 
mert ez mindennél időszerűbb és valóban sorskérdésünk!

Egy Augustinustól vett idézettel szeretném zárni az 
elmondottakat: „Istenem, téged elhagyni halált jelent, 
Hozzád térni új életre ébredni, Benned maradni igazi éle
tet!”

Kovács Bálint

Szenvedés az Ószövetségben — 
A prófétáknál és az Ószövetség kegyeseinél

A szenvedés kérdésköre manapság nehéz és időszerű 
téma. Most azonban nem valami általános érvényűt aka
runk erről mondani. Ezúttal nem valamiféle filozófiai jel
legű fejtegetést kívánunk nyújtani a szenvedéssel 
kapcsolatban, tehát nem arról kívánunk beszélni, hogy 
a szenvedés elengedhetetlen az emberi élet szempont
jából. Nem arról akarunk elmélkedni, hogy az emberi 
élet a szenvedés által válhat teljessé; azaz egy olyan vi
lágot, amelyben nem volna helye a szenvedésnek és a

fájdalomnak, sőt a legmélyebb nyomorúságnak, ember
telennek, mintegy robotvilágnak érzékelnénk. Mindez a 
szenvedés kérdésének egy másik dimenziója, és az, ami
ről most szeretnénk beszélni, különbözik ettől.

Nem is a történelemről szándékozunk beszélni, és azt 
kifejteni, hogy a „történelem a szenvedés ökumenéje” — 
mint azt Metz és Moltmann megállapítják.

Tarthat-e ezek után egyáltalán érdeklődésre számot 
ez az előadás? Schillebeeckx mondta ki, hogy a szenvedés

13



alapját nem kereshetjük Istenben, noha a szenvedés a 
hívő embert félreérthetetlenül Istennel konfrontálja. Ő 
végső soron egyáltalán nem érti azt, amit az Istenben 
való szenvedésről Moltmann állít, s azzal egyáltalán nem 
ért egyet. Gondolatmenetében a következő mondatokat 
találjuk: „Egyes teológusok egy Isten által véghezvitt meg
váltás szükségszerűségét arra a teológiailag kérdéses 
meggondolásra alapozzák, hogy Isten maga a kiinduló
pontja mind az élet létrejöttének, mind az élet megsem
misülésének; emberi egzisztenciánk permanens 
krízisének alapja Isten paradoxiájában — ’fascinosum’ 
és ’tremendum’ — van: életünk létrejöttének kiinduló
pontja ugyanaz, aki veszélyeztetője is életünknek, tud
niillik maga Isten. Nem akarom tagadni, hogy ez alapvető 
képzet számos vallásban, kezdetben Izraelben is. Az 
Ószövetség számos textusa alátámasztja ezt a felfogást: 
Jahve olyan Isten, aki ’megöl és megelevenít’ (1Sám 2,6). 
Már korábban megállapítottuk azonban, hogy maga Izrael 
az idők folyamán határozottan elvetette ezt az Istennel 
kapcsolatos primitív felfogást. Isten a tiszta pozitivitás, 
Ő a bűnös életét, nem pedig halálát akarja. Kezdetben 
Istent az élet és a halál princípiumának tartották. Ebben 
az volt a helyes intuíció, hogy ezáltal a hívő megvédte 
önmagát egy metafizikai dualizmustól, amely a jót Isten
nek, a rosszat egy ’ősprincípiumnak’ tulajdonítja. Egy ilyen 
szemléletmód valóban nem egyeztethető össze az álta
lános vallási, különösen pedig a jahvisztikus istenhittel. 
Ha Istent az ember egyaránt és ugyanúgy tarjta ’életadó 
hatalomnak’, mint ’életet megsemmisítő hatalomnak’, ak
kor a vallás kritikai és produktív ereje óhatatlanul meg
semmisül már a ’gyökereknél’. Ez esetben ugyanis ki
zárólag Isten önkényétől függ, hogy az üdvösségé, vagy 
az elbukásé az utolsó szó. Istennek az ember számára 
hozzáférhetetlen szabadsága ebben az esetben emberivé 
lesz, túlságosan is emberivé, mint a döntés végső sza
badsága jó és rossz között.

A  keresztyén kijelentés nem ad magyarázatot a rossz
ra, illetve szenvedésünk történetére nézve. Ezt különös 
nyomatékkai kívánjuk leszögezni. Ezek a keresztyének 
számára is átláthatatlanok, megragadhatatlanok, és elle
nállásra késztetőek maradnak. Ugyancsak nem fogja a 
keresztyén ember — istenkáromló módon — azt állítani, 
hogy Jézus halálát maga Isten kívánta, kompenzációjául 
mindannak, amit m i csináltunk a saját történelmünkből. 
Ez a szadisztikus szenvedésmisztika legalábbis a nagy 
keresztyén tradíciók igazi tendenciáitól idegen. Éppen 
ilyen kevéssé lehetséges a szenvedés problematikáját úgy 
megoldani, mint azt Moltmann teszi, hogy a szenvedést 
Istenben mintegy ’örökkévalóvá’ tesszük, abban a meg
győződésben, hogy ez a szenvedésnek végül is valamiféle 
saját fényt kölcsönöz. Moltmann szerint Jézus nemcsak 
hogy szolidáris a ’vámszedőkkel és a bűnösökkel’, a ki
rekesztettekkel és a mindenünnen kizártakkal; Isten ben
ne nemcsak hogy azonosította magát a kirekesztettekkel, 
hanem Isten maga taszította ki Őt, áldozatként a mi bű
neinkért. Ebben a felfogásban az okozza a nehézséget, 
hogy ilyenformán az ember Isten számlájára írja azt, amit 
kizárólag az emberi igazságnélküliség története tett Jé
zussal. Így valamilyen módon magában Istenben keresi 
az ember Jézus halálának okát, alapját vagy motívumát. 
Úgy gondolom, hogy ezt a módszert követve hamis nyo
mon járunk a szoteriológia, vagy megváltástan területén, 
annak a mély és helyes felismerésnek ellenére, hogy Isten, 
a nagy együttszenvedő, befolyást gyakorol történetünkre.” 
(Schillebeeckx: Christus und die Christen, 708-709.)

A kérdés tehát a következő: Istenben történik-e a szen
vedés? Ó-e a felelős érte? Ó van-e mögötte? Nem, amint 
Schillebeeckx mondja, vagy igen, mint Moltmann állítja?

Vagy van valamilyen más megoldás is? Mit mond erről 
az Ószövetség? Erre kívánunk a következőkben választ 
keresni, és ebben az összefüggésben már rendkívül ér
dekessé válik a kérdés.

I.

A következőkben Izrael, illetve az egyes ember viszon
tagságairól kívánunk beszélni, azaz arról, hogy hogyan 
jelentkezik a szenvedés a kegyesek életében.

1) Izrael számára a szenvedés összefüggésben állt a 
halállal. Izrael felfogása szerint ugyanis a halál uralmi 
területe rendkívül mélyen behatolt az élők világába. Erőt
lenség, betegség, rabság, háborús szenvedés bizonyos ér
telemben a halál egy fajtáját jelentették. Aki annyira 
beteg, hogy ez számos cselekvő életfunkciójában akadá
lyozza, az már a halál egyféle relatív állapotában van.

Ha Izrael a halálról beszél, akkor ez — legalábbis 
a kultuszi nyelvhasználatban — nem egy természeti va
lóságról szól, hanem messzemenően hitbeli tapasz
talatokról. Így jelenik ez meg a Zsoltárok panasz- és 
hálaénekeiben: a halál ott kezd valósággá válni, ahol Jah
ve elhagyja az embert, ahol ő hallgat, azaz ott, ahol a 
Jahvéval való életkapcsolat meglazul. Innen már csak egy 
lépés az élet teljes megszűnése, és ugyanitt kezdődik a 
szenvedés is.

Nem minden Isten felé hangzó „miért” származik szük
ségszerűen a hit megrendüléséből. Izrael nem ismerte 
sem az életnek és tartalmának modern értelemben vett 
abszolutizálását, sem azt a fausti végtelenségigényt, ame
lyet az ember Jahvéval szemben kellett volna, hogy ér
vényesítsen. Mindehhez járult, hogy az egyén sohasem 
önállósította magát individuálisan a kollektív, legalábbis 
a családi kötelékek alól, hanem önmagát a közösség tes
tének tagjaként értelmezte, aki gyermekeiben tovább él.

Izrael a halált egyáltalán nem mint önálló, mitikus ha
talmasságot fogta fel; szemében a halál hatalma alapjában 
véve Jahve saját hatalma volt. Számára a halál nem a 
végső ellenség, hanem Isten cselekvése az emberrel. Eb
ben az irányban mozognak Izraelnek a halállal kapcso
latos döntő kijelentései, és ezek ilyenformán gyökeres 
ellentétben állanak mindenfajta végzet-hittel. A halál ob
jektivizáló önállósítása mintegy Jahvéval és üdvösségmű
vével ellenséges, és így általa megsemmisítendő 
valóságként először az apokaliptikában történik meg. A 
halált sokkal inkább az ember felé, mint Isten felé forduló 
kérdést fogták fel, mivel sorsformáló eseményként tör
ténő felfogása következtében az élet minden zavara és 
minden betegsége valami megrázó élményt jelentett azok 
számára, akik ilyet éltek át. A szenvedésektől ilyenformán 
nagyon közvetlen út vezetett a bűnbánathoz, és az Is
tennel való függő viszony felülvizsgálatához, amelynek 
megromlásában vélték felismerni a szenvedés okát. Az 
ember a szenvedést kihívásként érzékelte.

Lássunk most valamit arról, hogy halál és szenvedés 
az Ószövetségben Jahvénak az emberrel való cselekvé
seként jelenik meg. Éspedig nem azért, mert mint az Schil
lebeeckx felvetette, dualizmusról itt nem beszélhetünk. 
A gyökerek máshol vannak.

2) Az egyes ember megpróbáltatásai. De hogyan állt 
a helyzet a másik partnerrel, Jahvéval — ő hasonlóan 
személyes beavatkozással válaszolt-e az egyes ember éle
tére és szükségleteire? Nem, vezetésének rejtélyes voltát 
ő nem oldotta fel. Ellenkezőleg: működésének megfog
hatatlanságát voltaképpen az egyes ember tapasztalta 
meg teljes élességében.

Az egyes ember életében azonban bekövetkezhettek
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olyan szituációk, amelyekben Jahve gyógyító beavatko
zása már egyáltalán nem volt felismerhető. Alakulhattak 
úgy sorsok — és melyik élet nem jut le egyszer s másszor 
eddig a határig? —, hogy azok vonatkozásában Jahve 
valamiféle kifürkészhetetlen és elhordozhatatlan homály
ba burkolódzott. Az egyes hívőt az Istentől való valóságos 
elhagyatottság lehetősége kezdte rémíteni, és ez ettől 
kezdve generációkon át nehéz és zavaró fenyegetettség
ként maradt meg az individuum, és egész vallási ma
gatartásrendszere felett. Már a legrégebbi közösségi 
panaszénekek is beszélnek az Istentől való elhagyatott
ságról.

Valamilyen súlyos, esetleg halálhoz vezető szenvedést 
az egyén úgy kellett hogy átéljen, hogy Jahve elfordult 
tőle, úgy kellett hogy tekintsen, mint annak a közösségi 
viszonynak a felmondását, amelyben hitt, s amelyre fel
tétel nélkül rábízhatta magát. Az „egyéni panaszénekek” 
azért vannak olyannyira telve megrázó siralmakkal, mert 
minden súlyos sorsfordulat az Istennel való kapcsolat egé
szét tette kérdésessé.

A mai olvasó számára feltűnő, hogy az egyénnek Is
tennel való tusakodásából, amely a „panaszénekekben” 
megjelenik, érzékelhető módon hiányoznak azok a leg
személyesebb motívumok, amelyekre pedig joggal szá
mítana.

Amiről tehát az egyén panaszolkodik, az nem kizárólag 
az ő személyes nyomorúsága. Azt soha nem is így fogta 
fel, s ezért önti mondanivalóját szertartásosan általánosító 
szavakba és kifejezésekbe. Ilyen módon beléphetett azok
nak a láthatatlan seregébe, akik hasonlót vagy ugyanazt 
élték át, mint ő, és meghallgatást nyertek. Mások viszont 
majd az ő imádságának szavaival fejezhetik ki magukat. 
Ezzel a szertartásos sematizálással, amely jellegzetes sa
játossága a legszemélyesebb panasz- és hálaénekeknek 
is, összekapcsolódik még egy teológiailag fontos mozza
nat. Az imádkozok szenvedéseiket bizonyos értelemben 
személytelenül sorolják elő, ugyanakkor feltűnő a radi
kalizmus mértékletessége, amely ezekre a felsorolásokra 
jellemző. A 2. zsoltár panaszkodik betegségről, ellenség
ről, szegénységről, hamis tanúzásról, gyalázkodásról; egy
szóval minden elképzelhető szenvedés sújtja az 
imádkozót. E jelenség értelmezésében nem segít a köz
ismert utalás a keleti embernek arra a tulajdonságára, 
hogy felindult állapotban hamar túlzó szavakra és extrém 
képekre ragadtatja magát, mivel ezek a zsoltárok egyál
talán nem ilyen személyes érzelemáradatok, hanem kul
tikus-szertartási módon kötött szövegekként értelme
zendők. Ezért teológiailag komolyabban kell vennünk azt 
a különbözőséget, amely a valóban átélt szenvedések és 
aközt az extrém forma közt fennáll, amelyben az imád
kozó mindezt Isten elé tárja. „A 22. zsoltárban Dávid 
panaszaival olyan mélységbe száll alá, amely túl van saját 
szenvedésének mélységén” (A Kuschke, ZAW 1939. 50.
o.). Amiként az imádkozó olyan mértékű igazságosságot 
tulajdonít magának, amely messze felülmúlja személyes 
teljesítőképességét és lelki odaadásának mértékét, ugyan
úgy panaszolkodásaiban is úgy mutatja meg magát, mint 
akinek szenvedése paradigmatikus, és lényege nem egy 
bizonyos szenvedés, hanem maga az alapszenvedés: az 
Istentől való elhagyatottság.

A szenvedés gyökere tehát mindig Istennél van, és 
a vele való közösséggel függ össze. Vagyis a szenvedés 
kérdése sohasem választható el Istentől, mert végül is 
szenvedést akkor él át az ember, amikor nem érzékeli 
Isten jelenlétét. Ahol viszont Isten jelen van, ott a szen
vedés elhordozhatóvá válik.

3) Menjünk tovább ezen az úton, és tegyük fel azt 
a kérdést, hogy milyen vigasztalást nyújt Jahve annak,

aki a maga szenvedésével, azaz Istentől való elhagyatott
ságában hozzá magához fordul. Ézsaiás könyvében ezt 
olvassuk: „Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök 
hajlékában lakik, szent az ő neve. Magasságban és szent
ségben lakom, de a megtörttel és az alázatos szívűvel 
is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek 
szívét. Mert nem örökké periek, és nem vég nélkül ha
ragszom, hiszen elalélna előttem a lélek, az emberek, aki
ket én alkottam” (Ézs 57,15-16).

Joggal feltételezhető, hogy a néhány panasz-zsoltárban 
felismerhető „hangulati fordulat” arra a vigasztalásra ve
zethető vissza, amelyben az imádkozó részesült. Megér
tette a „ne félj” lehetőségét, majd azt a bíztatást, hogy 
Jahve nem hagyja el az imádkozót, hanem vele lesz és 
segítségére siet. Ilyenformán tehát az imádkozó már a 
kultusz irányából olyan ösztönzést kap, hogy ragaszkod
jon Jahvéhoz, és reménykedjék benne. Ezt a hangot veszik 
át az imádkozok, s maguk is az „Istenre várakozás” ala
pállását képviselik. Bár az imádkozó nem talált magya
rázatot az őt körülvevő sötétségre, azt tudta, hogy Jahve 
segítségét meg fogja tapasztalni, és hogy semmiképpen 
nem omolhat össze az, aki Jahvéra vár. Így „hallgat” a 
lélek Istenre, mert tőle származik reménysége.

Sokkal ritkábban találkozunk viszont azzal a felfogással, 
amely később, a keresztyénség talaján olyan széles teret 
kap, hogy ugyanis a szenvedés az ember nevelését és 
megtisztítását szolgálja, hogy tehát az ilyenformán pozitív 
tényező Isten üdvszerző munkájában. Emellett alkalmilag 
találkozunk azzal a hitvallással, hogy Jahve valakit üd
vössége érdekében „megtör”, „megfegyelmez”, és hogy 
az embert éppen ez vezeti el egy mélyebb és szemé
lyesebb kapcsolatra Istennel. Ezeknek a hitvallásoknak 
az esetében a régi ítélet-doxologiák spiritualizálásáról van 
szó, arról ugyanis, hogy amit egykor jogos büntetésként 
fogtak fel, az utóbb, az átgondolt visszatekintés követ
kezményeként úgy jelenik meg, mint az Isten felé vezető 
üdvös nevelés eseménye.

Egészében véve azonban feltűnő, hogy milyen nehe
zére esett Izraelnek a szenvedést, amelyet többnyire va
lami egészen életidegen dolognak tartott, ilyen módon 
relativizálnia, és milyen tétovázva fogadta el a szenve
déssel kapcsolatos racionalizáló szemléletmódot, amely 
szerint az a hit számára megragadható isteni pedagógia 
eszköze.

4) Egy lépéssel tovább lehet és kell mennünk, és az 
Ószövetségben már most felismernünk egy olyan meg
oldást, amely a szenvedés kérdésével kapcsolatban az 
újszövetségihez szinte hasonló irányba mutat. Gunkel mi
nősít egészen rendkívülinek egy zsoltárverset, amelyben 
az élettel szemben valami annál is fontosabb dolog tűnik 
fel. Itt egy egészen különlegesen bensőséges állapot je 
lenik meg, visszavonulás az Istennel való legszublimál
tabb közösség területére, amely az imádkozót külső 
irányból úgyszólván hozzáférhetetlenné teszi. A tömör 
mondat: „Hiszen a te kegyelmed jobb az életnél” (Zsolt 
63,4) mutatja, hogy az életértékek milyen mélyreható át
rendeződése megy itt végbe. Hiszen Izrael számára 
egyébként maga az élet, és annak növekedése Jahve ál
dása által számított a legfőbb jónak. A kegyelemnek és 
az életnek ez a különválasztása valami teljesen új dolog 
Izraelben; a lelkiség felfedezése, mint a gyarló testiségen 
túli valóságé. Ennek a hitnek nem volt többé szüksége 
a „kint”-re, sem az üdvtörténetre, sem a tárgyias rítusokra, 
mivel Jahve üdvözítése az ember saját bensejében megy 
végbe. Immár mondhatja egy könyörgő ember Jahvénak. 
„...a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik 
is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem 
te maradsz, Istenem, örökké” (Zsolt 73,26). Ennek a szinte
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már misztikus spritualizmusnak a körébe tartozik a ho
mályos értelmű igevers: „Mert nálad van az élet forrása, 
a te világosságod által látunk világosságot” (Zsolt 36,10 
— G.v. Rad: Theologie des AT I. 410-412).

Az Ószövetség tehát azon a ponton közeledik az Új
szövetséghez, ahol az isteni megoldást talál a szenvedés 
kérdésére: Isten a maga mennyei világából, és annak kin
cseiből olyan bőségesen ajándékozza meg az embert, 
hogy az ezeknek az adományoknak a segítségével a szen
vedést is képes elhordozni, sőt, ez az isteni dicőség, amely 
már itt jelen van, és ami majd eljövendő lesz, nem ha
sonlítható a jelen világ szenvedéseihez (2Kor 4,17; Róm 
8,18).

II.

Az eddigiekben mindenek előtt a zsoltárokban tük
röződő kegyesség alapján kíséreltük meg áttekinteni a 
szenvedés problematikáját. Ezek után a Jób könyvét kell 
megvizsgálnunk, mivel abban a szenvedés kérdésének 
egy másfajta megoldását ismerhetjük meg.

Mai megítélés szerint a Jób könyve az ókori kelet iro
dalmi műveinek azon nem jelentéktelen csoportjába tar
tozik, amelyek irodalmi formájuk tekintetében is közel 
állanak egymáshoz (többnyire dialogikus formában fel
épített művekről van szó), de amelyek mindenekelőtt tar
talmilag mutatnak egymással közeli rokonságot, ameny
nyiben a szenvedéssel, különösen is a meg nem érdemelt 
szenvedéssel foglalkoznak, amiatt panaszolkodnak, és a 
teodicea-problémára igyekeznek valamilyen megoldást 
keresni.

Mindaz, amit a Jób könyvében olvashatunk, azért is 
fontos számunkra, mert minden itt fellelhető magyará
zatot jól hasznosíthatunk a lelkigondozói gyakorlat során 
is.

1) Magyarázatok a szenvedésre, magatartási szabá
lyok. Jób barátainak a szenvedéssel kapcsolatos magya
rázatai mögött általában a következő felfogás ismerhető 
fel: a szenvedés és a betegség az ember bűnének kö
vetkezménye. Az összefüggésnek ez az értelmezése cent
rális gondolat az Ószövetségben (vö. Fohrer. G., 
Krankheit im Lichte des Alten Testaments, in: Studien 
(1981), 172-187, különösen: 178; Gerstenberger, C., Le
iden, 91 kk.: Seybold, K., Krankheti und Heilung 70-77). 
Alaptörvény, ha ha valaki beteg, az nyilvánvalóan vét
kezett — ez határozta meg a betegek számára érvényes 
kultikus-zsolátros magatartási paradigmát is, amely a Jób 
könyvének szerzője számára a kiindulási pontot jelentette 
(vö. uo. 76. old.). Ha a világban rend uralkodik, Isten 
pedig igazságos, akkor a nyomorúságok okait az ember
ben kell keresni (Jób 5,6 k). Elifáz ezt követően az ember 
teremtésileg meghatározott egyetemes bűnösségével ér
vel (4,17), végül beszéde végén konkrét bűnökkel vádolja 
Jóbot (22,5-9). Ez a magyarázata a Jóbot sújtó ítélet sú
lyosságának. A bűn-ítélet kapcsolat hangsúlyosan jelenik 
meg, mindazáltal a bűn-szenvedés összefüggést differen
ciáltabban kell látnunk. Elifáz első beszéde egyszerre mu
tatja fel, hogy az ember cselekvése és állapota közti 
összefüggés lényeges mozzanat, de korántsem ez a böl
csességirodalom szenvedésértelmezésének „főkulcsa” 
(G.v. Rad). Nem minden szenvedés mögött ismerhető fel 
valamilyen konkrét cselekedet. Alapvetően mégis ez ér
vényes:

„Emlékezz csak: pusztult-e el 
valaki ártatlanul, 
és irtottak-e ki valahol

becsületes embereket?
Ahogyan én láttam,
a hamisságot szántók
és a vészt vetők ugyanazt aratják.
Az Isten leheletétől elpusztulnak, 
haragja szelétől semmivé lesznek.” (4,7-9)

Ha a bűnöst szerencsétlenség és szenvedés érte, abban 
balga életfolytatásának jogos büntetését látták. Magatar
tása kiváltotta Isten haragját, szenvedése a bűnbánás 
szenvedése. Mi a helyzet azonban abban az esetben, ha 
az igazat, aki mindig becsületes és a bölcsességre ala
pozott életet folytatott, érte nyomorúság és szenvedés? 
Mindenekelőtt arra nézve kapott bíztatást, hogy ő, mint 
bűn nélkül való, nem fog elpusztulni (4,7). Ezt követi az 
a magyarázati mozzanat, amely szerint az ember terem
tettségénél fogva hajlik a bűnre, arra, hogy szándék és 
tudatosság nélkül is vétkezzen (4,7). Az igaz ember szen
vedése végül is fenyítő szenvedésnek minősül: „Bizony 
boldog az az ember, akit Isten megfeddi” (Jób 5,17 vö. 
Péld 3,11). Az igaz ember is bizonnyal ítéletként élte meg 
szenvedését, csakhogy általában nem mint az őt meg
semmisíteni akaró isteni harag következményét, hanem 
mint Isten pedagógiai eljárását, amely előbbre viszi a ke
gyes ember életét és egy kívánatos cél felé vezet (5,19; 
Péld 24,16). Elihu is azt a gondolatot követi (32-37 fe
jezet), hogy a fenyítő szenvedés célja a kegyes ember 
morális megtisztulása (vö. különösen a 33,19-30), s ebben 
nem tér el alapvetően Elifáz szemléletétől.

A szenvedés e magyarázatának és értelmezésének a 
barátok lelkigondozói koncepciójában megfelel egy ma
gatartási paradigma, amelyhez a szenvedőnek, illetve a 
betegnek alkalmazkodnia kell. Úgy tűnik, hogy miközben 
Elifáz a bölcsesség tapasztalati úton szerzett ismereteit 
(4,7-11) és a kijelentésből szerzett ismereteket állítja egy
más mellé, Isten mindenhatóságát akarja hangsúlyozni, 
aki a világ törvényeitől független és szabad. Elifáz ebben 
a vonatkozásban is bölcs marad (vö. Péld 21,30). Ha vi
szont végül is az élet annak a mindenható Istennek a 
kezében van, akire nézve nem érvényes a cselekedet
következmény összefüggés törvényszerűsége, akkor va
lóban senki sem lehet igaz Isten előtt, hiszen ez az Isten 
semmiféle jogrendhez nincs kötve. Ezért kell a kegyes 
embernek nyomorúsága idején himnikus formában kérve 
és kérdezve Istenhez fordulnia (5,8 kk), szenvedését „Is
ten fenyítéseként” felfognia (5,17 kk) és a dolgok jó ki
menetelében reménykedni (5,23 kk).

Jób barátainak ezek a magatartási tanácsai azt a be
nyomást kelthetik, hogy mögöttük egy bizonyos, a ke
gyesek számára ismert „szakrális eljárás” (F. Horst) állhat, 
amely különböző lépéseken keresztül vezet el a korábbi 
állapot helyreállításához. Egy ilyenfajta képzet látszik fel
tűnni a 32. zsoltárban. E bölcsesség-zsoltár szerzője arról 
vall, hogy az alázat és a bűnbánat segítenek a betegség 
idején: „Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel 
bűnét” (Zsolt 32,2). Saját tapasztalatai alapján mondja 
el a zsoltáros: Jahve keze” súlyosan ránehezedett (a nyo
morúság állapota), ő azonban megvallotta bűnét és nem 
titkolta el vétkeit (bűnvallás), és így Jahve megbocsátotta 
bűnét, amelyet vétett (megbocsátás). Ezután felszólítja a 
kegyeseket, hogy a nyomorúság idején esedezve és kö
nyörögve forduljanak Jahvéhoz (Zsolt 32,6 kk). Mivel: 
„Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt 
Ó szeretettel veszi körül" (Zsolt 32,10). A kegyes ember 
isteni fenyítésként kell hogy értelmezze szenvedését, s 
azért meg kell hogy vizsgálja lelkiismeretét, feltárva nyil
vánvaló és titkos vétkeit, s ezeket alázatos szívvel meg 
kell hogy vallja Isten előtt. Amit ez a zsoltár ábrázol,
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az „a bűnvalló ember lépésról-lépésre megtett útja egy 
rituális-intézményes szerepvállalás fázisain keresztül” (K. 
Seybold, Krankheit und Heilung).

A szenvedés és betegség leküzdésének az az útja, 
amely Jób barátainak intelmeiben megismerhető, hosszú 
tradíció során megőrzött és kipróbált útként jelenik meg. 
Mennyit mondott és mond a 32. zsoltár szerzője szívből?! 
Ennek a lelkigondozói koncepciónak az elemei (Isten 
szenvedés-pedagógiája, bűnvallás, bűnbocsánat stb.) 
igénylik jogaikat az Újszövetségen, és az Egyház törté
netén keresztül a mi istentiszteletünk bűnvallásáig és gyó
násáig. Meggyőződésem szerint Jób könyvének 
alapvetően nem áll szándékában vitatni ezt a jogot. 
Ugyanakkor mégis nyilvánvaló: Jób kétségbe vonja ba
rátainak azt a jogát, hogy szenvedését a bűnre vezessék 
vissza, vagy hogy egyáltalán számításba vegyék a bűn
büntetés összefüggést ebben a vonatkozásban (vö. 19,4-
6). Ilyenformán Jób esetében kudarcot vall a tradi
cionálisan megőrzött általános szenvedés-értelmezésnek 
egy személyes életsorsra történő alkalmazása. Emellett 
vitán fölül áll, hogy az analóg alkalmazás számtalant eset
ben sikeres, és segítséget jelenthetett és jelenthet (vö. 
4,3 k).

A Jób esetében bekövetkező sikertelenség ugyanígy 
semmiképpen nem jelentheti azt, hogy a lelkigondozásnak 
teljességgel mellőzni kellene a szenvedés értelmezését 
és megmagyarázását. A magyarázási kísérletek jellegze
tesen emberi, kulturálisan meghatározott fáradozások a 
szenvedéstől való távolságtartás, és az azzal kapcsolatos 
világos felismerés elnyerésének érdekében. Jób esete 
annyiban mégis egy általános problematikára utal, 
amennyiben azt tanúsítja, hogy az ilyen szenvedésértel
mezések végül is nem alkalmazhatók szabatosan az egyé
ni esetekre, nem is beszélve arról, hogy azokat nem a 
lelkigondozónak kell deklarálnia, hanem a szenvedőnek 
magának kell felismernie, komolyan vennie és akceptál
nia. Egy szenvedéssel kapcsolatos tanítás nem találkozik 
eo ipso a szenvedő ember élethelyzetével. A Jób könyve 
egy olyan nehézséget tár fel, amely alapvető problémát 
jelent a lelkigondozói szenvedés-értelmezés tekintetében: 
a vigasztalás átcsaphat erőszakosságba, és lelki nyomás 
gyakorlásába, különösen akkor, ha a lelkigondozó egy 
meghatározott szenvedésteológia vagy -ideológia körén 
belül maradva tevékenykedik, amely számára mindenek 
felett való érvényű, s ha ennek megfelelően annak tar
talmát egy direktív kommunikációs stratégia eszközével 
akarja közvetíteni.

2) „Vigasztalási séma” és „őrállói kötelesség” V. Maag 
mutatta ki, hogy Jób barátainak vigasztalása egy olyan 
szisztematikát követ, amely túlhaladja a bölcsességiro
dalmi tradíció kereteit, és Ezékiel próféta teológiájában 
gyökerezik (Das Buch Hiob). Maag a vigasztalás receptjét 
nem az általános bölcseletből eredőnek látja, hanem egy 
„históriai méretű vigasztalási vállalkozásból származónak: 
Ezékiel prófétáéból eredőnek”. Jób barátai vigasztalási 
sémájának döntő mozzanata ugyanis az a lehetőség, hogy 
a „boldogtalanból” „boldog”, a „bűnösből” „kegyes” válhat. 
A bölcsesség-tradíció azonban nem ismeri ezt a megvál
tozási lehetőséget, hanem sokkal inkább annak a kér
désnek a megválaszolásában érdekelt: „hogyan alakítsam 
életemet, hogy az ne vesszen el, hanem megmaradjon?” 
(vö. Zsolt 1). Ezzel szemben a fogság-próféta Ezékiel ezt 
a lehetőséget hangsúlyozza, miközben (vö. Ez 18):

— a cselekedet-következmény összefüggést az egyes 
ember életútjára koncentrálja (vö. feljebb; 1. 2. 3.);

— a babiloni fogságot, amelyet mint Izrael bűneire kö

vetkező büntetést értelmeztek, úgy interpretálja, 
mint a megtérésre, a bűnöktől való eltávolodásra 
lehetőséget nyújtó alkalmat (Ez 18,21 kk);

— az egyéni megtérés útján összekapcsolja egy Izrael 
számára megnyíló új üdvkorszak ígéretével (Ez 
37,21 kk).

Mivel úgy tűnt, hogy a történelmi események menete 
(Kyros ediktuma, az exílium utáni Templom stb.) alapvető 
megállapításait igazolják, azok „a fogság utáni időben 
egyenesen kanonikus tekintélyre tettek szert”.

A cselekedet — következmény összefüggés, és a hely
reállítási paradigma (jólét- bűn- büntetés- megtérés- hely
reállítás) a fogság utáni időben hatást gyakorolt mind a 
bölcseleti gondolkodásra, mind a deutoronomiumi teo
lógiára; felismerhető mind a Bírák könyvének deutero
nomista expozéjában, mind Jób barátainak bölcseleti 
jellegű beszédeiben. Ezt a hagyományozási folyamatot 
ugyanakkor a dogmatikai megszilárdulás jelensége kísér
te: ami Ezékiel exíliumi gyülekezete számára útmutatást 
jelentett, az a történelemtói elvonatkoztatott dogmává vál
tozott, és Jób barátainak esetében doktrinér érzéktelen
séghez, valóságtévesztéshez, a gondoktól mentes ember 
arroganciájához vezetett.

Ilyenformán a Jób könyve nem csupán a cselekedet
következmény összefüggés krízisének megjelenítője, te
hát az ószövetségi teológia centrális etikai gondolata 
krízisének, hanem egyúttal kifejezésre juttatja a kritikát 
egy központi magatartási paradigmával, a szenvedés ide
jén tanúsítandó magatartás paradigmájával szemben is, 
amelyben Izrael kollektív biográfiája vált az egyes ember 
biográfiájának lelkigondozói modelljévé.

3) Panaszkodás kontra teodicea. Hogy Isten panaszol
kodó megszólításának, amilyennel a Jób könyvében is 
találkozunk, egy meghatározott teológiai opció az alapja, 
az már az eddigiekből is különböző módon kicsengett. 
Mivel ennek az aspektusnak nézetem szerint alapvető 
jelentősége van, ezért a következőkben ennek az 
összefoglaló és pontosító tárgyalása következik.

Jób panasza a valóságos nyomorúság szituációjában 
hangzik fel, amely egyúttal kegyességének és Istenben 
való hitének krízisét is jelenti. Az érintettek számára adó
dik a kérdés: hogyan egyeztethető össze szenvedésélmé
nyem Isten üdvígéretével, egyáltalán az Istenben való hit 
értelmével? A „hiábavalóság” gyanújának árnyéka ráve
títődik a hitre, és az arra épülő etikára.

„De én hiába tartottam tisztán a szívemet, 
hiába mostam kezemet ártatlanságomban.”
(Zsolt 73,13)

A neuralgikus pont, ahol a miért kérdése kiéleződik, 
Isten szabadságának kérdése, s az, hogy Isten üdvözítő 
munkája felett az ember nem diszponálhat. Hogyan dol
gozza fel a teológiai azt a kísértést, amely a hitet ebből 
adódóan fenyegeti? — A Jób könyve, mint már emlí
tettük, két lehetőséget mutat fel.

Jób barátainak lelkigondozói koncepciója mögött a te
odicea gondolati alakzata ismerhető fel: szenvedés azért 
van, mert... A barátok felmutatják „az ideologikus utat, 
amely szinkron és argumentativ módon összefüggő te
orémák segítségével épít fel egy absztrakt világnézeti 
szisztémát, és így Isten kognitív megközelítését indítja 
el.” „Konkrét és meghatározott tapasztalatokat megfosz
tanak történetiségüktől, azokat általánosítják, és egy sze
kunder magyarázási síkon ’dolgoznak fel’. Az érvelő 
jellegű magyarázat célja azt a látszatot kelteni, hogy a
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világ rendezett és áttekinthető. Az istenhit az Istenhez 
való viszony és a boldogulás plauzibilis rendszerévé válik, 
amelynek az a célja, hogy megfelelő operációs szabályok 
segítségével az üdvöt hozzáférhetővé tegye, és Istent be
folyásolja.”

Jób panaszolkodásai során a dialogikus utat választja, 
amely egy interperszonális találkozásra törekszik. Szen
vedés-tapasztalatait mintegy a konfliktusokat és a krí
ziseket feltáró beszélgetésben „dolgozza fel” Istennel (és 
barátaival). A panaszok előadási formájában megőrződik 
az ember embervolta, és Isten Isten-volta. A panaszol
kodás nem igyekszik Istent befolyásolni (mint az gyakran 
előfordul), hanem alapvetően akceptálja Isten szabad
ságát és befolyásolhatatlanságát. Jób éppen Istennek eb
be az autonómiájába, kiszámíthatatlanságába és minden- 
hatóságába ütközik bele kétségbeesetten, amikor esély
telenségét panaszolja Istennel szemben, akivel szemben 
az ember egyszerűen nem léphet fel a maga igazságának 
igényével (vö. 9,32). Ha Jób mégis megkockáztatja, hogy 
Istent jogvitára hívja, az pusztán abban a reményben tör
ténik, hogy „Isten Istennel szemben” végül is felveszi Jób 
ügyét.

Újra kitűnik: a szenvedések elleni küzdelemnek két
féle stratégiája áll szemben egymással a Jób könyvében: 
egy dialogikus struktúra, amely „Istennel való találkozás
ra” törekszik, és egy argumentativ struktúra, amely „Isten 
igazolását” célozza. Megjegyzendő, hogy ez a szembeál
lítás semmiképpen sem akarja a szenvedés elleni küz
delem argumentativ stratégiáját a dialogikussal szemben 
kijátszani. Semmiképpen sem zárhatjuk ki, hogy a szen
vedés élményein való felülkerekedés során az argumen
tativ elemek segítséget jelenthetnek. Amiről azonban itt 
szó van, az a Jób könyvében kifejezésre jutó probléma, 
hogy Jób barátainak doktrínává merevedő érvelése el
megy a szenvedő ember szituációja mellett. Az a meg
állapítás, hogy a panaszolkodás Izrael imádkozási spi
ritualitásának fogság utáni, késői fázisából tendenciózu
san kiszorult, és a kérésnek adott helyt, érthetővé teszi 
azt a vitát, amely a Jób könyvében bonyolódik. Az, hogy 
a deuteronomiumi történeti mű teológiai koncepciója az 
exílium katasztrófáját eredendően Izrael bűnösségére ve
zette vissza, vezetett végül is (Ezékiel közvetítésével) a 
bűn és a szenvedés általános, de rövidre zárt összekap
csolásához, amelyet Jób barátai képviselnek. E szemlélet 
minden esetben a szenvedő ember saját bűnét keresi 
és akceptálja, Istent pedig eleve igazságosként magasz
talja. Következésképp: Isten igazolása tendenciózusan 
meggátolja a panaszkodást. A panaszolkodás jaj szava át
változik panasz nélküli könyörgéssé. „Ami azelőtt panasz
kodásra adott okot, az most Isten igazságosságának 
dicséretévé változik.”

Istennek ez a fajta teológiai megközelítése párosul az
zal a követelménnyel, hogy az ember megalázza magát. 
Isten és ember többé nem független partnerként talál
koznak, mint a panaszolkodás esetében. Sőt, az ember 
aláveti magát Isten igazságosságának, amelyet Isten szisz- 
tematikus tulajdonságaként tekint.

A Jób könyvéből egy opció következik a panaszkodó 
ember számára, amely egyúttal opció a szuverén Isten 
számára is: ennek célja az, hogy az ember bátran és bi
zalommal vesse alá magát az Istennel való egzisztenci
ális-személyes találkozásnak. Ez egyúttal lemondást jelent 
azokról a biztosító és bebiztosító teológiai alakzatokról 
és teóriákról, amelyek segítségével az ember az „Isten
problémát” gondolati úton vélhetné megragadni. A pa
naszolkodás nem nyújt argumentativ „megoldást” a 
szenvedés problémájára. A panaszolkodás esetében a mi
ért kérdése csak járulékos jelentőségű, nem pedig kog

nitív kísérlet az ismeretszerzésre. Ilyen módon mind Isten 
szabadsága, mint az ember korlátok közé szorítottsága 
akceptálva van. Mindennek ellenére Jób panaszolkodása, 
amellyel Istent megszólítja, „theologiai beszédforma”!

,Jób végül is azért nyer igazolást, mert saját sorsának 
alapján, a barátoknak minden, a tényleges valóságot har
monizálni akaró kísérletével szemben kitart.” Az, hogy 
a 42,7-ben Isten Jóbnak ad igazat barátaival szemben, 
azt jelenti, hogy egy erkölcstelenné vált „teológiával” 
szemben, amely Istent körülhatárolt konstrukciókba 
kényszeríti, az Istennel való kapcsolatot célzó panaszol
kodás, amely nem simítja el a hit és a realitás közötti 
ellentétet, tartalmazza a helyes, mert autentikus monda
nivalót Istenről.

„A Jób könyve komolyan veszi, hogy az üdvösség nem 
kényszeríthető ki, de nem is veszíthető el” (Tobias Michel: 
Theologische Aspekte im Hiobbuch, Berlin, 1990. 76- 
113).

III.

Éppen erről van szó: Jób szavaival szemben csődöt 
mondunk, és csődöt mond minden olcsó vigasztalás. Amit 
Jób elmond, az sarokba szorít bennünket; földre terít pró
bálkozásainkkal együtt, hogy életünk, szenvedéseink kér
dését megoldjak.

Éppen ezért szeretném kimondani: a Jób könyve nél
külözhetetlen számunkra. Mi, mint teológusok (most csak 
saját magunkról beszélek) nem lehetünk meg e könyv 
nélkül. S éppen ebben és így bizonyul e könyv bibliai 
könyvnek. Itt teológiánk kerül mérlegre. Nem szabadul
hatunk meg tőle. Teológiánkat túl gyenge fegyverzetűnek 
minősíti. Jób többet tud, mint mi. Jób az emberi életet 
a maga teljes nyomorúságában mutatja meg, úgy, hogy 
nekünk éppen Jóbtól kell megtanulnunk, hogy mi a hely
zet egyáltalán az emberi élettel. Jób félrehúz minden lep
let, elszaggatja őket, és marad maga a puszta élet, amely 
teljesen ki van szolgáltatva Istennek. Jób csak panaszol
kodik, és nem talál feleletet.

Ernst Bloch úgy vélekedik, hogy Jób az Ószövetség 
Istenével perel — az igazságosság Istenével — , akinek igaz
ságát nem fogadja el. Jób az Ószövetség rebellisévé válik. 
Vagy az igazság nevében perlekedik Jób? Mi történnék, 
ha Jób könyve arra a felismerésre indítana bennünket, 
hogy Istennel, a valóságos Istennel kapcsolatban nem lé
tezik olyan formula, amelynek a segítségével meg tudnánk 
őt közelíteni? Mi történnék, ha mi a saját teológiánkkal, 
az Istenről alkotott fogalmainkkal nem tudnánk megkö
zelíteni a valóságos Istent? Mi lenne, ha éppen ezért, 
éppen Jóbtól kellene tanulnunk, akinek végül is az Is
tenről való beszéd okoz szenvedést, de aki beszéde révén 
igazolást nyer Isten előtt barátaival szemben, akik a mi 
tükörképeink (Jób 42,7 kk — Georg Eichholy: Verneh
men und Staunen, Neukirchener Verlag, 1973, 16-17).

Szathmáry Sándor

(Ez az előadás Basel-Rienen-ben hangzott el 1991. áp
rilis 2-án, azon a teológiai szemináriumon, ahol az elmúlt 
25 évben eddig a keleti országokból teológiai professzor 
nem kapott meghívást előadás tartására. Ez az alkalom 
tehát nem csak e dolgozat szerzőjének és előadójának, 
de a magyar református egyháznak is nagy megtisztel
tetést jelentett. E  konferencia keretében magyar napot 

j s  tartottak, ahol a magyar református egyház múltjáról, 
szenvedéséről és jelenéről esett szó, ahol ugyancsak a 
szerző tartott előadást.)

Fordította: Szabó Csaba
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A második parancsolat
A második parancsolat a Dekalógusban formája és 

tartalma szerint több kérdést is felvet. Az Ex 20,4-6 ver
seiben olvasható tilalmat a különböző hagyományok más
képpen számozzák. A Philotól, Josephustól az óegyházon 
át a görög-keletiekig és a reformátusokig húzódó hagyo
mány ezeket a verseket második parancsolatként tartja 
számon. Augustinus, a római katolikus és lutheri tradíció 
a képek tilalmát az első parancsolathoz csatolják és a 
10-es számot a 17. versnek két parancsolattá való fel
osztásával érik el. A zsidóságban végül egy harmadik 
felfogás található, amely a második variánshoz áll kö
zelebb. Az Ex 20,1-t tekinti első parancsolatnak, és a 
3-6 verseket is idecsatolja. A második parancsolat a maga 
felépítésében is különleges képződmény. Az, hogy az 
olyan röviden megfogalmazott első parancsolat után vá
ratlanul egy bővebben fogalmazott parancsolat van, csak 
külsődleges megállapítás. A tíz parancs közül a második 
és a negyedik a leghosszabb.

Az újabb kutatások1 kimutatták, hogy a Tízparancsolat 
ma nem az ősi formájában, hanem erős átdolgozásban 
van előttünk. Az ősi Dekalógus rövid mondatai az idők 
folyamán magyarázó meghatározással, parainetikus in
doklásokkal és történeti gyökérzetű utalásokkal egészül
tek ki. Schmidt eredeti szövegként az alábbi szavakat 
tekinti:

„Ne csinálj magadnak fából képet!
Ne engedd, hogy ezek uralkodjanak rajtad!
Ne szolgálj nekik!”2

Köhler is egy rövidebb parancsolatot rekonstruál:
„Ne csinálj magadnak képet, ne hódolj előttük, és ne 

engedd elcsábítani magadat szolgálatukra.”3
Jahve önmagáról szóló kijelentése után következik a 

második parancsolat. Jahve önmegjelölése mint el ’Kanna 
a két dekalógusi helyen kívül még az Ex 34,14-ben ta
lálható. „Nem szabad leborulnod más isten előtt, mert 
az Úr, akinek Féltőn-szerető a neve, féltőn szerető Isten.” 
Hasonló módon a Deut 6,14-ben: „Ne kövessetek más 
isteneket a körülöttetek lévő népek istenei közül! Mert 
az Úr a te Istened, aki közötted van, féltőn szerető Isten.” 
— Jellemző, hogy Jahve féltékenységére való utalás mind 
a két esetben össze van kötve az idegen istenek tisz
teletére, szolgálatára történő utalással. Ősi, rövid meg
fogalmazásban a parancs így szólhatott: „Ne csinálj 
magadnak képet (päsäl).” A szövetség könyvének mon
danivalója szerint: „Ne készítsetek azért ezüst-isteneket; 
arany-isteneket se készítsetek magatoknak.” (Ex 20,23.) 
Az Ex 34,17 formulája szerint: „Ne csinálj magadnak 
öntött istenszobrot!” E két utóbbi tilalom szűkebb érte
lemben csak a fémből készült istenekre utal, amelyek 
a pusztából jövő Izráel számára különös módon újak és 
ismeretlenek voltak. A Dekalógusban használt päsäl szó 
ezzel szemben közelebbről a fából, majd később a kőből 
készült képet is jelenti. Mégis, olyan helyek, mint Ézs 
40,19 és 44,10, a kifejezést fémből készült képekre is 
használják.

A Dekalógus megfogalmazása tehát a másik két meg
határozással szemben szélesebb perspektívát nyújt. Ez 
a széles távlat indította Alt-ot a Dekalógus nyilvánvaló 
irányvonalának kimutatására.4

Hogyan értelmezhető ezek után a képtilalom eredeti 
szándéka, célja szerint? Feltételezhetjük, hogy abban a 
kanaáni kultusszal szembenálló ellenérzés nyilvánul meg,

amit néhány ponton felismerhetünk. Ilyen a kanaáni kul
tusszal ellentétes tendencia, az említett Ex 20,23 és 34,17 
megfogalmazásaiban: az öntött képek készítésének tilal
mában közrejátszhatott. Van, aki azt a nézetet képviseli, 
hogy a második parancsolat egy olyan hitnek a terméke, 
amely tud a szellemi világról, és minden érzéki alacsony
rendűtől szabadulni akar. Ezt képviseli Volz, amikor azt 
mondja: „A mózesi tilalmak értelme a parancsolatnak az 
a kijelentése, amely világosan különbséget tesz Isten vi
lága és az érzéki világ között.”5 Majd így folytatja: „Mózes 
azt kívánja az övéitől, hogy mondjanak le Isten kiábrá
zolásáról. Az izraelitákat arra neveli, hogy különbséget 
tegyenek az érzékelhető és az érzékfeletti menny és a 
föld, Isten és a teremtmény között... az a tilalom, amely 
Istent szellemnek nyilvánítja, az embert is szellemmé te
szi, és a legmagasabb méltóságra emeli.”6 E szerint az 
értelmezés szerint a második parancsolat tulajdonképpen 
egy jóindulatú felvilágosítás szintjére süllyed. Csak a szel
lemi orgánum juthat közel Istenhez. Isten mindenfajta 
tisztelete, képnélkülisége ezt a szellemi lényeget tükrözi.

A második parancsolat nemcsak az emberben lévő té
ves akarat ellen lép harcba, hanem inkább egy téves is
meret ellen, s legjobb esetben egy szellemi lustaság ellen. 
Az ilyen értelmezés képviselőinek meg kellene gondol
niuk, hogy közvetlenül a parancsolat mellett, amely — 
a fentiek szerint — Jahve szublimált szellemiségét biz
tosítja, Jahve antropomorf önjellemzését találjuk, mint fél
tékeny Istent. Az ótestamentumi nyilatkozatok nemcsak 
antropomorfizmust mernek használni, hanem reális cse
lekedeteit értelmezik; Ézsaiás arról beszél, hogy Jahvét 
trónján ülve látja (6,1), hogy őt Jahve keze megérintette 
(8,11). Jeremiás az Úr kezének érintését érzi ajkain (1,9). 
Nyilvánvalóan az ószövetségi instenszemélet vonalába 
tartozik, ha az Újszövetség egyik fontos helyén az élet 
igéjéről beszél, amit „láttunk szemünkkel, amit megfigyel
tünk, amit kezünkkel is megtapintottunk,” (1Jn 1,1) — 
majdnem szó szerinti ellentétben Volz nyilatkozatával. Az 
antitézis: szellemi — láthatatlan, érzéki — látható, amivel 
megkísérlik megérteni a második parancsolatot, nem a 
bibliai, hanem az idealista gondolkodásból származik. A 
bibliai gondolkodás tud Isten kegyelmes alászállásáról, 
az érzékek által hozzáférhető testiségben.

A Dekalógus korai átdolgozói a második parancsolatot 
az első mellé rendelték, és az első parancsolatot a má
sodikkal kibővítették. Így okozóivá váltak egy soha nyug
vópontra nem jutó vitának a parancsolatok felosztását 
illetően.

Az első parancsolat megtiltja más istenek elfogadását 
az egy Isten Jahve mellett, aki Egyiptomból kegyelmesen 
kiszabadította az ő népét, Izráelt. Az ötödik és következő 
versek betoldása a tilalmat úgy magyarázza, hogy sem
miféle proszkünészisz és semmiféle tisztelet nem adható 
más istennek, és ezt a tilalmat a féltékeny Istenre való 
utalással indokolja. Jahve nem tűrhet el népe körében 
semmiféle tiszteletet idegen istenekkel szemben. Az első 
parancsolat ezt akarja mondani, és a parancsolatot ma
gyarázó kiegészítés ezt húzza alá. A második parancsolat 
közvetlenül az első mellett áll, itt nem történik átváltás, 
az érzékinek a szellemivel történő szembeállítása. Ez egy 
egészen más gondolatsor feladata lenne.

Az Ószövetség nem olyan Istenről tesz bizonyságot, 
aki arisztokratikus távolságból tartja magát távol az érzéki 
világtól, hanem egy olyan Istenről, aki belép a történe
lembe. A Biblia beszél a felhőoszlopról, amelyben Isten
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kijelentette magát a pusztában (Ex 13,21 és 14,24); be
szél Debóra énekében (Bírák 5,4) arról, mit tett az Úr. 
Megtapasztalhatjuk Isten reális közelségét a filiszteusok 
elleni csatában, a szederfák susogásában (2Sám 5,24), 
és a zsoltárköltészet kegyesen beszél Jahve közelségének 
hatalmas képéről, aki a mennyben van és a kerubokon 
leszáll (Zsolt 18,10 köv.). Semmit sem látunk itt egy olyan 
Istenről, aki előkelő távolságban elkerülné a történelmet
— de Jahvénak ezt a belépését a történelembe az ember 
önhatalmúlag nem sajátíthatja ki és nem használhatja 
rosszul.

A harmadik parancsolat (Ex 20,7) Jahve nevéről be
szél, szemben a legtöbb vallással, ahol az Isten nevét 
eltitkolták. Az Ószövetség nyíltan beszél Jahve nevéről.
— Jaj azonban annak, aki ezt a nevet hiábavaló módon, 
önkényesen használja! A második parancsolat közvetle
nül a harmadikként számozott mellett áll. Jahve a tör
ténelmet nem becsüli le. Ebben a szférában akar Izráellel 
találkozni. Jaj azonban annak, aki úgy véli, hogy a világba 
lépő Istent képben akarja magáévá tenni! Az Isten-kép, 
amit az ember magának készít, Jahve lényét bántja meg.

Végül még néhány szót arról a nyilvánvalóan legko
rábbi betoldásról az Ex 20,4-ben: „semmiféle képmását 
azoknak, amik fenn az égben, lenn a földön vagy a föld 
alatt a vízben vannak.” Ebben a toldalékban egy olyan 
gondolat bukkan fel, amely közelebb vezet Jahve lényé
nek megértéséhez. Vajon nincs-e e felsorolás mögött az 
az állítás, hogy Jahve képmása elkészítéséhez a világ há
rom szférájában senki semmit sem találna, ami megfe
lelne Jahve lényegének? Egyetlen eszköz sem képes arra, 
hogy az Isten-ábrázolás valódi eszköze legyen.

A Deut 4,9-28 versei valószínűleg a késői fogság ko
rából származó függelék. Itt a második parancsolat lé
nyeges szavai előfordulnak. Nyilvánvaló a feltételezés, 
hogy a Deut 4,9 és köv. a Dekalógus képtilalmának a

magyarázataként keletkezhettek. Viszont nem volna he
lyes, ha a Deut 4-et a képtilalom autentikus magyará
zatának tekintenénk: az azonban, hogy Jahve
kiábrázolhatatlanságának parancsolatát kép formában in
dokolja a Deut 4 magyarázata, az ótestamentumi gon
dolkodás számára példamutató fontosságú.

Ebben a magyarázatban az a különös, hogy a szerző 
Jahve és Izráel történelmi jelentőségű találkozását írja 
le. Arról a találkozásról van szó, amelyben Izráel megérti 
a neki adott feladatot. „Akkor ti közelebb jöttetek és meg
álltatok a hegy lábánál. A hegy pedig égig érő lánggal 
égett; sötétség, felhő és homály borította. A tűz közepéből 
az Úr beszélt hozzátok. Szavának hangját hallottátok, de 
alakot nem láttatok, csak hangot hallottatok" (Deut 4,11- 
12).

Sajátos történet a Hóreb-hegyi. Itt nyilvánul meg Isten 
királyi fensége, aki képét nem szolgáltatja ki az embe
reknek, és aztán ismét Isten teljes közelsége népéhez 
a hegyen történt rendkívüli események (égő csipkebokor) 
leplében.

A második parancsolat nem a láthatatlan Isten örök 
lénye felett való gondolatokhoz akar elvezetni, hanem az 
engedelmes odaforduláshoz, ahhoz az Istenhez, aki az 
embereket közelről érintő kijelentésekben is szuverén Úr 
akar maradni, és aki felette áll minden emberi akaratnak.

Lőrincz Zoltán
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Párbeszéd a Bibliáról
Újabban sokat hallunk a Bibliáról: Bibliakiadások je 

lennek meg,, szaporodnak a bibliai idézetek cikkekben, 
beszédekben, magyarázatokat fűznek a Bibliához, s ha
tását hangsúlyozzák a művelődéstörténeten belül. Milyen 
könyv is hát ez a Biblia?

A Biblia tk. nem egy könyv, hanem könyvek gyűjte
ménye; már maga a név is ezt mondja, hiszen a görög 
„bilion” =  könyv, könyvecske többesszámát láthatjuk ben
ne. A név fedi a valóságot, hiszen az Ószövetség 39, az 
Újszövetség pedig 27 írást tartalmaz.

Ezek szerint egyfajta antológiáról van szó?
Igen, hiszen e kisebb írásokat sajátos szempont szerint 

válogatták össze és gyűjtötték egybe a Bibliába. Van azon
ban egy jelentős eltérés is a modern antológia fogalmától: 
manapság a szerkesztő bizonyos szempont szerint gyűjt 
össze és ad ki egy antológiát. A Biblia antológiájának 
válogatása évszázadokig folyt, így a válogatás szempontjai 
is alakultak, finomultak. A végeredmény (ami egy eléggé 
hosszú és eléggé bonyolult történet végsőpontja) a Biblia, 
olyan írásmű lett, amelyet a hívők (az Ószövetség ese
tében természetesen zsidók és keresztyének együtt, az 
Újszövetség esetében pedig csak a keresztyének) köte
lező érvényűnek tekintettek tanuk és életük megformá
lására. Az antológia tehát nem csupán illusztráló, 
esztétikai, hanem kanonikus szempontokat is magában 
hordozott.

Kanonikus — nem éppen mindennapi szó...
Ha maga a szó nem is, a fogalom azért használatos 

ma is. Kánón görögül nádszálat, átvitt értelemben mé
rővesszőt jelent. Vallásos értelemben természetesen azt 
a mértéket, amely dönt a helyes tan és életvitel kérdé
seiről. Ha pedig írásról vagy írások gyűjteményéről mond
juk, hogy kanonikus érvényűek, akkor az azt jelenti, hogy 
a bennük foglaltak egy vallásos közösség hitét és életét 
meghatározzák. Márpedig a Biblia ilyen könyv. — Első 
látásra persze úgy tűnik, hogy ez egyfajta megkötöttséget 
jelent a vallásos közösség számára. Ez azonban csupán 
látszat: minden kanonikus írásnak ui. magyarázatra van 
szüksége. A keresztyénség története is azt példázza, hogy 
az ilyen magyarázatok gyakorlatilag végtelen lehetősé
geket rejtenek.

Nehéz elképzelni, hogy hogyan alakul k i egy valláson 
belül egy-egy ilyen kánon!

Nem is lehetett ez könnyű és problémamentes folya
mat. Ami az Ószövetséget illeti, valószínűleg a babiloni 
fogság idején és közvetlen utána alakulhatott ki az az 
igény, hogy valamilyen kézzelfogható törvénygyűjtemény
hez kössék a zsidó vallás alapelveit. A Kr. e. 587-es 
összeomlás folytán ui., amikoris az Újbabiloni Birodalom 
elfoglalta Izraelt, s a nép vezető rétegét fogságba vitte, 
a zsidóság vallásosan meghatározó része idegen ország
ban élt, s föltétlenül vigyáznia kellett népi és vallásos
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identitásának megőrzésére. De később is, a Perzsa Bi
rodalom győzelmét követő hazatérés és restauráció idején 
is, szükség volt egy olyan biztos alapra, melynek segít
ségével megtörténhetett az újjáépítés, vallásos vonatko
zásban természetesen. Így történt, hogy először a Tórát, 
Mózes törvényét, a Pentateuchost (1Móz-5Móz) kanoni
zálták. Ezt követte a próféták gyűjteményének kanonikus 
rangra emelése (nevi’im), majd a szent iratok gyűjtemé
nyét kanonizálták legutóbb (k etúvím) — ennek a kano
nizálása hozott legtöbb vitát, pl. az Énekek éneke vagy 
Eszter könyve esetében.

Hogy azonban a teljes ószövetségi kánont létrehozza 
a zsidóság, ahhoz ismét egy nagy megrázkódtatásra volt 
szükség: Kr. u. 70-ben ismét döntő vereséget szenvedett 
Izrael népe, ezúttal a Római Birodalomtól. Mind a ha
gyományos zsidó kultusz, mind Izrael államisága meg
szűnt. Ismét vallásos úton kellett biztosítani, hogy Izrael 
népe és hite fönnmaradjon. Nos, 2000 év távolából azt 
mondhatjuk, hogy azok a zsidó tudósok, akik kb. Kr.
u. 100-ban a Földközi-tenger mellett fekvő Javnéban 
(Jamniában) összegyűltek, hogy megállapítsák Rabbi 
Akívá vezetésével a héber kánont, jó munkát végeztek: 
ha ezt nem tették volna, aligha tudta volna magát fönn
tartani két évezredig a zsidóság. Mindenesetre annyi bi
zonyos, hogy így jött létre a héber kánon, a mai for
májában.

Ahhoz képest, hogy ez iratok kötelező érvényűek, elég
gé bizonytalan a kánon terjedelme. Elegendő, hogy a ró
mai-katolikus és a protestáns Bibliákra tekintsünk, s már 
látjuk is, hogy nem egyazon könyvek vannak bennük.

Az észrevétel ugyan helyes, de a belőle levont kö
vetkeztetés már nem: a kánon terjedelme igenis stabil, 
megváltoztathatatlan. A különbséget az okozza, hogy nem 
a Kr. u. 100-ban megállapított palesztin kánon az egyetlen 
az Ószövetség esetében, hanem volt egy másik kánon 
is: az egyiptomi zsidóság kánonja. A Kr. e. II. század folya
mán ui. az egyiptomi zsidóság (melynek központja Ale
xandria volt), szükségét érezte annak, hogy az Ószövetség 
könyveit görög nyelven adja hívei kezébe — nyilvánva
lóan azért, mert a héber nyelvi ismeretek már nem voltak 
elegendőek az egyiptomi zsidóság körében. A fordítási 
feladat persze együtt járt egyfajta kánonképzéssel is, hi
szen a kérdés az is volt: mely könyveket fordítsák le. Az 
az ún. Alexandriai Kánon az a bővebb gyűjtemény, amely 
a római-katolikus bibliakiadásokban ma is megtalálható. 
Megjegyzendő azonban, hogy a Károli-féli fordítás első 
kiadása szintén tartalmazta ezeket a „többletként” észlelt 
könyveket; a különbség tehát nem felekezeti ellentétre 
megy vissza.

A keresztyénség egyértelműen a palesztin kánont fo
gadta el, nem az alexandriait. Javasolt irodalomként, építő 
szent iratokként azonban az alexandriai kánon könyveit 
is ajánlja — ebben római-katolikus és protestáns egy
házak egyetértenek.

Hasonló történeti folyamat eredményeként jö tt létre 
az újszövetségi kánon is?

Igen és nem. Az első nagy különbség talán abban rejlik, 
hogy míg az Ószövetség irodalma maga több mint egy 
évezred leforgása alatt jött létre, az Újszövetség iratai 
kevesebb, mint egy évszázad alatt keletkeztek. Ami pedig 
a kanonizálás folyamatát illeti, az is kb. egy évszázadra 
tehető az Újszövetség esetében. Az Ószövetség esetében 
ez is durván egy fél évezredig tartott.

Az Újszövetség létrejöttének két alapvető mozgató ru
gója volt: először is Jézus Krisztus halála és föltámadása 
után az őt követők továbbhagyományozták mind a Mester 
szavait, mind pedig a róla szóló elbeszéléseket. A ké
sőbbiekben ez vezetett az evangéliumok megírásához. A

másik nagy csoportot az Újszövetségen belül azok a köny
vek vagy levelek alkotják, amelyek a terjedő keresztyén 
misszió dokumentumai.

Világos, hogy ez is, az is a megszülető keresztyén 
gyülekezetekben széles körű használatra tett szert: A 
fiatal keresztyén egyház tagjai összejöveteleiken olvas
ták, bizonnyal magyarázták és magukra nézve alkalmaz
ták is ezeket az iratokat. Kanonizálásra azonban mégis 
csak a Kr. u. II. század utolsó harmada eleje táján ke
rülhetett sor, s akkor is mintegy kikényszerítve. Fellé
pett ui. egy visszavonult tengerész, aki a terjeszkedő ke
resztyénségen belül egy exkluzív szektát hozott létre, s 
megfogalmazta annak írásos alapjait is, amennyiben a 
Szent iratok válogatásával maga is egy kánont alkotott. 
Fölösleges ezzel az emberrel, Markiónnal részletesen 
foglalkozni: túl gyenge teológus volt ő ahhoz, hogy ezt 
megérdemelné. Nézeteinek lényege egyfajta túlfeszített 
paulinizmus volt, társulva jó erős antijudaizmussal. Ká
nonja csak a Lukács evangéliumát és a páli levelek tör
zsét foglalta magába. Ennél jóval fontosabb azonban, 
hogy a keresztyén gyülekezetek Markión lépését kihí
vásnak értették, s a keresztyénség történetében először 
közös akcióhoz folyamodtak: létrehozták a maguk ká
nonját, amely tartalmazta mindazt, amit Markión is 
Szent iratnak vallott, de inkább inkluzív jellegű volt: an
nál jóval többet is, s kiiktatta az antijudaizmust. Ez volt 
az ún. Muratori kánontöredék, ami ugyan később még 
modifikálódott, de lényegében már a mi újszövetségi ká
nonunk.

Elképzelhető, hogy az így előállt kánon változatlanul 
megmaradt 1590-ig, amikoris megjelent a Vizsolyi Bib
lia?

Nemcsak elképzelhető: így is van. Az évszázadok so
rán persze sok vallásos témájú irodalom keletkezett, de 
a kánon változatlan maradt. A reformáció korában az 
a meggyőződés lett általános, hogy a bibliai kánonnak 
minden egyéb fölött kell állnia, s ezért szaporodtak 
gombamódra Európa különböző országaiban a nemzeti 
nyelvű fordítások — melyek között a Károli-féle fordítás 
talán kissé késői jelenség is volt. A Biblia jelentőségé
nek hangsúlyozása persze nemcsak a reformáció egy
házaiban volt megtalálható. Magyarországon is (igaz ké
sőbb, mint a protestáns bibliafordítás) megszületett a 
XVII. században a katolikus magyar nyelvű Biblia (ér
dekes módon a református Bethlen Gábor által támo
gatott Káldi-féle fordítás). Sőt, azt kell mondanunk, hogy 
a kánon jelentősége mindmáig megmaradt, fontos, és a 
XX. század bibliakutatása során egyre inkább nő. Szá
zadunk egyébként az új bibliafordításokban rendkívül 
gazdag; a magyar Biblia-reneszánsz még talán inkább 
szerénynek mondható más nyelvekkel egybevetve. Még
is, több fordítási kísérlettel is büszkélkedhetünk, ame
lyek közül persze kiemelkedik az Apostoli Szentszék új 
római-katolikus bibliafordítása (1973) és a Magyar Bib
liatanács új p ro testáns fordítása (1975); ez utóbbinak 
1990-ben jubileumi revíziója is megjelent.

Visszatérve Károli bibliafordítására: mennyire illik ez 
a közös európai összefüggésbe?

Tökéletesen. Károli Bibliája kb. ugyanazt a szerepet 
játszotta a magyar nyelv és a magyarországi protestáns 
egyházak történetében, mint pl. Luther Márton biblia- 
fordítása a németeknél, amely 1534-ben jelent meg elő
ször. Megkockáztatjuk azt az állítást, hogy talán fonto
sabb volt, mint az 1535-ben megjelent R. Olivétan-féle 
francia fordítás, amelyet később a L. Segond-féle fordí
tás váltott fel, s mindenképpen vetekedhetett az 1611- 
ben megjelent King James-féle angol fordítással is. Ká
roli kora legjobb bibliakiadásait és bibliamagyarázatait
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használta, így az akkori európai tudomány legjavát köz
vetítette a magyar bibliaolvasók felé. Bár a fordítás kö
rülményei eléggé tisztázatlanok mindmáig, annyi igen 
valószínűnek látszik, hogy nem csupán élete utolsó éve
iben foglalkozott bibliafordítással, hanem alighanem 
egész életében, s minden bizonnyal voltak segítőtársai 
is e hatalmas munkában.

Van még más hasonlóság is Európával. Németország
ban pl. nem csupán Luther Mártont foglalkoztatta a bib
liafordítás. Nagy munkájával párhuzamosan az akkor már 
Svájchoz tartozó Zürichben is foglalkoztak bibliafordí
tással, amelynek eredménye a „Zürcher Bibel” lett. Ná
lunk is több kísérlet született a Biblia magyar nyelvre 
fordítására, amelyekből azonban teljes Biblia nem szü
lethetett, tekintettel Magyarország rendkívül nehéz po
litikai helyzetére. Mégis említsük meg Sylvester János 
1541-ben megjelent Újszövetségét, valamint Heltai Gás
pár kolozsvári kísérletezését (1560 körül); ez utóbbiból 
már csak azért sem lehetett teljes Biblia, mert Heltai idő
közben unitárius hitre tért. A XVII. század folyamán pedig 
a már említett Káldi-féle fordítás mellett Komáromi Csip
kés György is jelentkezett egy teljes Biblia-kiadással — 
ezt azonban az ellenreformáció vihara semmisítette meg.

Forduljunk a Biblia tartalma felé. Nem  szakember szá
mára inkább bátortalanító érzés az a sokrétűség és gaz
dagság, amit a Biblia fölmutat.

Ez alighanem így van; mégis, talán lehet ennek örülni 
is... Azt kell azonban mondanunk, hogy ha a Biblia egyes 
részeit történetileg próbáljuk meg elhelyezni és értelmez
ni, akkor az említett nyugtalanító érzés rögtön eltűnik. 
A Biblia ui. olyan könyv, amely maga is sokszor hang
súlyozza történetiségét.

...sokan viszont mégis ezt a történeti megközelítést ér
zik támadásnak a Biblia tekintélye ellen!

A történeti szemlélet valóban sokszor intézett kihívást 
a hagyományos bibliamagyarázat felé, s ma is sokszor 
oka különféle vitáknak. Mégis meg kell kérdeznünk: vajon 
mi akadályozza meg abban a történeti megközelítés el
lenzőit, hogy éppoly kötelező erejű kijelentésnek vegyék 
az új képet a Bibliáról, mint ahogy a régit vették? Úgy 
tűnik, itt már régen nem a Biblia tekintélye forog kockán, 
mint inkább a hagyományozott képet kívánják sokan to
vábbra is érvényben tartani. Fennáll viszont az a veszély, 
hogy statikussá teszik ezáltal a Biblia mondanivalóját, s 
annak zuhatagából szép lassan állóvíz lesz... Ez ellen el
sősorban a Biblia „szerzői” tiltakoznának!

Tehát: történeti bibliamagyarázat. A z  elhangzottak 
alapján ezért az ószövetségi kánon első részével, a Tó
rával kell kezdenünk a vizsgálódást. Ezek szerint ez az 
Ószövetség legrégebbi része?

Éppenséggel nem. A történeti megközelítés lényege, 
hogy nem szabad a kanonizálás folyamatát összetévesz
tenünk a keletkezéssel. A Tórában (Mózes öt könyvében) 
valóban vannak régi részek is, de bizony vannak a Kr. 
e. VI. századból származó darabok is.

A keletkezés meghatározása azonban csupán kis ré
szét jelenti a történeti kutatásnak, s nem is biztos, hogy 
a legfontosabbat. Számunkra itt most talán az a legfon
tosabb, hogy bizonyos időkben a zsidó hívők közössége 
fontosnak érezte, hogy bizonyos mondanivalókat meg
fogalmazzon, végső formába öntsön, esetleg még régeb
bi anyag fölhasználásával is. Így a Tórán belül kisebb 
blokkok keletkeztek. Mózes I. könyve esetében az első 
ilyen blokk az őstörténet: a teremtés, bűneset, Kain és 
Ábel története, az özönvíz, végül Bábel tornya került 
egymás mellé, amelyet radikálisan meg kell különböz
tetnünk egy másik blokktól: az ősatyák elbeszéléseitől. 
Az 1Móz 1-11 és 12-50 tehát különválasztandó, s mind

kettő apróbb elbeszéléseknek a koszorúját alkotja. 
Ugyancsak átfogó egységet képvisel a 2Móz 1-15, az 
egyiptomi szolgaság, illetve a megszabadulás története. 
Mózes maga tk. csak itt lép színre. Ettől az elbeszélés
koszorútól pedig ismét megkülönböztetendő a pusztai 
vándorlás, kiegészítve a Sínai-hegyi szövetségkötéssel, 
illetve Tízparancsolattal (2Móz 16-20), amelynek mint
egy párhuzamát láthatjuk a 5Móz 5-6-ban. Maga a pusz
tai vándorlás pedig tovább folytatódik a 4Móz 19 ré
szétől.

Érdekes, hogy az eddig elhangzottak mind történetet 
tartalmaznak. À  Tórá jelentése márpedig „törvény'’.

Helyesebben: tanítás. A törvények persze nem hiá
nyoznak Mózes öt könyvéből, hiszen a 2Móz fönnmaradt 
részei, a 3Móz legnagyobb része, sőt a 4Móz tekintélyes 
része is mind különböző rendelkezéseket tartalmaznak. 
A történelem és a törvény kettősségét éppenséggel a Tórá 
=  tanítás fogalma fogja át, hiszen ennek is, annak is célja 
a vallásos közösség hitben nevelése, tanítása volt. A múl
tat azért beszéli el az Ószövetség, hogy a jelenre nézve 
okuljon belőle mindenki; a törvényeknek pedig e törté
nelmen belül van helyük.

Ha a Tórá Izrael múltját tanításként akarja elbeszélni, 
akkor — úgy tűnik — ide kellene vennünk még Józsué 
könyvét is, hiszen vele zárul le Izrael előtörténete. Ér
dekes azonban, hogy Józsué könyve és a honfoglalás már 
a Próféták =  nevi 'ím  része.

Valóban sokan tételezik föl, hogy Mózes 5 könyve és 
Józsué könyve régen összetartozott; a kettő elválasztása 
utólagos és mesterkélt, melynek alapja az, hogy Józsué 
könyvében már nem Mózes a főszereplő.

Ennél azonban talán még érdekesebb, hogy a Józsué, 
Bírák, I-II. Sámuel és I-II. Királyok könyvei az ún. „korai 
próféták” gyűjteményébe tartoznak, jóllehet viszonylag 
kevés bennük a prófétai elem: történetkönyvekről van 
szó.

Arról nem is beszélve, hogy Józsué és a Bírák könyve 
elég sok párhuzamos részt tartalmaz.

Igen, történész számára rendkívül érdekes jelenség, 
hogy a honfoglalást két teljesen különböző jellegű könyv 
beszéli el. Józsué könyve egy hatalmas hadjárat leírását 
adja, igaz több helyütt megjegyzi, hogy nem sikerült az 
őslakosokat teljesen kiűzni. A Bírák könyve pedig az iz
raeli nemzeti hősök történetéből összeállított mozaik
könyv, amely a helybeli csatározásokat meséli el — 
sokszor lényegesen régebbi elemeket tartalmazva, mint 
a Józsué könyve.

Sámuel és a Királyok könyvei, úgy tűnik, már egy
szerűbb képet alkotnak, hiszen ott a királyság kezdetétől 
elindulva időrendi sorrendben olvassuk Izrael történetét 
el egészen a babiloni fogságig. Itt inkább az a meglepő, 
hogy ugyanaz a történet még egyszer elbeszélésre kerül 
az I-II. Krónikák könyvében.

A figyelmes olvasó azonban lényeges különbséget ve
het észre a Sámuel-Királyok, illetve a Krónikák könyvei 
között. Ennek oka, hogy durván 300 év választja el a 
két történeti művet egymástól. Ezért is van az, hogy a 
Krónikák könyveit nem a Próféták gyűjteményébe, hanem 
a Szent iratok közé sorolták be a Kánonon belül, s ki 
is egészítették Ezsdrás és Nehemiás könyvével — tehát 
azzal a történelemmel, amit még a Királyok könyvei nem 
tartalmazhattak.

Ennek hátterében mindenképpen az áll, hogy a Kró
nikás történeti művének immár nem volt kielégítő az a 
történetszemlélet, amit a fogság előtti vagy fogság alatti 
munkák tükröztek. Szempontjai inkább papi beállított
ságúak és a fogság utáni restauráció igazolását szolgálják.

A  tényleges prófétai gyűjtemény, a „későbbi próféták”,
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már önmagukban eléggé áttekinthetetlen képet mutat
nak...

Pedig e gyűjtemény elég szépen van rendezve: először 
is különbséget kell tennünk a nagypróféták (Ézsaiás, Je
remiás, Ezékiel), illetve a kispróféták között (Hóseás, Jóél, 
Ámósz, Abdiás, Jónás, Mikeás, Náhúm, Habakuk, Zo
fóniás, Haggeus, Zakariás, Malakiás).

Dániel miért nem?
Dániel könyve a Kr. e. II. század második harmadában 

keletkezett, s Izrael történetét írja le a maga sajátos for
májában a Diadochok (Nagy Sándor utódai) alatt. Ekkor 
már a Kánon „Próféták” gyűjteménye le volt zárva, s Dá
niel könyvét — bármily furcsa is — a Szent iratok közé 
vették fel.

A  többi prófétai könyv ezek szerint jóval régebbi, mint 
Dániel könyve?

Persze, hiszen Dániel könyve talán az ószövetségi ká
non legfiatalabb darabja. A klasszikus prófétaság ideje 
pedig a Kr. e. VIII-VI. századok; a fogság utáni kor pró
fétasága tk. ezt imitálta.

Ézsaiás könyve pl. csak kis részben megy vissza a 
VIII. sz. utolsó harmadában élt prófétára, a „rettentő sza
vak tudósára”. A 40-55. részek már a babiloni fogság 
prófétájának a hangja, míg az 56-66. részek már a fogság 
utáni viszonyokat tükrözik. Mindkét utóbbi próféta függ 
az első Ézsaiás nyelvétől és gondolatvilágától, úgyhogy 
nem véletlenül került próféciájuk Ézsaiás könyvébe.

Ugyanilyen töredékes Jeremiás könyve is?
Ennyire talán nem, hiszen Jeremiás részben maga is 

gondoskodott könyve hagyományozásáról — szemben 
Ézsaiással. Viszont könyvében vannak olyan részek is, 
amelyeket íródeákja, Bárúk szerkesztett, s mások is át
dolgozták könyvét. Mégis, az egész könyv témájában és 
idejében hű marad ahhoz, ami Jeremiás szándéka volt: 
Isten Igéjét hirdetni a babiloni fenyegetés idején, köz
vetlen a fogság előtt

Ezékiel annyiban tér el ettől, hogy ő az egyetlen pró
féta, aki egyben pap is. Ráadásul működése nem Palesz
tinára, hanem Babilonba, a fogságba tehető. Ennek 
megfelelően célja is az, hogy egy olyan közösséget építsen, 
amely képes idegen országban is megőrizni a népi és 
vallásos egységet.

És a kispróféták?
Ott bizony mindegyiket külön-külön kell megközelí

tenünk. Sajnos az sem mindig egyértelmű, hogy egy-egy 
könyvön belül hol kezdődik és hol végződik egy prófécia. 
Mindenesetre markáns próféta-egyéniségeket olvasha
tunk ki legtöbbjükből. Mikeás például az első Ézsaiás 
kortársa volt — csakhogy nem előkelő jeruzsálemi ember, 
hanem júdai paraszt szemlélete tükröződik könyvéből. 
Ámósz könyve a tradicionális hívő és a hivatalos kultusz 
összecsapását láttatja, Dán és Bétel kultuszhelyein. Ér
dekes, hogy az egyetlen északról származó prófétai gyűj
temény Hóseás könyve — eléggé el is tér a többitől. 
Jónás könyve már jócskán fogság utáni, s a soviniszta 
szűkkeblűség ellen küzd. — Folytathatnánk a sort, hiszen 
a 12 kispróféta könyve az óizraeli kegyesség széles pa
lettáját mutatja föl. Lényeg azonban az, hogy mindegyi
kükhöz külön-külön kell közelítenünk.

Félő, hogy a Szent iratok gyűjteménye sem egysége
sebb, m int a prófétáké...

Ez bizony így van. A Zsoltárok könyve például jó
formán minden korból hoz egy-egy dalt; költészetről lé
vén szó, gyakran még azt is nehéz eldönteni, milyen kor
ból származik a szóban forgó költemény. Viszont igen 
gyümölcsöző volt e könyvön belül a forma- illetve mű
fajkutatás. Ajánlatos műfajok szerint megközelíteni a 
150 zsoltárt, tehát különválasztani az egyéni és a kol

lektív énekeket, a panasz-zsoltárokat és a hálaénekeket, 
a himnuszokat és király-zsoltárokat, vagy a trónralépési 
énekeket. Az esztétikai élvezeten túl pedig szerencsés 
mindig rákérdezni arra a konkrét élethelyzetre, amely
ből az ilyen műfajok és a konkrét zsoltárok is származ
hattak.

Ha így teszünk különbséget zsoltár és zsoltár között, 
akkor nem fog megközelíthetetlenül nagy könyvnek tűnni 
a Zsoltárok könyve...

Jób könyve viszont legalább egységes!
A látszat néha csal; Jób könyvében évszázadok ta

pasztalata van összefoglalva, s a kutatásnak bizony jócs
kán van gondja ezek szétválasztásában és azonosításá
ban. Nem is könnyű olvasmány ez a könyv. Talán annyi 
mindenki számára világos, hogy maga a költemény egy 
keret-elbeszélésbe van beágyazva (ami már abban is 
elválik a többitől, hogy próza): ez az Isten udvartartásának 
a kerete, ahol szinte fogadást köt Isten és a Sátán Jób 
ügyében, majd végül Isten igazságot szolgáltat Jóbnak.

A költemény végig a szenvedés problémájával küzd; 
ezt egy későbbi szempont az ún. teodicea-gondolata alá 
rendelte, tehát azt tette központi kérdéssé, hogy honnan 
jön a rossz ebbe a világba. A kutatásnak azonban, is
métlem, még jócskán kell dolgoznia azon, hogy az egyes 
rétegeket szétválassza.

A héber bölcsességirodalom pedig m ég szétesőbb ké
p et mutat.

Annyival viszont könnyebb a dolgunk a Példabeszédek 
és Prédikátor könyveiben, hogy e könyvek nem is lépnek 
fel az egységesség igényével: gyűjtemények ezek, és azok 
is akarnak lenni. Itt minden egyes bölcs mondás (elég 
különböző korból származnak ezek) önmagában áll. Azt 
persze, hogy honnan vette a Prédikátor könyve fanyar, 
szkeptikus szemléletét, még jó ideig fogják kutatni a bib
liatudósok.

Hogyan állunk a Szent iratok többi részével?
Ezeknek már markánsabb a mondanivalójuk. Eszter 

könyvében pl. világos, hogy a zsidó Púrím-ünnepet akarta 
a szerző történetileg indokolni. Az Énekek éneke az óhé
ber szerelmi költészet része, s vallásos értelme csak má
sodrendű. A Siralmak könyve Jeruzsálem pusztulását 
siratja el, de verselésén, mondanivalóján látszik, hogy jó 
nagy távolság választja el az eseményektől. Rúth könyve 
pedig egy sajátos óizraeli üdvtörténeti szemléletről ta
núskodik, amellyel egy nem izraeli származású asszony 
Izrael történetének fő figurájává válik.

Ha már történeti megközelítésről beszélünk: Tekint
h e tő  az Újszövetség az Ószövetség folytatásának?

Részben igen, részben nem. Az Újszövetség hangsú
lyozottan utal vissza az Ószövetségre, s egyik teológiai 
célja a kontinuitás fönntartása. Ugyanakkor azonban nem 
lehet figyelmen kívül hagyni azt a mintegy 200 évet, ami 
elválasztja az Ószövetség legfiatalabb részét az Újszö
vetség legrégibb részétől, s az is világos, hogy Jézus Krisz
tus személye is döntő választóvonal. Valahogy úgy kell 
tekintenünk a két szövetség történeti kapcsolatát, hogy 
a sínpár változatlanul tovább fut egy fontos váltó után 
is...

Valóban fontos lehetett ez a váltó, ha négy evangélium 
is megpróbál számot vetni vele!

Sőt, az Újszövetség további részei is központi fontos
ságúnak tartják a Krisztus-eseményt. Ami az evangéli
umokat illeti, egyrészt valóban a bőség zavarával 
küzdünk, hiszen négy evangélium próbálja elmondani és 
magyarázni azt, hogy ki volt Jézus Krisztus. Ugyanakkor 
azonban még ez a négy evangélium sem elegendő ahhoz, 
hogy akár csak megközelítőleg is megírjuk Jézus életét.

Annyi persze az első pillantásra világos, hogy az első
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három evangélium (Máté, Márk és Lukács) közelebb áll 
egymáshoz, mint a negyedik (János evangéliuma). Ezért 
szokás az első hármat „szinoptikus” evangéliumnak ne
vezni. A szóbeli megegyezés aligha meglepő az evangé
liumok között, hiszen az oly nagy becsben álló szavakat 
és történeteket a korai keresztyének bizonnyal szó szerint 
jegyezték meg. Inkább az a feltűnő, hogy mégis van egy
két eltérő szó, megjegyzés, magyarázat, ami minden bi
zonnyal az illető evangélium hallgatóságának szempontjá
ból volt szükséges. Fontos azután még az is, hogy milyen 
sorrendbe állították az egyes evangéliumok ugyanazokat 
az elbeszéléseket, amelyek a többiekben is megvannak. 
Ezek az első olvasásra talán elenyészőnek, történeti szem
pontból viszont rendkívül fontosnak tűnő eltérések azon
ban világosan mutatják, hogy mennyire nem biográfia volt 
az evangéliumok célja, hanem a keresztyén hit életben 
tartása.

A z  Ószövetségre visszapillantva meg kell kérdeznünk: 
egységesebbek az evangéliumok, mint az ószövetségi ira
tok?

Legkevésbé sem, hiszen az evangélisták igen nagy 
alázattal használták forrásaikat. Bizonnyal volt már el
őttük egy olyan gyűjtemény, amely pl. Krisztus szenve
désének és halálának történetét tárta elő, külön egysé
get képezhetett Jézus mondásainak gyűjteménye, hason
lóképpen azok az elbeszélések is, amelyek Jézus cso
datetteit akarták visszaadni. Feltételezik, hogy a szinop
tikus evangéliumok Márk evangéliuma ősi formáját is 
használták stb.

Lukács azért mégis kivételt jelenthet a többi evan
gélista között, hiszen ő  tk. kétkötetes művet írt: az evan
géliumot és az Apostolok cselekedeteit.

Igen, mégpedig olyan szempontból, hogy az evangélium 
Jézus történetét tárgyalta, az Apostolok cselekedetei pe
dig arról beszél, hogyan jutott el az evangélium a fő
városba, Rómába. Csakhogy Lukács mindkét esetben 
rendszeres kutatómunkát folytatott és forrásokat hasz
nált. S míg az evangélium esetében legalább nagyjából 
világos a források kérdése (tekintettel a szinoptikusokkal 
való összehasonlításra), az Apostolok cselekedeteiben 
sokszor csak találgathatunk, hogy vajon az illető elbe
szélés egy bizonyos tradícióra megy vissza, vagy pedig 
Lukács elképzelése a dolgok menetéről.

Ez utóbbiban mindenképpen segíthet egy pontos 
összehasonlítás Pál leveleivel, hiszen jórészt ugyanarról 
az időről számol be az Apostolok cselekedeteiről írt 
könyv, mint amelyben a páli misszió is lejátszódott.

Pál apostol leveleinek és az Apostolok cselekedetei 
megfelelő részeinek összehasonlítása régóta folyik, s több 
eredményt is sikerült elérnünk e módszerrel. Az objektív 
akadályok azonban nem csekélyek: Pál apostol ui. nem 
történetet akart írni, hanem a gyülekezetek életét akarta 
írásaival erősíteni. Írásai problémákra irányulnak, nem 
történeti folyamatra — Lukács pedig igyekszik hézag
mentes történelmet produkálni. Az is világos, hogy mind
két szerző csak részben tudta megvalósítani kitűzött 
célját. Így aztán az eltérések igen jelentősek; gondoljunk 
csak olyan példákra, mint éppen Pál megtérésének a tör
ténete.

Ezen túlmenve pedig azt sem szabad elfelejtenünk, 
hogy a páli levelek jellege is igen eltérő. A Róma-beli
ekhez írt levél pl. feltehetőleg az utolsó fennmaradt páli 
irat (kb. Kr. u. VI. évtized vége felé), jellege egyfajta 
dogmatikai kompendium. A korinthusi levelek finom 
empátiával kísérik nyomon a helyi gyülekezet problé
máit: bálványáldozati hús evése, holtak föltámadása, a 
gyülekezet megosztottsága stb. A Filippi-levél valószínű
leg két levél egybedolgozása, s szépen tanúskodik az

apostol és a gyülekezet harmonikus kapcsolatáról. A 
Galatákhoz írt levél ismét kivétel, hiszen ott nem egy 
gyülekezethez, hanem egy terület gyülekezeteihez szólt 
az apostol; kérdés, hogy egyáltalán ismerte-e őket vala
mennyiüket személyesen. Mindmáig eldöntetlen kérdés, 
hogy ott kikkel vitázik, kik azok, akik „más evangéliu
mot” hirdettek, mint ő? A Filemonhoz írt levél annyiban 
kivétel, hogy nem egy gyülekezethez, hanem egy magá
nemberhez írt mű, a megszökött majd keresztyénné lett 
rabszolga, Onézimosz érdekében.

Biztos, hogy minden páli levelet Pál apostol írt?
Nem. De úgy tűnik nem a leghelyesebb út, ha mindig 

a szerző személyére koncentrálunk. Sokkal inkább az a 
helyzet, hogy egyre inkább számottevő történeti faktor 
kezdett lenni a paulinizmus, tehát az apostol tanításait 
alkalmazó, meghosszabbító tradíció. Mivel sokan kíván
tak csatlakozni a Nero-féle keresztyénüldözések során 
kivégzett apostolhoz, ezért nem tudjuk mindig pontosan 
eldönteni, hogy bizonyos leveleket tiszteletből neki tu
lajdonítottak-e, vagy ténylegesen ő írta azokat. Tipikus 
példaként említhetjük a pásztori leveleket (a Timóteushoz 
írt két levelet, illetve a Tituszhoz írt levelet), amelyek 
már olyan miliőről tanúskodnak, amely Pál apostol éle
tében nem képzelhető el — gondoljunk itt elsősorban 
a kialakuló egyházi tisztségek leírására.

M ég újszövetségi korban kellett megtörténnie az első  
generációváltásnak; a második generáció bizonnyal kü
lönböző volt felfogásában, hiszen tagjai között senki sem 
volt olyan, aki Jézus Krisztus életének szemtanúja lett 
volna. Vajon megérezte az Újszövetség története is ezt 
a törést?

Ez a dolog természetéből fakad. Hadd hívjuk azonban 
föl a figyelmet arra, hogy első olvasásra ez a fontos kü
lönbség nem ötlik szemünkbe, hiszen a második gene
ráció tagjai is erősen kapcsolódtak az akkor már adott 
tradícióhoz.

Az ún. katolikus =  egyetemes, tehát nem gyüleke
zethez írt levelek többsége ezt az atmoszférát árasztja. 
Jellemzőjük, hogy az akkor már bőven meglévő tradíci
ók között keresnek eligazodást, s így szükségszerűen 
polemikus hangvételűek. Világos azonban, hogy Jakab 
levele egy rosszul fölfogott paulinizmus ellen tiltakozik, 
Péter levelei és Júdás levele az önkényesség és az ent
huziazmus ellen küzdenek, stb. Kissé különálló a Zsi
dókhoz írt levél, amelynek nem csupán zsidók jelenlétét 
kellett földolgoznia a keresztyén gyülekezetekben, de 
azt a traumát is, ami Kr. u. 70-ben a Zsidó Háború 
elvesztése után nem csak a zsidókat, hanem keresztyé
neket is sújtott.

Úgy tűnik, a Biblia h ű  akart maradni önmagához, mert 
egy olyan művel zárul, amely (mint a Biblia egésze) tényleg 
magyarázat után kiált.

A Jelenések könyve valóban tele van számunkra már 
nem minden további nélkül érthető szimbólumokkal. Kér
dés persze, hogy ez a nyelvezet vajon nem volt-e a kor 
keresztyénei számára beszédes? A titokzatos kifejezési 
módot mindenesetre indokolni látszik az a tény, hogy 
a könyv a Domitianus-féle keresztyénüldözés idején ke
letkezett, amikor fontos lehetett az a szempont, hogy kí
vülálló ne értse meg a leírtakat.

Azért nem érthetetlen ez a könyv sem, csupán annak 
számára ijesztő, aki először veszi kezébe a Bibliát. Aján
latos egy kommentárral együtt olvasni a Jelenések köny
vét, hiszen a történeti bibliatudomány a képek jó részét 
sikerrel fejtette meg. S ez utóbbi tanácsot valóban te
kinthetjük érvényesnek talán a Biblia egészére is!

(Összeállította: 
Karasszon István)
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A vizsolyi Biblia magyarázatai II

A  p ró fé ta i könyvek

Munkámhoz hasznos előtanulmánynak bizonyult a dr. 
Vasady Béla által szerkesztett tenulmánykötetnek, A 
Károlyi Emlékkönyvnek újbóli tanulmányozása. Különö
sen D. dr. Kállay Kálmán és dr. Pongrácz József pro
fesszorok munkáira gondolok, akik a vizsolyi Biblia 
ószövetségi, illetve újszövetségi részének exegetikai ér
tékét vizsgálták. A két tanulmányból kiderül, hogy Ká
rolyi Gáspár korának legjobb theologusait ismerte, il
letve munkáikra támaszkodott. Ilyen volt Immanuel Tre
mellius (1510-1580), aki többek között Cambridge-ben 
és Heidelbergben volt professzor. A vizsolyi Biblia lap
széli jegyzeteiben sokszor találkozunk a nevével. D. dr. 
Kállay Kálmán gondosan összehasonlította Károlyi Gás
pár magyarázatait Tremelliuséval, és megállapította, 
hogy nagyon sokszor egészen hosszú szakaszokban is 
kimutatható Tremellius hatása, ott is, ahol neve nem ke
rül említésre. Ezt azért szükséges tudni, mert amikor 
Károlyi Gáspár magyarázó jegyzeteit olvassuk, tudnunk 
kell, hogy nem csupán egyéni nézetekkel van dolgunk, 
hanem a reformáció századának theologiai tanításaival. 
Dr. Pongrácz József pedig ehhez azt teszi hozzá, hogy 
Károlyi Gáspár többféle szöveget is tartott maga előtt, 
és azokat józan kritikával használta. Természetesen dr. 
Pongrácz József professzor ezt a vizsolyi Biblia újszö
vetségi részére nézve állapítja meg néhány fontos feje
zet alapos vizsgálata alapján, azonban érvényes ez az 
Ószövetség szövegére is. Ha a magyarázat itt-ott ide
genszerű számunkra, érdemes megnézni a héber szöve
get és legalább a LXX és Vulgata fordítást. Hamar rá
jövünk arra, melyik szöveg alapján készült a magyarázó 
megjegyzés.

Károlyi Gáspár lapszéli magyarázatai annyira gazda
gok, hogy a mostani előadásban nem tudok foglalkozni 
valamennyi prófétával, hanem csak a három nagy pró
fétával, Ézsaiással, Jeremiással és Ezékiellel. Az össze
gyűjtött anyag nagyobb részét így is ki kell hagynom. 
Célszerűnek látszik az anyag csoportosítása. Először 
olyan idézeteket szeretnék bemutatni, amelyekben tük
röződik Károlyi Gáspár theologiai meggyőződése, refor
mátus hite. Ezzel kapcsolatos az Ószövetség kriszto
centrikus magyarázata és az ószövetségi kijelentésnek az 
Újszövetség fényében, ezen belül is a páli pogánymisszió 
fényében történő értelmezése. Ehhez szorosan kapcso
lódik a lapszéli magyarázatok harmadik jellemző és ál
landóan visszatérő gondolata: az egyháziasság. Világosan 
érezhető, hogy Károlyi Gáspár hűséges gyülekezeti lel
kipásztor volt. Magyarázataiban sokszor fordul elő az épí
tés és az anyaszentegyház szó, nemkülönben a 
poenitentia szó, melyet mindig nagy betűvel ír. Egyúttal 
arra is kell itt gondolnunk, hogy Károlyi Gáspár valóban 
a próféták szellemében kívánta értelmezni az Igét, hiszen 
a prófétai igehirdetésnek magának is a megtérésre hívó 
szó volt a tartalma.

Végül szólnunk kell Károlyi Gáspár tévedéseiről is. 
Azonban már jó előre meg kell jegyeznünk, hogy ezek 
a tévedések nem tudatlanságból vagy hanyagságból ke
letkeztek. Amit a maga korában tudni lehetett, azt Károlyi 
Gáspár tudta. A tévedések egyszerűen abból adódnak, 
hogy azóta óriási eredmények születtek lexikographia, ré
giségtan és általában a bibliai segédtudományok terén. 
Olyan eredmények születtek, amelyekről Károlyi Gáspár 
korában még senki sem tudhatott.

I. A  fo rd ító  reform átus h ite

Mindjárt az Ézsaiás próféta könyve elé írt bevezetés 
meglepő állításokat tartalmaz. A könyv tartalma az, amit 
„akart az Isten lelke megíratni a Prophéta által, az Is
tennek minden időben való Anya Sz.egyházának eppü
lésére. Mellyeket mindenestől két részre oszthatunk. 
Némellyek ó törvénre való Prophétise, némellyik vij Tes
tamentumra való Euangeliomi prophétiác.,,... „Az Euan
geliomi Prophétiac pedig, egyképpen a Babyloniából való 
szabadulásra néznec, melly a lelki fogságból való sza
babulást példázta.” ...„az Ania sz:Egyházat tanittya az Isten 
választásáról, ingyen való szövetségéről, az Christus sze
nuedéséről, diczősségéről, az Euangelium praedikállásá
ról, a pogán népec hiuataláról...”

Jól látja Károlyi, hogy a 40. fejezetben új szakasz kez
dődik, mely már a Babyloniából történt szabadulásról 
szól. Egyúttal ezt a történelmi szabadulást lelki értelem
ben veszi, elspiritualizálja.

Ézs 2,2 „Hasonlittia az Anyasz. Egiházat a hegyen epp
itetett városhoz, melli minden felöl meg láttatic, melli ez 
világnac minden szegeletit az ő világosságáual be töltse.” 

...„Ackor a Poganiok is az Iste házánac tagai lesznec 
és azoc szolgálnak neki ha ti nem akartoc szolgálni.” 

Károlyi ezt az Igét Jézus és Pál szavai szerint értelmezi. 
Mt 5,14: nem rejthető el a hegyen épített város, és ApCsel 
18,6: Mostantól fogva a pogányokhoz megyek.

Nem csodálkozunk azon, hogy a 7. rész bevezetésében 
így tanít: „ielől adgya az Messiasnac szeplőtelen szűztől 
való születését.”

Ézs 7,14 magy. — „Tudni illic az Isten vagy az ő 
Annya.”

Ézs 7,15.16. „Némellyec pedig az Prophéta gyermek
éről magyarázzác, mellyet az prophéta az Isten parant
solattyából az király eleibekki viszen.” Itt a krisztologikus 
magyarázat mellett történeti magyarázatot is említ Ká
rolyi.

Ézs 11,1-nél: „Az lesse gyökeréből suármazutt fiatalon 
és virág szálon érti az Iesus Christust, ki az Dauid nem
zetségéből és agiekábol származott embersége szerint.” 

14,24 „Sőt meg esküt az Seregeknec Ura:” hosszú ma
gyarázat után eljut Károlyi a Hegyi beszéd tanításáig, és 
így int: „az esküuessel merteklotessen éllyünc.”

Ézs 16 bevezetésében így tanít: „czac híjában igye
keznec az Moabitác imár az Istent áldozatockal engez
telni, miuelhogy meg nem tértec ackor, mikor az 
poenitentianac ideie volt.”

Igazi lelkipásztori vonás a poenitentia hangsúlyozása. 
Erre inti a ref. lelklipásztor a maga gyülekezetét. De Ká
rolyi még a móábitáknál is ezt hiányolja!

Ézs 17,7 magy.: „Az nyomorgatásnac haszna ez, mert 
az ember az nyomoruságnac ideién az báluányozást el 
hagyuán az igaz Istenhöz tér.” — Ismét a gyülekezeti 
lelkipásztor vigasztaló, erősítő, gyülekezetét építő gondo
latai.

Ézs 18,5 „mikor szinte el hinnéc magokat, ackor el 
veszesse azokat nagy hirtelen..., hogy abból az Istennec 
hatalmassága és ez világról való gonduiselése meg es
mértesséc.”

Látszik, hogy a Soli Deo Gloria gondolata milyen mé
lyen gyökerezett Károlyi Gáspár hitében.

Ézs 29,18 magy.: „Az Isten ostoránac haszna, az ő
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igeiehez való engedelem, öröm, vigaság, hála adás, az hiu
eknec meg tartásokért, az kegyetleneknec veszedelme
kért.” Újra a gyülekezetben élő lelkipásztor intő és 
vigasztaló szava.

Ézs 44. részének bevezetésében ezt tanítja: „Ez Ca
putbannis Isten az ő népét felötte szép igéreteckel vi
gasztallya, mellyekben kötelezi magát az ő Annya szent 
Egyházánac oltalmazására, és minden ióckal való meg 
gazdagitására, mellyeckel viszontag Isten az báluányoc 
ellen az ő igaz istenségét támaztya, és az báluányokat 
neueti az prophéta által” stb. Az egyik jellegzetes példája 
Károlyi Gáspár egyházias magyarázó megjegyzéseinek.

Ézs 45,14 magy.: „mindezeket ez végre miueli Isten, 
hogy az Christus országát fel épitse.” Bizonyára igaz
ságtalanok lennénk Károlyival szemben, ha ilyen magya
rázatokra rámondanánk, hogy szakszerűtlen, elhamarko
dottan krisztocentrikus, hiszen az Ószövetségen belül 
még csak Izraelről vagy Júdáról lehet beszélni. A hát
térben Károlyi Gáspár hitvallásos meggyőződése áll. Hit
vallásunk szerint Isten a világ kezdetétől fogva a világ 
végéig gyűjti egyházát. Az Újszövetség véleménye szerint 
ebbe az országba az Ószövetség kegyesei is beletartoz
nak. Az ÚSz emberei abban bíznak, hogy Ábrahám ke
belére jutnak.

Ézs 49,3. „Izráelnec neuezi Christust, mint szent Pál 
az Annyaszent Egyházat Christusnac 1Kor 12. iollehet 
Tremellius fordittya, Én szolgám vagy, az Izrael, az az, 
aki felől te általad diczekeden.,, Úgy látszik, itt Károlyi 
küzd az értelmezéssel. A hagyományos értelmezést nem 
tartja egyedül lehetségesnek.

Ézs 53,8 magy.: „Szol az Messiasnac fel támadásárul, 
noha meghal, mind az által fel támad, és soha az vtán 
meg nem hal, annira hogy az ő  ideiét senki meg nem 
beszélgeti.,, Itt egy min privativum áll, Úf.: fogság és ítélet 
nélkül hurcolták el. Károlyi ezt úgy érti, hogy kivétetett 
(luqqah) a fogságból és az ítéletből. Nyelvi szempontból 
lehetséges fordítás.

Ézs 55,5 magy.: „Christus nem czac az Sidoknac hanem 
az pogányoknakis feie lészen.” A páli theologia fényében 
értelmezett locus.

Ézs 55,8 „Mert nem ollyanoc az én gondolatim, mint 
a ti gondolatitoc: magy.: Ha meg tértec az Isten meg ke
gyelmez, mert nem ollyan engeztetlhetetlen az Isten mint 
az ember.” Mélységes istenismeretből és emberismeret
ből fakadó lelkipásztori gondolatok.

Ézs 60,2. „Az az, Annac okáért terjesszed az Euan
geliomot, mert az poganiok setétségben vadnac.” Újszö
vetségi gondolatok, a páli pogánymisszió áll a háttérben.

II. E gészséges kritika  je le i

Károlyi Gáspár nem vett át mindent, amit mások írtak. 
Kritikát gyakorolt. Ez már a bibliai versek különböző szá
mozásánál is meglátszik. Ézs 3,1-nél megjegyzi: „Né
mellyec ezt az felső caputhoz ragasztiac, de nem igazan.” 
Ézs 3,28-nál pedig ez olvasható: „Némellyec ez versen 
kezdic el az negyedic caputot, de ez harmadikhoz való.” 
Ha ilyen eset fordul elő, Károlyi máshol is szóvá teszi. 
Kivétel a nagy próféták könyveiben csupán Ezékiel 20-21. 
részének számozása. Itt Károlyi a Vulgatát követi, mely 
5 verssel többet tartalmaz, mint a héber szöveg. Ezért 
a 21. rész versei a héber számozás szerint 21,6-tal kez
dődnek. Kivételes dolog, hogy Károlyi erre nem hívja fel 
a figyelmet.

Ézs 40,6 „és mondéc: mit kiáltsac?” Károlyi itt a LXX 
alapján a jobb lehetőséget, a sing. 1. személyű alakot 
választotta. A Rev. Károlyi helytelenül 3. személyben for

dít: „és monda.” Az ÚF visszatért e helyes megoldáshoz. 
Elhívási történetről van ugyanis szó.

Ézs 41,25 magy.: „Ezt az Cyrusról magyarázza. Né
mellyec: Christusrol.” Károlyi a józan történeti magya
rázat mellett dönt. Csak éppen említi, hogy „némelyek” 
Krisztusra vonatkoztatják ezt a verset. Ez Károlyinál azt 
szokta jelenteni, hogy van éppen ilyen értelmezés is, de 
nem ez a jó. Károlyi helyesen döntött. Hasonló:

Ézs 43,19 magy.: „Ezt némellyec az Christusrul és az 
Euangeliumnac predicalasarul magyarazzac. De az Baby
loniai fogságból való szabadulásrul szol” stb. Károlyi Gás
pár az elhamarkodott és elspiritualizáló magyarázattal 
szemben a józan történelmi magyarázatot választja. Nem 
kis teljesítmény az ő korában.

Ézs 49,4 magy.: „...noha hiába fárattam az Izraelitác 
közöt, mind az által tiztemben el iároc és Istenre nézec.” 

Itt aztán győzött a józan írásmagyarázat. Károlyi itt 
szembekerül korának írásmagyarázóival, akik szerint a 
szolga egyenlő Izrá ellel, Izráel pedig egyenlő Krisztussal, 
és kimondja, hogy „hiába fárattam az Izrá eliták között”, 
azaz nem Izráel fáradozott az izráeliták között, hanem 
valaki más.

Ézs 63,9 „Minden ő háborúságokban őis vélec eggyüt 
háborgattatott.” Károlyi itt a qere-t vette alapul: lo cár, 
neki (volt) ínsége, a ketibbel szemben: lo’ cár, nem ínség, 
ÚF ej lo ’ cir =  nem követ. Károlyi tt nemet mondott 
a LXX és a V felfogására (mindkettő „nem”-et fordít). 
Még inkább tiszteletre méltó, hogy saját döntését nem 
tartja csalhatatlannak, hanem megjegyzi: „Némellyec igy 
oluassác: Az ő keserűségekben nem kesergette őket.” 

Ez 21,7-12. Itt Károlyi önmagát helyesbíti. Először így 
magyarázza a szöveget („minden térdec vízzel foljnac”): 
„Az az veriteckel.” De néhány sor után így folytatja: „au
agy féltökben az vizelletöt meg ne tarthattyác.” (V.ö. Ez 
7,17 magyarázatát: „Az az semmi harczra való erő nem 
leszen bennec.” Megfigyelhető, hogy a spirituális értel
mezéstől Károlyi a szó szerinti értelmezés felé halad. El
ismerésre méltó!)

Ez 22,16: „És lészesz te magadnac hagyátott örökség.” 
Itt a weinhalt bak  kifejezésben Károlyi a nhl =  örököl 
ige nifal perf. alakjára gondol. Ez nyelvtani szempontból 
lehetséges. LXX katakleronom ēsō, L et possidebo te áll 
a háttérben. Az ÚF a hll =  megszentségtelenít ige nifal 
perf. alakjára gondol: „gyalázatos leszel.” Károlyi ezt is 
tudja: „Auagy az Sidó ige más jegyzése szerint, És vtálatos 
lészesz magadban.”

III. T éved ések  a vizsolyi Bibliában

D. dr. Kállay Kálmán felsorol néhány olyan locust, ame
lyeket Károlyi allegorikus értelemben magyaráz. Ilyen 

Ézs 3,13 magy.: „Asszoni allatoknac mongya az puha 
feiedelmeket.,, Hasonló

Ézs 7,18 magy.: „Legyeknec neuezi az AEgyptumbe
lieket az ő puhaságokért, erőtlenségekért és vndokságo
kért. Az Assyriabelieket pedig darasoknac neuezi az ő 
kegyetlenségekért.” Ez régiségtani szempontból nem he
lyes.

Ézs 14,29: „Mert az kigyónac maguából  Basiliscus 
származic, és annac magua lészen tüzes szárnyas sár
kány.” Magy.: „Az az, Vzias kiralnac nemzetségéből ki 
titeket meg mart vala támad basiliscus, tudni illic az Eze
chias, ki sockal inkab meg’marta vala őket.” Valójában 
asszír uralkodókról van szó: a Kr. e. 727-ben meghalt 
Tiglat-Pileserről, majd az V. Salmanassar rövid uralma 
után trónra került Sargonról, a „repülő sárkányról.” Itt 
tehát történelmi tévedéssel van dolgunk.
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Ézs 20,5 magy.: „mikor nagy testi bátorságban volna 
a Babylonia, és az király lakodalmat üzne, ackor vetetic 
meg az város nagy hirtelen, mint az Daniel bizonittya, 
cap.5.” Károlyi tévesen hivatkozik Dán 5-re. Ézs 20-ban 
nincs szó királyi lakomáról, nincs szó Babyloniáról sem, 
csak Egyiptom és Etiópia bukásáról szól a jövendölés. 
Történelmi tévedéssel van dolgunk.

Ézs 30,33. A Tófet szó magyarázatánál először he
lyesen mondja el Károlyi, hogy Jeruzsálem mellett fekvő 
völgyről van szó, ahol a gyermekeket „tüzzel meg égettéc.” 
Majd így folytatja: „Kiknec hogy az jaygatásokat és si
koltásokat ne hallanác, erőssen doboltanac, honnét ne
ueztéc Tophetnec vagy Tophténec, mert az Toph dobot 
teszen.” A Tófet szó magánhangzói a bóset =  szégyen 
szóból valók; a tefat szó jelentése: tűzhely.

Ézs 32,9: „Ti gazdag asszoni állatoc kellyetec fel,” 
magy.: „Az nagy bátorságban élő városokat és falukat 
érti az asszoni állatokon és leánzokon.” Más helyeken 
valóban leányoknak nevezi az ÓSz a városok körül levő 
bekerítetlen településeket, itt azonban valóban gazdag 
nőkről van szó. Az igevers nem allegorikus értelemben 
magyarázandó, hanem szó szerinti értelemben. Helyes is
meretnek rossz helyen történt alkalmazásával van dol
gunk.

Ézs 41,3 „Kitsoda indította vala fel az igazat nap ke
letről?” Magy.: „Érti az Abrahámot lásd meg Gen 14.” 
Nem Ábrahámról van szó, hanem Kyrosról. A tévedést 
talán az okozza, hogy Károlyi átugorja a zaqef parvumot, 
mely a cedeq szót a következő félsorboz kapcsolja. Ebben 
az LXX-t és a L-t követi. A kicsinek látszó figyelmetlenség 
nagy történelmi tévedést okoz. Úf: Ki indította el nap
keletről azt, akinek lépteit győzelem (cedeq) kíséri?

Ézs 48 helyett Ézs 43 áll (római számokkal). Ez a 
nyomdász hibája, nem Károlyié.

Ézs 48,20: „Mennyetec ki Babyloniából...” magy.: „Szó
littya a rabságban való sidokat hogy ki siessenec Baby
loniából. Iollehet még el nem vitettec vala.” Ez súlyos 
tévedés. Hiszen többször említi Károlyi a Kyros idejében 
bekövetkezett szabadulást. Most mégis azt a hagyomá
nyos nézetet képviseli, hogy a könyv szerzője a Kr. e. 
VIII. században élt Ézsaiás, és ebben az időben a zsidók 
még nem voltak fogságban.

Ézs 59,16 „czudálkozéc rayta, hogy senki nem volna 
közbe iáro.” Magy.: „Az az, hóg senki nem volna kinec 
könyörgene, vagy a ki megoruoslaná az népnec alla
pattyat.” Itt dogmatikai szempontból téves a magyarázat.

A közbenjárónak embernek kell lennie, aki Istennél kö
nyörög a népért. Itt azonban senki sincs, akinek könyö
rögne — ti. Isten. Ugyan kinek könyörögne Isten? Ki 
az, aki még Neki is felette áll?

Ézs 63,7 „Az Wrnac kegyelmességéről emlékezem.” 
Magy.: „Könyörög Ésaiás az anya szent egyház képében, 
mind az 26. Caputig.” Nyilvánvaló tévedés, hiszen itt Ká
rolyi — úgy látszik — visszafelé számol. Nem is lehet 
tudni, mire gondol.

Ézs 65,5 „maragy otthon, ne iöy én hozzám, mert szen
tebb vagyoc náladnál.” Magy.: „Az az, az kic az dorgálást, 
feddést, intést nem veszic fel.” Itt a tárgyi ismeretek hi
ányzanak. A dologi szentség fogalmát még nem ismerheti, 
ezért a keresztyén gyülekezet belső bajait magyarázza 
bele a szövegbe. Egyébként is elmondható, hogy a bál
ványimádásról csak általánosságban beszél, konkrét val
lástörténeti ismereti hiányosak. Persze ez egész korának 
theologiájára jellemző. Ez érvényes a 66. fejezetre is, mely 
Károlyi szerint képmutatókról szól; pl.

Ézs 66,3 „Az ki ökörrel áldozic nekem, mintha embert 
ölne.” Magy.: „Meg veti Isten az kép mutatoknac áldo
zattyokat, mellyec igaz hit nélkül, és Poenitencia nélkül 
valoc valanac.” Nem képmutatókról van szó a fejezetben, 
hanem idegen vallás híveiről.

Ézs 66,17 „Az kic magokat szenteknec mondgyác, és 
az kic magokat mossác az kertekben valamelly fánac mel
lette az kertnec közepin...” Magy.: „Az sidoknac az gyakor 
mosódás szokásoc vala... holot belől mosdotlanoc valá
nac.” Itt egyrészt Jézusnak a kívül megmosott tálról szóló 
szavai (Mt 23,25 kk), másrészt a középkori zsidók rituális 
mosakodásai vannak a háttérben. Ma több ismeretünk 
van erről a kultuszról.

Károlyi Gáspár magyarázataival foglalkozva, a bőség 
zavarába estem. Jeremiás és Ezékiel könyvéhez éppenúgy 
készítettem megjegyzéseket, mint Ézsaiás könyvéhez, de 
egyetlen előadásban ezekre már nem kerülhet sor. Hiszen 
Ézsaiás könyvénél is csak a töredékét adhattam elő an
nak, amit megírtam.

Summa: tisztelettel, de kritikával kell olvasni a vizsolyi 
Bibliát. Ha Károlyi Gáspár ma is élne, sok mindent más
képpen mondana. Így is okunk van arra, hogy tiszteljük 
mély hitét, pásztori lelkületét, sőt egészséges kritikai ér
zékét, mellyel sok esetben háta mögött hagyta a sok év
százados középkori tévedéseket. Ebben az Ige iránti 
hűsége segítette őt.

dr. Karasszon D ezső

A Károlyi Biblia értékelése II.

„Az árnyékos oldal.” 
(Pázmány Péter, Káldi György és Ballagi M ór véleménye)

Károlyi Gáspár a Vizsolyi-Biblia szép „Elöljáró-beszé
dében” részint önigazolásul, részint hogy bemutassa az 
olvasóknak a Vulgata megbízhatatlanságát, sok kifogást 
emel a Vulgata ellen, amely kifogások aztán egész iro
dalmi harcot idéznek elő Károlyi halála után. A támadást 
Pázmány Péter, a nagytudományú, furfangos eszű és ki
váló jezsuita ellenreformátor kezdte meg az 1613-ban 
írt „...Igazságra vezérlő Kalauz” című nagyhírű munkájá
ban, melyben tüzetesen foglalkozik Károlyi fordításával. 
Majd ugyancsak Pázmány nagy általánosságban szól a

Szentírás lefordításáról 1626-ban Bécsben megjelent mű
vében. Ennek címe: „Az Szentirásrul és az Anya
szentegyházrul két rövid könyvecske”.

A Vulgata védelmében Pázmány ilyen mondatot is leír. 
„mutassa meg Károlyi, hogy a görög betű igazabb, hogy 
sem a deák”.

Rácz Kálmán így látja Pázmány munkáját: „Mindeddig 
csak a Vulgata védelmére szorítkozik Pázmány, de ezzel 
természetesen meg nem elégszik, hanem nekimegy az 
összes fordításoknak, egyet sem tart hitelesnek, nem csak
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bizonytalanoknak, de veszedelmeseknek állítja a zsidóból 
fordított Bibliákat, majd a Luther és végre a Károlyi for
dításának gyöngeségeit igyekszik kimutatni” (44. old.).

a) „Ahol Károlyinak tetszett, a maga elméjéből és saját 
gondolataiból sok szókat írt az Isten szavai közé, kit nem 
volt semmi úton szabad cselekedni, mert az Úr Isten átok 
alá vetette azokat, valakik csak egy szót hozzáadnak a 
szentíráshoz.” Érdekes, hogy Károlyinak a betoldásai kár
hozatot érdemlő roppant bűnök, de a Vulgatáéi (v.ö. Num. 
20,6) egészen igazoltak, sőt erények.

A ”Gen. XXX-ban nyolc betoldott szó van: magzatokat 
(1. v.), Rákhel, kit én fel (3.v.), az Jákób (6.v.), hogy békét 
annak (27.v.), mikor előszer hozzád jöttem (29.v.), hogyha 
pedig csak téged szolgállak (30.v.), oly légyen az én ju 
talmam (32.V.), az Lábán (33.v.). Igen ám, de a „magza
tokat” nem betoldás, mert ott van a szövegben a bánim 
szó, sőt megvan az istenített Vulgatában is. A 3. verssel 
igaza van Pázmánynak, de a 16.-ban már szintén ott van 
az eredetiben is a Jákób név. A 27. versben csakugyan 
nincs helye a betoldásnak, de már a 29-ben az értelmet 
egészíti ki, s ez különben sem betoldás, csak a 30. elejéről 
van idecsapva. A 30-ban helytelen, de már a 32-ben nem 
betoldás az, amit Pázmány mond... vélekedik Rácz Kál
mán.

A „Róm. IX-ben öt betoldás van: elszakasztatott (3.v.), 
úgy mond az Isten (7.v.), ezt megkísértette (10.v.), az vá
lasztás (16.v.), mit mondhatsz ellene (23.v.). Ezek a be
toldások itt csakugyan helytelenek és értelemzavaróak.

De ezek még mind ártatlan betoldások; hitelvi dolgokat 
nem lehet ezekre alapítani, eszerint nem is veszedelme
sek. Sokkal fontosabbak azonban azok, amelyekről maga 
Pázmány is bővebben szól. Lássuk ezeket:

1. Az I.Kor X.3-ban „mi velünk” betoldással „el akarja 
hitetni Károlyi, hogy az Úr vacsorájában mi is, mint a 
zsidók, csak hit által vesszük a Krisztus testét.”

2. Károlyi „meg akarván tölteni Magyarországot há
zasságtöréssel, sok házasság választással”, a Máté V.32- 
be „ok nélkül” szavakat told és így fordít: „A ki ok nélkül 
elhagyott asszonyt vészen, paráználkodik! Sőt, „hogy az 
együgyű magyarok jobban egyék pilula gyanánt a kecske 
golyóbist, afféle betűkkel íratá ezeket a szókat, mint az 
igaz szentírást”, folytatja Pázmány. — Ha Károlyi az ok-on 
a paráznaságot érti, a betoldás is helyes, ahogy Pósaházi 
és Pécsváradi védi.

Egy helyen gúnyosan megjegyzi Pázmány: „így bezzeg 
könnyű a kálvinistaságot szentírással támogatni!” De ez
zel a támadással még nem éri be, tovább megy s elmondja, 
hogy

b) Károlyi „mikor ügy tetszik, kilop néhány szót a Bib
liából”, itt már csak három példára hivatkozik:

1. A jócselekedetek dogmájának lerontása végett ki
hagyta Károlyi a II. Péter 1,10-ből ezt: „a jó cselekedetek 
által.” — Igaz, mert nincs meg a görög szövegben, ez 
a Vulgata tendenciózus betoldása.

2. Márk 15,47-et Károlyi egészen elhagyta.
3. Malakiás 1,11-ből a „tiszta áldozatnak nevét szép 

csendesen kilopá Károlyi és jó illatú füstöt írt helyébe.”
c) „Számtalan helyen elváltoztatta Károlyi az Isten sza

vát”. Ezt a mindenesetre veszélyes állítást 13 példával 
bizonyítja Pázmány, amiből itt csupán ötöt kívánok meg
említeni:

1. „A barátok és apácák fogadások után is tisztes
ségesen megházasodhatnak” Károlyi szerint, mert a Zsidó 
XIII. 4-et így fordítja: „Tisztességes mindenek között a 
házasság.” Ha ez így lenne — folytatja Pázmány —, akkor 
„add egybe atyját leányával, bátyját húgával, házas em
bert házas emberrel.” — Károlyi itt hűen, de mégis fél
reérthetően fordít.

2. A Pred. II.3-at rosszul fordítja így: „hogy magamat 
adám boritalra,” mert a Prédikátor éppen azt mondja, 
hogy a boritaltól megvonta testét. Ezt a Tremellius mar
ginális jegyzete által félrevezetve írta így Károlyi, mert 
a másak csakugyan elvonni-t jelent.

3. Annak bizonyítására, hogy „Istenen kívül senkit sem 
szabad imádni”, Károlyi az imádás helyett „főhajtást, föl
dig meghajolást, arcul borulást, hálaadást stb. ír (Gen 
23,7; 33,3; 42,6; 42,26; Ex 4,41).

4. A „bálvány” helyett „kép”-et ír Károlyi a Bír 18,18; 
20,31-ben, azzal a célzattal, hogy a képek tiszteletét ne 
lehessen valahogy igazolni!

5. Gen 6,9-ben „a Noénak dolga így volt” rossz fordítás, 
e helyett: „Ezek a Noé nemzetségei”. Igaz.

Pázmány után Káldi György is erősen támadja Károlyi 
fordítását. Káldi György, nagyszombati jezsuita 1606 no
vember 11-én, a Károlyi-Biblia 16. évében, fog hozzá a 
Biblia lefordításához, s a felsőbbség meghagyásából né
hány tudós átnézése után ki is adta a második teljes 
magyar Bibliát Bécsben 1626-ban. Ezt tehát egyenesen 
a Károlyi-Biblia ellensúlyozására, annak hatására jött lét
re, amint maga Káldi is kifejezi „Oktató Intés”-ében, mi
dőn ezt mondja, hogy célja az, hogy „a magyarok megvet
vén Károlyinak hamisan fordított Bibliáját, ha kívánják 
a szentírást olvasni, annak igaz fordítását olvassák.” Páz
mánnyal egyértelműleg fennen hirdeti ugyanis, hogy „to
vább is el lehetett volna a mi nemzetünk a magyar Biblia 
nélkül, megelégedvén az igaz tanítóknak magyarázásá
val...”

Káldi a fordításához csatolt „Oktató-Intés”-ében veszi 
bonckés alá Károlyi fordítását, melyben azt akarja be
bizonyítani, hogy Károlyi és Molnár fordításában „oly sok 
derék fogyatkozások vannak, hogy a Szent Biblia avagy 
Szentírás nevét semmi úton nem érdemli és nem méltó 
se hitelre, se olvasásra.” Mert hiszen a fordításban és 
marginális glosszákban „annyi fogyatkozás vagyon, hogy 
azoknak nem derekas és valóságos megrostálására és 
kárhoztatására, de csak imilyen-amolyan megrázogatásá
ra, sőt csak előszámlálására is nem kicsiny könyv kíván- 
tatnék.”

Megtámadja Károlyi Elöljáró Beszédét, majd védelmé
be veszi a Károlyi által élesen megtámadott Vulgatát. Min
denütt a Pázmány nyomában jár, akár csak a Kalauzt 
másolná le. Majd megállapítja: „Károlyi új Bibliát koholt 
a maga fejéből.” Ezt a nagy vádat azonban nagyon, de 
nagyon gyenge okokkal tudja bizonyítani Káldi. Megál
lapítja, hogy Károlyi „nem akarván egy bizonyos textust 
követni, új Bibliát szerzett, melyhez hasonló soha nem 
volt”. Káldi öt kifogást emel Károlyi ellen, vegyük ezeket 
sorra:

1. A „Károlyi Bibliájában sok toldalék vagyon.” A Páz
mány által is felhozott példákon kívül utal ennek iga
zolásául a 109. zsoltár 3. versére, melyben három toldás 
is van. Az egész vers így hangzik: (a mi beosztásunk 
szerint a 110. zsoltárról van szó): „A te néped szabad 
akaratja szerént a te seregednek mustrálásának napján 
jelen lészen te néked  szentséges öltözetekkel; az ő  mé
hétől fogva jelen lészen néked  az te ifjaidnak harmatja” 
(A kurzív a betoldás! SE.).

2. „Károlyi sokat ellopott a Bibliából”. Ezek az ún. 
apokryph iratok, melyeket szerinte célzatosan hagytak ki, 
mert „a Tóbiás könyve a jócselekedeteket, az angyalok 
őrizetit bizonyítja; Judith könyve a böjtöt és a szüzességet 
ajánlja; a Sirák könyve az emberek szabad akaratját erő
síti; a Makkabeusok könyve a halottakért való könyörgést 
és a megholt szenteknek érettünk való esedezését állítja.”

3. „Károlyi homályosan fordította a Bibliát." Erre három 
példával szolgál. G en 7,18; Gen 20,16 Káldié: „megem
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lékezzél, hogy téged benne kaptak” Károlyié: „ezután 
okos légy.” Sirák 42,15 ami szóról szóra megegyezik a 
Kálóiéval!

3. „Károlyi elváltoztatta az igaz bötüt.” Először ilye
neken botlik meg, hogy „az Úrnak lelkét” helyett „Isten
nek lelkét”, „akkor monda” helyett „és mondá” stb. 
szavakat fordít. Ezen aprólékos, említést nem érdemlő 
szőrszálhasogatások után — írja Rácz Kálmán — „na
gyobbakról emlékezik.” A Gen 2,6 ellene mond az igazi 
értelemnek. Ez alapos kifogás, mert az eredeti értelme 
csakugyan ez: „nedvesség jött fel a földből és elborította 
a föld egész felszínét”. A 4,13 értelme sem az, amit Károlyi 
ad neki, de Káldi is elcsavarja Kainnak eme szavait: „na
gyobb az én büntetésem, mint a bűnöm” így: „nagyobb 
az én hamisságom, hogysem mint bűnbocsánatot érde
meljek.” A 37,34-ben „gyászruhába öltözék”, ezt mondja 
Károlyi „zsákba öltözék” helyett. A 37,35 a „Seol”-t „ko
porsó"-nak és nem „pokolnak” fordítja.

5. „Károlyi az ő  hamis vélekedésére csigázza a szent
írást”, vagyis a kálvinistaság érdekében meghamisítja. Ezt 
teszi a lapszélre feljegyzett glosszákkal, melyek mind ör
dögi hamisítások.

Az eddigieket így foglalja össze Rácz Kálmán: Páz
mány három vádat emel a Károlyi fordítása ellen. Kár
hoztatja nevezetesen a felesleges betoldásokat, egyes 
szavaknak, sőt könyveknek kihagyását és a szövegnek 
itt-ott helytelen értelmezését. Káldi ezt a három vádat 
még kettővel megtold ja, ti. a homályosságot és a szentírás 
szándékos félremagyarázását veti Károlyi szemére. Mind
ketten szenvedéllyel, kíméletlenül támadnak, de nem tu
dományos alapon a tudomány fegyverével. Már maga az 
alap is hibás, amelyre állnak, amennyiben Károlyit a Vul
gatához mérik. A Vulgatához mérni azt, aki a Vulgatát 
csak valami tizedrendű forrásnak tekintette, a kath. egy
ház dogmái szerint ítélni meg a protestánst, aki egyedül 
Bibliát fordít és nem dogmák igazolására vállalkozik. A 
fordítási összehasonlításokból pedig beláthatjuk, hogy 
csakis ké t vádat lehet felhozni Károlyi fordítása ellen: 
a felesleges betoldásokat, és a néhol tapasztalható ho
mályosságot. Hogy a katholikus dogmák igazolására Ká
rolyi Bibliája nem alkalmas, az még nem a fordítás ellen 
bizonyít, hanem igenis azt mutatja, hogy azok a dogmák 
ellenkeznek a Biblia igaz szellemével. Sőt, Károlyinak az 
általam elfogadott két hibája is menthető — folytatja Rácz 
Kálmán —, hogy betoldásokra szükség volt, azt nyelvünk 
fejlettebb volta és Károlyinak mindenek felett érthető
ségre törekvése hozta magával.

Ballagi Mór: Tanulmányok a magyar bibliafordítások 
körül című írásában, ami a Nyelvtudományi Közlemé
nyekben jelent meg 1863-ban, bírálja a Károlyi-biblia
fordítást is. Melyről így ír. Károlyi Gáspár Heltai és Mélius 
elődeit említi meg ugyan, sőt azt is mondja: „akik ezelőtt 
valami részt fordítottak a Bibliában, azokat is nem utáltuk 
meg, hanem megtekintettük”; de bizony a megtekintésnél 
többre alig is ment, mert hogy az eredeti alapos meg
tekintésében szintúgy, mint nyelvünk művészi kezelésé
ben, őt messze túlszárnyaló Heltait figyelemmel kísérte, 
és komolyan használta volna, ezt fordítása éppen nem 
mutatja. — Az Új-szövetég magyarításában, mint később 
meglátjuk, elődeit alkalmasint használta, de éppen ezért 
az Újszövetség fordítása hasonlíthatatlanul sikeresebb is 
az Ó-szövetségnél. Majd több fordítás egybevetése után 
megállapítja: Károlyi a héber ...tóhu vábóhu-t, melynek 
alakilag, úgy mint értelmileg a hasonlóképp hangegyező 
zűr-zavar felelne meg legjobban, mindenesetre legügyet
lenebb körülírással adja így: ’ékességnélküli való és pusz
ta’!

Károlyi ily fordítást ád — írja tovább —, mely sem

az eredetihez nem hű, sem semmi megfogható értelmet 
nem ád, mert mit is jelentsen az, hogy az Úrnak (kellene 
lenni: az Istennek, mert az eredetiben Elóhim van és nem 
Adónái) lelke táplálja vala a vizeket? Evekig forgattam 
elmémben, hogy honnan vehette Károlyi e minden te
kintetben különös magyarázatot? (Mert fordításnak ép
penséggel nem mondható!) Végre olvasom Geleji Katona 
István „Váltság titká”-nak 3. kötetében (mellékesen meg
jegyezve ő így fordít: „és az Istennek lelke terjeszkedik 
vala ki a vizek színén”) holis többek között ezt találom: 
„A Chrysostomos értette (az Isten lelke kifejezést)... Tehát 
Chrysosthomos magyarázata az, melyet Károlyi a héber 
szöveg fordítása gyanánt adott; de bizony a magyarázatot 
nehezebben érthetni meg, mintha az eredeti szöveg szó
szerinti fordítását adta volna.

A Gen 1,14-18. verseivel kapcsolatban is több kifogást 
emel. Talán legfigyelemreméltóbb az „Az eredetitől egé
szen eltérőleg Károlyi: hogy világítana nappal stb.”, a vers 
vége szintén hibásan „és csillagokat is”, mely hiba el
követése csak úgy magyarázható, ha Károlyi latinból, és 
nem amint állítja, héberből fordított. Hasonló hibás el
hagyása a névelőnek a 17.v-ben „hogy földet megvilá
gosítának”, mely hibát Molnár már kijavított.

Ballagi Mór több bibliai helyet úgy vizsgál, hogy sorra 
veszi és egymás mellett idézi Heltai, Károlyi, Káldi, Ko
máromi-Csipkés, Bloch-Ballagi, Tárkányi, Bátori László 
(1456) fordításait, majd minden eszközt megragad Ká
rolyi hibáinak kimutatására, ezt teszi pl. a Gen 49. fe
jezetével is:

2.v. A Károlyinál beszúrt mondok teljesen felesleges, 
és minthogy a párhuzamosságot lerontja, a mondatot for
májából kiveszi.

4.v. Károlyi fordítása: „de mivel hogy hajlandó (mire?) 
voltál, mint a víz”, sem az eredetinek értelmét nem adja 
vissza, sem magában megfogható gondolatot nem ád, s 
alig képzelhető, hogy honnan vette a különös fordítást. 
Károlyi az akkor még meg nem állapított értelmű hajlandó 
szóval hitte magyarázhatni. Hasonló képhibás Károlyinál 
a vers végének fordítása: „mert az atyádnak ágyára hágtál, 
és az én ágyamat megfertéztetted”, hol az eredeti szöveg 
egy egész mondattagja kimaradt. Molnár, mint már szám
talan kihagyásokat, úgy ezt sem vette észre; de igen is 
Tóthfalusi Kiss Miklós, ki azt ki is egészítette így: „akkor 
megfertőztetted azt az én ágyamat, felhágván arra”.

10.v. Károlyi itt is inkább magyarázást, mint fordítást 
ád, s el nem mondja, amit az eredeti jelent, hanem mi 
arról az ő értelme; sem birodalom nincs az eredetiben 
sem maradék, sem Messiás...

13.v. Károlyi szokása szerint toldozgat, mert az ő  la
kása szók nincsenek az eredetiben.

14.v. Károlyi Tremellius értelmét követi, de mily 
hosszadalmas körülírással! „Olyan, mint, és hátra vetett” 
szók az eredetiben nincsenek.

17.v. Heltai ismét szabatos és hű, Károlyi pedig, mint 
rendesen, szót szaporít hiába, s ezáltal a kifejezésnek 
minden erejét elveszi: olyan, mint mérges n incs az ere
detiben, s nincs is rá semmi szükség.

Heltai: Dán kígyó lészen az úton és áspis az ösvényen, 
és a lónak sarkát marja, hogy a rajta ülő hátra essék.

Károlyi: Lészen a Dán olyan, mint a mérges kígyó 
az úton, és az áspis az ösvényen, mely megmarja a ló 
farkát, hogy a rajta ülő hátra essék.”

18.v. Károlyi fordítása mindenképpen rossz, mert az 
Úr segítségéről nincs az eredetiben szó.

24.v. Fentebb már kimondtam volt, hogy Károlyi a Bib
lia magyarításában nem használta a héber eredetit, hanem 
másodrendű forrásokat követett, és különösen latin for
rások után indult; ki ezt nem eléggé bebizonyított állí
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tásnak, tán puszta ráfogásnak nézi, vegye figyelembe, e 
versben az annakokáért kifejezést, mely megfogható, ha 
pusztán Tremelliust tartva szem előtt, e mondatban: „un
de fuit pastor et lapis Israelis” az unde szót az értelembe 
vette, hogy „annakokáért”, de a héber nissám ezt sohasem 
teszi, hanem mindig csak helyet jelentő értelemben hasz
náltatik.

25.v. E vers fordításában Károlyi különös eljárást kö
vet; míg az első részt egy egész mondattal (mondom, hogy 
vagynak ezek) megtoldja, addig a másodikban az eredetit 
csonkoló összehúzással él „itt alatt való földi áldásokkal” 
e helyett „a mélység áldásaival, mely alant terül.”

Összefoglalva: Ballagi Mór így ír: A Károlyi-Biblia nyel
vezete a közbeszéd színvonalán ritkán emelkedik feljebb, 
és ott is úgy forgolódik, hogy miképp formáról, nyelv
csínről tudata nincs; told, fold, változtat az eredetin, hogy 
ennek tartalmi mását adja, nem is sejtve azt, hogy iro
dalmi műnél a forma átváltoztával neme is átváltozik; 
mást mond, mert másképp van mondva (70. old.).

Egyáltalán nem kíméli a fordítót akkor sem, amikor 
így szól: „igaz, hogy amely fogyatkozások és betoldások 
miatt ő  latin elődjét vádolja, azok őnála fokozott mér
tékben találhatók (162. old.).

Íveket lehetne teleírnom — folytatja — a Vizsolyi- 
Bibliakiadásban található hiányosságokkal, és ismét ívek
re terjedne a helytelen igazítások felsorolása. Megmondta 
már Kölcsey, hogy „a jobbítás mestersége nehezebb, mint 
gondolhatnők”.

Általában különös balcsillagzat alatt folyt le a fordítás 
története. Annyi hivatott s hívatlan kézen ment keresztül, 
hogy utoljára majdnem annyi lett benne az idegenek által 
ejtett hiba, mint az eredeti, pedig ez sem csekély számmal 
volt.

Valamely fordítás teljes megítélésére szükséges, hogy 
azt hűség, világosság és csín tekintetéből vizsgáljuk meg.

Megvoltak-e a fejtegetett kellékek Károlyi Gáspárban, 
mint bibliafordítóban? Bírt-e elegendő ismeretével a bib
liai nyelvnek és amaz őskor szellemének? Mennyire tud
ta, a zsibbadásából akkor éledező nyelvünket művészien 
idomítani?

Hogy Károlyi Gáspár héberül nem jól tudott, és hogy 
az Ószövetség fordítását másodrendű, latin kútfők után 
eszközölte, ezt nem csak a fordítás mivolta egészében 
véve, hanem különös adatok is bizonyítják.

Szándékom csak az volt — fejezi be Ballagi —, hogy 
megmutassam hol állunk, és hogy töredékes jegyzeteim
mel figyelmeztethessek arra, hogy Károlyi Gáspár bib
liafordítása — minden később tett igazítások után is, nem 
mondom a tudomány, de csak a közönséges élet legsze
rényebb igényeinek sem felel meg.

Nagyon árnyékos lenne ez az oldal, ha elfelejtenénk, 
hogy mit írt Naprágyi Demeter veszprémi püspök 1591. 
október 28-án Károlyinak, hogy Bibliájának „híre-neve va
gyon az egész impériumban, a familiárisaim is mind meg
bolondulának miatta.” És egy másik megállapítás: „...a pro
testánsok kezében a magyar Biblia olyan nagy horderejű 
fegyver, amely az egész katholicismust megdöntéssel fe
nyegeti, miután ez magyarul beszél a magyar szívekhez!”

Összeállította: 
Sándor Endre

FELHASZNÁLT IRODALOM

1. Rácz Kálmán: A Károlyi Gáspás és Káldi György bibliafordításai és a Ká
rolyi-Biblia védelme. Sárospatak, 1892. — 2. Ballagi Mór: Tanulmányok a 
magyar bibliafordítások körül. Nyelvtudományi Közlemények, 1864.

Biblia az irodalomban
Ha egy kicsit belegondolunk abba, amit ez a készen 

kapott cím és ez a nagyszerű téma magában rejt, akkor 
bele is szédülünk, és nem is igen tudjuk, hogyan lehet 
1 órányi időbe sűríteni a lényeget. Nem csoda, hiszen 
életre szóló téma is lehet ez, ami a variációk sokaságát 
és a szakszerűségi fokozatok legkülönbözőbb változatai 
hozhatja elő. Már a megközelítés is igen különböző lehet, 
és szinte az első percben el kell döntenünk, hogy teoló
gusként vagy irodalmárként fogunk hozzá. Ha az elsőt 
választjuk, akkor a Bibliából indulunk ki és azt vizsgáljuk, 
hogy Istennek ez a csodálatos ajándéka, a Kijelentés, ho
gyan szólal meg a legkülönbözőbb írók, költők műveiben 
is áttételesen vagy idézett részletekben. Már az is érdekes 
feladat lehet, ha kimutatjuk, hogy a bibliaismeret mint 
életfilozófia, miként jelentkezik a legigényesebb szerzők
nél, mint pl. Madách Az ember tragédiája c. művében, 
Babits Mihály Jónás könyvében, vagy Tolsztoj Feltáma
dás c. regényében. De még a legújabbkori irodalomban 
is: Alexej Tolsztoj Golgothájában, Bulgakov A Mester 
és Margarita c. regényében, vagy Dürrenmatt svájci írónál 
általában, esetleg konkrétan az Ítélet c. novellájában.

Vizsgálódásunkban különbséget tehetünk formális je
lentkezés és lényegi, mondhatnánk filozófiai azonosulá-

Előadás a Sárospataki Kollégium Péntek esték sorozatában, 1991. II. 22.

sok között. Mert az íróról mindig kiderül, hogy hol tartja 
a Bibliát; mire használja: csak hasonlat- és példatárként 
nyúl hozzá, vagy előzetesen már magánemberként is 
szembesült vele. Csak könyv-élménye vagy lelki élménye 
is volt a Biblia? Olykor szinte igehirdetőként mondja to
vább a Biblia üzenetét, máskor csak témát vesz, amit 
saját képzelete és felfogása szerint fejt ki. Lehet, hogy 
nagyon is nyomatékosít egy gondolatot, mint F. Werfel, 
amikor Jeremiásról szóló könyvének címébe is betölti 
mondanivalóját: „Halljátok az Igét!”. De lehet a cím rejt
jeles is, amit mégis minden bibliaolvasó azonnal ért, ha 
kézbe veszi Kodolányi János Égő csipkebokor c. regényét, 
ami mögött felsejlenek az 50-es évek magyar valósá
gának elemei, mint bibliai előképekkel és párhuzamokkal 
hitelesített politikai allegóriák. Ez esetben a Biblia kö
zéppontban van, hagy előtanulmányok első számú for
rása, vagy mint Ady Endre esetében is, már szinte az 
Ihlet Szent Könyve; egész gondolatvilágát átható és meg
határozó valóság. Ilyen esetekben csak az érti meg igazán 
az írót/költőt, aki maga is olyan fokon ismeri a Bibliát; 
a személyes szembesülés szintjén: az egzisztenciális ví
vódások és tusakodások összefüggésében. Ilyenkor a Bib
lia az Élet könyvévé válik az irodalomban is; olyan 
kommentárja lesz az életkérdéseknek, amihez egyezmé
nyesen mindig odanyúl a kultúrával foglalkozó ember. 
Ezáltal többé kevésbé vagy alkalmilag az író is teológussá
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képezi magát, elfogadja feltételesen az egykönyvű ember, 
a homo libri unius lehetőségeit, a biblikus életértelmezés 
tudománytalannak kikiáltott, mégis legitim és a lelki élet
ben leginkább gyümölcsöző magyarázatait.

De ismerünk egy másfajta megközelítést is, azt, ami
ben a Biblia csak egy könyv a sok közül. Ott van ugyan 
a többi között, hivatkoznak is rá, használják példáit, ha
sonlatait, de csak úgy, mint irodalmi terméket, s nem 
Isten Kijelentéseként. Szerelmes versek antológiájába pl. 
szívesen vették fel az 50-es években is az Énekek Ének 
egynémely részletét. Kuriózumként emlegették akkori
ban Alexandr Blok (1880-1921) orosz szimbolista köl
tőnek a Vörös Hadseregről írt versét, aminek egyik sora 
így hangzott: Jézus Krisztus megy az élen”. Megkér
dezték a költőt, hogy mit akart ezzel: hogyan jön Jézus 
Krisztus a Vörös Hadsereghez? Azt válaszolta: ő úgy 
érezte, hogy ezt a verset csak így lehet befejezni. A 
költő szuverén jogának tartotta, hogy az ihletettség pil
lanatában éppen azt írja le, ami a tollából kijön, és azt 
nem volt hajlandó megváltoztatni a cenzor érdeklődé
sére. Sok esetben csak ennyi a Bibliára hivatkozás; a 
homo ludens, a játszó ember szabad képzettársítása, 
amivel jelzésszerűen utal a kollektív emlékezet óvilági 
jelképeire. Ettől még nem lesz vallásos ez a költészet, 
mert csak kölcsönzi a képeket és hasonlatokat a Bibli
ából. Amikor pl. Petőfi azt írja a XIX. sz. költői c. ver
sében, hogy „Pusztában bújdosunk, mint hajdan/Népé
vel Mózes bújdosott,/S követte, melyet isten külde/Ve
zérül, a lángoszlopot/Újabb időkben isten ilyen/Láng
oszlopoknak rendelé/A költőket, hogy ők vezessék/A né
pek Kánaán felé.” — nem hagy kétségben afelől, hogy 
tézise szekuláris. Még ha Isten nevét nagybetűvel írná 
is, a vers lényeges állítása az lenne, hogy az új kor népe 
már nem a bibliai prófétákra, hanem a költőkre figyel. 
Ezért ha eljátszik is a költő a Bibliának egyik-másik 
gondolatával, és szabadon hivatkozik a múlt idők szim
bólummá vált alakjaira, attól még alku nélküli autonóm 
ember marad, olykor ez öntörvényűségnek sokféle elő
jelű zűrzavarában. Ez esetben a bibliahasználat formális 
jegyei csak egy bizonyos kultúrfok meglétét jelzik; 
mondjuk úgy, hogy költőnk valamikor hittant is tanult.

Két nagy táborra osztódnak tehát a bibliahasználat 
terén a világirodalom szereplői:

1. Az elsőben találjuk azokat, akik elfogadják a Biblia 
autoritását, annak isteni tekintélyét. Azt az életmegoldást 
és harmónia-képzést, amit a Biblia kínál. Ez történhet 
teljes életműben, vagy csak alkalmilag, téma szerint, egy 
kis vagy nagyobb alkotásban. Költőink közül legjobb pél
da erre Reményik Sándor számos verse: Békesség Is
tentől, Kegyelem, vagy a Fordító. Ez utóbbiban mintha 
témánkhoz szólóan is kifejtené azt a különbséget, ami 
az alkotásnak, mint önérvényesítésnek sajátos igényéből 
is adódhat. Ezt írja:

„Alkotni könnyebb: a szellem szabad,
A képzelet csaponghat szerteszét,
Belekaphat a felhők üstökébe,
Felszánthatja a tenger fenekét,
Virágmaggal eget földet bevethet,
Törvénnyé teheti a játszi kedvet,
Zászlóvá a szeszélyt, mely lengve lázad,
S vakmerőn méri Istenhez magát...
Az alkotás, jaj, kísértésbe is visz.
A fordítás, a fordítás — alázat.
Fordítni annyit tesz, mint meghajolni,
Fordítni annyit tesz, mint kötve lenni,
Valaki mást, nagyobbat átkarolva,
Félig őt vinni, félig vele menni.

A Károli Gáspár emlékezetére írott vers jól érzékelteti, 
hogy a bibliafordítók alázatával működnek az iroda
lomban azok, akik az örök Igét tiszteletben tartják és 
alkotói ambíciójukat a bibliai alaphanghoz igazítják.

2. A másik táborban vannak többen és többféle ár
nyalattal. Legfőbb közös jellemzőjük, hogy felhasználják 
a Bibliát humanitárius vagy egyéb, pl. politikai célok ki
fejezésére; hivatkoznak rá vagy éppen csak mottóként 
alkalmazzák egyes kiragadott elemeit. A szekularizált 
gondolkodásban is jelentős szerepe van a bibliai köz
léseknek, de csak afféle szállóigék szintjén, a közhelyek 
(loci communes) és közmondások szintjén. Még ma is 
emlegetik pl., hogy a korábbi kormányzópárt főtitkára elő
szeretettel népszerűsítette politikáját egy jézusi kijelentés 
változatával, amikor azt hirdette, hogy „aki nincs ellenünk, 
az velünk van”. Ez a formális bibliahasználat szabadon 
él azokkal az archaikus szófordulatokkal, amelyek sti
lisztikailag önmagukban is hatásosak és azt a hatást kel
tik, hogy az író vagy beszélő igeileg elkötelezett. Az ilyen, 
jobbára az emberiség kollektív emlékezetére hivatkozó 
alkotók bibliahasználata bizonyára többségében tisztes
séges szándékú és olykor nagyhatású hozzájárulás ahhoz, 
hogy az Ige tágabb körökben is ,jó szerencsés” legyen 
és ne térjen vissza üresen. Feltételezzük, hogy a nica
raguai Erneszto Cardinale ilyen motivációval írta meg a 
mai szegények mai evangéliumát, úgy, hogy közben val
lásszerű forradalmi közösséget is szervezett. Az elmúlt 
évtizedekben érzékelhető volt az a tendencia, hogy a Bib
liát is bevessék a világforradalom politikai célkitűzéseinek 
megfogalmazásához, főleg a dél-amerikai vallásos töme
gek megnyerése és mozgósítása érdekében (Liberation 
theology). Az ún. genitívuszos teológiák manipulativ szán
dékának lólába hamar kilátszott, és a lázításnak ez a spe
kulatív „evangéliuma” hamar kifulladt, miután a 
forradalom, aminek igazolására felkészült, helyileg is zsá
kutcának bizonyult. Nem csoda, hiszen ellentmondásra 
építkezett. Nem a jézusi megoldást propagálta, hanem 
a forradalom szentesítésével a vérontáshoz adott előzetes 
feloldozást. A social gospel ma már klasszikusnak számító 
és még ma is elfogadható tézisem túlhaladva a társadalmi 
igazságosság jegyében a mindig könnyen felszítható gyű
lölködés fűtőanyagává vált. Ez az irodalom elfelejtette 
Pál apostol intését, aki ezt írta a Filippi-belieknek: „Azt 
törekedjetek megvalósítani magatokban, ami Krisztus Jé
zusban is megvolt: mert Ő Isten formájában lévén nem 
tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem 
dicsőségéről lemondott, szolgai formát vett fel, emberek
hez lett hasonlóvá, és magatartásában is embernek bi
zonyult; megalázta magát és engedelmessé lett 
mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig (Fil 2,5-8).

Mindezek alapján feltehető az a nagy kérdés, hogy 
milyen kiutat keres, talál vagy hitelesít a jövőben a krí
zisben lévő emberiség? Továbbmegy-e az ún. forradalmi 
úton; a lázadás és lázítás vagy további vérontás tévútjain, 
vagy elfogadja-e végre újólag és igazán azt a bibliai ant
ropológiát, ami szerint megváltásra szorult népek és em
berek vagyunk, akik csak kegyelemből, hit által juthatunk 
üdvösségre, más szóval könyörület és irgalmasság útján 
nyerhetünk harmonikus életmegoldást. Ez lehet a fő kér
dés, amit a bibliahasználat világszerte mindig felvet az 
ún. világirodalomban: Hogyan tovább?

Hazai költészetünkből két nagy versből szeretném 
idézni válsághelyzetünk költői érzékenységgel megfogal
mazott felkiáltásait. Illyés Gyula azt írta Bartók c. ver
sében, hogy „Harmóniát, rendet, igazit, vagy belevész a 
világ, ha nem a nép szólal újra fölségesen...” Ma is nagyon 
időszerűnek és sürgetőnek érezzük ezt a kétségbeesett 
kiáltást. Másfelől érdemes ide tenni, az előbbi idézet mellé
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helyezni Vörösmarthynak azt a 100 évvel korábbi, szinte 
prófétai dühvei szólaló kiábrándultságát, ami ugyancsak 
válságjelentés a múlt századból, s ami így szólt: „Országok 
rongya, könyvtár a neved! Mert ment-e a könyvek által 
a világ elébb?” A költő önpusztításba fordult dühe tör 
ki legszörnyűbb mondatában: „Égesd el a könyveket, Ca
liban!” A meghasonlásnak ehhez az ideglázas állapotához 
igen közel esik Petőfinek forradalmi tettekért kiáltó jel
szavas verse: „Akasszátok fel a királyokat!” Még a bölcs 
Arany János is mennyi mérget és politikai allegóriát ad 
bele a Walesi bárdok c. versének Edward királyt meg
jelenítő soraiba, amikor azt kérdezi, hogy „a nép, az is
tenadta nép oly boldog-e rajt’, mint akarom, s mint a 
barom, amit igába hajt?” Lobogó lelkű költők szenvednek 
itt, az Ószövetség nagy prófétáira emlékeztetők, s tőlük 
mégis leginkább az istenismeretben különbözők. A bibliai 
próféták népük megtéréséért gyötrődnek, a modern kor 
költői pedig forradalmi önmegvalósításért kiáltanak. Két 
évszázadot döntően meghatároz az a forradalmi roman
tika, aminek lényege, hogy az uralkodó osztályok meg
semmisítésével el lehet érni az össznépi boldogságot. A 
zsarnok likvidálásával egyszeriben okos gyülekezetté vá
lik a nép, és rövid úton megalapozza földi boldogságát. 
Még Ady Endre is számít a ,jövendő fehérei”-re, és ku
rucus megfogalmazásban is hatásosan zendíti meg: „Urak, 
papok dőlyfjét, ím eleget tűrtük...” és „kígyóinknak Esze 
komám, lépjünk a nyakára!” Lehetne folytatni hosszasan 
a forradalmi heroizmus legjobb költői megnyilvánulásait, 
ami iskolai tananyagként is hagyományozódott nemze
dékről nemzedékre. De azt is meg kell kérdezni már egy
szer, hogy a forradalmi lánglelkűség által ment-é, s 
mennyit ment az emberiség elébb? Mert az igazsághoz 
tartozik az, hogy ha ment is a forradalmak által az em
beriség lökésszerűen elébb, van egy konstans eleme az 
emberiségnek, a bűn állapot, amiről a Biblia beszél. Ennek 
túlhaladásában pedig nem látszik megnyugtató előmene
tel. A forradalom, mint az autonóm ember önmegvaló
sítási kísérlete, legradikálisabb megfogalmazásaiban 
eleve elveti a biblikus humanitást, tagadva a divinitást, 
s ezzel együtt azt a magasabb szférát is, ahová még le
hetne emelkedni. Biblia nélkül nincs hová emelkedni! Bib
lia nélkül Ikaruszként hull vissza a Földre minden etikai 
szárnypróbálgatás!

Mindez többszörösen ki lett próbálva. Királyok fel
akasztva vagy merénylet által likvidálva, zsarnokok, cá
rok, urak, papok kisöpörve a társadalom peremére. 
Kétszáz éve immár egyebet se csinálunk, csak forradal
mat, és a nép, az istenadta nép egyre boldogtalanabb. 
Kiábrándult szükségszerűen a forradalomból is, az ideo
lógiából is, az ún. tudományos világnézetből is, a kul
túrából és jó részben saját magából is. Mintha valami 
átok lenne itt!

Aki elolvassa Alexandra Rachmanova: Szerelem, Cse
ka, Halál c. naplóját, vagy itthonról Farkas Vlagyimir: 
Nincs mentség c. önéletrajzi könyvét, az könnyen meg
győződhet e tanúvallomásokból arról, hogy növekvő zűr
zavar és kiábrándulás kíséri a forradalmak útját, mert 
osztályok, rétegek, emberek likvidálásával nem lehet 
előbbre jutni Kánaán felé. A forradalom, ha kitör is időn
ként, mint elemi erejű vihar, nem lehet társadalmi prog
ram. A forradalom inkább többszörös ikerszülése a 
problémáknak. A forradalom mindig felszínre hozza önér
telmezésünk megválaszolatlan kérdéseit — azokat is, 
amiket csak a Bibliából lehet megválaszolni. „Micsoda 
az ember?” — kérdezi a 8. zsoltár írója. „Kevéssel tetted 
őt kisebbé az Istennél...” — válaszolja, és mi tudjuk, hogy 
ez a kevés éppen elég, sőt nagyon is sok nekünk ahhoz, 
hogy Isten nélkül ne tudjuk megtalálni helyünket a vi

lágban. Az irodalom olykor nagyon is érzékletesen tárja 
fel, hogy mennyire nem találjuk helyünket a világban. 
Ilyen értelemben is világirodalom, mert amikor olvassa 
v alaki  Orwell 1984. c. könyvét vagy Állatfarm c. paró
diáját, elcsodálkozhat azon, hogy miképpen tudta az író 
az elidegenedés emberválságát, s a vele járó életérzést 
ilyen szórakoztató módon megjeleníteni. Már A. Huxley 
is nagy volt „Szép új világ” c. látomásával, de az még 
csak előérzet volt a mai válságirodalomhoz képest. Ma 
már az az érzésünk olykor, hogy a válságirodalom szi
nonimája lett a világ(hírű) irodalomnak, amiben kimon
datlanul is az elidegenedés borzalmainak licitálása folyik 
(T. Capote: Hidegvérrel). Mintha az lenne a tét, hogy ki 
tudja az embert aljasabbnak és reménytelenebbnek áb
rázolni. Ha egybevetjük ezt az ábrázolást pl. a jó öreg 
Victor Hugo negatív alakjaival, nagyon is szembeötlő az, 
hogy világirodalmi szintre emelkedett a katharzis nélküli, 
pusztán tényközlő kriminológia, amiben már halvány re
ménysugár sincs az ember javíthatóságát illetően. Világ
irodalmi hatásfokát tekintve hovatovább csak a Biblia 
marad olyan érvényességben, ahol az ember bűnének 
felmutatása a megtérés lehetőségével történik. A Biblia 
ebben az összefüggésben a romlás és rontás világ- 
irodalmának nagy ellen-könyve is lehet, ami hatékonyan 
ellensúlyozza a kétségbeesés irodalmának túlsúlyát. Eb
ben a vonatkozásban a Biblia is lehet világirodalom a 
legjobb értelemben. Olyan szent könyvek gyűjteménye, 
amikben — hitünk szerint — Isten szól a válságban levő 
világhoz. Azt mondja el éppen, amit más irodalmakban 
nem találunk, hogy ti. a meghasonlás tünetei honnan ered
nek. Megmutatja, hogy miért vagyunk válságban és a ki
vezető út merre található. Három tételben rögzíthető is 
a Bibliának a legsajátosabb mondanivalója:

1. A Biblia egyértelműen állítja, hogy divinitás és hu
manitás összefüggő, elkülöníthetetlen fogalom és 
valóság.

2. Az előbbi összefüggésből ismerhető meg a bűn fo
galma és valósága minden korban érvényesen és 
konkrétan is a különböző élethelyzetekben.

3. A Biblia végül azt állítja, hogy van megoldás az 
emberiség számára, a Krisztusban elvégzett meg
váltás, s az ember erre felelő megtérése, újjászü
letése, megigazulása és megszentelődése által.

1. Az első megállapításhoz visszatérve, hangsúlyozni 
kell, hogy divinitás nélkül nehezen képzelhető el igaz em
berség, humanitás. Posztmodern korunk legnagyobb té
vedése, ellentmondása és válságunknak is oka az, hogy 
Isten nélkül akar humánus lenni. A francia felvilágosodás 
óta és annak hatására kifejlesztett módszeres kételkedés 
(dubium methodicum), majd a pozitivista filozófia térnye
rése folytán egyre inkább eltávolodott egymástól a Tu
domány és a Theologia. Mivel a Tudomány gyors és 
látványos eredményeket ért el főleg a technikában és 
a civilizáció megszervezésében, a Theologia pedig zava
rodottan hátrált a modern világkép és világnézet reve
lációi elől, mentve a menthetőt az isteni kijelentésből, 
bizony féloldalasra sikerült a mi szép új világunk. Míg 
korábban a filozófia volt a teológia szolgálólánya, a hely
zet éppen az ellenkezőjére változott: a teológia beengedte 
a kételkedés módszerét saját területére is és intenzív bib
liakritika által próbált a tudomány rangján megmaradni. 
Naív igyekezetével nem sokra juthatott, mert az ideológiai 
előjelekkel megtűzdelt tudományosság a kritikus bibli
ahasználatot is áltudománynak minősíti. A Jézus-korabeli 
írástudók és farizeusok vakságára emlékeztet mind a mai 
napig az az igyekezet, amivel az ún. tudományos bib
liamagyarázat igyekszik magát elhatárolni a fundamen
talista értelmezésektől. Olyanféle fáradozás ez, mintha a
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KRESZ mai szabályai szerint kezdenénk vizsgálni az óko
ri Róma közlekedését. Nagyon érdekes elmejáték adód
hat ebből, csak éppen az élet nagy kérdéseire nem 
kapunk belőle választ. Az emberek pedig választ várnak, 
mégpedig nem tudományos választ, hanem meggyőző ere
jű  ösztönzéseket a maradék emberség megőrzéséhez. Is
ten az Ő élő Lelkét adta nekünk azért, hogy nagyobb 
fejtörés nélkül is jól és helyesen értsük az Ő Igéjét. Isten 
Igéje nagyon is egyszerű és nehezen tűri a bonyolítást. 
Van ugyan analízis az igemegértés folyamatában is, de 
ez a Lélek munkája. Ő az, aki „megfejti önmagát” a hívőnek, 
míg a hit nélkül boncoló csak szövegkritikai eredménye
ket kap. Az ebből származó végtelen szárazság a pusztai 
vándorlás ínséges idejére emlékeztet, az „élő víz” hiá
nyára, az Ige nélküli élet hiánybetegségeivel együtt. A 
Biblia evangéliuma viszont arról győz meg bennünket, 
hogy agyonbonyolított életünk Krisztus által leegyszerű
síthető. Az evangélium hit által eliminálja a lét nagy kér
déseit és így summázza személyes üzenetét: „Ne félj, csak 
higgy!” Ennek a létet meghatározó hitnek a felgerjesztése 
Isten Lelke és az Ő Igéje által lehetséges. Ezért az Élet 
könyvének is nevezzük a Bibliát, amiről A. Lincoln azt 
írta: „Hiszem, hogy a Biblia Istennek legjobb adománya, 
amit bármikor is adott az embereknek... A világ Meg
váltójának minden jóságát ez a könyv közli velünk”. Ge
orge Washington pedig azt mondta: „Lehetetlen helyesen 
kormányozni a világot Isten és a Biblia nélkül”. Napokon 
nyilatkozatát is számon tartják: „A Biblia nemcsak egy 
könyv, hanem élő alkotás, ami erejével mindent meghódít, 
ami ellenáll neki”. Ez a napóleoni kijelentés is érzékelteti 
a Biblia életszerű ihletettségét, ami felhangolhatja az ol
vasó lelkét a „világ leikétől” különböző spiritualitásra és 
hosszú távon is az örökkévalóság értékrendjére állítja 
be. Nem e világ lelkét adja, hanem Isten Lelkét sugározza. 
Ez a benne rejlő képesség, ez a hatóanyag teszi a Bibliát 
egyedülvalóvá minden más irodalmi művel szemben.

2. Rátérve második tételünkre, azt állítjuk, hogy a Bib
lia a divinitás és a humanitás összefüggésén túl, helyes 
bűnismeretre segíti az embert. A legklasszikusabb pél
dája ennek a Róm 7,14-24. A Biblia szembesít bennünket 
Istennel és önmagunkkal. Megismertet a bűn törvényével, 
ami épp olyan törvényszerűség, mint a fizikában a sza
badesés vagy a Föld tömegvonzásának törvénye. A Bib
liából tudjuk meg, hogy mi az oka annak a sok változatú 
zűrzavarnak, válságnak, egyéni- és világproblémának, ami 
az emberiséget elkeseríti és olyan állapotba hozza, hogy 
Pál ma is minden túlzás nélkül írhatná: „A teremtett világ 
sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Mert a te
remtett világ hiábavalóság alá vettetett. A teremtett viág 
sóhajtozik és nyög — írja Pál, és a bibliaolvasó emberek 
tudják mi ez: kozmikus meghasonlottság. Ez az a mind
untalan felmerülő HIÁBA, amiről Illyés Gyula írt a refor
mációról szóló versében. A bűn tehát nemcsak erkölcsi 
vétségek vagy mulasztások halmaza, nemcsak isteni tör
vények megszegése, hanem egyetemes érzete a hiába
valóságnak. Ez a hiábavalóságérzet minduntalan beletaszítja 
az emberiséget a kétségbeesésbe. Magányossá is teszi 
az embereket és elidegeníti egymástól. Aki ezt megértette 
és megtapasztalta, aki a Bibliának ezt az isteni üzenetét 
elfogadta, az magyarázatot talál arra a dekadenciára is, 
ami korszakosan jelentkezik és világbirodalmakat temet 
romjai alá. Aki ezt a biblikus látást elfogadta és alkal
mazza, az fáklyát vett kezébe a történelem és az egyéni 
sors megértéséhez. Annak a világirodalom minden re
mekműve egy illusztráció a főtémához. Dante Isteni szín
játékától kezdve Milton Elveszett Paradicsomáig, Hugo 
Victor Nyomorultak c. művétől Dickens Twist Oliveréig, 
Shakespeare drámáitól kezdve a Holt lelkekig, vagy ép

pen Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés c. művétől Tolsztoj 
Feltámadásáig. Mindez a Biblia bűnismeretét igazoló hát
tér-irodalom, ami által nagy kérdőjelek közt haladva arra 
a bibliai kérdésre kapunk választ, hogy „micsoda az em
ber?”

Emlékszem, hogy milyen nagy jelentőségű volt 1956 
előestéjén az, amikor Pálóczy Horváth György, kikerül
vén a börtönből, cikket írt az Irodalmi Újságban arról, 
hogy a Karamazov testvérek eszmei vitájában hogyan 
foglal állást a mai társadalom. Akkor hallottuk sok idő 
után először újra, hogy a cél nem szentesítheti az esz
közt, vagyis a társadalom nem mentheti fel azt, aki — 
bár jóhiszeműen és a nép érdekeire hivatkozva — szen
vedést okoz vagy éppen gyilkol, mert politikai szükség
szerűségnek ítéli osztályok vagy rétegek megsemmisíté
sét. Hasonló problémát látunk Dosztojevszkij Bűn és 
bűnhődés c. regényében, ahol Raszkolnyikov egyetemi 
hallgató azzal áltatja magát, hogy nem bűn meggyilkolni 
az uzsorás vénasszonyt, hiszen a társadalomnak tesz jó 
szolgálatot ezzel. Az említett cikkíró állást foglalt ezzel 
a 50-es évek osztályharcos politikájával szemben és 
nyíltan kimondta, hogy az osztályidegen elemek üldözé
se, bebörtönzése, kitelepítése vagy likvidálása a szocia
lizmus eszméjének igézetében bűn volt és bűnös meg
szállottság eredménye.

A crimen megítélése korszakonként változhat, és az 
uralkodó ideológia szerint változik is, de a társadalom 
ethoszának nem lehet a változó ideológiát alapjává tenni. 
Vannak olyan örök értékeink, amik az emberiesség mél
tóságát célozzák, s amikről semmilyen körülmények kö
zött nem lehet lemondani. Az ideológia változik, mint a 
divat, de az etikának bibliai alapon kell maradnia. Mai 
rendszerváltásunkban sokan türelmetlenül várják a re
vans idejét, amikor elszenvedett sérelmeikért korábbi ül
dözőiknek megfizethetnek. A marxi-lenini ideológia 
elvetése megtörtént, de megtorlás és bosszúállás nem kö
vetkezett. Sikerült ez egyszer megmaradni a bibliai nor
mák alapelvén, és ennek az értékét nem lehet eléggé 
hangsúlyozni. Igaz, hogy a bosszú-reflex visszafogása ki
elégítetlenség érzetével tölti el a vérszomjas elemeket és 
számon is kérik olykor a radikális változásokat, amire 
a bölcs vezető csak azt válaszolhatja, hogy „Tetszettek 
volna forradalmat csinálni...”. Ám a forradalom gátakat 
szakító áradása régi hibák és bűnök megismétlődését 
hozta volna magával, az ösztönszerű cselekvések elsza
badulását, újabb igazságtalanságokat és méltatlanságo
kat, amiket csak bibliai látással lehet előre látni. Ezért 
jobb nekünk, hogy megmaradtunk az elnézés és eltekin
tés, vagy éppen a megbocsátás igei alapelvén és abban 
a visszafogottságban vagy önkorlátozásban, ami egybevág 
Jézus parancsaival.

3. S itt érkeztünk el harmadik tételünkhöz, ami szerint 
a Biblia abban is különleges, hogy meg tud győzni ben
nünket arról: van megoldás az ember és az emberiség 
számára. Istentől készített megoldás van. A Biblia világ- 
irodalma és a világirodalom irodalma között az a leg
lényegesebb különbség, hogy az előbbi szerint van 
megoldás, a szekuláris irodalom szerint pedig nincs meg
oldás. Madách Imre Az ember tragédiája c. művében jól 
látható ez a határhelyzet, amikor Ádám kiábrándulva a 
világi létből öngyilkosságra készül. De amikor Éva közli 
vele, hogy gyermeket vár, megváltoztatja szándékát, nem 
veti magát a szakadékba. Egyetlen kis családi örömhír 
elégnek bizonyul ahhoz, hogy kedvet kapjon az újrakez
déshez. Hallja az Úr hangját: „Mondottam, ember, küzdj 
és bízva bízzál!” Ez a megoldás kínálkozik: a lelki egyen
súly visszanyerése.

Mindnyájan átélünk nagy csalódásokat, megrázkód
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tatásokat, ismerjük a legkülönfélébb veszteségeket. Sok 
okunk lehetne azt mondani a Prédikátorral: „Minden hi
ábavalóság!” De Isten éppen azért adta a Bibliát, hogy 
legyen „orvos a családban”, legyen pszichiáter és lelki 
tanácsadó. Legyen az Élet könyve nálunk és kinyitva 
azt, vegyünk erőt az örök forrásból, Krisztus evangéli
umából. A Benne vetett hit, az Ő szeretete és közelsége 
megvigasztal, kárpótol és meggyőz bennünket arról, 
hogy az életnek, a mi életünknek is, Őbenne távlata és
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értelme van. Kathartikus erejű megszólítást kaphatunk 
a Bibliából; megmentő és a szakadék széléről visszahívó 
üzeneteket Isten kegyelmének és szeretetének üzeneteit. 
Nem válságot fokozó irodalmat, hanem újjászületésre 
hívó bíztatást. Ezzel Bibliánk első helyre kerül a köny
vek között, sőt forgatókönyvvé válik: a nagy Rendező, 
az Úr általa rendezi újjá életünket.

Horváth Barna

jJ*

Az Ige és a Szentlélek

Az előadás címe hatalmas témakört ölel fel. Legfeljebb 
arra vállalkozhatunk, hogy a mély kútból felhúzunk né
hány vödörrel, az óceánból merítünk néhány kanállal. A 
cím mögött a Szentháromság titka rejtőzik. Ezt mindig 
tudni kell, akkor is, ha nem beszélünk róla. Szükség arra 
is utalni, hogy az Ige fogalma nem azonos a Szentírással, 
de az Igében benne van a Szentírás csodája is. Az Ige 
és a Szentlélek dolga nem valami elméleti kérdés szá
munkra, hanem létkérdés, úgy mint a kenyér és a víz, 
amivel naponta élünk, noha igazából nem tudjuk meg
fejteni titkukat. Az ismeretekre szükség van, még inkább 
a megismerésre. Erre figyelmeztetnek Jézus szavai: 
„Avagy nem azért tévelyegtek-é, mert nem ismeritek az 
írásokat, sem az Istennek hatalmát?” (Mk 12,24). Mi, akik 
az Ige egyházának nevezzük magunkat, ismerjük-e az írá
sokat és az Istennek hatalmát? Ezekről a kérdésekről 
csak alázattal beszélhetünk. E kérdés kutatására nézve 
is érvényes, amit Isten az égő csipkebokorból mondott 
Mózesnek: „Oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld 
az a hely, ahol állasz” (2Móz 3,5).

A téma tárgyalása során öt kérdéssel foglalkozunk: 
I. Az Ige és a Lélek egysége. II. A Szentlélek az Ige aján
dékozója és ajándéka. III. Az Ige és a Lélek megnyil
vánulásai. IV. A Szentlélek és az Ige kísérője és 
megerősítője. V. Az Ige és a Lélek munkája az emberben 
és az ember által.

I. A z  Ige és a L élek egysége

Az Ige és a Lélek két jól megkülönböztethető és meg
különböztetendő valóság. Erről egy korábbi előadásom
ban (Ige és Lélek) részletesen beszéltem. Azt is 
hangsúlyozni kell, hogy az Ige és a Lélek mögött a Szent- 
háromság második és harmadik személye van. De aho
gyan fontos a kettő megkülönböztetése, ugyanúgy fontos 
a kettő egymással való kapcsolatának a vizsgálata is.

Az Ige és a Lélek egymáshoz való viszonyának a kér
dése élénken foglalkoztatja a teológiai gondolkodást. A 
következőkben két jellegzetes feleletet emelünk ki.

Az egyik jellegzetes felelet az orthodoxia megoldása. 
Az orthodoxia (igazhitűség a tan tekintetében) a refor
mációt követő korszak. Az orthodoxia, a pszichológiából 
vett fogalommal élve, a „másodkézből való vallás” világa. 
Hiányzik belőle a Lélek friss szele, ami annyira jellemző 
a reformációra. Az orthodoxia felelete az Ige és a Lélek 
egységének a kérdésére így hangzik: Az Ige és a Lélek 
egysége úgy valósul meg, hogy a Lélek benne van az

"Kecskeméten, az Emmaus-házban, 1991. szept. 14-én elhangzott előadás.

Igében. A gondolat, ami a felelet mögött van, kétségtelenül 
helyes: Isten Igéje Isten Igéje marad akkor is, ha nem 
veszünk róla tudomást, ha nem halljuk meg. Az Ige Ige 
marad akkor is, ha hirdetése közben mindenki elaludna 
az istentiszteleten (a reformátori tétel szerint Isten igé
jének prédikálása Isten Igéje). Ismétlem: a gondolat igaz, 
mert az Igének az Ige volta valóban nem függ tőlünk, 
következményei azonban végzetesek. Az Ige és a Szent
lélek valami halott vagy mágikus dologgá lesz, s mindkettő 
lényege, hatékonysága elvész. A transsubstantiatio va
lamiféle protestáns változata lenne ez. S bár az „átlénye
gülés” valóban megtörténhet az Ige és a Lélek 
kapcsolatában, de nem mechanikusan. Az „átlényegülés” 
nincs az ember hatalmában. Ahol ez a gondolat érvé
nyesül, ott az Ige valami varázsszer lesz: öntjük, szórjuk, 
hirdetjük, csak éppen a hatékonysága marad el, ami pedig 
a Biblia tanítása szerint egyik fontos jellemzője Isten igé
jének (vö. Ézs 55,10 k,; Jer 5,14; 23,29). Az Ige meg
tanítható és megtanulható lesz, s a megtanult Ige holt 
betű marad. Az Ige „szolgái” pedig hamis bizonyosságba, 
nyugalomba ringatják magukat, a hatékonyság elmara
dásával nem törődnek, vagy természetesnek veszik. Ez 
főleg a történelmi egyházak kísértése.

A másik jellegzetes felelet a kibernetikáé. A kiber
netika viszonylag új tudomány. Az elnevezés N. Wienertől 
származik (1940 körül). A kibernetika a kormányzás, az 
irányítás művészete, a hatások, mechanizmusok ismerete 
révén. L. Couffignal megfogalmazása szerint: „A kiber
netika az a művészet, ami a cselekmény hatékonyságát 
biztosítja” (id. R. Bohren, Predigtlehre, 129. o.). Kétség
telen, hogy a kibernetika sok területen nagyon hasznos, 
sőt nélkülözhetetlen. A probléma az, hogy a hatások, me
chanizmusok ismeretét manipulálásra is fel lehet hasz
nálni. A hatások, mechanizmusok alkalmazásával 
elérhetek, felmutathatok valamit, ami hasonlít az igazihoz, 
de valójában csak utánzat. A Biblia tudósít arról, hogy 
lehet spontán, a Lélek indításából örülni, tapsolni, tán
colni. Egészen más azonban, amikor mindezt, tudva vagy 
tudatlanul a hatások, mechanizmusok révén felgerjesztik. 
Nincs veszélyesebb, mint a manipulált istentisztelet, a 
manipulált Ige, a manipulált Lélek, mert valójában ez már 
nem istentisztelet, nem Ige, nem a Szentlélek. A Szent
lelket nem lehet semmiféle mechanizmussal helyettesí
teni, pótolni. Ez főleg az „izmusok”, mozgalmak kísértése, 
amelyek indulásukban lehetnek jók, nemesek, de később 
elvész az, ami (aki) elindította őket.

Az orthodoxiában az Ige isteni természete, a kiber
netikában, s az ezzel kapcsolatosan említett jelenségek
ben — amik megtalálhatók a kibernetika, mint 
tudományág, felfedezése előtt is — az Ige és a Lélek 
„emberi” oldala kerül előtérbe. Az Ige és a Lélek egysége 
elvész, a kérdést egyik sem oldja meg.



A kérdésre a Biblia válaszol, s a választ megtaláljuk 
mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben.

Az Ószövetség felelete egy héber szó, a dábár. A dábár 
magába foglalja a szót, az igét és annak hatékonyságát, 
az Ige és a Lélek titkát, egységét. Szépen fejezi ki ezt 
a Zsolt 33,6:9: „Az Úr szavára lettek az egek, és szájának 
leheletére minden seregök. Mert Ő szólt, és meglett, pa
rancsolt és előállott.” Az Isten beszédében rejlő erőről, 
hatékonyságról olvasunk az Ézs 55,10-11-ben is: „Mert 
mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem 
tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé 
teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhe
zőnek: Így lesz az én beszédem, a mely számból kimegy, 
nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit aka
rok, és szerencsés lesz ott, a hová küldöttem” (Vö. Jer 
5,14; 23,29; az ige tűz, sziklazúzó pöröly).

Az Újszövetség bizonyságtétele szerint az Ige és a Lé
lek egysége Jézus Krisztusban valósult meg tökéletesen. 
Benne láthatjuk és érthetjük meg. Ó és az Ige egy. A 
Lélek és az Ige is egy Őbenne. Az Ige öltött benne testet 
a lélek által (Lk 1,35, Ju 1,14). Földi munkásságára jel
lemző volt az Ige (dábár) és annak hatékonysága: szólt 
és meglett, parancsolt és előállott: betegek meggyógyul
tak, tisztátalan lelkek kimentek, halottak feltámadtak, az 
elemek lecsendesedtek.

Az Ige és a Lélek egységét különösen szépen, vilá
gosan tárja elénk három újszövetségi hely. Az egyik a 
Jn 6,63: „A Lélek az, ami megelevenít, a test nem használ 
semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek 
és élet.” Tehát azokban a beszédekben, amelyek Jézus 
szájából származnak, tökéletesen jelen van; megvalósul 
az Ige és a Lélek egysége. A másik a Jn 7,37-39: „Az 
ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: 
’Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz 
énbennem, ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő 
víz folyamai ömlenek.’ Ezt pedig a Lélek mondta, akit 
a benne hívők fognak kapni.” Mit ihatnak azok, akik szom
júhozva Jézushoz mennek? A Jn 6,63 fényében egyér
telmű: az Ő beszédét, ami lélek és élet, élő vízfolyam. 
Ha valaki iszik, annak látható következménye a túláradás: 
élő víznek folyamai ömlenek belsejéből. Amit ivott, a lélek 
és élet árad tovább, elsősorban a beszédben, a bizony
ságtételben. Az Ige és a Lélek egysége így lehet jelen 
Isten gyermekei életében is. A harmadik a Jn 20,22-23: 
„Ezt mondván, rájuk lehelt, és így folytatta: Vegyetek 
Szentleiket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bo
csánatot nyernek, akikéit pedig megtartjátok, azoknak a 
bűnei megmaradnak.” A Lélek lehelete és az Ige, az Ige 
és annak hatékonysága, elválaszthatatlanul összetartozik. 
A Lélek által kimondott feloldozó vagy megtartó szó lesz 
feloldozó vagy megkötő erővé.

A felsorolt ószövetségi és újszövetségi helyekből vi
lágosan kitűnik az Ige és a Lélek egységének egy döntő 
vonása: Nem merev, halott, sem nem valamilyen auto
matikus, liturgikus egységről van szó. Az Ige és a Lélek 
egysége az életben (Jn 6,63) fejeződik ki. Az Ige és a 
Lélek által életté, mozgássá, eseménnyé lesz. Ahol ez az 
élet hiányzik, ott nincs jelen az Ige és a Szentlélek egy
sége. Ez nem valami merőben új felismerés. A reformá
torok is vallották, hitvallásaink is tanítják: az Ige 
megelevenítője a Szentlélek. Az Igének és a Szentléleknek 
ez az egysége nem áll hatalmunkban. Ez az egység Isten 
munkája, ajándéka. Kérhetjük, megkaphatjuk, átélhetjük. 
Ennek hangsúlyozása azért szükséges, mert újra és újra 
kísért az említett automatikus felfogás az Ige és a Lélek 
egységét nélkülöző életünk igazolására. Ez az automa
tikus felfogás tükröződik R. Bultmann véleményében, aki 
szerint az Igének eseménnyé válása ott megy végbe, ahol

az ítéletet és a kegyelmet hirdetik (R. Bohren, i.m. 130.
o.). Bultmannal szemben joggal hangsúlyozza R. Bohren 
a bibliai igazságot: Az ítélet és kegyelem hirdetése „csak 
ott lesz eseménnyé, ahol a Lélek jön, ahol Ő maga van 
jelen és munkálkodik az ember által hirdetett igében” 
(Bohren, i.m. 130. o.). Bohren ezt a két bibliai példán 
szemlélteti. Az egyik a  Jn 1,29: „Másnap János látta Jézust, 
amint jön felé, és így szólt: Íme, az Isten Báránya, aki 
elveszi a világ bűneit.” Az előző napon Keresztelő János 
bizonyságot tett arról, hogy a Messiás eljött, közöttük 
áll (Jn 1,26). S Jézus valóban közöttük állt, megpecsételi 
a hirdetett igét azzal, hogy jön, s az emberi bizonyságtételt 
megpecsételi a mennyei szózat és a Szentlélek leszállása 
Jézusra. Ha Jézus nem jött volna, ha a pecsétek nem 
adattak volna, akkor Keresztelő János hazug bizonyság
tevőnek bizonyult volna. Jaj az Ige hirdetőjének, ha azt 
mondja: Íme, itt van (Isten, Jézus Krisztus, a Szentlélek), 
és nincs ott, mert hazuggá lett, és félrevezeti a gyüle
kezetet. „Sem az orthodoxia, sem a tiszta exegézis nem 
jelent védelmet a hazugság ellen” (R. Bohren, i.m. 131.
o.). A másik példa a Lk 24,36: „Miközben ezekről be
szélgettek, maga Jézus állt meg közöttük.” A tanítványok 
Jézusról beszélgettek —, s Jézus megjelent. A Jézusról 
való beszéd eseménnyé lett. Így kapcsolódtak és kap
csolódnak Jézus megjelenései tanítványai körében a róla 
való beszédhez. Mindkét példából világos: Az Ige és a 
Lélek egysége valóság, de az a valóság nem merev, halott, 
nem automatikus, nem varázslat, nem manipulálható, ám 
Isten titka, ígérete és ajándéka, ami átélhető. Mindebből 
következik, hogy az Ige és a Szentlélek egysége bennünk 
is megvalósulásra, átélésre vár. Ez a Krisztusban való 
élet, a hívő élet titka, csodája, ereje.

II. A  S zen tlé lek  az Ige ajándékozója és ajándéka

A Biblia szerint második tételünk mindkét oldala hang
súlyos: A Szentlélek által adatik az Ige — és az Ige, a 
kijelentett, testet öltött, hirdetett Ige által adatik a Szent
iéleknek. Nézzük meg közelebbről tételünk mindkét ol
dalát.

1. A  Szentlélek az Ige ajándékozója. Természetes, hogy 
e tétel hallatán elsősorban az írott Igére, a Szentírásra 
gondolunk. Ez helyes és jogos. Ezt az igazságot foglalja 
össze tömören Pál apostol a 2Tim 3,16-ban: „A teljes 
Írás Istentől ihletett.” Hasonlóan hangsúlyozza Péter apos
tol is: „az írásban egy prófétai szó sem támad saját ma
gyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott 
a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indíttatva születtek 
Istennek szent emberei” (2Pét 1,19 k). A Szentírás Isten 
Szentleikének a műve, ajándéka, nem bánhatunk vele ké
nyünk-kedvünk szerint. A Szentírással való foglalkozá
sunk során is nagyon kell vigyázni, hogy meg ne 
szomorítsuk Isten Szentleikét (Ef 4,30).

Az, hogy a Szentlélek az Ige ajándékozója, tágabb ér
telemben azt jelenti, hogy az Ige a Lélek által adatik. 
Az írott Ige is meghallott, hirdetett Ige volt előbb. Ezt 
tanúsítja a már idézett 2Pt 1,19 k is. Ez az ajándékozás 
történés, átélés, s az így kapott Igét nevezi a Biblia élő  
igének (vö. ApCsel 7,38). Isten ad élő igét közvetlenül 
(2Móz 33,11; 4Móz 12,8; 5Móz 34,10), angyalok köz
vetítésével (Dán 9,21 k; 10,11 k; Lk 1,11 kk. 30 kk), 
Szent Fia, Jézus Krisztus által (Jn 14,10). Később, főleg 
Ezékiel próféta korától kezdve, az élő ige ajándékozása 
egyre gyakrabban a Lélek által történik (Ez 11,1 k). Ha
sonló jelenséget figyelhetünk meg az Újszövetségben is. 
Isten szól, élő igét ad, amikor akar (Mt 3,17; 17,5; Jn 
12,28 k); Jézus földi munkássága során lélek és élet be
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szédeit szólta (Jn 6,63), mennybemenetele után is adott 
és ad élő igét, amikor akar (ApCsel 9,4 kk.10k: 22,17 
kk; Jel 1,10 kk), de az élő ige Jézus mennybemenetele 
után leggyakrabban a Lélek által adatott (ApCsel 8,29, 
10,19; 13,2; Jel 2,13; 22,17). Az élő igében való része
sülés mind az Ószövetség, mind az Újszövetség egye
temes ígérete (5Móz 18,15; Ám 3,7; Jóel 2,28; Jn 16,13; 
1Kor 12,10). De nem csak ígéret, hanem megtapasztalás 
is mind az Ószövetség, mind az Újszövetség kegyeseinek 
az életében. A Szentírás azonban vigyázásra is int. Nem 
csak Isten Lelke szólhat hozzánk, hanem a gonosz lélek 
is, megcsalhat bennünket a saját lelkünk is, ezért szük
séges a valóban Isten Lelke által adott írott Ige, a Szent
írás kontrollja (Lk 9,55, 1Jn 4,1-6).

2. A Szentlélek az Ige ajándéka. Tételünk első része 
általánosan ismert és elfogadott. A Szentlélek az Ige aján
dékozója. Kevésbé ismert és átgondolt tételünk második 
része: a Szentlélek az Ige ajándéka, az Ige által adatik. 
Két bibliai példa és egy apostoli tanítás világosan elénk 
adja, hogy miről is van szó.

Az egyik bibliai példa az Ószövetség egyik legismer
tebb szakasza, az Ez 37,1-14. Az Úr Lélek által elvitte 
a prófétát egy völgybe, ami tele volt csontokkal. A rész
letes megtekintés után megkérdezte az Úr Ezékieltő: Em
berfia! Életre kelnek-e még ezek a csontok? A próféta 
Istenre bízza a választ. Ezután Isten azt mondta Ezéki
elnek: „Prófétálj a csontokról! Mondd nekik: Ti száraz 
csontok, halljátok az Úr igéjét! Így szól az én Uram, az 
Úr ezekhez a csontokhoz: Én lelket adok belétek, és életre 
fogtok kelni. Inakat adott rátok, és beborítlak bennetek 
bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. 
Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr” (37,4-6). Ezé
kiel élő igét kapott, s ennek elmondása során ez az ige 
hatékonynak bizonyult. A csontok összeilleszkedtek, inak, 
hús, bőr borította be őket, de még Lélek nem volt bennük. 
Akkor ezt mondta az Úr Ezékielnek: „Prófétálj a Lélek
nek, prófétálj, emberfia, és mondd a Léleknek: Így szól 
az én Uram, az Úr: a négy égtáj felől jöjj elő, Lélek, 
és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek!” 
(37,9). A próféta ismét élő igét kapott. Az élő ige meg
hirdetése nyomán eljött a Lélek, lehelt a megöltekbe, s 
azok életre keltek. Így adatott a Lélek az Ige által.

Az Újszövetségi példa még világosabban tárja elénk 
a hirdetett Ige és a Lélek kiáradása közötti összefüggést. 
Az ApCsel 10. részletesen leírja, miként jutott el Péter 
apostol Kornéliusz házába. A 10,44 arról tudósít, hogy 
miközben Péter hirdette a Jézus Krisztusról szóló evan
géliumot, leszállt a Szentlélek mindazokra, akik hallgatták 
az Igét. Szól az Ige, és árad a Szentlélek. Erre a titokra 
utal az 1Thessz 1,6 is: „ti a mi követőinkké lettetek és 
az Úréi, befogadván az igét sokféle szorongattatás között, 
Szent Lélek örömével”. Ez is bibliai igazság tehát, hogy 
az Ige által adatik a Szentlélek, más megfogalmazásban: 
a Szentlélek az Ige ajándéka.

Az apostoli tanítás a Gal 3,1-5-ben olvasható. Pál apos
tolnak kemény harca van a galatákkal. A vita, a tanítás 
során a legdöntőbb érvként teszi fel a kérdést: „Csak 
azt akarom megtudni tőletek: a törvény cselekedeteiből 
kaptátok-é a Lelket, avagy a hit hallásából? Annakokáért, 
a ki a Lelket szolgáltatja néktek, és hatalmas dolgokat 
művel bennetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit 
hallásából cselekszi-é?” (3,2.5). A hit hallása és a Szent
lélek elnyerése, megkapása között tehát szoros összefüg
gés van. Hittel hallani pedig Isten Igéjét kell. Így ez az 
apostoli tanítás is tanúsítja, hogy a Szentlélek nem csak 
az Ige ajándékozója, hanem az Ige ajándéka is.

III. A z  Ige és a Szentlélek megnyilvánulásai
Az eddigiek során az Ige és a Szentlélek egységéről

beszéltünk. Az elmondottakat tömören így összegezhet
jük: Ige nincs Szentlélek nélkül és Szentlélek sincs Ige 
nélkül. A kettőnek együtt kell lennie, mint az áram ese
tében a két vezetéknek (fázis és nulla). Ha e kettő nincs 
együtt, akkor nem gyulladnak ki az égők. Az Ige és a 
Lélek egységének is jelen kell lennie, hogy az „égők” ki
gyulladjanak. A Bibliában számos példát találunk, amikor 
az Ige és a Lélek jelen van, s az égők kigyulladnak. A 
sok példa közül csupán néhányat emelünk ki.

1. A z  Ige és a Lélek megnyilvánulása: erő. Számos 
bibliai hely beszél az Ige és a Lélek, valamint az erő 
kapcsolatáról. Ez a megállapítás az olyan esetekre is ér
vényes, amikor a Biblia külön-külön beszél az Igéről és 
a Szentiélekről. Az Ige tűz, sziklazúzó pöröly, erő, ami 
kifejti hatását (Jer 5,14; 23,29; Ézs 55,10). „A mi evan
gyéliumunk tinálatok nem áll csak szóban, hanem isteni 
erőkben is, Szent Lélekben is” (1Thessz 1,5). A megígért 
és elnyert Szentlélek jelenléte erőben nyilvánul meg (Ap
Csel 1,8; 2Tim 1,7; Ef 3,20). Ezek után lássunk három 
bibliai példát. Az egyik az Ez 1,28-2,2. Ezékiel látomás
ban átéli Isten dicsőséges megjelenését. „Amikor meg
láttam — írja —, arcra borultam és hallottam, hogy valaki 
megszólal. Ezt mondta nekem: Emberfia, állj a lábadra, 
beszélni akarok veled! Miközben beszélt, Lélek árad be
lém, talpra állított, én pedig hallottam, hogy beszél hoz
zám”. Isten szól, árad a Lélek, s a próféta megtelik erővel. 
A másik a Dán 10,8-11.15-19. Dániel látomásában egy 
ragyogó, fénylő alakot látva, a látványtól és az angyal 
hangától ájultan roskad a földre. Az angyal kedves, nyá
jas szavakkal szól hozzá. „És mikor szóla velem, meg
erősödém és mondék: szóljék az én Uram, mert 
megerősítél engemet” (10,19). Az Ige és Lélek jelenlé
tének megnyilvánulásaként itt is jelentkezik az erő. A 
harmadik példa Mik 3,8. Mikeás itt a prófétai szolgálat 
titkát villantja fel, amikor ezt mondja: „Engem azonban 
betölt az Úr Lelke erővel, igazsággal és hatalommal, hogy 
megmondjam Jákóbnak a bűnét, Izrá elnek a vétkét.”

2. A z  Ige és a Lélek megnyilvánulása: öröm. A boldog 
Isten azt akarja, hogy gyermekei is boldogok, örvendezők 
legyenek. Pál apostol így buzdít: „Örüljetek az Úrban min
denkor; Ismét mondom: örüljetek" (Fil 4,4). Ez a buzdítás 
megtapasztalásból fakadt. Ez az öröm az Ige és a Lélek 
jelenlétének a megnyilvánulása. Az ApCsel-ben többször 
is olvassuk, hogy az apostolok hirdették az Igét, áradt, 
munkálkodott a Lélek, a tanítványok pedig beteltek öröm
mel (13,12). A Róm 14,17 szerint „az Isten országa nem 
evés és ivás, hanem igazság, békesség és a Szentiélekben 
való öröm”. Erről beszél a már említett 1Thessz 1,6 is: 
a thesszalonikaiak a Szentlélek örömével fogadták be az 
Igét. Az öröm hiánya az Ige és a Lélek hiányát jelzi.

3. A z  Ige és a Lélek megnyilvánulása: tisztaság, szent
ség, új élet. Az Ige megtisztít (Jn 15,3; Ef 5,26), a Szent
lélek újjászül, megszentel (Jn 3,5-8). Mindezt szépen 
foglalja össze az 1Pt 1,2: „Akik ki vannak választva az 
Atya Isten eleve rendelése szerint, a Lélek megszente
lésében, engedelmességre és Jézus Krisztus vérével való 
meghintésre.” Lehet keresni és találni sok más példát 
is. A döntő: Legyen jelen az Ige és a Lélek, és gyul
ladjanak ki a tisztaság, szentség, új élet égői.

4. A z  Ige és a Lélek megnyilvánulása: szomorúság. 
A Szentlélek nem csak az öröm Lelke. Az Ige nem festi 
rózsaszínűre az eget, hanem láttatja az emberi élet sok
sok baját, nyomorúságát. A Szentlélek nem csak az öröm
himnuszokat inspirálja, hanem panaszdalokat is. Merőben 
téves az a szemlélet, hogy a keresztyén ember nem lehet 
szomorú. Az Ige és a Lélek munkája bennünk, hogy meg
szomorodunk bűneink miatt, együtt sírunk a sírókkal, szo
morkodunk és sóhajtozunk a világban lévő sok-sok
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nyomorúság miatt. Erről vall Pál apostol a Róm 8,20- 
23.26-ban: „A teremtett világ ugyanis a hiábavalóságnak 
vettetett alá, nem önszántából, hanem az által, aki alá
vetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett 
világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szol
gaságából arra a szabadságra és dicsőségre, amelyben 
Isten gyermekei részesülnek. Hiszen tudjuk, hogy az 
egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik 
mindezideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok 
is, akik a Lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is só
hajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megvál
tására. Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. 
Mert azt, amit kémünk kell, nem tudjuk úgy kérni, aho
gyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondha
tatlan fohászkodásokkal.”

IV . A  S zen tlé lek  az Ige k ísérő je  és m egerősítőj e

Mind az Ószövetség, mind az Újszövetség tanúsítja 
számos példával, hogy a Szentlélek kíséri és megpecsételi 
az Igét jelekkel, csodákkal, erőmegnyilvánulásokkal. Ez 
egyértelműen következik az Ige és a Lélek felvázolt egy
ségéből. A legcsodálatosabban Jézus életében szemlél
hetjük ezt. Szava, beszéde erő volt, az Ige hirdetését 
követték a jelek és csodák, az erőmegnyilvánulások. Péter 
apostol így emlékeztet erre pünkösdi bizonyságtételében: 
„Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket! A ná
záreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek 
erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az 
Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok" (ApCsel 
2,22). Ezt látjuk az apostolok életében is: „azok pedig 
elmentek, hirdették az igét mindenütt, az Úr pedig együtt 
munkálkodott velük, megerősítette az igehirdetést a nyo
mában járó jelekkel” (Mk 16,20). Mikor a sánta meg
gyógyítása után a vezetők, a vének és az írástudók 
megfenyegették őket, a gyülekezet így imádkozott: „Most 
pedig, Urunk, lásd meg fenyegetéseiket, és add meg szol
gáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet; te pe
dig nyújtsd ki kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák 
történjenek a te szent szolgád, Jézus neve által. Amint 
könyörögtek, megrendül az a hely, ahol együtt voltak, 
megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették 
az Isten igéjét” (ApCsel 4,29-31). Amerre az apostolok 
jártak, szolgáltak, a Szentlélek nagyon sokszor megerő
sítette az Igét jelekkel és csodákkal (ApCsel 5,12-16; 
8,13; 19,11 k). Pál apostol többször is utal erre leveleiben: 
„Beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcses
ségnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erő
nek megmutatásában” (1Kor 2,4). „Mert nem beszédben 
áll az Istennek országa, hanem erőben” (1Kor 4,20). „Apos
tolságomnak jelei megbizonyosodtak közöttetek sok tűrés
ben, jelekben, csodákban és erőkben” (2Kor 12,12). A 
Zsid 2,3-4 mindezt így foglalja össze: „Ez az Úr igehir
detésével kezdődött. Azok pedig, akik hallották, megerő
sítették ezt számunkra, Isten pedig velük együtt tett 
bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a 
Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott 
ki.” Az Atyánál „nincs változás, vagy változásnak árnyéka” 
(Jak 1,17). ,Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyan
az” (Zsid 13,8). Úgy szól és cselekszik ma is, mint régente.

V. A z  Ige és a L é lek  m unkája  
az em berben  és az em b er által

Isten Igéje és Szentlelke által végzi nagy és hatalmas 
munkáit. Erre utal a Heidelbergi Káté 54. kérdés-felelete

is: „Mit hiszesz a közönséges keresztyén anya
szentegyházról? Hiszem, hogy Isten Fia, világ kezdetitől 
fogva annak végéig, az egész emberi nemzetségből, szent 
Lelke és igéje által, az igazi hit egységében magának az 
örök életre kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt ol
talmazza és megtartja, s hiszem, hogy én annak élő tagja 
vagyok és örökké az is maradok.” Ezzel az idézettel azt 
is jelezzük, hogy a következőkben, az Ige és a Lélek min
denütt jelenlévő, mindenre kiható munkáján belül az em
berben s az ember által munkált üdvösségre irányítjuk 
a figyelmet. Emberi életünk nagy lehetősége és méltósága, 
hogy benne és általa Isten, Igéje és Szentlelke által végzi 
nagy és hatalmas munkáit. A „benne és általa” elválaszt
hatatlanul összetartozik. Ha Isten Igéje és Szentlelke által 
nem munkálkodik bennünk, akkor általunk sem munkál
kodik. A Biblia gyakran külön-külön beszél az Ige és a 
Szentlélek munkájáról. A teljes Írás fényében azonban 
egyértelmű, hogy az Ige és a Szentlélek valamiképpen 
mindig összetartozik, s egyes bibliai helyek ezt az 
összetartozást világosan ki is mondják. Az összetartozás 
fejeződik ki abban is, hogy az Ige és a Lélek ugyanazt 
munkálja.

1. A z  Ige és a Szentlélek munkája az emberben. Az 
Igére és a Szentlélekre az embernek nélkülözhetetlenül 
szüksége van. Ige és Szentlélek nélkül nincs — bibliai 
értelemben vett — élet. Az Ige lelki kenyér, ami nélkül 
nem lehet élni. Ezt hangsúlyozza mind az Ószövetség, 
mind az Újszövetség: „Sanyargatott és éheztetett, de az
után mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid 
sem ismertek. Így adta tudtodra, hogy nemcsak kenyérrel 
él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az Úr 
szájából származik”(5Móz 8,3). A Sátán kísértésére, hogy 
változtassa a köveket kenyérré, Jézus így válaszolt: „Meg 
van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden 
igével, amely Isten szájából jön” (Mt 4,4). Az élő ige (Ap
Csel 7,38) kenyér, s a holt betűt (2Kor 3,6), az írott igét 
a Szentlélek teszi élő igévé. De nem csak kenyérre van 
szükségünk, hanem vízre is. A lelki ital, az élő víz a Szent
lélek, amit a Jn 7,37-39 világosan tanúsít: „Az ünnep utol
só nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott: ’Ha valaki 
szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz énbenne, 
ahogy az Írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai 
ömlenek.’ Ezt pedig a Lélekről mondta, akit a benne hívők 
fognak kapni”. Életünk nagy lehetősége és feladata, hogy 
a Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon (Kol 
3,16), s beteljesedve Szentlélekkel (Ef 5,18) legyen tes
tünk a Szentlélek temploma (1Kor 6,19; 3,16), amiből 
élő víznek folyamai ömlenek (Jn 7,38). Akiben nincs Ige 
és nincs Lélek, abban nincs élet (Péld 13,13; Jn 5,38; 
Róm 8,9.14; vö. Róm 1,4). Ezek után nézzük meg kö
zelebbről, hogy mit munkál az Ige és a Lélek az emberben.

a) Az Ige és a Lélek megtérésre vezet. Ige és Szentlélek 
nélkül nincs megtérés. Az, hogy az ember az Ige nyomán 
megtérésre szomorodik meg (2Kor 7,9), a Szentlélek mun
kája. Ebben is teljesen egyezik az Ószövetség és az Új
szövetség bizonyságtétele. Hatalmas szivárványív van Ez 
36,22-31; Zak 13,10-13,1 és az ApCsel 2,14-39 között. 
Szól az Ige, kiárad a kegyelem és irgalom Lelke, aki bűn
bánatra, megtérésre vezet, ösztönzést és erőt ad az új 
életben való járásra (vö. Jer 31,31-34; Lk 1,15-17).

b) Az Ige és a Lélek újjászül. Sokszor elkerüli a fi
gyelmünket, hogy az újszövetségi bizonyságtételekben 
mennyire összefonódik az újjászületés csodájában az Ige 
és a Lélek munkája. Ez az összefonódás nem csupán 
abban jelentkezik, hogy az Ige szól: „Szükség néktek újon
nan születnetek” (Jn 3,7), a Szentlélek által pedig meg
történik az újjászületés (Jn 3,8). Az 1Pt 1,23 és a Jak 
1,18 szerint az újjászületés az Ige által történik: „Tisz
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títsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel 
képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, 
szívből szeressétek (22.v), mint akik nem romlandó, ha
nem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és 
maradandó igéje által”. Ugyanezt mondja Jakab apostol 
is a jelzett helyen: „Az Ő akarata szült minket az igazság 
igéje által, hogy mintegy első zsengéje tegyünk teremt
ményeinek”. A Tit 3,5-6 az Ige és a Létek együttes új
jászülő munkáját így foglalja össze: „Nem az igazságnak 
cselekedeteiből, a melyeket mi cselekedtünk, hanem az 
Ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek 
fürdője és a Szent Létek megújítása által, melyet kitöltött 
reánk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által.” 
Az Ige és a Lélek együttes újjászülő munkája mögött 
is a Jn 6,63 titka van.

c) Az Ige és a Létek megtisztít. A keresztyén élethez 
alapvetően hozzátartozik, hogy tiszták tegyünk, „mint aho
gyan Ő is tiszta” (1Jn 3,3),. Pál az apostoli munka, szolgálat 
lényeges elemeként írja a korinthusiaknak: „isteni buz
gósággal buzgok értetek; hisz eljegyeztetek titeket egy 
férfiúnak, hogy mint szeplőtelen szüzet állítsalak a Krisz
tus elé” (2Kor 11,2; vö. Jel 19,7 k; Ef 5,27). Az Újszö
vetség, ószövetségi alapokon állva (vö.Zsid 9,22; 13,11 
k) vallja: Jézusnak, az Ő Fiának vére, megtisztít ben
nünket minden bűntől (1Jn 1,7). A mennyei dicsőség ré
szesei csak azok tesznek, akik „megmosták ruhájukat, 
és megfehérítették a Bárány vérében” (Jel 7,14). Nyil
vánvaló, s nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a Jézus 
Krisztus vérében van minden megtisztulás alapja, tehe
tősége, ereje, titka. Ezzel nyilván nincs ellentétben az, 
amikor a Biblia arról beszél, hogy a megtisztulás az Ige 
és a Szentlélek által is történik. Maga Jézus mondta ta
nítványainak: „Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet 
szóltam nektek” (Jn 15,3; vö. Ef 5,26). Pál apostol arra 
buzdít a Róm 8,13-ban, hogy a test cselekedeteit öldö
köljük meg a Létek által. Érdemes figyelembe venni a 
szövegösszefüggést. A Jn 15,3-ban a gyümölcstermésre 
való megtisztításról van szó, a Róm 8,13-ban pedig — 
páli kifejezéssel élve —, az óember és az újember közötti 
harcról, amelyben az újember az óember cselekedeteit 
a Létek erejével, fegyvereivel megöldökli, lehetőleg még 
csírájában, vagy amikor gondolatként jelentkezik, hogy 
megtisztuljon, illetve tiszta tegyen ezektől. Mindez nem 
homályosítja el, hanem kiemeli Jézus vérének megtisztító 
hatalmát, arról nem is szólva, hogy a Jézus vére meg
tisztító erejében való hitre is az Ige és a Szentlélek vezet 
el.

d) Az Ige és a Létek megszentel. Isten szentségre hívott 
el bennünket (1 hessz 4,7); azt akarja, hogy szentek te
gyünk (1Thessz 4,3); mindezt azért cselekszi és akarja 
Isten, mert Ő szent (3Móz 11,44, 1Pét 1,15 k). A meg
szentelés az Ige és a Szentlélek által történik. Jézus ezt 
kérte főpapi imájában: „Szenteld meg őket a te igazsá
goddal: A te igéd igazság” (Jn 17,17). Az Ige megszentelő 
hatalmáról tanúskodik az 1Tim 4,5 is: „Megszenteltetik 
Istennek igéje és könyörgés által.” Pál apostol és Péter 
apostol egyaránt hangsúlyozza a Szentlélek megszentelő 
munkáját: „megszenteltettetek, megigazíttattatok az Úr 
Jézusnak nevében és a mi Istenünk Lelke által” (1Kor 
6,11). Péter apostol azoknak írja levelét, „akik ki vannak 
választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint a Lélek 
megszentelő munkája által” (1Pt 1,1 k).

e) Az Ige és a Létek megerősít. A Biblia számos helyen 
beszél arról, hogy Isten Igéje és Lelke által ad erőt gyer
mekeinek. A Biblia kegyesei nemcsak az emberi étet 
gyengeségéről, erőtlenségéről, tehetetlenségéről tudnak, 
hanem az erőről, az erő forrásáról és ajándékozójáról, 
valamint az ajándékozás módjáról is. A bibliai kijelentést

megerősíti az évezredek tapasztalata: Isten az, aki meg
erősít Igéje és Lelke által. Az evangélium „Isten ereje, 
amellyel minden hívőt üdvözít” (Róm 1,16). Az erő, amivel 
le tehet győzni a gonoszt, és az Ige bennünk lakozása 
között az 1Jn 2,14 szerint is szoros összefüggés van. A 
Bárány vére és a bizonyságtétel igéje legyőzi a Sátánt 
is (Jel 12,11). Jézus azzal bátorította tanítványait, hogy 
erőt kapnak, amikor a Szentlélek betölti őket (ApCsel
1,8). Pál apostol azért imádkozik, hogy a hívők erősöd
jenek meg hatalmasan a belső emberben a Szentlélek 
által (Ef 3,16), Timóteusnak pedig ezt írja: „nem félelem
nek telkét adta nekünk az Isten; hanem erőnek és sze
retetnek és józanságnak telkét” (2Tim 1,7). (E gondolat
körhöz lásd még a III/1-ben elmondottakat.)

f) Az Ige és a Létek gyümölcsöt terem. A Biblia szerint 
arra rendeltettünk, hogy gyümölcsöt teremjünk (Jn 15,16). 
Az igaz ember olyan, mint a víz mellé ültetett fa, mely 
idejében meghozza gyümölcsét, s levele nem hervad el 
(Zsolt 1,3). A meghallott, befogadott, megcselekedett Ige 
(vö. Ézs 55,11; Jak 1,21 k) terem bennünk gyümölcsöt. 
Egyik szép énekünk ezt így fejezi ki: „Szakaszd el hát 
most is szívünket, Minden érzésünket A sok hiábava
lóságtól, E csalárd világtól, Hogy az Igének hallgatói, Lé
gyünk megtartói: Mely szívünkben gyökeret verjen, 
Gyümölcsöt teremjen” (377,3). Ahhoz, bogy ez megva
lósuljon, az egész életünkben gyökeres változásnak kell 
történnie. Nem elég elszakadni a csalárd világtól, hanem 
be kell oltatni Jézus Krisztusba, mint igazi szőlőtőbe, aki
ben az Ige és Létek csodálatos egységet alkot (Jel 19,13 
b; 2Kor 3,17). Annak a titka, hogy az Ige és a Létek 
gyümölcsöt teremjen bennünk, a Jézus Krisztussal való 
közösségben van: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: 
aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyü
mölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni” 
(Jn 15,5). Mivel Krisztusban Isten fiaivá lettünk, Isten 
kibocsátotta szívünkbe az Ő Fiának Lelkét (Gal 4,6), aki 
az istenfiúság és a Krisztushoz való tartozás záloga (2Kor 
1,22; Ef 1,13 k, Róm 8,16), és termi bennünk a Létek 
gyümölcseit (Gal 5,22).

g) Az Ige és a Létek vezet. Isten ígérete és ajándéka 
számunkra, hogy Igéjével és Leikével vezet bennünket. 
Az Ószövetség és az Újszövetség egyaránt vallja: Lá
bainknak szövétneke az Ige, és ösvényeinknek világos
sága (Zsolt 119,105; vö. Jób 9,3, Péld 6,23), a prófétai 
beszéd sötétben fénylő szövétnek, amire figyelni kell (2Pt 
1,19). A Róm 8,14 szerint a Létek által való vezettetés 
az istenfiúság jele, „mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok 
Istennek fiai”. A Létek vezetése sokféleképpen történhet: 
indít valaminek a megcselekvésére (Lk 2,27), kijelentést, 
útmutatást, bátorítást ad (ApCsel 8,29; 10,19 k; 13,2) 
tilt, megakadályoz valamit (ApCsel 16,7), emlékeztet Jé
zus szavaira, az adott helyzetben eligazító igére (Jn 14,26; 
ApCsel 11,16; 15,13-18), elvezet a teljes igazságra, és 
az eljövendő dolgokat kijelenti (Jn 16,13). Mindez csak 
töredéke a bibliai bizonyságoknak. Az Ige és a Létek 
által való vezettetés Isten nagy ajándéka számunkra, amit 
naponként átélhetünk.

Az Ige és a Létek bennünk való munkájából csak hetet 
emelhetünk ki, ami a teljesség végtelenségére is utal.

2. A z  Ige és a Lélek munkája az ember által. Az elő
zőekben arról beszéltünk, hogyan épít Isten bennünket 
Igéje és Lelke által. Más szavakkal: Mit jelent az Ige 
és a Szentlélek személyes kegyességi életünkben. De az 
Ige és a Létek nem csak bennünk nyilvánul meg és mun
kálkodik, hanem általunk is. Ezek után szólnunk kell né
hány szót arról is, hogy mit jelent az Ige és a Lélek 
szolgáló életünkben. Egyetlen szóval: Mindent. Szolgáló 
életünkben az Ige és a Létek a kezdet és a vég, a meder
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és a folyam. Csak az Istentől való, ami az Ige és a Lélek 
által van, csak ezt ismeri el az Úr (vö. Mt 7,21-23). Ebben 
van szolgáló életünk ítélete és határtalan lehetősége.

Természetesen nincs és nem is lehet az életnek olyan 
területe, ahol Isten ne munkálkodna Igéje és Lelke által. 
Most az Ige és a Lélek munkájának csupán két alap
területére irányítsuk a figyelmünket.

a) A beszéd. Isten azt akarja, hogy az Ő igéje szóljon 
általunk. Jézus megbízása örökérvényű: „Elmenvén e szé
les világra, hirdessétek az evangyéliumot minden terem
tésnek” (Mk 16,15). Pál apostol így buzdítja Timóteust: 
„Hirdesd az Igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan idő
ben” (2Tim 4,2). Más dolog azonban általában beszélni 
Istenről, Isten Igéjéről, és valami egészen más Isten élő 
igéjének a hirdetése. Tanulságos példa Sámuel története. 
Az 1Sám 3,7-ben ezt olvassuk: „Sámuel még nem ismerte 
az Urat, mert az Úr még nem jelentette ki igéjét neki”. 
Sámuel még nem tudta, mit jelent élő igét kapni, és az 
élő igét hirdetni. Ez az, amit Isten Mózes által megígért: 
„Prófétát támasztok nekik attyukfiai közül, olyant, mint 
te. Az én igéimet adom az ő szájába, ő pedig elmond 
nekik mindent, amit én parancsolok” (5Móz 18,18). Isten 
Igéjét úgy szólhatjuk, ha Isten szánkba adja igéjét (Jer
1,9). A hirdetett ige úgy lesz hatékony, ha Isten a szánkba 
adott igét tűzzé teszi (Jer 5,14). Így szólni az Igét csak 
a Szentlélek által lehet. Az ószövetségi korra nézve mind
ezt így foglalja össze a 2Pt 1,21: „sohasem ember aka
ratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől 
indíttatva szólottak az Istennek szent emberei". Az új- 
szövetségi korról az 1Pt 1,12 a következőt mondja: „pré
dikálták néktek az evangyéliomot az egekből küldött

Szent Lélek által”. Hasonlóan vall Pál apostol is szol
gálatáról: „az én beszédem és az én prédikáláson nem 
emberi bölcsességnek hitető beszédiben állott, hanem Lé
leknek és erőnek megmutatásában” (1Kor 2,4). A nagy 
célt és lehetőséget az 1Pt 4,11 így adja elénk: „Ha valaki 
szól, mintegy Isten igéit szólja”. Ez nem ábránd, hanem 
realitás. Ezt tanúsítja Pál apostol a 2Kor 2,17-ben: „tisz
tán, sőt szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisz
tusban”. Nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy a 
Krisztus élete legyen láthatóvé életünk, szolgálatunk által, 
akinek a beszéde Lélek és élet (Jn 6,63). Ez csak úgy 
lehetséges, ha beteljesedünk Szentlélekkel; ha élünk töb
bé nem mi, hanem Krisztus él bennünk (Gal 2,20).

b) A Lélek megnyilvánulásai. A megtért, újjászületett 
ember a Szentlélek temploma. A Lélek nem csupán időn
ként jelenik meg templomában, hanem benne lakozik 
(1Kor 3,16). Ha a Lélek valóban bennünk lakozik, akkor 
nem csak bennünk munkálkodik, hanem rajtunk keresz
tül is. A Biblia számos példát sorol fel erre a bírák, a 
próféták, az apostolok, az első keresztyének életéből. Az 
Újszövetség nyomatékosan beszél arról, hogy a nékünk 
adatott, a bennünk lakozó Lélek megnyilvánul a gyü
mölcstermésben és a kegyelmi ajándékokban. A Lélek 
gyümölcseit a Gal 5,22 sorolja fel, a kegyelmi ajándékról 
pedig az 1Kor 14,14 és a Róm 12,3-8 beszél részletesen. 
Az Ef 6,10-20-ban felsorolt lelki fegyvereket is a Lélek 
forgatja győztesen. A bibliai bizonyságok szerint Isten 
Lelke sokféleképpen megnyilvánulhat általunk, s „a Lélek 
megnyilvánulása mindenkinek azért adatik, hogy hasz
náljon vele" (1Kor 12,7).

Nagy Antal Mihály

Szentlélek és a világszellem

A lelkek megítélése

Sören Kierkegaard hatásában máig élő, kiváló észak- 
európai gondolkodó, a címben meghatározott feladathoz 
is a következőket mondotta: „Éppen az adja meg a lét 
komolyságát, hogy egy olyan világban élsz, amelyben az 
a hang, amely az igaz útra hív, csak egészen halkan szól, 
ugyanakkor benned és körülötted ezernyi hangos szó 
mondja pontosan annak az ellenkezőjét.” Illésként állunk 
a sziklahasadékban, előttünk elvonul a nagy áradat, a 
természet összes csodáival, maga a világtörténelem — , 
és a végén kapjuk meg a halk és szelíd szóban a Ki
jelentést, a kérügmát, hogy az egyetlen egyet válasszuk, 
fogadjuk el, a felséges Isten halk és szelíd hangjának, 
Lelkének parancsát. Körülöttünk és bennünk azonban a 
világosság angyala is megszólal, dicséri magát, vagy ahogy 
az apokalipszisban János jellemzi: „nagyokat szóló száj” 
folytat velünk diszkussziót. Mindenekelőtt ezt az egész 
gondolkodásunkat, valónkat illető közelséget, bennünk
létet kell közelebbről megvizsgálnunk.

A  világszellem  a fílozófíában

Theodor Haecker (1879-1945) konzervatív katolikus 
filozófus, Kierkegaard és Newman nyomdokain haladva, 
az egzisztencialista filozófia mezején kötött ki, munkás
ságának fő jellemvonása azonban a korszellem kritikája 
volt.1 Az emberi lét minden területét áthatja a korszellem,

és nem tudunk e befolyástól önmagunkban szabadulni, 
az ember önmagában aforisztikus jellegű, de felfedezi a 
„jelentéstől áthatott és logosszal teli” lényt, akiben ki
alakul a kritikus szellem a beáramló befolyásokkal szem
ben. Ez a befolyás — az eszme —, amelynek a megértése 
miatt Hegelhez kell fordulnunk.

Georg Wilchelm Friedrich Hegel (1770-1831) teoló
giai végzettsége filozófiájában nem kötelezi, de hatását 
feltétlenül érezteti. Berlini egyetemi tanár, hatása messze 
nő a falakon túl, köztisztviselők és katonatisztek járnak 
óráit hallgatni. Schelling identitás tanából kiindulva rend
szere a fejlődés útján alakul ki. A szellem, amikor al
kotásaiban magát kifejti, a maga számára válik tárggyá, 
és alkotásaiban magát alakítja ki. A szellem minden do
lognak a lehetősége, s ez a lehetőség a kifejlés és az 
alkotások által válik objektív valósággá. Ha két ellent
mondó fogalommal állunk szemben, akkor egy harmadik 
olyan fogalmat kell találnunk, amely fogalomban ugyan 
eltűnik az ellentmondás, de ami az ellentmondásban igaz 
mozzanat, az ebben a harmadik fogalomban a tovább
fejlés számára megmarad (tézis, antitézis, szintézis).2

I. Phaenomenologie des Geistes — a phaenomenon 
a szellem tünetkezései, a szellem kifejlése. Vizsgálataiban 
a közember tudatából indul ki, és elvezet a filozófiai tu
datig. A szellem ezen fejlése hatja át az egész világtör
ténetet, a tudományt, a filozófiát, a művelődés történetét. 
A világtörténetben megnyilvánuló szellem a demiourgosz.
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A tudat fejlődésének hat fokozata van:
1) a primitív tudat
2) egyéni öntudat
3) ész, amely önmagát és a természetet vizsgálja, ön

magát megvalósítja, így lesz egyéniség
4) erkölcsi tudat, vagyis szellem
6) az abszolút tudás — a logika
A szellem nem egyéb, mint önmagának a megértése.
II. Logika — benne a leibnitzi metafizika kap teret, 

amelyben a gondolkodás formái egyben a lét formái is. 
A demiourgosz fogalma merőben kozmikus-metafizikai 
fogalom. A szellem metafizikai valósággá lett, és meta
fizikává kellett válnia a logikának is. A filozófia a leg
magasabb módja az abszolút eszme felfogásának, mert 
a filozófia a legemelkedettebb módon, a fogalom köz
vetítésével fogja fel. Az eszmében a valóság jelenik meg, 
minden csak annyiban valóság, amennyiben ebben az esz
mében, a szellem processzusának kiteljesedésében részt 
vesz. A természet nem más, mint a szellem a maga „más- 
létében", magán kívül létében (ausser sich Sein), a vég
telen Abszolutum pedig a véges által lesz objektív.

III. A szellem filozófiája — munkája, rendszere har
madik részében azt juttatja kifejezésre, hogy amikor az 
eszme ismét a maga tudatához jut, akkor a szellem al
kotásai révén kiteljesedik. E folyamat három fokozatra 
osztható:

1) szubjektív szellem
2) objektív szellem
3) az abszolút szellem, amelynek alkotásai a művészet, 

bölcselet, vallásbölcselet, mint középső fok, és a filozófia 
története mint a felső fok.

A történelem kezdő síkjában a néptörténet folyamán 
népszellem: a népszellemek világszellemmé formálódnak. 
Az eszme a világtörténelemben fokról-fokra halad a maga 
megvalósulása felé, s mindig azzá lesz, ami az egész igaz
ságot a legjobban szolgálja. A világtörténet világítélet, 
minden nép aszerint ítéltetik meg, hogy milyen mértékben 
felelt meg annak a feladatnak, amely az eszme kialakí
tásában és az igazság megvalósításában neki volt szánva. 
A világszellem (demiourgosz) furfangja az, hogy az egyé
nek akarata, ösztönei, sőt szenvedélyei által éppen a maga 
akaratát valósítja meg anélkül, hogy erről az egyének tud
nának. Nincs semmi a világon, ami ne tartoznék hozzá, 
mint mozzanat a világtörténet dialektikai menetéhez. Még 
a gonosz is ezt a kifejlést szolgálja.

Rendszerébe illeszti a vallást is, a vallásban az Ab
szolút Szellem nyilatkoztatja ki magát, az Abszolutum Is
tennel azonos, ellenállhatatlan hatású, nemcsak a 
művészetben, hanem a filozófia birodalmában is. A fi
lozófiai rendszer szoros összefüggésben van korának po
litikai történésével, államszervezeteivel, művészetével, 
vallásával is, mert azokkal közös gyökérről sarjad, ti. a 
korszellemből. Hegel egyenesen kimondja: a filozófia azo
nos a maga korával, mert bőréből senki sem bújhat ki, 
a filozófus sem.

A mi Eötvös Józsefünket egyik versében így hatja át 
a hegelianizmus:

„Kit nem hevít korának érzeménye 
Szakítsa ketté lantja húrjait!”

Mit válaszol minderre a XX. században Schütz Antal 
római katolikus filozófus, paptanár 1940-ben megjelent 
„Isten a történelemben” c. kötetében? „A történelem nem 
egyszerűen történelmek és szemenszedett gonoszságok 
gyűjteménye, hanem mindebben a sok gazságban, kínban, 
pusztulásban, mély igazságszolgáltatás érvényesül: Welt
geschichte ist Weltgericht. Így a világtörténet diszharmó

niája időről időre és végelemzésben az egész történelmi 
folyamat az erkölcsi érzék számára megnyugtató harmó
niában oldódik fel: a történelem sötét kaosza felett az 
igazságosság békés csillaga ragyog.”3 Mi igaz ebből, teszi 
fel a kérdést önmagának Schütz. Dániel világbirodalmi 
jövendölésére emlékezve, némi gúnnyal a latin közmon
dást idézi: Rana devorat muscam, sed ranam devorat 
ciconia. Schopenhauernek van igaza: a történelem szá
razmalom-taposás?

A történelmi tragikum tehát már fennállásával is hir
deti — vonja le a következtetést, hogy szerzője olyan 
valóság, mely a tragikumnak fölötte áll. „A történelmi tra
gikum éjtszakájából is Isten arca néz ránk, a próféták 
grandiózus Isten-arca: Deus magnus Dominus et rex mag
nus super omnes deos, — akit a halál pitvarában olyan 
megrázó módon idéz elénk a Circumdedérunt (Zs. 94). 
Isten, kinek szavát világégések, vízözönök zúgásából is 
ki kell hallanunk, kit hullahegyek, csatam ezők és ha
lálhörgések is hirdetnek, ki harcokban és ütközésekben, 
világomlásokban és történelmek születésében mutatja 
meg, hogy élő Isten. Megborzad talán a lélek, mikor eléje 
ködlik ez az Isten-arc, miként megjelent Elifáznak, Jób 
barátjának (Jób 4,12):

Titkos szó ju to tt el hozzám  
és fülembe lopva érte a nesze... 
ott állott valaki, de nem vettem k i arcát 
egy alak szemem előtt, 
s hallottam szava halk suttogását.

De hogy egyszer belesejtett mélységeibe, akkor kö
dének világosságában, in lumine caliginiso eius, egyszerre 
rádöbben, hogy ebben a sejtelmes, félelmes fényköd ár
ban a történelmi tragikum titka is feltárul. Amint útjelző 
volt ez a tragikum Istenhez, úgy viszont az Ő művének 
is bizonyul”.3

A világszellem filozófiai megközelítését zárjuk le azzal 
a fintorral, amelyet maga a szellem produkált századunk
ban. A századközép divatos filozófiájának két német 
képviselője ugyanazon mondanivalóval, a harmadik bi
rodalomban Jasperes kegyvesztett lett, Heidegger a frei
burgi egyetem ünnepelt rektora, aki a Führert lelkesen 
köszönti.4

Vajon a teológia, Krisztus egyháza milyen választ adott 
ugyanebben az időben a világszellem, a demiourgosz je 
lenlétére?

A z  egyházak a X X . század  közep én

Általában elismert megállapítás, hogy az idők jelei sze
rint a parousia közvetlen közelében vagyunk, ezért azok 
a jelenségek, amelyek Jézus visszajövetelét megelőzik, a 
korábbi időkben kevéssé voltak ismertek. A történeti fel
táráshoz szükségesnek tartom röviden szemléltetni a né
met és holland egyházak magatartását a totalitarizmus 
korában. Itt főként arra figyelünk, hogy vajon egységesen 
vagy különbözőségben válaszolták meg a történelmi kér
déseket?

Gerhard Bauer, gothai lelkész 1934-ben jelentetett 
meg egy prédikáció-gyűjteményt „Reich Gottes und drit
tes Reich” címmel. Egyik prédikációjában gyülekezetét 
a Márk 10,46-52 alapján könyörgésre hívja, „Uram 
nyisd meg a szemeinket!”. Bevezetésül elmondja, hogy 
létrejött a nagy német egység, birodalom van. A szo
ciális kérdések előtérbe kerültek, mert lesz, aki kenye
ret adjon a népnek. Aztán így folytatja: „Deutscher 
Mensch! Hüte dich vor diesen falschen Propheten, die

40



vorgeben dir deutschen Gott, und den deutschen Him
mel bringen, im Wahrheit aber dir den lebendigen Gott 
rauben!” Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? Uram, 
hogy lássak! Az az Üdvözítő szolgálata, hogy Ő minket 
megvált a sötétségből az Ő csodálatos világosságára.

A másik egy katechetikai munka 1935-ből, Werner 
M ay breslaui lelkész, későbbi birodalmi püspök, „Wie 
lehren wir Christum im dritten Reich?" címmel adta ki, 
és művét a birodalom népeinek és a Führernek ajánlja. 
A gyermekeknek úgy kívánja a keresztyénséget elfogad
hatóvá tenni, hogy Jézust ugyan Máriától, de apai ágon 
egy szőke germán centuriótól származtatja.6 Anélkül, 
hogy részletezném e blaszfémiát, megérthetővé válik, 
hogy csakhamar birodalmi püspök lesz belőle.

A holland egyház is a maga igehirdetéséből élt, és 
ahogy azt W. A. Doppelt losdorpi református lelkész 
összefoglalta a számunkra a Herven Kerk munkáját jel
lemezve, az igehirdetésben öt típust lehet megkülönböz
tetni:

1) Az első csoportba — politikai érvényesülés szerint 
— 15 lelkész tartozott, ők a nem zeti szocialista párt 
szószólói voltak. Dr. Ekering amsterdami és Toeken har
lemi lelkészek a megszállás előtt neves szónokok voltak, 
a megszállás alatt üresre prédikálták templomaikat.

2) A lijdelijke prédikációk, a Gereformeerde Bond 
hivatalos teológiai álláspontja volt: türelemmel kell el
hordozni a megszállást, mert ezt Isten mérte Hollandiá
ra. Amikor Hitlernek ellenállanak, akkor igazában Isten 
ellen harcolnak. Igaz, az ellenállás teológiája még csak 
Barth Károlynál jelent meg, és nem volt ismeretes Eu
rópában.

3) Időtlen igehirdetés: egyedül az evangéliumot, volt 
ezeknek a jelszava. Egyedül a lélek üdvösségéről lehet 
szó, ami a földön történik, az érdektelen. Kegyességi 
irányzatok próbáltak időtlenné lenni a megszállás ide
jében ezzel a megfogalmazással.

4) A nacionalista igehirdetések a szélsőség megnyi
latkozásai voltak, az egyszerűsített képlet így hangzott: 
a német megszállók az ördögök, akik hollandok, azok 
angyalok.

5) A biblikus igehirdetés: bűn, igazság, ítélet, keresz
tyén erény és közben az Exodus lokusainak az exegézise 
folyamán beszüremlett az ellenállás teológiai megfogal
mazása, a zsidókérdés, a háborús termelés, a háború foly
tatásának vagy a királynő győzelmének a kérdése, és így 
jelenik meg a királynőért való imádság, mint liturgikus 
forma, kötelezettség.7

A történelem a demiourgosz jelenlétét kézzelfoghatóvá 
tette az egyházak számára. A válasszal nem voltak készen, 
de mint a kagylók a legszebb gyöngyöket izzadták ki 
vagy vérezték ki mártírjaikon — a választ. Azután már 
sorra jelentek meg a legjobb összefoglalások: Cullmann: 
Christengemeinde und Bürgergemeinde, ugyanezeket to
vábbfejlesztve a tükröződéssel, s mindkettő az Augusz
tinusz megfogalmazta civitas Die, civitas diaboli 
teológiáját fejlesztette érthetővé a XX. század számára. 
De meg kell említenünk Brunner Zur christologischen 
Begründung des Staates c. munkáját 1943-ból, amely 
csak a háború után juthatott el oda, ahol mondanivalóját 
megélték, de Visser’t Hooft: The Kingship of Christ in 
European Theology összefoglalóját 1947-ből, valamint 
Wolfgang Schweitzer: Die Herrschaft Christi und der Sta
at im Neuen Testament 1948-ból. Ezek alapozó művek 
a XX. század mögöttünk lévő egyháztörténetének etikai 
értékeléséhez. Csak egyetlen kritikai megjegyzés legyen 
előttünk: Otto Stochmeyer a német Gemeindschaftsbe
wegung egyik igen jeles képviselője, csak 1938-ban éb
redt fel a Hitler-álomból. Nem önmagából és nem önma

gáért való a korszellem, a világszellem az eszme-demi
urgosz — diakrízise.

D iakrízis az Ó szövetségben

Török István Debrecenben úgy tanította a teológiai 
kritikát az 1Thessz 5,21 alapján: „Panta dokimadzete, 
ton kalon Katechete!” És a dokimadzein igét meg is ma
gyarázta: a pénzváltó műszava volt, mert a pénzt csen
gésükről lehetett megismerni. Hozzáfűzte, a nemes fém 
csengését nagyon kellett ismerni, hogy meg tudjuk kü
lönböztetni más fémek hangjától. Hozzáteszem: ehhez a 
vizsgálathoz nagy csend kellett, legalább olyan, mint Eli
fáz istenhangjának a meghallásánál.

Wilhelm Dantine: Der Heilige und der unheilige Geist 
1973. c. munkáját Szathmáry Sándor ismertette meg ve
lünk. Dantine állásfoglalása szerint a pneumatikus eg
zisztencia elbizonytalanodása jellemzi korunkat. Az a 
törekvés, hogy kerüljük a tévedéseket, a tradicionális ke
gyesség status quo-ját idézte elő, amely a lelki mozdu
latlanság. Miközben a Szent Lélekre hivatkoznak, az 
immobilitásba süllyednek, a Lélek és munkája iránti ér
zéketlenség lesz a jellemző. Ahogy Dantine fogalmazta: 
„a sztereotípiák az irreális lét sápadt sémáivá zsugorod
nak, viszont — ez az alapja egy új enthiaziasztikus spi
ritualitás feltörésének”.

Az ilyen pneumatikus mobilitás kuszáltsága és zava
rossága nem lehet ok arra, hogy megvessük, inkább kí
sérjük komoly kritikai figyelemmel a jelenségeket. „Ha 
a Lélek mint ajándék megérkezik, legyőzi az immobili
tást, a tehetetlenséget és kiragad a merev, mozdíthatat
lan állapotból, a tegnaphoz kötött létből áttörést visz 
végbe. Az élet új teljhatalmú megragadásához juttat le. 
A történelemnek is, az eseményeknek is új értelmet ad 
a Lélek munkája, a holnap felé visz, és történelmet for
mál.”

Az eddig hallottak akár a XX. század nagy próbaté
teleinek a foglalata is lehetne. Ami most következik, azt 
kritikusabban kell fogadnunk: ”Az igazságot nem abból 
lehet felismerni, hogy vissza akar kanyarodni ahhoz, amit 
már egyszer rögzítettek, hanem a Lélek lényegéhez tar
tozik, hogy szüntelenül új belátásra, új felismerésre ösz
tönöz. A Léleknek tulajdonított hatalom áll vagy bukik 
azzal az igénnyel, hogy a Lélek az igazságot közvetlenül 
megjelenti. Az igazságot nemcsak a Lélekből kiindulva, 
hanem a történelemből kiindulva is keresni kell, mert 
a Lélek sohasem a történelmen kívüli vagy történelmen 
fölüli, hanem mindig a történelemben jelentkező igazság 
ereje.”8

Ide illeszkedik egy nagyon fontos tétel: a történelem 
és a történések sohasem kijelentés, a kijelentés azonban 
mindig történés. Akinek szól az Isten, a szava vele együtt 
történik. A kérügma az egyház számára az éltető elem, 
amelyet a Szent Lélek közvetít a Szentírás egyébként 
halott betűiből, a Szent Lélek teszi élő elevenné a Ki
jelentést.

Az Ószövetség nem teszi könnyűvé a diakrisis meg
értését. Kittel a LXX felhasználásával két esetben kö
zelíti meg a szó jelentését, amely mindenestől nem ta
karja a mispat ige tartalmát. A mispat igének a hasz
nálata nagyon széles palettájú, az újszövetségi értelme
zéshez legközelebb a Genezis 18,12 és az Ésaiás pró
féta küldetése Akház királyhoz, a 7,1-25-ben található.

Sára asszony a sátorponyva rejtekéből kihallgatja az 
Isten angyalát, amint férjével beszélget, és azt ígéri Áb
rahámnak, hogy egy éven belül fiút fog ölelni. Sára ké
telkedik. Ez a diakrízise a hittel szembeni magatartása;
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viszont Ábrahám hitt az Úrnak, és tulajdoníttatott az Őne
ki igazságul.

Akház tudomást szerez Recin, Remalja fiának, Szíria 
királyának szövetségéről Efraimmal, aki gyilkos testvér
háborúba akar bocsátkozni Júda királyával. A próféta Se
ar Jasub fia kíséretében felmegy a ciszternákhoz és 
szembejön a király vele. Isten beszélt a prófétával, és 
ő küldte Akházhoz. A lelkében beszélt vele, a csendben 
meghallotta az Isten Lelkének a szavát, és azt tolmácsolja: 
„Nem áll meg és nem lészen” (7,7). A király biztonsági 
szolgálata jól értesült, és a próféta félreismeri a történeti 
helyzetet, hiszen a veszély akut, a víztartalékokat vizsgálta 
meg a király, hogy meddig bírja az ellenállást a falakat 
ostromlókkal szemben. A próféta olvas a király szívében: 
„Ha nem hisztek, bizony meg nem maradtok” (7,9). A 
király szívében ott van a korszellem, a realitás; ész-lény, 
a legmagasabb szinten racionális az ő stratégiája, és ez 
a próféta olyat mond, amely a racionális határán kívül 
van: a transcendens csoda vágódik be kijelentésként a 
politikai, államigazgatási körökbe, sőt — a próféta az íté
letet is kihirdeti: a szűz, a király leánya fogan és fiút 
szül”, a gyermek mielőtt megtanulná megvetni a gonoszt 
és választani a jót, elpusztul a föld, melynek két királyától 
te reszketsz.”

A „nabi” lelkében — visszhangzik a kijelentés, ugyan
azt mondja el a királynak, mint amit az Úr mondott neki. 
Az ő magatartása a hit, a király magatartása a kételkedés. 
Isten az Ő népével a szövetséget meg akarja tartani, a 
népe fel akarja bontani. Ez az örök probléma az Ószö
vetségben, ahogy a teológiai kritika alapjait olvashatjuk 
a 2Krón 28,23-ban: „Akház király áldozék Damaszkusz 
isteneinek, akik őt megverték, ezt mondván: Mivel Szíria 
királyainak istenei megsegítik őket, ezért én is azoknak 
áldozom, hogy segéljenek engem is, holott mind néki, 
mind az egész. Izraelnek azok okozták romlását”. A pró
fétai iskola értékítélete ez, amelyért bizony szenvedni is 
kellett, sőt halálra ítélték ezt a látást Ákhób idejében, 
amikor lemészárolták a nabi-ifjakat. Ugyanez a vita, a 
Jahwének való engedelmesség vagy engedetlenség Jere
miás és Hanániás között. A deuteronomista teológia Se
dekiást felingerli Jirmijahu ellen, hogy hazudik, valótlan
ságot állít, mert nem adatik a város Nabukodnezár kezére. 
Hiszen elvonult a falak alól, befejezte a város ostromát. 
Jirmijahu fajármot akaszt a nyakába, mert a csontjaiba 
rekesztett tűz nem hagyja a pszeudopróféciát, lelkében 
ég a kérügma, hajtsátok fejeteket Jahwe igájába, és ne 
járjatok saját útjaitokon. Összetöri Hanániás, és megszé
gyeníti a prófétát: nem mondott neked ilyet az Úr, hazug 
vagy te Jirmijahu. Megvádolják, de ő visszatér a vasjá
rommal — és belevetik a kiürült, de iszappal telítődött 
ciszterna-kútba. Hanániásnak viszont meg kell halnia, 
mert Jirmijahu megmondotta neki, és minden szava be
teljesedett.9

A „mispat” tartalma az újszövetségi közelségben ké
telkedést jelent, de a prófétai küldetés szerint megítélést, 
ahogy az 1Kor 12,10-ben. A nabi kételkedve fogadja a 
történések értelmezését, kimondja a megítélést is, nem 
az Úr mondotta ezt —, s akkor elmondja az Úr szavát, 
és csak azt, amit az Úr mondott néki.

D iakrízis az Ú jszövetségben

Kittel a discerno (megkülönböztet, elkülönít) igével 
magyarázza a diakrino ige alkalmazását nagyobb rész
ben. Mt 9,38 és 39-ben a tanítványok eltiltják a hoz
zájuk nem tartozó ördögűzőt, aki egyébként Jézus Krisz
tus nevében parancsolt az ördögöknek. A második és

gyakran használt tartalma a megkülönböztetés. Péter 
Acta 15,9, 11,12 és 11,29-ben különbséget tesz zsidó 
és pogány között, profán és szent étel között. Jézus az 
evangéliumokban viszont „megítélés” szóhasználattal hasz
nálja. Mt 16,3: az égnek ábrázatját megítélitek, az idők 
jeleit nem! A Mk 11,23-ban és a Mt 21,21-ben viszont 
a kételkedés — a Sára asszony kételkedése kerül ki
fejezésre, amikor a hitben, ha a hegynek mondanók, 
hogy menjen a tengerbe, akkor az megtörténne. Pál is 
mindkét értelemben, a megítélés és kételkedés értelmé
ben is használja a diakrino igét.

A főnévnek azonban, a diakrisis szónak, amely három 
helyen fordul elő, csak egyetlen értelme van. „Alló diak
riseis Pneümaton” 1Kor 12,10, a lelkek megítélése, a má
sodik a Héb 5,14 Pros diakrisin kalou te kai kakou — 
gyakorlottak érzékeik a jó  és rossz között való megítélésre 
(különbségtételre). Végül a harmadik: mé eis diakriseis 
dialogismón a — hitben erőtelent fogadjátok be, nem 
ítélgetvén meg vélekedéseit.

Az Újszövetségben a kijelentésre választ vár Urunk, 
ebben a válaszban kifejezésre ju t állásfoglalásunk, meg
ítélésünk. Elmondja nékünk az igazságot, nekünk azt meg 
kell tanulnunk, s amikor eljön a korszellem, a világszel
lem, könyörgéseinkben oly csendben kell maradnunk, 
hogy meghallhassuk a Lélek szavát. Török István „do
kimadzein” exegézise nagyon pontos, oda kell figyelnünk, 
hogy a korszellem mondandója megfelel-e Isten Igéjének, 
és meddig felel meg, majd biztos választ kell adnunk 
a Kijelentésből, annak alapos ismerete nyomán, a jelen 
minden égető kérdésére. Az Úr Jézus Krisztus ponto
sabban határozta meg a világ-szellem, a világ fejedelme 
kilétét, mint bárki más. Jn 8,44-ben így aposztrofálja: „az 
ördög-atya emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott 
meg az igazságban, mert nincsen őbenne igazság. Mikor 
hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és hazugság 
atyja.” Jézus Krisztus az igazság, az aléteia, az ördög-atya 
a hazugság, és Megváltónk joggal mondja: bennem nin
csen semmije. Pál az efézusiakat arra inti, „hogy levetvén 
a hazugságot, szóljatok igazságot, az ördögnek ne adjatok 
helyet” (Ef 4,25.27). Amik pedig „megfeddetvén a vilá
gosság által napvilágra jönnek, minden, ami napvilágra 
jön, világosság” (Ef 5,13). Végezetre az egész összefüg
gésében az Ef 6,12-ben. „Nem vér és test ellen van né
künk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a 
hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, 
a gonoszság lelkei ellen, amelyek a magasságban vannak”. 
Világszellem, harc a hazugság ellen, ez a könnyebbség a 
felismerésre!

D iakrízis tón pn eü m a to n  a reform ációban

Barth az 1560-as skót hitvallás magyarázatánál a 24. 
cikkely értelmezésében a reformáció szükségességéről és 
döntéséről a következőképpen nyilatkozik: „csak aközött 
választhatunk, hogy Isten iránti engedetlenségben a kor
mányzat iránti engedelmesség, vagy az Isten iránti en
gedelmességben a kormányzat iránti engedetlenség. Nem 
Istennek kellene inkább engedelmeskednünk, mint em
bereknek? A Jézus Krisztus iránti szeretetben tevékeny 
hit nem tenné akkor aktív ellenállásunkat szükségessé? 
Vagy pozitív együtt munkálkodásunkat teszi szükséges
sé? Pontosan úgy, ahogyan a hit megfelelő körülmények 
között az egyházban a reformációt és ezzel az egyházban 
a szakadást, az igazi és hamis egyház közötti szakadást 
tette szükségessé”.10

A reformáció döntése, a reformátorok hitvallása a ha
zugság leleplezése volt és az igazság megvallása. Ter

42



mészetesen azok is bejutottak a reformált egyházba, akik 
színből jöttek, szívük pedig távol volt. Rendkívül fontos 
felismerése Kálvinnak az egyházfegyelem gyakorlása, az 
pedig nem más, mint a diakrisis tón pneümatón. Az Ins
titúció IV. könyv 12. caputjában írja: „egyetlen hajlék, 
ha még oly kis család lakik is benne, helyes állapotában 
fegyelem nélkül meg nem tartható: sokkal inkább szük
séges az az egyházban, amelynek állapotához a legna
gyobb rend illik.”11 Kell-e ennél időszerűbb megállapítás?

Továbbá, „ha Krisztus üdvözítő tudománya az egyház 
lelke, úgy benne a fegyelem az idegek szerepét tölti be, 
amely által történik az, hogy a test tagjai, mindegyik a 
maga helyén egymás között összefüggenek. Ki kell az 
Ő házanépe közül űzni mindazokat, akiknek aljasságuk
ból a keresztyén névre gyalázat áradna”.12 Az 1536-ban 
megjelent Keresztyén Vallás Alapjai c. munkája II. fe
jezetének 4. caputjában így ír: „a hívők társaságából ki
taszítassanak azok, akik a Krisztusban való hit örve 
alatt haszontalan életük és zabolátlan bűnös tobzódásuk 
által az egyháznak botránykövei, sőt méltatlanok arra, 
hogy a Krisztus nevével ékeskedjenek. Az ilyenek ki
közösítendők először azért, hogy az Isten gyalázatára ne 
említtessenek a keresztyének között, mintha az ő szent 
egyháza gonosz, és nyilvánvaló istentelen emberek cim
borasága volna, azután pedig azért, hogy romlott éle
tükkel a gyakori érintkezés folytán másokat is meg ne 
rontsanak, s végre azért, hogy a szégyen által megdöb
bentve, elkezdjék megbánni saját alávalóságukat, és a 
bűnbánat folytán végre tanuljanak újra magukhoz térni.” 
Lentebb így folytatja: „Az egyházból való excommuni
catiot nem úgy kell felfogni, mintha azok, akik az em
berek előtt az egyház seregéből kitiltattak, egyszersmind 
az üdvösség reménységéből is ki lennének zárva. Fe
gyelmeztetnek mindaddig, míg korábbi piszkos életük
ből a helyes útra visszatérnek.”13 Ugyanezt értelmezi a 
Jn 20,22 magyarázatánál a kulcsok hatalmáról: „Meg
kötni tehát annyi, mint a bűnöket megtartani, megoldani 
annyi, mint azokat megbocsátani”. Dávidot is hozza pél
dának, s elmondja, hogy Isten szerfelett gyűlöli a há
zasságtörést és a gyilkosságot, de azért „nyilvánítja ha
ragját, hogy okuljon belőle maga Dávid, hogy ne meré
szeljen ezután ily gonoszságot elkövetni”.

D iakrisis a X X . században

Bonnban, a lerombolt falak között tartotta meg elő
adásait a hallgatók számára az Apostoli Hitvallásról Barth 
Károly 1946-ban. Átsüt szavain a totalitárius állammal 
szembeni küzdelem feletti győzelem Jézus Krisztus ne
vével, meghatározza az egyház valóságos értelmezését, 
és megadja a hegeli történetfilozófiának is a választ: „Cre
do in Spiritum Sanctum, de nem credo in ecclesiam. Mert 
csak abban és azáltal, hogy hiszek a Szent Lélekben, 
hiszem az egyház, a gyülekezet létezését. A keresztyén 
gyülekezet nem létesül és nem létezik sem természeti 
okok, sem emberek történelmi döntése folytán, hanem 
mint isteni convocatio. A Szent Lélek által egybehívottak 
egybegyülekeznek, mert királyuk harcba szólította őket. 
Kálvin szívesen alkalmazott az egyházra katonai kifeje
zést: la compagnie des fideles. A csapat parancs alapján 
sereglik össze, nem pedig szabad megállapodás követ
keztében.”15

Az ember és a Szent Lélek viszonyáról így tanít: „Is
ten kegyelme és Isten igazsága az a mérték, amely az 
egész emberiségre és minden egyes emberi egzisztenci
ára érvényes. Venturus indicare: Isten tudja mindazt, 
ami van és történik. Itt bizony meg lehet ijedni, s

ennyiben nem tárgytalanok a látomások az utolsó íté
letről. Ami nem Isten kegyelméből és igazságából való, 
az nem állhat meg. Talán végtelen sok emberi és ke
resztyén „nagyság” is belehull majd a külső sötétségbe”. 
„Nem természeti állapota az embernek, hogy birtokolja 
a Szent Lelket, mert az mindenkor Isten kitüntetése és 
ajándéka. Ebben a dologban egyszerűen a Jézus Krisz
tushoz való tartozásról van szó. A Szent Lélek nem tőle 
különböző új valóság, mindig tévesen fogták fel a Szent 
Lelket, amikor így értelmezték. A Szent Lélek a Jézus 
Krisztus lelke, „mert az enyémből vesz és megjelenti 
néktek”. A Szent Lélek nem más, mint az Ige megha
tározott viszonya az emberhez. A Szent Lélek pünkösdi 
kitöltetésében mozgásról van szó — a pneüma szelet 
jelent —, Krisztustól az ember felé... Keresztyének azok, 
akikre Krisztus rálehelt. E tekintetben tehát nem lehet 
elég józanul beszélni a Szent Lélekről, az embernek a 
Krisztus Igéjében és művében való részvételéről.”16

Itt egy pillanatra megállunk, mert itt a válasz Wilhelm 
Dantine fejtegetéseire. A diagnózisa a jelenkorra vonat
kozóan egészen pontos, csak a terápia nem felel meg. 
A nagy mozgástalanság ideges feszültsége — semmikép
pen sem oldódik fel a türelmetlen új keresésében, mert 
nékünk a régi Igére, a Megváltó Krisztusra van szük
ségünk, akit a Szent Lélek hoz emberi közelségbe, a szí
vünk mélyére. Ez a dokimadzein, Barth megfogalmazása 
a Szent Lélek titkáról az, amit Jézus Krisztus hirdetett, 
„újat” mondani erről a titokról teljesen fölösleges, nekünk 
arra a szabadságra van szükségünk, amelyet Isten Szent 
Lelke ad a fiúság által.

Barth így folytatja: Belső fülekkel meghallani Krisztus 
Igéjét, hálásnak lenni az Ő művéért és egyben felelősnek 
a róla való üzenetért, s végül bízni az emberekben a Krisz
tusért, ez az a szabadság, amit elnyerünk akkor, ha elküldi 
hozzánk az Ő Szent Lelkét. Valami csodálatosan nagy, 
s egyáltalán nem magamtól értetődő dolog elnyerni ezt 
a szabadságot. Naponként és óránként kell ezért könyö
rögni a Krisztus Igéjére hallgatva és háládatosságban él
ve: Veni Creator Spiritus! Nem bitoroljuk ezt a szabad
ságot, mindig újból adja nekünk az Isten”.17

Végül a válasz a hegelianizmusnak: „A Szent Lélek 
nem azonos az emberi szellemmel, hanem találkozik vele. 
Valóban nem akarjuk lebecsülni az emberi szellemet, de 
a keresztyén élet szabadsága nem az emberi szellemből 
származik. Semmiféle emberi képesség vagy lehetőség 
vagy igyekezet nem bírja ezt a szabadságot megszerez
ni”.18

A diakrisis tanát így fejleszti tovább Barth: „Nota 
ecclesiae: Jézus Krisztus nemcsak az, akitől az egyház 
származik, hanem a Krisztus az, aki a gyülekezetet kor
mányozza. Ebből igen fontos alapelv következik az egy
házkormányzatokra vonatkozólag — az egyház nem 
kormányozható sem monarchisztikusan, sem demokra
tikusan. Itt egyedül Jézus Krisztus kormányoz, s minden 
emberi kormányzás csakis az Ő kormányzatát ábrázol
hatja. Jézus Krisztus Igéjében kormányoz az Ő Szent 
Lelke által. Az egyházkormányzat tehát azonos a Szent
írással, mert Róla tesz bizonyságot. Az egyháznak azért 
folytonosan az Írás magyarázatának és alkalmazásának 
aktusában kell foglalatosnak lennie”.

Tételünk második felét az 1560-as skót hitvallás ma
gyarázatából vezetjük elő az Istenismeret, istentisztelet 
c. munkájából. A skót hitvallás 24. cikkelye a politikai 
istentisztelet témakörével foglalkozik. „A rend istentisz
teleti értelmét különös világossággal kell látnunk. A po
litikai istentisztelet még nem válik homályossá azáltal, 
hogy az illető hatalmon lévők az egyházzal semmilyen 
vagy csak homályos viszonyban vannak. A politikai is
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tentisztelet világossá válhatik, világosabbá, mint ott, ahol 
az állam látszólag nagyon keresztyén arculatot m utat A 
kérdés — az illető politikai hatalom mit akar és mit tesz? 
Azt cselekszi a politikai hatalom, ami hivatala? Alkal
mazkodik Isten parancsához? Megmarad joga és meg
bízatása keretei között? Van jogszerű tekintélye? Mert 
Isten részéről bizonyosan feltétetik ez a kérdés.

Az is megtörténhetik, hogy a politikai hatalom hordozói 
nem teljesítik kötelességüket, hogy a jogot, a békét és 
a szabadságot, amelyet védeniök kellene, megsértik és 
elpusztítják, hogy hatalmuk zsarnoksággá válik. A poli
tikai rend istentiszteleti értelme ebben az esetben nyil
vánvalóan homályossá, hihetetlenné, sőt éppen gúnnyá 
válik, maguk a politikai rend hordozói teszik gúny tár
gyává. Mit jelent ilyenkor az, hogy maga Isten rendelte 
őket, hogy maga Isten ül tanácsukban? Nyilvánvaló, hogy 
Isten, mialatt tanácsukban helyet foglal, maguk felett a 
bírák és fejedelmek felett is ítélkezik. A skót hitvallás 
megállapítja, hogy a politikai hatalom helyes használata 
kétségtelenül annak az egyházzal kapcsolatos kezelésé
ben fog megmutatkozni. A politikai rend istentiszteleti 
értelme ott lesz világossá, ahol az állam az egyháznak 
szabadságot teremt és biztosít — többre az egyháznak 
nincs szüksége, egyebet nem kér! Az egyháznak teljes 
szabadságra van szüksége ahhoz, hogy sajátos, az álla
métól különböző feladataiban eljárjon. A bűnök bocsá
nata valami más, mint a jog. Az örök élet más, mint a 
béke és szabadság. Az egyháznak térre van szüksége, 
hogy küldetését Ura nevében elvégezhesse.”

„Az államrend istentiszteleti értelme ott lesz homá
lyossá, ahol az állam az egyháztól ezt a teret megtagadja, 
vagy azt korlátozza, ahol azt követeli az egyháztól, hogy 
céljainak rendelje magát alá és alkalmazkodjék, ahol vele 
szemben a hamis egyházat támogatja, ahol céljai abszo
lutizálásával maga is egyházzá lesz, amely aztán bizo
nyosan hamis és minden egyház között a legtürelmet
lenebb egyház lesz. Az állam nem szabadulhat a kér
déstől, hogy a politikai rend istentiszteleti értelmét vi
lágossá teszi-e vagy vagy homályossá? Azon az úton 
van-e, hogy a maga hatalma körében a Róm 13 szerint 
Isten képviselője és papja legyen-e, vagy azon az úton 
van-e, hogy a Jel 13 szerint a mélységből való fenevaddá 
legyen?”20

Barth nemcsak a kérdést veti fel a jogszerű és jog
szerűtlen felsőbbségre nézve, hanem meg is válaszolja 
a hitcikkelyben implicite felállított tételt: tyranidem op
primere. „A hitvallás 14. cikkelyében van egy hely, a ha
todik parancsolat értelmezése. A ’Ne ölj’ parancsolat 
betöltéséhez hozzátartozik: a zsarnokságnak ellenállni és 
el nem tűrni, hogy ártatlan vér ontassék, amikor mi ezt 
megakadályozhatjuk. Knox János és barátai nemcsak 
szenvedőleges, hanem tevőleges ellenállásra gondoltak, 
olyan ellenállásra, amelynél aztán bizonyos körülmények 
között arról is szó lehet, hogy erőszakkal erőszakot ál
lítsanak szembe. Megtörténhetik, hogy hazugok és szó
szegők, gyilkosok és gyújtogatok uralmával lenne dol
gunk, olyan kormányzattal, amely Isten helyét akarná el
foglalni, amelyik a lelkiismeretet megköti, az egyházat el
nyomni és önmagát az Antikrisztus egyházává akarná 
tenni. Akkor nyilvánvalóvá lehetne, hogy csak aközött 
választhatunk: vagy Isten iránti engedetlenségben a kor
mányzat iránti engedelmesség, vagy az Isten iránti en
gedelmességben a kormányzat iránti engedetlenség. Nem 
Istennek kellene inkább engedelmeskednünk, mint em
bereknek?”

A világszellem századunkban a nemzeti szocializmus
ban és a kommunizmusban öltött testet. A megítélésben 
mindkét esetben a Barth által kimunkált lehetőség volt:

voltak, akik behódoltak, és megkapták a rendszertől a 
jutalmukat, és voltak, akik nem hódoltak be, hogy Isten 
valami jobbról gondoskodjék a számukra, amikor Fia el
jön az ég felhőivel.

A  diakrisis legújabbkori és haza i értékelése

„A világ Istene megvakította a hitetlenek elméjét, hogy 
ne lássák a Krisztus dicsőséges evangyéliumának vilá
gosságát, aki az Isten képe” (2Kor 4,4) — így ír Pál, 
és századunk, de különösen a századvég krónikus be
tegségét határozta meg benne. Le Boon francia filozófus 
a Tömegpszichológia c. munkájában a következőket írja: 
„a szándékosan egybegyűjött tömegben külső befolyás 
hatására, azonos érzésekre és gondolatokra hangolódnak 
és kifejeződik bennük az új ’közösségi szellem’. Gyöngül 
a józan gondolkodó képesség a kritikai érzék az igazság 
és a tévedés megkülönböztetésére. A tömegek érzései 
egyoldalúak és egyúttal túláradóak: igen könnyen egyfajta 
vallási fanatizmussá válhatnak”.22 Közvetlen tapasz
talatunkká lett a nyájszellem kialakulása a totalitárius be
folyások alatt élő népek körében, ennek mai utójele az 
a bátortalanság, amely a kollektivizmust nem tudja maga 
mögött hagyni, döntésképtelen, visszahúzódó, fejletlen a 
szubjektív életérzése. Csak utánozni képes, önállósága 
még nem született meg. Gondolkodását is másoktól teszi 
függővé, cselekvésének is ez a mércéje, mások mit szól
nak hozzá? Gerhard Salomon: Die Gefahren der Endzeit 
für die Glaubigen c. munkájában a fokozódó démoni
zálásról értekezik, a következőket írja korunkról: „A kor
szellem, amelynek forrása a Sátán (Ef 2,2), egyre jobban 
meghatározója lesz az emberiségnek. Szinte kézzel fog
ható, hogy a francia forradalom óta (1789) egyre erő
teljesebben megmutatkozó modern áramlatok — 
mennyire odatartoznak a ’gonosz szellemek’ tanításaihoz, 
amelyeket Pál az utolsó időre megjövendöl az 1Tim 4,1- 
ben. A világ démonizálódása a legsötétebb okkultizmusig 
és spiritualizmusig a legkülönbözőbb alakokban egyre fo
kozódik”23 — állapítja meg a szerző. Majd az 1Jn 4,1-ből 
kiindulva, „Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, ha
nem próbáljatok meg lelkeket, ha Istentől vannak-e, mert 
sok hamis próféta jött ki a világba” — e vers alapján 
keresi a hívő emberek alapmagatartásának a meghatá
rozását. Johannes Seitz (1839-1922) a német közösségi 
mozgalom egyik úttörője rámutatott arra, hogy mindazt, 
ami nem egyezik hajszálpontosan Isten Igéjével, el kell 
utasítanunk. Ha nem vizsgálunk meg mindent, mégpedig 
alaposan, Isten Igéjének tévedhetetlen próbakövén, akkor 
— anélkül, hogy sejtenénk — a Sátán félrevezetettjei 
leszünk, és nemsokára magunk és mások félrevezetői. 
Az ellenség által nyújtott torzképeknek azért van olyan 
félrevezető hatalmuk, mert látszólag azt nyújtják, amit 
olyannyira szeretnénk elnyerni: az isteni valóságot, pedig 
csak keverékét nyújtja az isteninek, az emberinek, a dé
moninak és a megkérdőjelezendőnek. A démonit, az írás
ellenest és az istentelent általában úgy rejti el, hogy csak 
az veszi észre, aki az Ige minden szavát olyan nagyra 
értékeli és tiszteli, ahogyan azt értékelni és tisztelni kell, 
és — aki soha nem fogad el semmit, ami nem teljességgel 
írásszerű” fejezi be a Seitz idézetet a szerző. Három kér
désben foglalja össze a démonizált világ, a korszellem el
leni védekezés módszerét:

1) Isten és az Ő dicsősége áll-e a középpontban?
2) Egyezik-e minden Isten Igéjével?
3) Felismerhető-e az alázat, mint a bűnbánatra kész 

magatartás ismertetőjele?24
Ehhez hasonló kérdéseket vet fel dr. Kurt Koch: Die
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Weltlage im Blick auf die Wiederkunft Jesu c. munká
jában. Korunkat úgy jellemzi, hogy a Sátán általános 
mozgósítása tapasztalható benne. A sötétség hatalma a 
végső harcra készül — írja. — A pokoli sereg, a dé
monizált világ felfegyverkezik a végső küzdelemre. Az 
ember összes életterülete ebbe be van vonva. A végső 
harc nagy célja: Háború a szentek ellen! (Es gibt keine 
echten geistlichen Erkenntnisse extra muros.) Mit jelent 
ez?

1) Csak az Isten kegyelme által újjászületett embe
rekben fejlik ki a lelki összefüggések megérzése.

2) Csak a Szent Lélek, és nem az emberi lélek — 
vezet el a Szentírás összes igazságához.

3) Maguknak a hívő embereknek kell alázatosan meg
felelőnek lenni ahhoz, hogy ne a saját kombinációjukat 
adják a Szent Lélek helyett. Csak az alázatosoknak, meg
tört szívűeknek, a nyomorultaknak ad Isten kegyelmet.

Munkája összefoglalásában így összegzi a világszel
lemmel kapcsolatos észrevételeit: „Ha tehát az idők je 
leinek az összképét mérlegeljük, csak remegve, 
könyörögve Isten lábnyoma után kérdezve vizsgálódha
tunk a történelemben és a jelenben.”25

Nem ítélem fölöslegesnek, hogy a szerzők munkáinak 
idézésében egybecsengő bizonyságtételek vannak a Barth 
megfogalmazásaival, mert magam is azzal értek egyet, 
hogy tusakodással, könyörgéssel, alázattal találjuk meg 
a halk és szelíd hangot bensőnkben, amely egybecseng 
Isten Igéjével, hogy magunknak és másoknak élő szö
vétnek legyünk korunk útvesztőiben.

Amikor az ÁVO pincéjében tartottak fogva, azt a fel
adatot kaptam, hogy írjak véleményt a prófétai teológiáról, 
a diakonia-teológiáról, a szotéria tou kozmou tanításáról, 
az általános kegyelem tanáról, a szeretet teológiáról, és 
valamennyi megfogalmazásról, amely e század közepén 
divatos megfogalmazás volt egyházunkban. Úgy gondo
lom, hogy most, amikor ehhez hozzáférhetek már, éppen 
a művelők felsorolásában, szükséges lesz azok megvá
laszolása, hogy tanulságul szolgáljon a mi egyházunk, és 
a világban élő testvéreink számára. Mi ebben ma is benne 
élünk. Annak a kornak a tévtanításai belénk ivódtak, és 
szükséges, hogy felszámoljuk.

Ebben az évben lelkész-konferencián vehettem részt,

s ott szolgálhattam is. Gideon története volt áhítatunk 
tárgya. Gideon éppen úgy, mint a többi ember, rettegett 
a megszállóktól, elrejtőzött, amikor élelmet gyűjtött ma
gának a kalász magvainak kicsépelésével. A lesepert 
padlás, az állatállomány elhajtása tiszteletet parancsolt 
a zsarolók számára, Jahwe helyett a megszállók istenét, 
Baált választották, és annak feleségét, Astartét, hogy ter
mékeny legyen az esztendő, és jusson is, maradjon is. 
Isten azonban másról gondoskodott! Előbb Gideon szí
vében, fejében teremt tisztaságot, majd az a parancsa, 
hogy rombolja le a Baál oltárt, és vágja ki az Astarte- 
ligetet. A gyáva szívű ember megteszi, de lopva, éjszaka, 
és ebben az alkalmatlanságából szabadítja meg Izráelt 
korsótöréssel és kürtzengéssel. Úgy látom, hogy Egy
házunkban mindenekelőtt azokat az oltárokat kell le
rombolni, néven nevezni, amelyek távol tartottak ben
nünket a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Mindenekelőtt 
az alkalmazkodást meghirdető tanításokat kell fejsze elé 
tenni, hogy kivágattassanak, a fejekben kell tisztaságot 
teremteni, hogy Istennek tisztelete szülessék meg a tisz
teletlenség, önbecsülés, önmegvalósítás kultusza helyén.

(Miskolc, 1990)
Bán István

JEGYZETEK

1. Theodor Haecker (1879-1945) jellemzése Új magyar Lexikonból. — 2.
G. W. Friedrich Hegel (1770-1831) Phünomenologie des Geistes, Bartók 
Gy.: A középkori és újkori filozófia története 353-366. lap — 3. Schütz An
tal: Isten a történelemben 91-92. lap. — 4. Existencialista filozófia művelői 
Karl Jaspers, Martin Heidegger, Jaspers zsidó származású volt. — 5. Ger
hardt Bauer: Reich Gottes und Drittes Reich! 15-16. lap — 6. W erner May: 
Wie lehren wir Christum im dritten Reich? 19-22 lapok. — 7. Theologiai 
Szemle 148, V. A. Dekker losdorpi lp. 29-31. lap. — 8. Wilhelm Dantina: 
Der heilige und unheilige Geist (1973) ford. dr. Szathmáry Sándor 211-212. 
lap. — 9. Jeremiás 28. fejezet. — 10. Barth Károly: Istenismeret és istentisz
telet 1939. Bp. ford. Maller Kálmán, 174. lap. — 11. Kálvin János: A Keresz
tyén Vallás Rendszere II. köt. 507. lap. — 12. Uaz. 507-508. lap. — 13. Kál
vin János: A keresztyén vallás alapvonalai (1536), ford. Nagy Károly, 122. 
lap. — 14. Uaz. 276. és köv. lap. — 15. Barth Károly: Kis dogmatika 1948. 
ford.: Pilder Mária, 114. lap. — 16. Uo. 112. lap. — 17. Uo. 110. lap. — 18. 
Uo. 110. lap lent — 19. Uo. 117. lap — 20. Barth Károly: Istenismeret és is
tentisztelet 1939. Bp., 173-175 lap. — 21. Uo. 173. lap. — 22. Leo Boon: Tö
megpszichológia 78. lap. — 23. Gerhardt Slamon: Die Gefahren der Endze
it fur die Gläubigen, 77. old. — 24. Uo. 111-118. lap. — 25. Dr. Kurt Koch: 
Die Weltlage im Blick auf die Wiederkunft Jesu, 101-105. lap. — 26. Bírák 
könyve 6-7. fejezet.

Moszkva, a negyedik Róma

A Szovjet Birodalom lelki gyökerei

A Magyarországon és a magyar egyházakon belül le
játszódó történelmi változások egyik fontos hajtóereje a 
tisztánlátás jogos igénye. Az egykori latinóránk első lec
kéje még a fülünkbe cseng: Historia est magistra vitae! 
A történelem az élet tanítómestere! De az elmúlt negy
venöt esztendő arra figyelmeztet, hogy csak az igaz, és 
nem a hamisított történelem és egyháztörténet taníthat az 
élet megértésére. Ezért vált elemi szükséggé az, hogy meg
értsük: mi történt, és miért történt mindaz, ami a közel
múltban a Szovjetunióban és Kelet-Európában végbement? 
Csak vak események szeszélyes és könyörtelen forgata
gáról lenne szó, vagy az igaz történelem valóban tanító- 
mesterünk lehet égető kérdéseink válaszkeresésében?

Történelmi tisztánlátás, különösen egy tényeket átszí
nező és elhallgató korszak után, csak alapos munka árán

adatik meg. Kérdéscsoportunk kiinduló pontja annak fel
vetése lehet, hogy miért éppen Oroszországban fejlődött 
ki a marxista filozófia legagresszívabb ága: a marxizmus- 
leninizmus? Miért volt ez a felfogás szélsőségesen val
lásellenes? Rövid értekezésünk a kelet-európai vallás- 
történet szemszögéből keresi a válaszokat. A marxizmus- 
leninizmust az orosz és a keleti orthodoxia vallási hát
teréből vizsgálja, amikor azt állítja, hogy a mai szovjet 
valóság történelmi hajszálgyökerei a keresztyénség haj
naláig nyúlnak vissza.

Maga a szovjet kommunizmus is nem egy teljesen új, 
radikális filozófiai és politikai programtervnek van véve 
a világ megváltoztatására, hanem a benne lévő tömeges 
keresztyén részigazságok miatt egyetértünk a néhai Can
terburyi érsek, William Temple véleményével, ami szerint
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a szovjet kommunizmus egy istenhit nélküli keresztyén 
szekta, tévtanítás! Átfogó történelmi leckénk termé
szetesen csak az igazság, de nem a teljesség igényével 
lép fel, remélve azt, hogyha nagy vonalakban is, de ad 
magyarázatot, értelmet az értelmetlenségben, összefüg
géseket a népünket, egyházainkat ért tragikus esemé
nyekben. Témánk hosszabb változatban, mint előadás, 
többször elhangzott az amerikai Yale egyetemen: „Mos
cow the Fourth Rome, the Spiritual Foundation of the 
Soviet Empire” címmel.

R óm a  az e lső  R óm a

Valamikor Jézus Krisztus születése után 32-ben kezd
hetjük történetünket, amikor a hagyomány szerint az első 
pünkösd lejátszódott. Ekkor, ahogy Jézus ígérte, a Szent 
Lélek megszállta a tanítványokat (apostolokat), akik ha
talmas erővel kezdték az evangéliumot (Istenről és Isten 
országáról kapott tanításokat) hirdetni. Ekkor alakították 
meg Jeruzsálemben az első keresztyén gyülekezetet. 
Krisztus, még keresztre feszítése, halála és feltámadása 
előtt megbízta tanítványait egy világméretű missziói fel
adattal: tegyenek tanítvánnyá minden népet és keresz
teljék meg őket.

A tanítványok rövid időn belül elterjesztették a római 
birodalomban a krisztusi tanításokat és egyházak sorait 
alapították meg. Hamarosan a fővárosba, Rómába is el
jutott az új tan. E város fontosságát növelte az, hogy két 
oszlopapostol, Péter és Pál itt szenvedett mártírhalált. Kü
lönösen Péter története megrázó. A hagyomány szerint 
a keresztyén üldözések elől menekült Rómából, de a vá
roskapun kívül találkozott Krisztussal, akit megszólított: 
Quo vadis Domine? Merre igyekszel Uram? Megyek Ró
mába ismét meghalni — válaszolt Jézus. Erre Péter rá
döbbent, hogy ő már sokszor megtagadta az Urat, 
visszafordult tehát a biztos halálba. Kereszthalála előtt 
az volt az utolsó kívánsága, hogy ne úgy haljon meg, mint 
Krisztus: nem vagyok méltó rá! Ezért őt fejjel lefelé vé
gezték ki. A megfordított kereszt így lett azóta Szent Péter 
apostol jelvénye. Csontjai a legújabb kutatások szerint 
is a Szent Péter Bazilika főoltára alatt porladoznak. Péter 
volt a kiválasztott arra, hogy megkapja Krisztustól a pokol 
és a mennyország kulcsait. Ezek használati jogát igénylik 
a pápák, akik Péter, és rajta keresztül Krisztus jogutód
jának tekintik magukat.

Változó intenzitással kétszázötven esztendeig tartott 
a keresztyének üldözése. Különösen Néró császár ural
kodása alatt Róma gyakran megtelt a Kolosszeum po
rondján játékból kivégzett keresztyének jajgatásaival, 
vagy a szurokba mártott égő testek szagával. Csak 312 
után történt gyökeres változás, amikor Nagy Konstan
tinusz császár keresztyén hitre tért és birodalmát Krisz
tusnak ajánlotta.

K onstantinápoly, a m á so d ik  R ó m a

Konstantinusz politikai programja nem kevesebbet 
akart megvalósítani, mint az egyesített keresztyén világ- 
birodalmat, amely méltó földi hasonmása (ikonja) lesz a 
mennyek országának. Ez új birodalomhoz új főváros kel
lett. Róma, a mártírok vérétől meggyalázva, pogány épü
letekkel tele, nem tölthette be ezt a szerepet, ezért a 
császár saját kezűleg kimérte Bizánc körül egy kis ha
lászfalu mezsgyéit birodalma fővárosának. A város keleten 
épült, ahonnan Krisztus származott, stratégiailag kitűnő 
helyen, két tenger találkozásánál. Nevét az alapítótól kap

ta: Konstantin-város (Konstantinopolis), Konstantinápoly. 
Hamarosan új Rómának vagy második Rómának is el
nevezték. Ez lett a császári központ, ide költözött a sze
nátus, de ami a legfontosabb, ez lett a lelki központja 
az új keresztyén Bizánci Birodalomnak. Főpapja, a pát
riárka, a császárral együtt ügyelt a polgárok lelki üdvös
ségére. Az egyház és az állam egybeolvadását, symp
honiáját hirdette a birodalmi címer: a kétfejű sas. A má
sodik Róma márvány falaival, csodás templomaival, bá
mulatos kegyességével a mennyei Jeruzsálem földi 
ikonjának képzelte magát.

A hátra maradt első Rómában Szent Péter utódai, a 
pápák képviselték a hatalmat. Lassan, a századok mú
lásával feszültség, irigykedés és kompetíció alakult az első 
és a második Róma között. A nagy távolság sem segített, 
míg nyugaton a latin maradt meg hivatalos nyelvnek, ke
leten a görög lett az, megnehezítvén egymás megértését. 
Ez különösen a dogmatikai értelmezések precizitásánál 
okozott óriási problémákat.

Az akkori gondolkodásban az isteni kijelentés minden 
betűje és szava megmásíthatatlan volt, mert az ember 
örök üdvössége függött tőle. Jól mutatja be a bizánci világ 
merevségét Madách, Az ember tragédiájának hetedik szí
ne:

— E  gonoszhitűek 
A  szentháromság rejtélyes tanában 
A  homoiusiont hirdetik.
Míg az egyház a homousiont 
Alapítá meg a hit cikkéül.

Barátok: Halál reájuk, már a máglya ég. —
Ádám: Adjátok fel, barátaim, az i-t.”

Itt a Niceai hitvallás védelmét látjuk az Arianista fel
fogás ellen, amely szerint Krisztus csak hasonló lényegű 
(homoiusion), nem pedig egylényű (homousion) az Aty
ával. Történelmi tény az, hogy ez rettentő belső feszült
séghez vezetett a bizánci birodalomban, és a véget nem 
érő dogmatikai viták elősegítették az iszlám gyors ter
jedését. Hasonlóan nem egy betű, de egy szó, a Filioque 
vitája is megoldhatatlan problémává nőtt az első és a 
második Róma között. 381-ben a 2. egyetemes zsinat 
meghatározta a Szentháromság Isten belső dinamikáját. 
Ebben a harmadik hitcikkely a Szent Lélek eredetéről 
így hangzott: „Hiszek Szent Lélekben... aki az Atyától 
származik”, latinul: „Credi in Spiritum Sanctum qui ex 
Patre procedit”. Századokkal később a nyugati keresz
tyénség egy szót betoldott, Credo in Spiritum Sanctum 
qui ex Patre Filioque procedit. Tehát a Lélek az Atyától 
és a Fiútól (Krisztustól) származik. Ez a megoldhatatlan
nak látszó probléma a mai napig megmaradt! Kialakult 
tehát két ellentétes fókusz a keresztyén világban, amely 
végül is kenyértörésig ment. 1054-ben a két központ köl
csönösen kiátkozta egymást (anathéma), ami csak a mi 
időnkben, 1965-ben lett végre feloldva VI. Pál pápa és
I. Athinagorasz patriarcha közös megállapodásával.

A kiátkozás azzal járt, hogy a második Róma halálos 
ellenségnek tekintette az elsőt, kijelentve, hogy az he
retikus, tehát elpártolt Krisztustól, és a Sátán martaléka 
lett. Így csak a második Róma lehetett az igazi keresztyén 
hit hordozója, csak az képviselhette Jézus lelki örökségét. 
Konstantinápoly azt hirdette, hogy az Ortho-Doxa, az igaz 
(dicsőség) hit az orthodox egyházak egyedüli kiváltsága. 
Ez a gondolkodás odavezetett, hogy a bizánciak azt hitték: 
birodalmukban megvalósult Istennek országa, tehát az 
ideál és a valóság fedte egymást. Magukat Isten népének 
tekintették, míg az idegenek csak barbároknak számí
tottak.
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A nagy szakadás előtt már jó kétszáz esztendőn ke
resztül a bizánci birodalom nagyon sikeres missziói mun
kát végzett északi szomszédai, a szlávok között. Cyrill 
és Method  szerzetesek a Kárpát-medencébe is elhozták 
az orthodox hitet. E munkának egyik fő célja a gyűlölt 
nyugati, római-latin egyház visszaszorítása volt a bizánci 
határoktól. Így került a szerb, macedón, bulgár és a kievi 
orosz nép a második Róma hatáskörébe.

Az orosz krónikák szerint Vladimir kievi nagyherceg 
vallást akart választani pogány népének, de hiába vizs
gálta meg a mohamedán-, zsidó-, és latin tanításokat, 
egyik sem tetszett neki, úgy érezte, nem illenek az orosz 
lélekhez. Mikor aztán követei felkeresték Konstantiná
polyban a ma is álló Hagia Sophia (Szent Bölcsesség) 
bazilikát, akkor a mennyországban érezték magukat. Az 
orthodox liturgia gazdag misztériuma és színpompás fel
vonulásai csodálatba ejtették őket. Kérdezés nélkül a 
leghűségesebb módon mindent átvettek a bizánciaktól. 
Vladimir 987-ben sorba állította népét Kievnél a Dnye
per folyónál, és a papok kivétel nélkül megkeresztelték 
őket, a régi isten, Perun faszobrát pedig a vízbe hají
tották. A herceg ismerte népét, az orthodox kegyesség 
elválaszthatatlanul összeforrt az orosz lelkiséggel.

A feltétlen orosz tisztelet a második Róma felé azon
ban a következő századokban csökkenni kezdett. Az ara
bok, de főleg az ottomán törökök halálos gyűrűvel 
szorongatták a bizánciakat, és hamarosan a főváros is 
veszélybe került. Az egyetlen remény az volt számukra, 
hogy a gyűlölt és kiátkozott nyugati-latin világtól kérjenek 
katonai segítséget. A római pápák hajlandóak is voltak 
adni, de az ígért segítségnek nagy ára volt: a büszke 
Bizáncnak feltétel nélkül el kellett fogadnia a nyugati dog
matikai álláspontokat. Két közös zsinaton: 1274-ben 
Lyonban és 1438-39-ben Ferrara-Firenzében a reálpo
litika arra kényszerítette az orthodoxokat, hogy kiegyez
zenek a pápával.

A megalázó teológiai-dogmatikai koncessziók azonban 
gyümölcstelenek maradtak. Segítség nem jött nyugatról, 
és a törökök 1453-ban bevették Konstantinápolyt. Az 
utolsó császár elesett a falak védelmében, a pátriárka 
pedig fogságba esett. A kegyes oroszok mély megütkö
zéssel nézték a tragédiát, úgy érezték, hogy Bizánc meg
érdemelte sorsát, mert amikor kiegyezett a pápával, 
elárulta az igaz hitet. Isten büntetését látták az esemé
nyekben. Egy orosz szemtanú szerint az égő Hagia Sop
hiából felszálló füst a Szent Lelket jelentette, aki elhagyta 
a hitehagyott várost. Az orthodox hitet képviselő második 
Róma, Krisztus országának földi ikonja, egy mohamedán 
nagyhatalom fővárosa lett.

M oszkva , a harm adik  R óm a

Konstantinápoly elestekor már minden orthodox nem
zet a mohamedán törökök vagy a tatárok igája alatt volt, 
kivéve a biztonságos északon fekvő fiatal moszkvai nagy- 
hercegséget. Ennek a növekvő államnak ideológiai ala
pokra volt szüksége, hogy hatalmát és terjeszkedését 
igazolja. Így a meglevő történelmi körülmények között 
az összedőlt Bizánc örököseként lépett fel. Harmadik Iván 
1472-ben feleségül vette Palaeologa Sophiat, az utolsó 
bizánci császár unokahúgát, és ezzel magát és országát 
a bizánci birodalom jogfolytatójának mondta ki. A kétfejű 
sas az orosz állam címerébe került, a cézári címből cár 
lett, és az orthodox hit központjává Moszkvát kiáltották 
ki, mint a harmadik Rómát. Ivan Vasilievich cár, Nagy 
Konstantinuszhoz hasonló politikai, ekkléziológiai tervek
be fogott: kialakítani egy új keresztyén birodalmat, amely

Isten kegyelméből az egyedüli örököse az igaz hitnek. 
Meg akarta valósítani a mennyek országának ikonját az 
orosz földön. Így alakult ki az a vallásilag táplált elmélet, 
hogy az orosz nép lett Isten választott népe, hogy ez a 
nép hivatott arra, hogy terjessze el szerte a világban Krisz
tus missziói parancsa alapján a tiszta, hamisítatlan igaz 
hitet, a pravdát A mai napig kimutatható orosz messi
anizmus (világmegváltás) elkötelező terhe ekkor alakult 
ki, amely világképben a nyugat-európai, római katolikus 
és protestáns népek eretnekeknek lettek nyilvánítva, míg 
az orosz földből Szent Oroszország lett. Ezért kellett a 
külföldieknek vagy távol maradni, vagy csak kijelölt he
lyen lakni Oroszországban.

Ennek a politikai és vallási koncepciónak az alapjait 
legtisztábban egy Filofey, Pskov városában élő szerzetes 
dolgozta ki, amikor így írt III. Bazil cárnak: „Szeretnék 
egy pár szót mondani a mi meglevő orthodox birodal
munkról. A cár az egyetlen uralkodó a keresztyének fe
lett, az Apostoli Egyház védője, amely egyház az áldott 
Moszkvában van és nem Rómában vagy Konstantiná
polyban. Ez a birodalom a napnál is fényesebben ra
gyog. Kegyes cár, tudd tehát, hogy minden keresztény 
birodalom megfutotta a pályáját és a próféták által meg
jövendölve a mi birodalmunkban értek véget. Ez az 
Orosz Birodalom. Két Róma elbukott, de a harmadik 
áll, és negyedik nem lesz.” Misztikus, bibliai és kabba
lisztikus magyarázatokat kreáltak az oroszok, hogy igé
nyüket és világképüket megvédjék. (Pl. Dániel próféta 
négy királyságát, a fehér fejtakaró legendáját stb.) A bi
zánci császárokhoz hasonlóan emberfeletti erővel ruház
ták fel cárjukat. Volokalamszi József szerzetes ezt így 
fogalmazta meg: „A cár természete olyan, mint minden 
emberé, de ereje hasonló a mindenható Istenéhez”. Az 
ilyen „autokrátornak” nem csak joga, de kötelessége is 
lett, hogy a sötétségben élő népeket Szent birodalma 
alattvalóivá tegye.

A nép uralkodójával együtt mindent megtett, hogy leg
alább külsőleg méltók legyenek a harmadik Róma el
kötelező szentségéhez. Az orosz élet minden részét átjárta 
az orthodox kegyesség. A napi áhítatok gyakorlásában 
még a bizánciakon is túltettek. A latin vallású Aleppoi 
Pál diakónus leírta a 17. századi állapotokat, amikor a 
cári udvar ebédjeinél nem muzsikáltak, hanem a kolos
torokhoz hasonlóan a szentek életét olvasták fel. Az ural
kodó és kísérete naponta hét (7) óra hosszat tartó liturgián 
vett részt. Aleppoi ezt írja: „Legjobban az lepett meg, 
hogy az egész társaság képes reggeltől estig egy helyben 
állni, még a kicsi gyerekek is, mozdulatlanul, a türelmet
lenség legkisebb jele nélkül”.

A harmadik Róma gyakorlati kivitelezését két törté
nelmi esemény alapjaiban megzavarta. A legfontosabb 
a 17. században Nikon  patriarcha reformtörekvései vol
tak, amelyek mai szemmel rendkívül enyhének számí
tanának, pl.: ne két-, hanem görög szokás szerint három 
ujjal vessék a keresztet. (A teológiai megokolás ebben 
az, hogy a két ujj Krisztus emberi és isteni tulajdonságát 
jelöli, míg a három összefogott ujj a Szentháromságot.) 
A konzervatív és a harmadik Rómát védő oroszokat ez 
teljesen felháborította. Szerintük nem lehetett a meglevő 
és tökéletes isteni Pravdát megreformálni! Elkezdődött 
az orosz történelem egyik legkülönlegesebb és sajnos leg
véresebb fejezete: a Raszkol, az egyházszakadás az óhi
tűek (staroobrjadci) és a reformáltak között. Az előbbiek 
szerint Nikon patriarcha maga az Antikrisztus, a Sátán 
volt, akit egyetlen cél hajtott, hagy a harmadik Róma tö
kéletes ikonját összetörje. Szent Oroszországot megszent
ségtelenítettnek jelentették ki, amiből sokaknak csak egy 
kiút volt: tömeges öngyilkosság. Bezárták magukat fa



templomaikba, és a liturgia zsolozsmái közben porrá ég
tek. Muszorgszkij Hovanscsiha című történelmi operája 
állít halhatatlan emléket számukra.

A harmadik Róma másik nagy ellensége Nagy Péter 
cár volt, aki egyenesen nyugativá próbálta formálni egy
házát és népét. Az ellenkező egyházat azzal büntette, hogy 
a patriarcha tisztét 1700-ban megszüntette. Kétszáz esz
tendeig volt az orosz orthodoxia főpap nélkül, csak 1917 
novemberében választott ismét patriarchát. Míg Moszk
vában ropogtak a bolsevik forradalom fegyverei, az egy
ház a Kremlinben trónra ültette Tikhont

De a feszültség az orthodox szent idea és a gyakorlati 
élet valósága között nem talált feloldást. A 19. században 
ez két csoportra polarizálta az orosz intellektuális életet. 
A szlavofi lek pártja a „rothadt nyugat” ellen szorgosko
dott, és veszélyt látott Nyugat utánzásában. Jurij Samarin 
vagy Alexej Khomjakov meggyőződéssel vallotta, hogy 
az ősi orthodox igazságok mélységeiben van a válasz 
nemzetük jelene és jövője számára. Hangsúlyozták a ha
gyományos orosz messianismus fontosságát, amely elvá
lasztotta őket más nemzetektől. Oroszországot egy önálló, 
élő szervezetnek nézték, ahol a meglevő morális, intel
lektuális és spirituális értékek mellé felesleges, sőt káros 
külső ideákat behozni. Ez a különleges elhivatottság ké
sőbb az oroszokon túl a többi szlávokra is ki lett terjesztve 
a pán-szláv mozgalomban.

Ezekkel szemben álltak a nyugatiasok, akik a politikai, 
gazdasági problémákra nyugati filozófiákban keresték a 
válaszokat. Ezek elvből elvetették az orthodoxiát, és az 
ateista materializmusban keresték a haladás útjait. Az 
orosz diákság többsége hamarosan átvette a francia és 
a német gondolkodók humanizmusát. Feltétlenül hittek 
a tudomány fejlődésében, mint az emberi egzisztenciális 
problémák egyedüli megoldójában. E mozgalmon belül 
jött létre a „nihilisták” csoportja, akik messianisztikus tűz
zel hirdették a republikanizmus és a marxista szocia
lizmus végső győzelmét. Chernichevsky, Dobrolubov, 
Pissarev nevei fémjelzik ezt a radikális álláspontot.

M oszkva , a n eg yed ik  R óm a

Amikor 1917 novemberében egy kislétszámú bolse
vik párt Marx Károly eszméivel felfegyverezve megdön
tötte a kialakuló polgári demokráciát, akkor egy válasz
tóvonalat húztak Oroszország, Európa és a világ törté
netében. Tulajdonképpen történelmi irónia történt, hi
szen Marx elméletét nyugaton a nyugati kapitalizmus 
legfejlettebb fokán álló gazdaságok számára írta mint 
elkerülhetetlen törvényeket. Élete végéig gyanakvással 
és félelemmel nézte a cári orosz birodalmat. Azt, hogy 
absztrakcióit egy keleti félfeudális, soknemzetiségű, kon
zervatív, orthodox ország fogja hitvallássá tenni — ez 
ellen valószínűleg élesen tiltakozott volna.

Noha Lenin és követői teljes szakítást ígértek a múlt
tal, történelmi szükségből kénytelenek voltak a lerom
bolt, előző világ darabjait felhasználni a radikális új épí
tésében. A nyugatról importált teória és az orosz való
ság közötti űr miatt Lenin és elvtársai, opportunisztiku
san, a marxizmust átgyúrták. Így született meg a kom
munizmus különleges orosz válfaja, az állandóan változó 
marxizmus-leninizmus, az úgynevezett tudományos szo
cializmus. Mi (volt?) jellemző e jelenségre? Orosz filo
zófusok, mint Nyikolaj Berdjajev, az elsők között voltak, 
akik a szovjet kommunizmusra mint ateista, szekuláris 
vallásra rámutattak. Így ír erről Berdjajev: „A kommu
nizmus mind teóriában, mind praktikumban nem csak 
szociális jelenség, hanem spirituális, vallásos jelenség is.

Hatása abban van, hogy vallásként lép fel a keresz
ténység ellen, és azt akarja helyettesíteni. Mint szociális 
rendszer semleges lehetne a vallások felé, de mint min
den vallás, magában foglalja az életnek egy mindent át
fogó értelmezését. Megválaszol minden alapvető kérdést 
és végső értelmet ígér. Kialakította a maga dogmarend
szerét, amire etikáját alapozza, hitvallásokat készített, 
sőt kultuszt is teremtett".

A marxizmus-leninizmus elvallásításáért Lenin csak 
részben felelős. Akár csak Bizáncnak vagy a moszkvai 
Nagyhercegségnek, a kialakuló Szovjet Birodalomnak is 
szüksége volt összefogó, centripetális erőt adó ideológi
ára, ami nemcsak igazolta, de előírta a birodalom állan
dó terjesztését. Hiába kérlelte 1924-ben Lenin halála
kor Krupszkaja, a felesége, az epigonokat — „Ne csi
náljatok Iljicsből Ikont —, nem hallgattak rá. Az ortho
dox háttérrel rendelkező szovjet valóságnak szentre volt 
szüksége. E hitrendszer dogmái szerint a szentek teste 
nem rothad el, mert a deifikáció (megszentelődés) álta
luk elért magas foka ezt nem engedi meg. Ezért bebal
zsamozták az alapítót, és aki valaha lement gondosan 
őrzött mauzóleumába, az láthatta a pólyába varrt holt
test két betakaratlan kezét és fejét úgy, amint a temp
lomi ikonok a szenteket gyakran bemutatják. Lenin 
misztifikációját hangsúlyozta a jelszó is: Lenin élt, Lenin 
él és Lenin élni fog. Szinte visszhangja volt ez a ke
resztyén meggyőződésnek: Jézus Krisztus tegnap, ma és 
mindörökké ugyanaz (Zsidó Levél 13,8). Írásai Marx és 
Engels munkáival együtt, csalhatatlan tekintélyű, gazda
sági-, politikai-, kulturális-, szociális dogmákká, tehát az 
élet teljességét meghatározó szent iratokká váltak.

Filofey atyának nem lett igaza! A harmadik keresz
tyén Róma, a kegyes cárok birodalma megbukott, és 
helyére egy új, ateista hittel rendelkező világrendszer 
lépett, aminek ismét Moszkva lett a központja. Ennek 
alapján mondhatjuk azt, hogy a harmadik Róma és a 
harmadik Rómához a negyedik Róma is messianisztikus 
feladatokat vállalt magára. Az igazság, a lenini pravda 
egyedüli hordozójának képzelte magát, a felszabadító 
eszme világméretű terjesztőjévé. A történelmi materia
lizmus visszavonhatatlanul elkötelezte a szovjet kommu
nistákat, hogy a világ proletárjait kivonják minden más 
vallás, filozófia vagy társadalmi forma kereteiből. A fel
sőbbségi igény felülmúlhatatlan volt, minden más poli
tikai rendszer mellett ez lett a legtökéletesebbnek ki
nyilvánítva. A világ ebben a felfogásban a régi orthodox 
dualizmust tükrözte: egyik oldalon a marxista-leninista 
filozófiától felvilágosultak, körülvéve a gonoszság, a ka
pitalizmus pogányságával. Marx eredeti koncepciója 
alapjaiban megváltozott, nem a munkásosztály vezette 
többé a világ népeit a győzelemre, hanem egy leszűkített 
körű kis elit csoport, amely a legöntudatosabb volt, az 
új vallás hivatásos, fanatikus klérusa, a párt. Ez az elit 
volt képes csak a szent iratok magyarázására, a pravda 
őrizésére. A dogmák végső formáit, illetve a legutolsó 
magyarázatukat pedig a pártkongresszusok (zsinatok) ál
lapították meg. A kinyilatkoztatott dogmáktól való elté
rés eretnekségnek, politikai elhajlásnak volt ítélve, ami
ért akár a harmadik Rómában, gyakran járt halálbün
tetés.

Az államvallás megkövetelte a polgárok külső és bel
ső odaadó hűségét. Nyilvános, a régi orthodox körme
netekhez hasonló felvonulásokat rendeztek, ahol köte
lező volt a megjelenés és a jelképek cipelése, a máriás 
zászlók helyébe vörös került, a szentek ikonjait pedig 
a kommunista hősök képei cserélték fel. E szekuláris 
vallás átvette az orthodox „szent sarok” gyakorlatát is, 
amikor középületekben, sőt a párttagok magánházaiban
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is a sarokban függő, mindent látó szent ikonja helyére 
Lenin képét vagy szobrát helyezte, vörös drapériával a 
háttérben. Ez volt a vörös sarok, amely felé a véletlen 
vagy szándékos tiszteletlenség politikai bűnnek számí
tott.

A Szovjet Birodalomnak nem volt elég egy mauzóle
umban látható szent nem oszladó teste. Elő, isteni erők
kel rendelkező vezetőre is szükség volt. Volokalamszi 
József késői unokája, Szergej Kirov, 1934-ben a 17. 
pártkongresszuson elindította a deifikációt Sztálin sze
mélyében, amit később jogosan hívtak személyi kultusz
nak. Vallásos kultusz volt az, amikor kantátákban Istent 
illető jelzőkkel és tulajdonságokkal ruházták fel a vörös 
cárt. Ez különösen szembetűnő az ő esetében, hiszen 
orthodox papnak készült, és ami formális iskolázást ka
pott, az a tbiliszi Teológiai Szemináriumban történt, ahol 
ösztöndíjas diák volt. Egy Budapesten 1952-ben kiadott 
életrajzából idézünk: „Megyünk Sztálinnal, úgy mint Le
ninnel, beszélünk Sztálinnal, úgy mint Leninnel. Ő tudja 
minden gondolatunkat, egész életében rólunk gondos
kodik”. Ugyanitt ez a szekuláris demiurgosz bibliai szó
kinccsel írja le magát, amikor hódolóinak így válaszolt: 
"Jókívánságaik és üdvözleteik a munkásosztály nagy 
pártját illetik meg, amely engem saját képére és hason
latosságára teremtett”.

Ez az uralkodó hit sem tűrt meg eltérő véleményt. 
Különösen üldözte elődjét, az orthodox egyházat és hitet. 
Ateista propagandája a húszas években olyan abszur
ditásokat is magába foglalt, mint Isten nevének a kira
dírozását a szókincsből. Arra aztán hamarosan rájöttek, 
hogy ez akadályozta az ateista munkát. Nagyon nehéz 
ugyanis az ellen agitálni, aminek a nevét nem szabad 
kiejteni, így visszahozták a gyűlölt nevet.

Figyelmet érdemel a szovjet marxizmus antropológi
ája, történelemszemlélete és az arra épült etikai tanítása, 
különösen ha összehasonlítjuk a bibliai háttérrel. Egyet
értett azzal a keresztyén felfogással, hogy az ember ere
detileg jó  és ártatlan volt a paradicsom (őskommuniz
mus) állapotában, ez azonban hamarosan megváltozott. 
A keresztyén hitben az ember bűnbe esett (engedetlen 
volt Isten iránt), míg a marxista vélemény szerint a ter
melőerők fejlődése és magánkézbe kerülése folytán ki
alakult fölösleg igazságtalan elosztása miatt jöttek létre 
az elnyomók és az elnyomottak osztályai. A Bibliában 
a történelem üdvtörténet, ahol isteni beavatkozással az 
események a jó  és a gonosz közötti feszültségben já t
szódnak. Egy végső harc után Jézus visszatér ítélkezni, 
és egy teljesen új szakasz kezdődik majd: az aranykor, 
vagyis Isten országa. Ennek bizonyos párhuzama a tör
ténelmi materializmusban is megtalálható. A hegeli dia
lektika törvénye szerint újabb és újabb társadalmi for
mák követik egymást ellenállhatatlanul, míg elérkezik a 
szocializmus, és azután az utolsó lépcső, a kommuniz
mus, ahol a hajtőfeszültség (osztályharc) végleg feloldó
dik és beköszönt az aranykor, megszűnik a kizsákmá
nyolás.

A hívő ember tudatosan úgy vehet részt az üdvtör
ténetben, ha belső átalakuláson megy át, megtér, új em
ber lesz, aki ezután Isten törvénye szerint él, annak aka
ratát teljesítve. Az ilyen új ember örökli majd a jövendő 
istenországot is. Hasonlóan a marxista emberkép is 
megköveteli, hogy az egyénben átalakulás történjen. Be 
kell látnia az új vallás igazságait és beépíteni azt mind 
magán-, mind közösségi életébe. Ez lenne a szocialista 
új embertípus, a Homo Sovieticus. A második és a har
madik Rómában a császári hatalom, a birodalmi sas 
egyik feje garantálta, hogy egy eretnekségtől mentes 
környezetben, a szent birodalmak határain belül, az egy

ház gondos felügyelete alatt élhetett minden polgár. A 
Szovjet Birodalom polgárainak ideológiai tisztasága ér
dekében vasfüggönyt épített a külvilág felé. A belső 
eretnekség felkutatására titkos rendőrséget, büntetésére 
pedig átnevelő munkatáborokat szervezett.

Az új vallás opportunisztikus rugalmasságára volt jel
lemző az is, hogy amikor nem tudta a keresztyén szo
kásokat leépíteni, akkor annak formáit, kereteit átvéve 
próbálta azokat saját tartalmával megtölteni. Ilyenek vol
tak például az ősi közösségi- és családi ünnepek meg
tartása, mint karácsony, vagy keresztelés, házasság, te
metés. 1970-ben Budapesten jelent meg egy kézikönyv, 
Családi Ünnepek Szocialista Megünneplése címmel, 
ahol példabeszédek vannak ezekre az alkalmakra. Az 
illusztrációkat vizsgálva jól tükröződik a kommunizmus 
sajátos relativista etikai tanítása. Az egyén egyetlen ér
tékét társadalmi szerepe, a szocializmus építéséhez való 
viszonya határozta meg. Ez volt a summum bonum, ez 
igazolt minden viselkedési formát. 1961-ben Moszkvá
ban kiadták a kommunizmus hivatalos etikai normáit, 
amelyben mind az egyéni, mind a közösségi viselkedés 
minden megnyilvánulása a kommunizmus építésének 
volt alárendelve.

Hetven esztendeig a negyedik Róma, a Szovjet Biro
dalom összetartó, integráló erejét nem Istentől kapott 
ortho-doxa, hanem a marxizmus-leninizmus, a tudo
mányos szocializmus csalhatatlan igazságai szolgáltatták. 
De az idő múlásával egyre világosabbá vált: ez sem tu
dományos, sem szocialista nem volt. A valóság és a te
ória között megoldhatatlan feszültség állt be, amely e 
filozófia összetöréséhez vezetett. Hőskora, amikor még 
mint új vallás sokakat tudott inspirálni, hamar elmúlt. 
Hamarosan az is kiderült, hogy nem céllá, hanem csak 
eszközzé vált egy szűk klikk kezében, akik milliókat öl
tek vagy nyomorítottak meg önző hatalmuk megtartása 
érdekében.

Az ideológia összeomlását elkerülhetetlenül követi az 
arra épült politikai, szociális és gazdasági rendszer is. 
Napjainkban a Szovjet Birodalom haldoklik, de az orosz 
nép túléli ezt a periódust is. Korunk nagy kérdése ez: 
mi lesz a következő történelmi fejezet e sokat szenvedett 
nép életében? A birodalomból kiszabadult kelet-európai 
nemzetek, így Magyarország is, rendelkeznek bizonyos 
demokratikus hagyományokkal, amikre építhetnek, és he
lyet kaphatnak a közös európai házban. De az orosz nép 
csak a harmadik és a negyedik Róma autokráciáját ismeri. 
Andrej Amalrik, a tragikusan elhunyt disszidens törté
nész, könyvében — „Megéri-e a Szovjetunió 1984-et?” 
— arra figyelmeztet, hogy az orosz népnek szüksége lesz 
egy alternatív ideológiára a kommunizmus után maradó 
vákuumban. Hasonló gondokkal küszködik Alexandr 
Szolzsenyicin is, aki egy megújult orthodox kultúrában 
látja a jövőt.

A négy Róma történetét vizsgálva közös vonásként 
láthatjuk azt, hogy az első három vérontás és háború 
útján dőlt meg. Az elsőt 455-ben a Vandálok elpusztí
tották, a második az Ottomán kard áldozata lett 1453- 
ban. A harmadik megmaradt részét az 1917-es forra
dalom döntötte le. Hogyan fog a negyedik Róma elmúl
ni? Elképzelhető, hogy a jelenkor „óhitűi”, a marxizmus- 
leninizmus fanatikusai is inkább magukra gyújtják a há
zat, mintsem elfogadják az újat. Félő, hogy abban az 
égő házban ez alkalommal az egész emberiség is ben
néghet. A hívő embernek egy nagy tanulságul szolgálhat 
a négy Róma históriája: az Istenbe vetett, a szeretetben 
gyökerező hitet semmiféle teista vagy ateista dogma
rendszer nem helyettesítheti. Az élet egzisztenciális di
lemmáját csak dinamikus hit, és nem meddő spekuláció



oldhatja fel. Ebben is igaza van Madáchnak, amikor fi
gyelmeztet, még ha Lucifer szájából is:

A  szent tanok 
Ah, épp a szent tan mindig átkotok,
Ha véletlen reábukkantatok:
Mert addig csűritek, hegyezitek,
Hasogatjátok, élesítitek,
Míg őrültség vagy békó lesz belőle,
Egzakt fogalmat nem bírván az elme,
Ti mégis mindig ezt keresitek 
Önátkotokra, büszke emberek.

dr. M edyesy M. László 
(Wallingford, CT, USA)
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Tóth Ferenc lelkészképzési- 
és továbbképzési reformterve*3

Tóth Ferenc éppen 220 éve született a Balaton mellett, 
Vörösberényben. Gazdag termést hozó, s egyháztörténeti 
szempontból is korszakalkotó élete 1844-ben zárult le. 
Életével, munkásságával külön előadás keretében kellene 
foglalkozni. Most — a tömör életrajzi összefoglalást adó 
életrajzi lexikonok, biográfiák mellett, mint pl. Zoványi 
Egyháztörténeti lexikona, Szinnyei József életrajzi feldol
gozása — csupán csak utalok Tóth Ferenc életének és 
életművének legfontosabb nyomtatott forrásaira. Első
ként kell megemlíteni Liszkay József (egyébként Tóth Fe
renc veje) életrajzi tanulmányát, mely a Nagy papok 
életrajza című gyűjteményes kötetben jelent meg 1877- 
ben. Ez Tóth Ferenc életének leghasználhatóbb össze
foglalása. Az általunk tárgyalt kérdéskört Liszkay 
azonban éppen csak érinti. De épp így szemérmesen hall
gatnak Tóth Ferenc életművének talán legjelentősebb vo
nulatáról a vele kapcsolatos ünnepi megemlékezések és 
gyászbeszédek. Életrajzi szempontból azonban ez utób
biak is nélkülözhetetlenek. Így az a füzetecske is, mely 
az 1827. június 19-én Pápán tartott püspökszentelő is
tentisztelet dokumentációja. Ebben található Nagy Mihály 
kocsi lelkésznek, a tatai egyházmegye esperesének ekkor 
elmondott igehirdetése is, mely az ilyenkor szokásos mó
don felsorolja az ünnepelt érdemeit.

Az 1844. november 20-án, a pápai gyülekezet temp
lomában tartott gyászistentiszteleten ugyancsak Nagy Mi
hály esperes, egyházkerületi főjegyző, majd Tóth Ferenc 
püspök utódja — hirdette a vigasztalás evangéliumát. A 
gyászbeszédet Széki Béla pápai teológiai tanár tartotta. 
Mindkét beszéd megjelent a Pápán 1845-ben kiadott 
„Emlékoszlop...” című füzetben. A kisebb cikkeket, meg
emlékezéseket a jegyzetben említem meg.

Benedek Sándor 1933-ban külön kötetet szentelt Tóth 
Ferenc gyakorlati teológiájának, e tanulmánykötetben 
szintén részletes életrajz található. Ugyanő 1945-ben „Mi
ről prédikált Tóth Ferenc” címmel jelentetett meg egy 
füzetet.1 Szűkebb témakörünkben egyedül Tóth Endre 
pápai egyháztörténész professzor végzett kutatásokat. 
Eredményeit 1931-ben tette közzé egy Pápán megjelent 
kis fűzött, 16 lapos füzetben, „Lelkészképzés és tovább-

Elhangzott a Doktorok Kollégiuma Plenáris Ülésének Egyháztörténeti 
szekciójában. Debrecen, 1988. augusztus 23.

képzés Tóth Ferenc korában” címmel. Előadásom tehát 
Tóth Endre kutatásaihoz kapcsolódik, annak folytatása.2

Ha csak röviden is, de azért Tóth Ferenc életének 
főbb állomásait szükséges megemlítenem, hogy egyértel
mű legyen előttünk, ki volt ő, s hol van a helye egy
háztörténetünkben.

Az elemi iskolát befejezve gimnáziumi s felsőbb ta
nulmányait a debreceni kollégiumban végezte, végig emi
nens tanulóként. 1788. tavaszán lett tógátus diák, 
1794-től köztanítóságot viselt, 1798-tól senior volt, ez 
idő alatt rendezte a kollégium bibliotékáját is. Pro
fesszorai voltak Ormós András, Szilágyi Gábor, Szatmári 
Paksi István, Hatvani István, Sinai Miklós, tanulótársa volt 
Csokonai Vitéz Mihály. A kollégium ajánlásával 1799 
tavaszától Bécsben nevelősködött gróf Teleki Sámuel er
délyi kancellár házánál, akivel kapcsolata a későbbiekben 
sem szakadt meg, amit levelezésük bizonyít.3 A pápai 
református egyház konzisztóriuma 1799-ben meghívta a 
teológia tanárának, ám előbb — Teleki Sámuel pártfo
gásával — egy éven át a göttingeni egyetemen gyara
pította ismereteit. 1801. június 5-én iktatták be a 
kollégiumi rangot visszanyert pápai főiskola tanári állá
sába, mint a teológia első tanárát.4 Természetesen mind
három pápai kollégiumtörténet — Kis Ernőé 1896-ból, 
Lampért Gézáé 1931-ből, s az 1981-es új kollégiumtör
ténet is — fejezeteket szentel Tóth Ferenc 16 évi pápai 
tanárságának, a pápai kollégium felvirágoztatásáért ki
fejtett szervező tevékenységének. Tóth Ferenc élete és 
a pápai kollégium sorsa összefonódtak, örök időkre el
választhatatlanok, hisz pápai lelkészként, esperesként, 
majd püspökként is a kollégium legfőbb védelmezője, 
gondviselője volt. Magatartása örök példa minden idők 
dunántúli püspökeinek. Mándi Márton István mellett ő 
tette a legtöbbet a kollégium tudományos rangjának 
visszaszerzéséért, a kollégium Pápán való maradásáért, 
új tanszékekkel való bővüléséért, az egyre szélesebb ala
pokon folyó oktatás anyagi feltételeinek megteremtéséért.

Tóth Ferenc tanári és tudományos munkájában egya
ránt kiemelkedőt nyújtott. Ugyanez mondható el könyv
társzervezői tevékenységéről is.5 A főiskolai könyvtár 
Pápán igazi fejlődését Tóth Ferenc direktorsága alatt érte 
el. Az ő áldozatos gyűjtése, buzdítása alapozta meg a 
könyvtár 1711 előtti magyar könyv-, valamint antikva- 
és kéziratállományát. A könyvtárba kora legkiválóbb teo
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lógiai szakirodalmát szerezte be, s a pápai egyházkö
zösség jegyzőkönyve szerint megkövetelte tanítványaitól, 
hogy „e számukra megnyílt könyvtárból mindenki sza
kába vágó könyveket vigyen, azokat kivonatozza, tanul
mányozza...”6 Pápai lelkészként, majd esperesként és püs
pökként sem feledkezett meg a könyvtárról, élete végéig 
legfőbb mecénása maradt. Mintegy 800 kötetes, számos 
unikummal bíró könyvtárát a pápai főiskola könyvtára 
örökölte, felbecsülhetetlen értékű egyháztörténeti kézirat
gyűjteményét pedig veje, Liszkai József a Magyar Nem
zeti Múzeum Könyvtárának adta el.

Tóth Ferenc 1815-től egyházkerületi lelkészi főjegyző, 
1817 tavaszától pápai lelkész, 1823-tól a Pápai Egyház
megye esperese, 1827-től dunántúli püspök. Bámulatosan 
sokoldalú irodalmi munkásságát, melyet a teológiai tu
dományok területén végzett, itt lehetetlen lenne bemu
tatni. Szinnyei biográfiája 35 nyomtatott művét regiszt
rálja. Irodalmi munkásságát a göttingeni egyetem 1830- 
ban mindenesetre díszdoktorsággal jutalmazta.8 Tóth Fe
renc volt az elindítója 1828-ban az Ágenda-reformnak, 
mely egységes Ágenda készítését és bevezetését tűzte 
ki céljául a dunántúli kerületben. Ugyancsak „szellemi 
atyja” volt az új dunántúli „halottaskönyvnek” 1832-től, 
ami aztán „Pápai Halottaskönyv” néven 1842-ben Pápán 
jelent meg első ízben. Ennek utolsó ismert kiadása — 
edíciójelzés nélkül, de tulajdonképpen a 37. számontar
tott kiadás — 1939-ben látott napvilágot.9 Ezek a szép 
halotti énekek most is elevenen élnek a dunántúli re
formátusok emlékezetében. Kár, hogy nagy részük kima
radt az új énekeskönyvből. Amikor az egyházi ortodoxia 
megtámadja Pap Istvánt, az 1821-ben megjelent „A val
lási egyesülés ideája” c. munkájáért, akkor Tóth Ferenc 
— bár a vilonyai lelkész felfogását maga sem osztja ma
radéktalanul — megpróbálja védelmébe venni a szer
zőt.10

Mindezek után rátérhetünk tulajdonképpeni témánkra, 
Tóth Ferenc terveire, reformjaira a lelkészképzés illetve 
továbbképzés terén. Nézzük meg először, hogyan véle
kedik a lelkipásztori tisztről, a „tanítói rendről”. Felfogását 
több munkájában is kifejti, nem rejtve véka alá, hogy 
eszményképe. a képzett, tudományosan kvalifikált lel
kipásztor. Tóth Ferenc álláspontja világosan megfogal
mazódik Homiletikája 2., bővített kiadásában: „A
keresztyén ekklézsiában isteni rendelésből áll fel az egy
házi szolgálat”.11 Ugyanitt írja, bizonyítva az egyházi rend 
szükséges voltát: „Azért is hát nyilvánvaló, hogy elmúl
hatatlanul szükséges a vallásnak tanítása az emberekre 
nézve”, valamint „...az egyházi rend éppen azért állíttatott 
fel, hogy ő a vallás igazságait tanítsa, s azokról helyes 
megfogásokat formáljon az emberekben”.12 Ez a kérdés 
szinte vesszőparipája Tóth Ferencnek, hisz gyászbeszé
deiben is gyakran beszél a „Lelki Tanítói Rend" szük
séges voltáról, mert a lelkipásztorok Jézus tudományának 
letéteményesei, hirdetői. Ebből a szempontból érdekes 
a Sebestyén István pápai professzor felett 1841-ben, il
letve a korábbi szuperintendens, Tóth Pápai József felett 
1827-ben elmondott gyászbeszéde. Mindkettő megjelent 
nyomtatásban is.13

Tóth Ferenc már Homiletikája első kiadásában (Ko
márom, 1802.!) részletesen foglalkozik a papi hivatal mi
benlétével, a „lelki tanító” személyével, kötelességeivel, 
a „lelki tanítói rend” szükségességével. „Olyan személlyek 
a Papok, a kikre vágynak függesztve a közönségnek sze
mei, a kik tükörül tétettek a Népnek; és így a legkisebb 
motskot ki ki ő bennek egyszerre észre veszi...”14 A lel
kipásztorral szemben támasztott követelményei nagyok: 
„A Papi Hivatalra meg-kívántatik a Filosofiának, Világi 
és Ekklésiai Históriának, Napkeleti Régiségeknek, Chro

nologiának, Földleírásnak, Természeti Históriának, Éke
sen-szóllás mesterségének, Sidó, Görög, Deák, és a mai 
Tudós Nyelveknek alkalmas tudása...” Bár tudatában van 
a realitásoknak is: „...és ha illy temérdek Tudományban 
nem mindenik Tanító ki-tetszőképpen jártas-költés, a 
nem tsuda. — Különben is sok Ekklésiában a Prédikátor 
ha nem tudós, onnan van: mert olly tsekély a fizetése, 
hogy abból el nem élhet, és így kéntelen magát az élelme 
keresése után adni, és a további tanulással felhagyni. Az 
illy Ekklésiákban tudósabbak volnának a Tanítók, tsak 
jobb volna a fizetések.” A papok tudatlanságának vád
jával szemben megvédi a tanítói rendet: „mert ha vagynak 
is a tanítói Rendből ollyanok, a kik mihelyt Hivatalba 
állnak, mindjárt megszünnek Könyveket szerezni, tanulni, 
és elébb-menni az idővel: de vallyon melyik Rendbéli 
Emberek írtak eleitől fogva több jó könyveket mindenféle 
Tudományokban az Ekklésiai Rendnél? És tsak mi kö
zöttünk melly sok tudós kész Munkák hevernek sok Papi 
Bibliothékában, mellyek a szegénység, vagy más ok miatt 
világosságot nem láthatnak?”15

„Melynél fogva méltók a Lelki Tanítók, hogy tiszte
letben tartassanak?” — teszi fel a kérdést Homiletikája 
bevezetésében. S így válaszol: „Oly Tudományt tanít Ő, 
a melly eredetére nézve Istentől származott; a mellyeket 
a Krisztus ő  általa, mint az ő Képe által akar taníttatni 
(2Kor 5,20) — E szerént, ha a Lelki Pásztorok tanítanak 
— ha olly igen fontos dolgokat tanítanak —, ha Istentől 
származott Tudományt tanítanak, — ha a Kristus ké
pében tanítanak, senki ö tőlük az illető tiszteletet meg 
nem foghatja.”16 A Győrött, 1806-ben kiadott „Lelki 
Pásztori Gondviselés” c. munkájában az I. fejezet címe 
mindjárt ez: „A Prédikátori Hivatalnak Tcélja”. Tóth Fe
renc szép és klasszikus tömörségű megfogalmazásai a 
lelkipásztori hivatásról ma is érvényesek. Könyve máso
dik részében szól „A Prédikátorban megkivántató Mi
némüségekről, és a Tudományokról”. Hat pontban sorolja 
fel azokat a tudományokat, amelyekben „ha tsak közép
szerüen is”, de jártas legyen a prédikátor.

1. „A Theologiában, még pedig annak mind Theo- 
retica, mind Practica részeiben...”

2. „Az Exegesisben, vagy a Szent Irás értelmezésében 
és magyarázásában, a mellyre főképpen a Sidó, Gö
rög és Deák nyelveknek tudása, és a Hermeneutika 
reguláknak, a Vallási Régiségeknek s Utazóknak 
esméret kívántatik meg...”

3. „Az Ekklésia és Vallás históriájában...”
4. „A Lelki Pásztori Theologiában (Theologiai Pas

toralis), mellynek e három részei vagynak: Homi
letika; Prudentia- vagy Cura Pastoralis, Lelki 
Pásztori Gondviselés; és a Liturgika...” (Tóth Fe
renc mindhárom diszciplínában úttörő jellegű ké
zikönyveket írt!)

5. „A Philosophiában, mert a Természeti Vallás, egy 
része a kijelentett Vallásnak, — de még azért is, 
mert a Szív és Emberek esméretére, a mire pedig 
a Lelki Pásztornak egyátaljában szüksége van, tsak 
a juthat el, a ki a Lélekről, és az Emberről való 
Tudományban (Psychologia,- Anthropoligai) jár
tas...”

6. „Az Ékesszóllás mesterségében otthon legyen.”17
A következő fejezetben a gazdálkodást — a lelkipász

tori szolgálat és a tudomány rovására — túlzásba vivő 
papoknak is megadja a választ: „...félő pedig, hogy valaki 
azt a nagy Theoriát, mellyel fejében vett, négy öt mérős 
földön nem realizálhatja... a Gazdasági Tudományt a ma
gok hivatalok elmellőzésével gyakorolnák; mert két Ur
nak szolgálni nem lehet, mivel Jézus szóll: Valaki az ö 
kezét az ekeszarvára veti, és azokra néz, a mellyek ö
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utánna vagynak, nem alkalmatos az Istennek ország
ára...”18 Persze Tóth Ferenc azt is tudja, hogy „a szép 
Tudomány mellé, szép erköltsök illenének” — , mert ezek 
nélkül a legnagyobb Tudósban is a tudomány betstelen. 
A Prédikátornak is tehát Tudósnak, de egyszersmind ke
gyes, és jó erköltsi minémüségekkel ékeskedőnek kell 
lenni”.19

Tóth Pápai József püspök felett mondott gyászbeszé
dében (1827) Tóth Ferenc így fogalmazta meg a szu
perintendens feladatait: „Kezéhez vévén pedig az Egyházi 
Fő Igazgató a Jézus Ekkésiájának kormánnyát: vigyáz ő 
a Tudományra, mellyet Jézus, mint valamely mennyei de
positumot, ugy bizott az ö Ekkésiájára — , vigyáz a Ta
nitókra, akik ama fő Mesternek a Jézusnak képében 
járnak, vigyáz a Rendre, hogy az apostol kivánsága sze
rént, mindenek ékesen és szép renddel legyenek... vigyáz 
az Oskoláknak s a Tudományoknak virágoztattására...”20 
Majd így folytatja: „Vigyáz az Egyházi Fő Igazgató tovább, 
a Jézus tudománnya Hirdetőire, és mint amaz Efézusi 
Gyülekezetnek angyali megkisértette azokat, kik apos
toloknak, vagy tanitóknak mondták magokat, ugy veti az 
Egyházi Fő Igazgató szoros vizsgálás alá mind azokat Tu
dományokra, s Eletekre nézve...”21 „Megvizsgálja hát az 
Egyházi Fő Igazgató a Lelki tanitói Hivatalra vágyakozót, 
ha tsak kenyeret, tsak világi hasznot keres é ő  a Lelki 
Pásztori Hivatalban, — vagy magát a Hivatalt magáért 
s annak dicsőséges rendeltetéséért szereti és kedvelli, 
mert mondom néktek, hogy a ki hasonló azokhoz a here 
méhekhez, mellyek tsak az édes mézért lepik a kasokat, 
magok pedig a méz tsinálásban nem gyönyörködnek, — 
a ki a maga Lelki Pásztori hivatalát nem szereti, s abban 
gyönyörüséget nem találja: a nem méltó, hogy amaz Apostoli 
munkában, az Evangélium hirdetésében részeltessék.”22

Az 1821. évi mezőszentgyörgyi egyházkerületi közgyű
lés jegyzőkönyvének 12. pontja alatt a következőket ol
vashatjuk: „Nagy örömmel tapasztalja ezen Superinten
denctiale Consistorium Lelki Tanitóinknak a tudomá
nyoknak különb-különbféle részeiben tett és mindennap 
teendő szép előmeneteleket, mely... hogy annál sikere
sebbé tétessen, generalis notarius urra bizatott, hogy dol
gozzon ki egy munkát arról, hogy micsoda eszközökkel 
lehetne tiszteletes Prédikátorainknak tudományos fogla
latosságát még gyümölcsözőbben elősegiteni s neveze
tesebb tudósainkat meg is jutalmaztatni.”23 Az egyház
kerület felkérte az egyházmegyéket, hogy javaslataikat 
Tóth Ferenc generalis notariushoz küldjék, valószínű az 
ő közbenjárására sikerült elindítani ezt az egész folya
matot.

A következő utalás e vonatkozásban a révkomáromi 
egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 42. pontja 
alatt található. Jelentésre került, hogy Tóth Ferenc még 
nem készíthette el munkáját, mert az egyházmegyék egy 
része még nem küldte be javaslatait a lelkipásztorok tu
dományos felkészítése és továbbképzése tárgyában. A 
közgyűlés határozata: „A jövő Köz Gyülésre az ezen 
tárgyban készittendő munka váratik”.24

Közben azonban hadd idézzem Tóth Ferenc egyház
kerületi lelkészi főjegyző (generalis notarius) 1823. már
cius 10-én Szilassy Józsefhez, az egyházkerület főkurá
torához írt levelének egy érdekes részletét.25 A levél első 
felében „A mentő himlőnek beoltását illető instructio” c. 
(Pest, 1823) munkájának elkészültéről tájékoztatja a fő
gondnokot, majd ezt írja: „Még volt egy munka reám biz
va, ami már nehezebb és amelynek elkészítését 
lehetetlennek is mondták sokan. Ezt én magam is ér
zettem, de mivel magam tettem fel a javallatot a gyü
lésben, mások pedig nem akarták s féltek is felvállalni 
annak kidolgozását: kénytelen voltam, a papi rendemnek

becsületének feltartására való köteleztetést érezvén szi
vemben, azt felvállalni. Az a javallat lelki tanítóinknak 
tudományos foglalatoskodtatását s nevezetesebb s ma
gokat érdemesitett tudósainknak megjutalmaztatását il
lette. Az utolsó részétől senki sem félt: de az elsőre nézve 
még magamat, privát levélben megintettek, hogy fámám 
servára momento, — haragot veszek papjainktól magam
ra, kik azt nem szeretik, ha őket a tanulásra erőszakoz
tatnám... ezeket én mind tudván: akármi rettentéssel sem 
tettem le feltett propositiomról, annyival inkább, hogy azt 
a publicum elfogadta. Most hát ezen dolgozom, és meg
vetem magamat, hogy a munka olyan legyen, amelyet a 
publicum elfogadhasson, prédikátortársaim elfogadhassa
nak és vele nekik is és vallásunknak is használhassak. 
Ezt most nem küldhetem el: de innepek után remélylem 
kész lehetek vele és azt azonnal kötelességemnek es
mérem Méltóságodnak substernálni.”26

A munka el is készült, a traktusok véleményének fel- 
használásával — melyeket egyébként Tóth Endre a már 
említett munkájában ismertet is,27 az 1823. évi tatai egy
házkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 33. pontja alatt 
már azt olvashatjuk, hogy „...tiszteletes Generalis Notarius 
Ur a Venerebilis Tractusoknak vele közlött Jegyzéseiket 
is összenézvén, a megrendelt és az általa elkészitett mun
kát ezen Titulus alatt bemutatta: ’Ut-mutatás a helvetiai 
vallástételt követő Tul a Dunai Főtiszteletü Superinten
dentiában lévő lelki tanitóknak, tanulásbéli foglalatoskod
tatására és a jelesebb Tudományu, s magokat a 
tudományos pályán valósággal érdemesitett Prédikáto
roknak megjutalmaztatására.”28 Határozatba foglalták az 
Út-mutatás mielőtti kinyomtatását, ami aztán 1824-ben 
meg is jelent Révkomáromban. Tóth Ferenc a munkát 
nem a maga neve alatt adta ki, csupán csak azt jegyzi 
meg a könyv végén, hogy „kiadta a superintendentiának 
1823-dik esztendőben május 29. 30. 31. napjain tartott 
consistoriuma actáiból Tóth Ferenc...”29

Tóth Ferenc a bevezetésben a „Tiszteletes tudós” el
nevezés tömör magyarázatát adja, s ismerteti az Útmu
tatás létrejöttének körülményeit. A könyvecske tartal
milag két fő részre oszlik. Az I. szakasz címe: „A Lelki 
Tanitóknak tanulásbéli foglalatoskodtatásáról —, és az 
ezt elő segéllő Eszközökről —, s Censurákról.” Az első 
szakasz első, A. fejezetének címe: „Az egyházi Hivatalra 
menendőknek tudományos készíttetéséről, s a Prédiká
tori Hivatalra való felvétetést megelőző Papi Consurák- 
ról.” A 48 lapos könyvecske zömét ennek tárgyalása tölti 
ki (32 lap), hangsúlyozva, hogy a könyv második része 
(I. szakasz B. pontja, valamint a II. szakasz) csak tanács
képpen szól azokhoz, „kik már rendes Prédikátorok”, de 
az első rész (I. szakasz A. pontja) azokra nézve, „kik még 
tsak készülnek a Prédikátor szent Hivatalra... Törvény
eket hoz...”30

Mielőtt az Útmutatás tárgyalásába kezdenénk, meg
említem, hogy Tóth Ferenc már a „Lelki Pásztori Gon- 
divselés” (Győr, 1806) c. munkájában (III. rész X. fejezet) 
összefoglalja: „Hogy állittatik bé az ujj Prédikátor a Pré
dikátori Hivatalba?”

1. Az eklézsia megnevezi az általa megválasztani 
akart lelkipásztort, azt az egyházmegye beleegye
zésével meghívja

2. Az esperes kiállítja a concessat, illetve consensust, 
s ha a prédikátor elfogadja a gyülekezet meghívását 
(vocatio), úgy

3. „...a Tractuale Consistorium elé állittatik (praesen
tatio), a hol a Papi Tudományokból szorosan meg
vizsgáltatik, s a megesvén Exmittáltatik...”

4. „majd „hivatalának hüségesen való folytatására fel
esküdtetvén, Ordinaltatik, azaz a Lelki Tanitók
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rendjébe általtétetik, s abból valónak lenni kije
lentetik az Ekklésiába... melly által a Nép meghí
vása megerősittetik... s megállapítást nyer a 
javadalma, („...solenniter juss adatik a Prédikátori 
foglalatosságoknak gyakorolhatására”)

5. „Végre a superintendentiális Gyülésen is mind Tu
dományára, mind Erköltsére nézve megvizsgálta
tik, és Kéznek reá való vetésével a Püspök által 
felszenteltetik (conseecratio), azaz juss adatik néki 
nem tsak azon eggy Ekklésiában, mellyben a Senior 
által exmittáltatott és ordináltatott, hanem minden 
más Ekklésiákban is...”31

Ez azonban a dolgoknak inkább csak az egyházjogi 
része. Míg itt csupán a már „kész” prédikátor hivatalba 
állásának gyakorlatáról van szó, addig az Útmutatásban 
magának a lelkipásztor-képzésnek a geneziséről, a teo
lógusképzés reformjáról.

Az Útmutatás I. szakaszának A. pontja további négy 
részre, paragrafusra oszlik.

1.§. „Az Anya Oskolában való készíttetéséről az Egy
házi Hivatalra Menendőknek ” Az anyaiskolában 
a prédikátorságra készülő hallgató minden tudo
mányt, melyet a felsőbb tudományokat tanító pro
fesszorok tanítanak, köteles hallgatni, azokból 
vizsgát tenni (1). „A ki a Felsőbb Tudományok ta
nulásáról kiadott Oskolai Bizonyság Levélben, a 
Theologiában tsak egyik Tudományban is 2-dik 
Classist érdemlő Caleulussal Classificaltatik: az 
Prédikátorrá nem lehet, ki vévén a Sidó nyelvet, 
mellyből a 2-dik Classis elszenvedtetik ugyan, de 
úgy, hogy a további gyakorlás által ez a fogyatkozás 
is helyre hozattassék.” (2) Ha a teológiai tanul
mányok után az ifjak még a kollégiumban marad
nak, úgy kötelesek a teológiai tudományokat 
továbbra is hallgatni, s ún. magános tanulást foly
tatni, folytonos elmélkedésekkel, olvasással, a teo
lógiában szerzett tudás folytonos tovább 
gyarapításával, a prédikációírás és -elmondás gya
korlásával, tanulmányok, értekezések írásával, a 
német tudományos folyóiratok és egyéb szakköny
vek tanulmányozásával, sőt a világi tudományok
ban való (különösen is az esztétikában és a 
literatúrában) való elmélyedéssel (3). A felvigyázás 
a teológiai professzorok kötelessége. A jelöltnek 
a könyvek gyűjtésében, szerzésében ipar- kodnia 
illik már az iskolában is. A megszerzendő könyvek 
jó kiválasztásában nyújtson segítséget a professzor, 
aki foglalja írásba a legjobb könyvek jegyzékét, 
„egy kis Bibliothecea Theologikát irjon tanitványai 
számára... jól tudván azt, hogy az illyes könyves
méret hasznos spropaedeuticum a Tudományos 
Papságra, és e nélkül a tudományok nagy Országa 
tsupa labyrinthus..." (5). Ilyen bibliográfiát maga 
Tóth Ferenc is összeállított tanítványai és olvasói 
számára Homiletikája 1814-ben megjelent, 2. ki
adásában „Prédikátori rövid Bibliothéka” címen.32 
A teológiai tanulmányokat csak azt kezdheti meg, 
aki a filozófiai tanfolyamot elvégezte, valamint aki 
a görög szöveget megérti és fordítani tudja. A pro
fesszor készíttessen a hallgatókkal prédikációkat, 
maga is készítsen azok számára ún. „mustra-pré
dikátziókat” (6). A tanítás módja ne a diktálás 
és iratás legyen, hanem a professzor előadást tart
son, magyarázza is meg az érintett kérdéseket (7). 
Alapvető a német nyelv elsajátítása, ezért vizsgázni 
kell abból (8).

2.§. "Az Anya Oskolákból kikerült Oskolai Tanitóknak 
a Prédikátori Hivatalra való magok készitéséről.”

Az iskolából kikerült, prédikátorságra készülő tanítók, 
ecademicus rectorok rektorkodásuk ideje alatt ismételjék 
s gyakorolják magukat az iskolában tanult tudo
mányokban, tudásukat bővítsék újabb könyvek olvasá
sával, a német nyelv állandó tanulásával, készülve a 
peregrinációra. A prédikátor és az esperes feladata őket 
ellenőrizni, kanonika vizitációkor vegyék szemügyre 
könyveiket (1), s igyekezzenek annyi pénzt gyűjteni, hogy 
mielőbb kijussanak külföldi akadémiákra (2).

3.§. „A Theologiae Candidatusoknak tudományos fog
lalatoskodtatásáról.”
Az iskolai tanulmányok befejezése, illetve a ma
gános tanulás után, s a rektoroskodás után követ
kezik a „Theologiae Candidatusoknak állapotja”. 
Ekkor kell eldönteni az ifjaknak, hogy alkalmasak-e 
a prédikátori hivatalra. Tanácsolja az Útmutatás, 
hogy a külföldi akadémiákra való kijutás előtt a 
hallgatók menjenek fel „...a Bétsben az Evangélikus 
Tanulók számára felállitott, és Stipendiumokkal ke
gyesen gazdagitott Theologicum Institutumba, mig 
az Academiai ut kinyittatik...” (1). Javasolja a je
lölteknek, hogy előkelő úri házaknál, protestáns 
mágnásoknál, nemesi udvaroknál vállaljanak ne
velői állást, hisz a 16. század óta ilyenekből ke
rültek ki a legkiválóbb prédikátorok.

4.§. „Az Egyházi Hivatalra Való felvétetést megelőző 
Papi Censurákról.” Ez öt részből áll:

I. Kollégiumi végső cenzúra
II. Esperesi magános cenzúra

III. Püspöki magános cenzúra
IV. Egyházmegyei cenzúra
V. Egyházkerületi cenzúra

A magános tanulás vagy a rektorság után következik 
a kollégiumi végső cenzúra. (A peregrinációba menőknek 
nyilván kimenetelük előtt!) A professzorok számon kérik 
az ifjaktól az iskolában tanultakat, hogy mennyit gyara
podtak tudományukat tekintve. A vizsgákról bizonyság
levelet kap az ifjú, mely igazolja, hogy ő már „Theologiae 
Candidatus”, ami megkülönbözteti őt a tanuló diákoktól 
és azoktól, akik tanítanak az iskola után. (I.)

A kollégiumi végső cenzúrával tehát teológiai kandi
dátussá lett az ifjú, akinek a következő feladata az es
peresi és szuperintendensi cenzúrák kiállása. Az espe
res előtt bizonyságát kell adnia a teológiai tudo
mányokban való jártasságának, a Biblia eredeti nyelvű 
szövegeiből kell fordítani, s egy kijelölt témáról latin 
nyelvű traktatust kötelesek írni. „...ha a Görög és Sido 
Nyelvekben olly gyengék, hogy folyvást olvasni, s a gö
rög Textusból ugyan széltére forditani nem tudnak, a 
Sido nyelveknek pedig Grammatikáját s az a szerént 
való Resolutiot nem értik, vagy ha a papi Tudo
mányokban gyengéknek találtatnak; vissza utasittatnak 
négy szem között a magok bővebb tökéletesitésére.” (II.) 
A vizsga sikere esetén ugyanúgy történik meg a szupe
rintendensi magános cenzúra. Ha a teológiai kandidátus 
mindkettőt sikerrel teljesítette, akkor lesz a „Prédikátori 
Hivatal Candidatusává” (Candidatus Sacri Ministerii), 
erről bizonyságlevelet kap, s bejegyzik az egyházkerületi 
jegyzőkönyvbe. Már viselheti a palástot, de csak a szó
székben, másutt nem, a káplánként (segédlelkész) szol
gálhat is. (III.)

Ha a „Prédikátori Hivatal Candidatusa” elnyeri vala
melyik prédikátor állást az illető egyházmegye jóváha
gyásával, tehát megválasztják, úgy köteles kiállnia a 
„tractuális censurát”. Az egyházmegye gyűlésen palásto
san, összes bizonyságleveleivel, valamint könyveinek 
jegyzékével meg kell jelennie, és ott a konzisztórium előtt 
(„egy assessor és egy gregarius consor által”) a teológiai
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tudományokból „elegendő idő ráfordításával megvizsgál
tatik”, különösen abból a szempontból, hogy „...érti é a 
Prédikátorrá lejendő a maga Vallását fundamentumosan, 
és tudja é azt védelmezni. — A Sido és Görög Textusok 
nem tsak fordittatnak, hanem már exegetáltatnak is Diák 
nyelven, — minden egyéb tudományokból Magyar nyel
ven folytattatván a Censura.” De az is megvizsgálásra 
kerül, hogy a jelölt mennyit sajátított el a papi munka 
gyakorlatából, hisz ő lesz a konfirmandusok tanítója, ő 
fogja ellenőrizni a rektor munkáját, az iskolában folyó 
tanítást, neki kell majd kikérdeznie a gyermekeket „amaz 
Katechismusi Kérdésekből”, s így tovább. Végül is a  jelölt 
elmondja vizsgaprédikációját az esperes által már jóval 
előtte kijelölt textus alapján. Sikeres vizsga esetén újabb 
bizonyítványt kap, s beírják a „rendes prédikátorok la
istromába... és a szokott tzeremóniák, s Esküvés letéte
lével, az őtet meghivó Ekklésiában a Rendes Prédikátori 
Hivatalra Ordináltatik, s ezek szerént az Egyházi Rendbe 
bevétetik.” (IV.)

Ezután „már csak” a „Superintendentiális Censura” van 
hátra. Palástosan, minden bizonyságlevelével együtt kell 
megjelennie a cenzúrára kötelezettnek az egyházkerületi 
konzisztórium előtt. Az esperes bemutatja őt a Püspök
nek, akitől kérnie kell a felszentelését. Ezután egy esperes 
és két egyházkerületi tanácsbíró (superintendentialis as
sessor censor) által meglehetős rövidséggel kikérdeztet
nek az összes tudományokból, főleg az egyházi jog, a 
lelkigondozástan (cura pastoralis), a Iiturgika, a szimbo
lika (a symbolika, a különféle keresztyén egyházak taní
tásaival hitvallásaik alapján foglalkozó tudományága a 
teológiának), a vallástudomány,- illetve -történet vonat
kozásában, továbbá héber és görög exegézisből, s azok 
latin nyelvű magyarázatából. De azt is megkérdezik a 
vizsgázótól, hogy milyen egyéb, modem nyelveken beszél 
még. A kijelölt cenzorok a vizsga eredményét jelentik 
a közgyűlésnek, mely alkalommal az utolsó vizsgát is letett 
személy felszenteltetik a püspök által, s megkapja a papi 
diplomát. Ekkor mondhatja magát teljes jogú prédiká
tornak, lelkipásztornak. (V.)

Az Útmutatás tulajdonképpeni második részében a 
már „rendes” prédikátorok tudományos továbbképzésére 
csak ajánlást ad az egyházkerület. A 33. lapon kezdődő 
B. fejezet (I. szakasz) címe: „A Rendes, és már Actua
litásban álló Prédikátoroknak tudományos, és tanulásbeli 
foglalatoskodtatásáról.” A 42. lapon kezdődő II. szakasz 
címe pedig: „Azoknak a Lelki Tanitóknak, megjutalmaz
tatásáról, a kik Tudományok által magokat mások felett 
kitettszőképpen megkülönböztették és érdemesitették.” 
Tóth Ferenc kihangsúlyozza, hogy a szuperin tendencia 
részéről az utóbbiak csak „buzditó Tanátsadások”, me
lyekkel a prédikátorokat az „ő tudományos pályájokban 
segiteni, eleveniteni... erősiteni és bátoritani” akarja. „Dit
séri ez a Superintendentia a maga Prédikátoraiban, 1-ben 
is azt, hogy nem kényszeritésből való robotossai, hanem 
kedvel szolgáló Fiai ők a Minervának, — és inkább ma
guktól megindult, és önként fáradozó s futó Munkások 
ők a Böltsességnek tágas Mezejében, mint erre őket ser
kengetni kellene.” Mégis a szuperintendentia javasolja a 
traktusoknak a hallei kiadású Literatur Zeitung, valamint 
a hazai — Tudományos Gyűjtemény megrendelését, s 
a papok közötti köröztetését. Azt, hogy az Útmutatás nem 
maradt teljesen hatás nélkül az egyházi életre, bizonyítja 
a Tudományos Gyűjtemény két érdekes példánya, me
lyeket a pápai református könyvtár kézirattára őriz (1836. 
évf. III-IV., IX-X. k.), melyekből megtudjuk, hogy Botos 
Mihály tapolcafői lelkész, a pápai egyházmegye esperese 
előfizetett a Tudományus Gyűjteményre, valamint mel
léklapjára, a Koszorúra, s rendszeresen körbeküldte azo

kat egyházmegyéje lelkészei között. A folyóirat említett 
két példányához hozzáfűzve találjuk az esperes kézírásos 
levelét, melyben a lelkészek figyelmébe ajánlja a küldött 
orgánumokat. Az esperes leveléhez fűzve, egy másik la
pon 37 község lelkésze illetve tanítója igazolja a külde
mény átvételét, s annak továbbküldését. Az Útmutatás 
javasolja az egyházmegyei könyvtárak felállítását aján
dékozott könyvekből, s az egyházmegye által előfizetett 
tudományos folyóiratokból, hogy így a szegényebb sorsú, 
a könyvet-, folyóiratot megvásárolni nem tudó prédiká
torok számára is megnyíljanak az információszerzés és 
a továbbképzés lehetőségei. Az egyházmegyei biblioté
kák, s a papi olvasótársaságok egymás után jöttek létre 
az 1820-as, 30-as évektől, itt is bizonyítva az Útmutatás 
gyakorlati megvalósulását.34

Az Útmutatás részletesen és évekre kidolgozott, kész 
tematikát ajánl a lelkipásztorok figyelmébe, „mellyeket 
némelly Lelki Tanitók követnek a Papi, s egyébb tudo
mányokban való magok pallérozásában, kezdve a tex
tusok eredeti nyelven történő elolvasásától, exegetá
lásától a régi görög-latin klasszikusoknak eredetiben való 
olvasásáig, a teológiai és világi tudományágak elmélyült 
tanulmányozásáig.” Az Útmutatás az esperesek köteles
ségévé teszi, hogy vigyázzanak az ifjú prédikátorok szel
lemi előmenetelére, tőlük a kanonika vizitációk alkalmá
val kérjék el a prédikált textusok jegyzékét, sőt némely 
prédikációkat olvassanak is el, hogy „miként veszi hasznát 
az Ifju Prédikátor az ő kezei közt lévő Könyveknek — 
dolgozik e valamit a maga erejével? Nem él é vissza a 
dologtalanságra a nyomtatott Prédikátziokkal — továbbá 
a Katekhismusi Homiliákat maga erejével dolgozza é ki?”

A II. szakasz tehát a tudományos munkában már ér
demeket szerzett, prédikátorok megjutalmazásáról szól. 
Fő jutalmuk az lesz, hogy nevüket és érdemüket bejegyzik 
a szuperintendencia jegyzőkönyveibe, a magasabb egy
házi tisztségekre elsőrenden őket ajánlja az egyházke
rület, közülük kerülnek majd ki „a censosorok a 
közönséges Papi Gyülésekben, a törvényes Könyvvizs
gálók, a Superintendentiális Assessorok, a Literaria De
putatio tagjai”, rájuk bízzák az iskolai examenek 
felügyeletét, a fontosnak tartott könyvek megírását. Sőt 
ha könyveiket a szuperintendencia adja ki, a befolyó ha
szonból anyagilag is megjutalmaztatnak.

„Állít fel a Superintendentia egy Gyüjteményt, melly
nek Titulussa e leszsz: Biographia eruditorum Verbi Di
vini Ministrorum Helveticae Confessionis in Super
intendentia Trans Danubiana existentium: mellybe a ma
ga kebelbeli nevezetesebb, és magokat valósággal érde
mesitett Lelki Tanitók Életének leirását beteszi, és örök 
emlékezetül, a maga Arkhivumába tartja...”35

Ilyen könyv létezéséről nincs tudomásunk, hisz itt nyil
vánvalóan nem arról a szuperintendenciális matrikuláról 
van szó, melyet 1823-tól kezdve kezdtek vezetni — fel
tételezhetően Tóth Ferenc indítványára — , s melybe min
den prédikátor saját kezével bejegyezte magát. Az első 
beírást éppen Tóth Ferenc tette bele, már mint a pápai 
egyházmegye esperese.36 Az Útmutatás azonban e téren 
sem maradt hatás nélkül, s ezt erősíti meg az a kézirat, 
melyet a pápai református könyvtár Kézirattára őriz, S 
melynek címe: „Neveik és rövid Életrajzaik azon... Pré
dikátoroknak kik a Mezőföldi vagy Peremartoni helv. hit
vallásu egyházvidékben a Vallási türedelem óta a jelen 
időig valamelly nyomtatott munkát adtak a világ eleibe 
a kiadott Munkának enzimjével. Öszveiratott Bali Mihály 
által.” (Kálóz, 1841.)37

De Tóth Ferenc maga is elöljárt a tudós lelkipásztorok 
megbecsülésében, nevük és életművük megörökítésében. 
A „tul a tiszai”, valamint a „tul a dunai" szuperintendensek
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életét összefoglaló neves egyháztörténeti munkái is ezt 
a célt szolgálták.38 Itt említem azonban meg a következő 
munkáját is: „Éneklő kar avagy azoknak a tudósoknak, 
és szentpoetáknak laistroma, kik által, a Magyar Országi 
reformátusok ujj énekes könyvében lévő, és külömb-kü
lömbféle alkalmatosságokra irt 253. énekek szereztettek.” 
Ebben az 1808-ban Debrecenben kiadott „Közönséges 
Isteni tiszteletre rendeltetett énekeskönyv...” új énekeinek 
szerzőit mentette meg a feledés homályától.39

Még egy nagyon érdekes dolog van az Útmutatásnak 
az utolsó részében. A szuperintendencia elhatározta, hogy 
egy gyűjteményt állít fel „Pannonica bibliotheca” néven, 
mely a „Superintendentiális Arkhivum” mellé lesz helyez
ve, gondviselője pedig a generalis notarius lesz. „Ebbe 
tétetnek be tudósainknak akármelly nyelvből tett For
ditásai, mellyek a Költség nem léte miatt ki nem nyom
tathatódván, tsak Kézirásban állanak, — akarván ez által 
is a Superintendentia Tudósainkat halhatatlanitani, — 
derék Munkáikat az elvesztéstől megmenteni.”40 A „Pan
nonica Bibliotheca” gondolata még sokáig élt. Tóth Ferenc 
még 1834. dec. 13-án is, már mint püspök, körlevelet 
bocsátott ki ez ügyben.41 A Barsi Egyházmegye 1835. 
március 16-17-i közgyűlésének jegyzőkönyvében is ol
vashatjuk e körlevél szövegét: „Superintendentiális Jegy
ző Könyveinkből is lehet tudni, hogy valami munka, akár 
eredetikép készíttetik, akár fordíttatik, és ki nem nyom
tattathatik, adatnának azok bé a Pannonica Bibliothéka 
név alatt felállittandó Könyvtárba, mely ott, legalább meg
maradna, és az író halálával nem válna semmivé...”42

A „Pannonica Bibliotheca” szép eszméjének — annak 
ellenére, hogy gyakorlatilag nem valósult meg —, mégis 
voltak pozitív következményei. Már az 1820-as évek má
sodik felében több, mint 30 kéziratos kötetből állt, a ké
sőbbiekben pedig tovább gyarapodott, mintegy alapját 
képezve a jelenleg kb. 1400 kézirategységből álló (egy 
egység max. 622 kéziratból áll!) kézirattárnak. A „Pan
nonica bibliotheca” számára beadott kéziratok tehát a fő
iskolai könyvtár tulajdonába kerültek.43

Az Útmutatás gondolatai püspökként is foglalkoztatták 
Tóth Ferencet. 1929. október 30-án újabb körlevélben 
fordult az esperesekhez, ami Tóth Ferencnek a pápai re
formátus könyvtár Kézirattárában lévő „Püspöki magános 
Protocollum”-ában olvasható teljes egészében, de idéz be
lőle Liszkay József is a már említett tanulmányában.44 
„Nékem igenis éjjeli s nappali gondolkodásom az, mikép 
lehetne prédikátorainkat tudósabbakká tenni? Már az ál
talam készitett Utmutatásban tettem erre nézve lépése
ket, megirván ott, hogy a prédikátori szent hivatalra 
menendők miben és miképpen qualificálják magokat? S 
ugyan ott rájok nézve többféle censura is állapittatott 
meg, melyeknek hasznát már itt is tapasztaljuk. De a már 
prédikátori hivatalban levőkre nézve is megiratott, ha 
csak utmutatás és tanácsképpen is, hogy nevezetesb tu
dósaink mint képezik magokat a papi s egyéb tudo
mányokban is. Mivel pedig sok oly szegény lelkésztársunk 
van, kik alig csikorognak, s ennél fogva nem is lehet tőlük 
kivánni, hogy a szükséges könyveket megszerezzék, és 
mivel az ilyeneket a közönségnek kell segiteni: azért ajánl
tatott az irt u tmutatásban tractusainknak a tudományos 
és politikai lapok járatása, s azoknak a prédikátor közti 
köröztetése, valamint a könyvtárak felállitása, s azokban 
a jelesebb könyvek elhelyezése, hogy azokat az olvasni 
akarók használhassák. Már mivel nekem főpásztori hi
vatalom természeténél fogva tudnom kell, hogy milly lá
bon áll szolgatársaim közt a tudományos élet? Halad-é 
az vagy hanyatlik? S mindkettőnek mi az oka, s miképpen 
lehetne amazon segiteni, ezt pedig előbbre vinni? És mi
vel Elnökségünkre nézve a Tractuale Consistorium épen

az, mi a római katholikus püspökökre nézve a káptalanok 
Collegiuma, az az egyházi dolgainkban tanácsosaink; mi
vel végre azt is tudom, hogy szent vallásunk s eklézsiánk 
virágzását s a papság becsületét s tudományos qualifi
catioját szinte ugy szivén viseli a Tractuale Consistorium 
s annak Elnöksége, mint én: bizodalommal felkérem 
Nagytiszteletü Esperes és coadjutor curátor urakat be
cses tudósításért az itt következő tárgyakról:”

S itt 6 pontban kér tanácsot az esperesektől, mint le
hetne a lelkészi kart úgy képezni hogy:

1. A társalgásban az eddiginél nagyobb ügyességet, 
több finomságot és simaságot, s a közhivatal pá
lyáján érdeklődést, ügyszeretetet s pontosságot ta
nusítson.

2. A lelkészek szabad idejüket hasznos könyvek ol
vasásával töltik-e, s fel tudnak-e mutatni önállóan 
írt munkákat vagy akár fordításokat?

3. Bekéri a püspök az egyházmegyéknek, illetve az 
egyes lelkipásztoroknak járó tudományos és po
litikai lapok, folyóiratok jegyzékét.

4. Megbízza az espereseket, hogy köröztessék a lel
készek között a fontosabb hazai és külföldi szak
könyveket, valamint szakfolyóiratokat, felkínálván 
e célra a főiskolai könyvtárban meglévő hallei Li
teratur Zeitungot, valamint a saját tulajdonát ké
pező Allgemeine Kirchenzeitungot, mely mindig 
részletes bibliográfiát közöl a legújabb szakiro
dalomról.

5. Szeretné Tóth Ferenc a papi cenzúrákat megszi
gorítani, „ne hogy annyi selejtes és könnyü fegy
verzetü lelkésszel árasztassanak el a tractusok”.

Levelének végén pedig ezt írja: „Ifjaink közül csak ke
vesen vágyakoznak külföldre ismereteik növelése végett, 
a nagy rész az akadémiai promotion gyűjtött pénzzel itt
hon lebzsel.” Ez utóbbiak bizony sokszor „elragadozzák 
a valódi érdemesek előtt az ekklésiát, s jutalmaztatni ki
vannak azért, hogy az akadémiai jövedelmes rektórián 
gyüjtött pénzt nem akadémiára költötték és forditották, 
mint igérték.” Tóth Ferenc szerint tehát a választásnál 
az elsőbbség az akadémiát járt ifjakat illeti meg.

1834. december 13-án újabb körlevelet bocsátott ki. 
A hazai római katolikus, s a külföldi gyakorlatra hivat
kozva írja: „...a pécsi és rozsnyói püspöki megyékben the
sisek adattak ki a papoknak, melyekre adandott 
feleleteiket tartoztak beküldeni a kitüzött helyre, de tu
domásom szerént igy van ez más megyékben is. A badeni 
hercegségben a superintendensek minden esztendőben 
több kérdést tesznek fel, melyek közül minden lelkésznek 
kell valamelyiket, a melyikhez nagyobb kedve van, vá
lasztani, köteleztetvén értekezését a fennsőbbséghez be
küldeni, mely az értekezleten felolvastatja...” Erre 
vonatkozóan még ausztriai példákat is felsorol, majd így 
folytatja: „Én arra is hajlandó volnék hajolni, hogy ne 
tétessenek fel kérdések, hanem kiki maga válasszon ma
gának thesist, akár a philosophiából vagy physikából, akár 
a polgári vagy egyházi históriából, akár gazdasági vagy 
nevelési tudományból, akár a theologiának bármelyik 
ágából, a dolgozatát adja be a tractusnak, mely azt a 
könyvtárba tevén, ha méltónak itéli, köröztetni is fogja. 
Minden célom... hogy mi a reformáció korában nyert tudós 
cimet megérdemeljük... Óhajtanám, hogy mi is a tudo
mányos pályán egyebektől, különösen a kortól el ne ma
radjunk.”45

Előadásom végére érve, összefoglalásként elmondhat
juk: Tóth Ferenc életműve, lelkészképzési- és tovább
képzési tervei, reformjai, művelődéspolitikája eleddig nem 
volt megfelelőképpen kiértékelt része egyház- és műve
lődéstörténetünknek. Széki Béla pápai professzor, 1844.
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november 20-án, a Tóth Ferenc végtisztességére rende
zett egyházkerületi emlékünnepélyen elmondott gyászbe
szédét Berzsenyi soraival zárta. Ezt teszem most én is:

„A derék nem fé l az idők mohától,
A  koporsóból kitör, és eget kér,
S  érdemét a Jók, nemesek, s jövendő  
Századok áldják.”

Szabó György
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A hit védelme Alexandriai Kelemennél
Jelen tanulmány nem vállalkozik többre, mint az Ale

xandriai Kelemen műveiben fontos szerepet hordozó „hit” 
(pisztisz) fogalmának vizsgálatára. Mit ért Kelemen a 
„pisztisz” kifejezésen, a szó jelentésének milyen típusai 
lelhetők fel nála, milyen tradíciókhoz kapcsolódik akkor, 
amikor hitről beszél, s milyen teoretikus következményei 
vannak hit és tudás (gnószisz) szoros összekapcsolásának? 
Figyelmünket a Sztrómateisz* releváns szövegeire kor
látozzuk. E szövegek meglehetősen elszórtan találhatók 
a mű nyolc könyvében. A sporadikus jelleg magyarázatául 
részben a Sztrómateisz műfaji jellemzői szolgálnak. A 
„Sztrómateisz” — „Takaró” cím tarka szőttest jelent, 
olyan műről van tehát szó, amely tanítás és életbölcsesség 
színes egyvelegét nyújtja fölhasználva ehhez a hellén böl
cselet jelentősebb képviselőinek gondolatait. A kelemeni 
Sztrómateisz főbb témái: a filozófia és a kereszténység 
viszonya, az ember hite és célja, a házasság, az ideális 
keresztény gnósztikus portréja, az istenismeret, tudo
mány, műveltség fontosabb kérdései, a nem hitelesnek 
tekintett gnózis cáfolata. A kompozí ció hiányának továb
bi okai: a misztériumok profanizálását elkerülni hivatott 
szándékolt homályosság, a bevallottan eklektikus jelleg, 
az, hogy Kelemen saját véleménye s az időnként hosszan 
idézett forrásai álláspontja között nem mindig egyértelmű 
a viszony, s hogy idézett forrásai egymáshoz képest is

meglehetősen eltérő jellegűek. Maga Kelemen így jelöli 
meg műve célját: „Ez az értekezés nem hivalkodásra szánt 
művésziesen megszerkesztett írás, hanem emlékeimet 
raktározza öregkoromra, feledés elleni orvosság, azon 
fénylő, életteli szavaknak és boldog, valóban kiváló fér
fiaknak egyszerű visszfénye és árnyrajza, akik meghall
gatására méltónak találtattam” (1.1.11).

Mindezen túl a Sztrómateisz atekintetben sem egy
séges mű, mintha szerzője egyhuzamban írta volna meg 
azt. Az első és az utolsó könyvek elkészültét legalább 
5-6 év választja el egymástól. Kelemen akméját, virág
korát 190 körülre datálhatjuk, előtte mintegy tíz évvel 
kerül Alexandriába, ahol Pantainosz tanítványa. Irodalmi 
munkásságának kezdete 195-re tehető, Alexandriához 
köthető, a 200-as évek elején azonban — feltehetőleg 
a 202-es keresztényüldözés idején — elhagyja a várost 
és Jeruzsálembe költözik. A Sztrómateisz VI. és VII. köny
vét már itt írja meg.1 A VIII. könyv elkészültének idő
pontját nem tudjuk, jellegét tekintve e rész gyökeresen 
különbözik a korábbiaktól, lévén egy közelebbről nem 
azonosítható szerző logikai-ismeretelméleti tárgyú tan
könyv-részletéről, vagy ennek Kelemen által készített 
jegyzetéről van szó. Minthogy a korábbi könyvek építenek 
a VIII. könyvre, a műhöz tartozónak kell tekintenünk.2

Bármennyire is laza a Sztrómateisz kompozíciója, az
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egyszerű hit (pszilé pisztisz) tudományos hitté (episzté
moniké pisztisz), illetve gnószisszá való átnemesítésének 
törekvése jelen van a mű egészében. A VIII. könyv, illetve 
a II. könyv elejének „pisztisszel" kapcsolatos gondolatai 
azt sugallják, Kelemen számára meglehetősen lényeges 
hit és tudás viszonyának problematikája. Pisztisz és gnó
szisz összekapcsolása mindenekelőtt apologetikus jellegű 
motivációkkal magyarázható. A pogány keresztény-elle
nes kritika első számú célpontja éppen az egyszerű, ref
lektálatlan, barbárnak minősített hit. Felbukkan a vád a 
Sztrómateiszban is: „...a hit, amit a hellének üresnek és 
barbárnak nevezve elutasítanak...” (II.8.4. [II. 117.8-9.]). Ke
lemen néhány évtizeddel idősebb kortársa, Kelszosz 
„Aléthész Logosz” című művének első igazi ellenvetése 
épp a keresztény tanítás barbár jellegét pellengérezi ki: 
„A keresztény tan, eredetét tekintve, barbár. A barbárok 
leleményesek a tanok kigondolásában, ám a hellének min
denki másnál inkább képesek arra, hogy a barbárok által 
kigondolt tanokat mérlegeljék, megalapozzák és az erény 
gyakorlására használják fel.” (Órigenész: Contra Celsum 
I.2.) Cáfolata az észt semmibe vevő megalapozatlan hit 
ellen irányul: „...gyakran rossz emberek használják ki a 
hiszékenyek tudatlanságát, és odavezetik őket, ahová 
kedvük tartja: nos, éppen ez történik a keresztényekkel 
is. Mert vannak közöttük olyanok, akiknek eszük ágában 
sincs, hogy számot adjanak vagy kapjanak arról, amiben 
hisznek...”*

A pisztiszt azonban nem csak a pogány kultúra kép
viselői támadják, hanem a gnósztikusok is. Kelemen sze
rint „...a valentiniánusok a hitet nekünk egyszerűeknek 
osztották ki, a tudást pedig önmaguknak, a természettől 
fogva megváltóttaknak...” (II.10.2.). Önmagukat, a keve
seket, „szellemieknek” (pneumatikoi) tartják, a közönsé
ges hívőket pedig „lelkieknek” (pszükhikoi).

Jóllehet a filozófus — vagy a filozófiával legalábbis 
foglalkozó Kelszosz és a valentiniánus gnózis egyaránt 
a tudás birtokosaként veti meg az egyszerű hitet, állás
pontjuk korántsem azonos. A gnósztikus tudás egyáltalán 
nem valamiféle szolid, tudományos, a platóni dialektika 
segítségével birtokba vehető tudás, hanem kinyilatkoz
tatott megváltó igazság, amelyhez az átlag testi (szarki
kosz), illetve lelki ember nem férhet hozzá.

A puszta hitet elvető hellén mentalitással s a gnósz
tikus magabiztossággal ellentétbe állítható a keresz
tények többségének vállalt egyszerűsége. Kelszosz ke
resztényeket jellemezendő szavai: „ne vizsgálódj, hanem 
higyj... a hited ment meg téged...” (Órigenész. Contra 
Celsum I.9.) nem puszta vádak, hanem szentírási idé
zetek. A III. század közepén Órigenész egyházatya is 
kénytelen elismerni e bírálat részleges igazságát, a ke
resztények többsége nem kíván többet az egyszerű hit
nél: „Azt kell erre válaszolni: ha lehetséges volna, hogy 
minden ember félretegye az élet dolgait és a filozófiának 
szentelje magát, senki sem követne más utat, csak ezt. 
Azt fogjuk egyébként találni, hogy a kereszténységen 
belül nincsenek kevesebben — hogy ne mondjak vala
mi súlyosabbat — azok a hívők, akik vizsgálódnak, s 
a prófétáknál található rejtett értelmű szavakat, az evan
géliumi parabolákat s rengeteg más szimbolikus értelmű 
eseményeket és előírásokat magyarázzák. Ha pedig az 
élet szükségei és az emberi gyengeség miatt nem lehet
séges, csak nagyon keveseknek, hogy az értelemnek 
szenteljék magukat, mi más jobb módszer található a 
tömeg segítésére, mint az, amit Jézus adott a népek
nek?” Az egyszerű keresztényekre vonatkoznak Kele
men szavai a Sztrómateisz II. könyvében: „egyesek pe
dig... a kizárólagos és puszta hitet követelik” (II.10.2. 
[II.28.20.]), vö. I.43.1.).

Az említett három csoporttal való vitájában Kelemen 
a következőképp jár el:

1. A hellén filozófusokkal szemben azt bizonyítja, hogy
a) a „pisztisz” kifejezésnek nem csak pejoratív értelme 
van, hanem pozitív jelentése is, b) hit és tudás nem egy
mást kizáró ellentétek, mert a tudományok alapjául szol
gáló elvek bizonyíthatatlanok, s így hinnünk kell bennük,
c) a tudományt megalapozó hit koncepciója maguknál a 
görög filozófusoknál is megtalálható.

2. A gnósztikusokkal szemben azt hangsúlyozza, hogy
a) pisztisz és gnószis nem antitézisek, b) valamit hinni 
és nem hinni szabadságunkban áll, tehát c) a hit és tudás 
nem valamiféle egymástól természettől fogva különböző 
embercsoport tulajdona.

3. Az egyszerű keresztény felfogással szemben Ke
lemen a megalapozott vagy tudományos hit létjogosult
ságát védi. A gnószis is hit, csak reflektáltabb, 
racionálisabb hit, s a keresztény hit szerinte nem veszít 
erejéből akkor, ha intellektuálisabbá válik. A keresztény 
hit intellektuálisabbá tehető a hellén filozófia részleges 
adaptációja segítségével, mert a filozófia — ha csak kor
látozott értelemben is s nem is egyértelműen, de — eleme 
a részleges kinyilatkoztatásnak. Sőt, annak számára, aki
nek tehetsége van hozzá, egyenesen kötelesség a keresz
tény tanok tudományos vizsgálata.

Kelemen három csoporttal vitázik, mégis található egy 
nagyon lényeges közös pont polémiájában. Ez pedig a hit 
és a tudás egymásra utaltságának és kontinuitásának gon
dolata. Ez az eszme egyértelműen ismeretelméleti vágány
ra tolja a hit problematikáját. A Sztrómateisz hittel kap
csolatos sporadikus megjegyzései között két fő típust kü
lönböztethetünk meg. Az egyik a vallási értelemben vett 
hit fogalma, a másik pedig ismeretelméleti jellegű.4 A két 
típus nála egybeolvad: a kiindulópont a Sztrómateisz II. 
könyvében a primer vallási értelemben vett hit, az isme
retelméleti aspektusból tárgyal pisztisz aláhúzza ennek je 
lentőségét azáltal, hogy jelzi, az ember racionális orien
tációjának alapja is hit, s így az elfogadott tanítások tu
dományos értelemben vett vizsgálata olyan hitre vezet, 
amely racionálisabb, mint maga az egyszerű hit. A primer 
vallási értelemben vett hit a keresztény tanítások elfoga
dása, meggyőződés, ráhagyatkozás Istenre, bizalom a túl
világra vonatkozó ígéretek teljesülésében, tehát mindenek
előtt nem kognitív aspektusa van, sőt ez másodlagos. „A 
hit tehát a lelkünkben élő benső jő, amely kutatás nélkül 
elismeri Isten létezését és róla mint létezőről vélekedik.” 
(Sztrómateisz VII.55.2. [III.40.22-25.]). A vallásos hit a ke
resztény élet alapja (themeliosz), jóllehet önmagában nem 
tökéletes, de az üdvözüléshez elégséges.5 Ahogy az isme
retelméleti jellegű pisztisz csupán egy aspektusa a primer 
vallási értelemben vett hit fogalmának Kelemennél, úgy 
az ismeretelméleti jellegű érvekkel megerősített, kognitív 
jegyeket előtérbe állító tudományos hit és végső soron val
lási értelemben vett hit, mert amikor Kelemen a hittel kap
csolatos hellén filozófiai elméleteket adaptálja, azok ere
deti ismeretelméleti vonatkozásai nagyon lényeges pon
tokon módosulnak, új funkciót töltenek be.

A „pisztisz” legfontosabb ismeretelméleti vonatkozásai 
Kelemennél a következők:

1. A tudás bizonyíthatatlan alapelvekből kell hogy ki
induljon, ezeket az alapelveket pedig elhisszük: „...tehát 
joggal hittel ragadják meg a bizonyítatlan alapelveket...” 
(VII.95.6. [III.67,25.]). Itt, a VII. könyvben Kelemen a ke
resztény pisztisz kapcsán épp csak említi ezt a gondolatot, 
az az anyag, amire támaszkodik, a VIII. könyvben talál
ható. ,,Vagy mindent bizonyítani kell, vagy van valami, 
ami önmagától hitelt érdemlő (piszta). Ha az előbbi igaz 
és minden egyes bizonyíték bizonyítását követeljük, ak



kor a végtelenbe megyünk, s így meghiúsul a bizonyítás. 
Ha az utóbbi, akkor a bizonyítások kiindulópontjai (ark
hai) azok lesznek, amik önmagukban hitelt érdemlőek 
(tasz tón holón arkhasz) bizonyíthatatlanoknak tartják. 
Tehát ha létezik bizonyítás, akkor teljes szükségszerű
séggel kell lennie valami korábbinak, ami önmagában hi
telt érdemlő, s amit elsőnek és bizonyíthatatlannak 
mondanak. Tehát minden bizonyítás bizonyíthatatlan hit
re megy vissza” (VIII.6.7-7.2. [III.83.16.24.]).

A bizonyítatlan alapelvekből kiinduló bizonyítás teó
riáját kifejlett formájában Arisztotelésznél találjuk, első
sorban az Analytica Posteriora I. könyvében. Itt azonban 
a „pisztisz” fogalmán nincs hangsúly. Arisztotelésznél 
ugyanis az első elvek jóllehet bizonyítatlanok, mégis in
kább ismertek, mint a belőlük folyó következmények. 
Gondolatmenete a következő: Minden tanítás vagy ta
nulás korábbi ismeretekből indul ki. Két értelemben szük
séges az előzetes ismeret, a) a tény ismerete (az, hogy 
létezik a szóban forgó dolog), b) a terminus jelentésének 
ismerete. A bizonyítás (apadoexisz) vagy tudomány 
(episztémé) olyan szillogisztikus eljárással történő isme
retszerzés, amely tudományos ismeretet eredményez. A 
szillogisztikus formán túl a további követelményei van
nak: a) igaz, b) első, c) közvetlen, d) ismertebb, f) korábbi,
g) a konklúzióra nézve okszerű állításokból kell kiindulni, 
amelyek bizonyíthatatlanok, s mégis inkább ismertek, 
mint a következmények. Kétféle értelemben beszélünk 
arról, hogy inkább ismertek a premisszaként szolgáló ál
lítások: a) természettől fogva; ezek a legáltalánosabb el
vek, amelyek az érzékelésünktől a legtávolabb vannak,
b) hozzánk viszonyítva: amik a legközelebb vannak az 
érzékelésünkhöz, tehát a konkrét egyedek. Jóllehet az első 
elveket hinnünk kell, Arisztotelész legtöbbször a „pisz
tisz” igei alakjait használja (piszteuein) és mindig a „tudni” 
(eidenai) fogalmával kapcsolja össze. Itt tehát nem arról 
a hitről van szó, amelyet a Topikában „hüpolépszisz 
szphodra"-ként („erős feltevés” vagy „heves előítélet”) ha
tároz meg (126 b 18), ami a hit affekció értelmében vett 
pszichológiai fogalma; a „hüpolépszisz” a genus, a 
„szphodra” a differentia specifica. A Nikomakhoszi Eti
kából tudjuk, hogy a hüpolépszisz, a feltevés lelki alkat, 
amelynek segítségével az ember hamis eredményre is 
juthat, míg a nusz, az ész olyan lelki képesség, amely 
„igenléssel vagy tagadással igazságot fejezhet ki” (1139
b). Az első elveket kutató ész, intuíció egy külön lelki 
képesség, amely ismeretelméletileg alapvetően különbö
zik a hittől. A Második Analütika-beli „piszteuein” tehát 
mintegy feloldódik a tudásban, s csupán a tudott tudott
voltában való meggyőződés megerősítéséül szolgál.

Még nyilvánvalóbb a hit mozzanatának abszolút el
hanyagolható jelentősége az arisztotelészi nusz platóni 
megfelelője, a noészisz esetében. Vegyük az Állam híres 
„osztott vonalát” (VII.509. D-511 E). A tudomány (episz
témé) azon formája a noészisz, amely a hipotézistől a 
feltétlen felé halad, tehát intuíció. Az osztott vonal má
sodik, szintén a tudományhoz tartozó része a hipotézi
sekből lefelé haladó deduktív diszkurzív gondolkodás 
(dianoia). Egyik esetben sincs szó „pisztisz”-ről. Sőt az 
osztott vonal második feléhez, az érzékeléshez tartozó 
lelki képesség éppen a pisztisz, s ennél alacsonyabb ren
dű kvázi megismerőképességünk már csak a képmásokat 
szemlélő eikaszia, találgatás. A „pisztisz” ismeretelméleti 
szempontból való degradált fogalma Platónnál tehát rög
zült, s alapjában véve Arisztotelész nem sokban tér el 
ezen a ponton, még akkor sem, ha az érzékelés jelen
tőségét sokkal többre tartotta, mint mestere.

A pisztisz második fontos ismeretelméleti vonatkozása 
Kelemennél a következő: A tudományos bizonyítással

megbízható konklúzióhoz jutunk. A konklúzióban ilyen 
esetben tehát szilárdan hihetünk. A Sztróm ateisz II. és 
VIII. könyvében a bizonyítás meghatározásaiban fontos 
szereppel bír a pisztisz fogalma. „Elsődleges értelemben 
pedig azt nevezik bizonyításnak, ami tudományos hitet 
(episztémoniké pisztisz) volt a tanulók leikébe” (II.49.3. 
[II.139.5-7.]). „Ha valaki olyan érvet talál, amely a már 
bizonyos (ek tón édé piszton) dolgokból a még nem bi
zonyos dolgok számára hitet képes szerezni, az ilyen bi
zonyításnak nevezzük” (VIII.7.6. [III.83.31-3]).

„Arisztotelész a tudományos értelemben vett konklú
ziót, mint igaz dolgot, hitnek mondja” (II.15.5.[II.120.25-6.]).

Kelemen szerint a tudományos, illetve nem tudo
mányos bizonyításnak megfelelően kétféle pisztisz léte
zik: „A hit kétféle, egyrészt tudományos, másrészt 
vélekedő, és semmi akadálya nincs annak, hogy kétféle 
bizonyításról beszéljünk, a tudományos és a vélekedő bi
zonyításról, mert a tudás és előretudás is kétféle, az egyik 
igen pontosan felel meg természetének, a másik hiányos” 
(II.48.1. [II.138.20-4.]).

A tudományos bizonyítás konklúziójába vetett szilárd 
hit, illetve tudományos és nem tudományos hit kelemeni 
teóriája eredetét tekintve egyértelműen arisztotelészi. 
Mint a bizonyítatlan kiindulóponban való hit esetében, 
úgy itt is az tapasztaljuk, hogy Kelemen a „pisztisz” fo
galmát tolja előtérbe végső forrásával Arisztotelésszel 
szemben.

A „pisztisz” harmadik ismeretelméleti vonatkozását ér
demes külön tárgyalni, jóllehet szorosan kapcsolódik a 
bizonyíthatatlan elsődleges kiindulópont problémájához. 
Ez az asszenzió (szünkatatheszisz) szotikus eredetű el
mélete. A sztoikus filozófusok asszenzión a lélek vezérlő 
részének, a hégemonikonnak, illetve logosznak azt az ak
tusát értik, amely a lélekben kialakult képzetet (phan
taszia) elfogadja. A sztoikus ismeretelmélet kritériuma
ként elfogadott fogalma a komprehenzív képzet (phan
taszia kataléptiké), az a képzet, ami „világosságánál fogva 
megragadja a lelket”.6 Az asszenzió tehát az autonóm 
személyiség hitszerű aktusa, amely a szenvedélyek és más 
zavaró tényezők kiiktatásával az önelsajátítás (oikeió
szisz), azaz a szuverenitás folyamatos tudatosításával 
összhangban ítéli meg a külvilág reá ható benyomásait. 
Azt, hogy ezen ítéletek igényt tarthatnak az univerzali
tásra, s az autonóm individuum világa nem egy mások 
számára érthetetlen külön világ, a kozmosz és egyén vég
ső rokonsága (makrokozmosz-mikrokozmosz) biztosítja, 
amelynek megnyilvánulási formája a születésétől az em
berben lévő értelmi magvak (logosz szpermatikosz) egy
más közötti, illetve a kozmoszt vezérlő tűzszerű logosz 
és az egyén logosza közti azonosság.

Kelemen tud arról, hogy az asszenzió koncepcióját 
több filozófiai iskola is elfogadja: „...azt, hogy az asz
szenziók szabadságunkban állnak, nem csupán a plató
nisták, hanem a sztoikusok is vallják” (II.54.5. 
[II. 142.25-6.]). E megjegyésből azonban az is kitűnik, hogy 
Kelemen számára a „szabadság” fogalma igen jelentős, 
mégpedig mindenekelőtt a gnósztikus állásponttal szem
ben. Intuitíve elég nyilvánvaló, hogy az asszenzió fogalma 
az, amelynek legnagyobb hasznát veszi Kelemen. A dog
matikus, azaz pozitív filozófia, a hitszerű döntés révén 
formát nyerő autonóm személy fogalma már eleve ter
mészeténél fogva közelebb áll a keresztény mentalitáshoz, 
mint a világnézeti szempontból legalábbis semleges 
szkeptikus vagy zárt, meggyőződésen alapuló világszem
lélet kialakítására nem törekvő kutató alakja.

Kelemen számára „pisztisz” és „asszenzió” azonos fo
galmak: „minden vélemény, ítélet, előfeltevés és tanulás, 
amellyel állandóan élünk és foglalkozunk, az emberi nem
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számára asszenzió. Az asszenzió pedig nem más, mint hit” 
(II.55.1-5. [II. 142.26-9.]). E megjegyzésnek további tanul
ságai is vannak. Az asszenzió eredetileg a képzetek elfo
gadását jelentette, Kelemennél azonban jelentése kitágul. 
Az asszenzió azáltal, hogy nem csak a kataléptikus kép
zetre irányul, elveszíti azt a tulajdonságát, hogy igazság
kritérium alapján ítél, hiszen Kelemennél a véleményhez 
(doxa) is kapcsolódik. A komprehenzív képzet helyébe 
más is léphet, nem szükséges a vezérlő lélekrész és meg
ítélt képzet közvetlen kapcsolata. „Mások pedig az is
meretlen dolgot elgondolni képes asszenziót tartják hit
nek, például azt, amikor a nyilvánvalóan világos asszenzió 
az ismeretlen dolog bizonyítását jelenti” (II.9.1-2. 
[II.117.12.5.]). Mindebből következik, hogy létezik hamis 
asszenzió is, s valóban, Kelemen beszél erről: a rászedett, 
megcsalt ember a hamisat illeti asszenzióval, s ebben az 
esetben az igaz hitével szemben deformált hittel rendel
kezik, amely az igazi hit hiánya (szterészisz) (II.55.1-2).

Hogy Kelemen nem pontosan a sztoikus asszenzió fo
galmát használja, mutatja az is, hogy szerinte a pisztisz 
azonos az előfeltevéssel (prolépszisz) is: „És a hit ön
kéntes feltevés és a bölcsnek az asszenzió előtti előföl
tevése” (II.28.1. [II.128.1-2.]). A prolépszisz fogalma az 
epikureista filozófia egyik központi fogalma, párhuzamba 
állítható a sztoikus asszenzió terminusával. Epikurosz sze
rint a megismerés az érzékelésen alapszik, s az érzékelés 
mindig igaz. Erről Kelemen is tud: „Sőt még Epikurosz 
is — aki többre tartja az élvezetet az igazságnál — el
fogadja, hogy a hit a gondolkodás előfeltevése, s az elő
feltevést pedig valami evidensre, a dolog evidens 
elképzelésére való irányulásként határozza meg„ (II.16.3. 
[II.121.8-12.]).

Látható, Kelemen korának majd mindegyik jelentős 
filozófiai irányzatának hittel kapcsolatos gondolatait fel
használja. E tény teljes összhangban van a Sztrómateisz 
programjával, a hellén filozófiának a kereszténység szol
gálatába állításával s azzal, hogy ez eklektikus módon 
történjék. „Amikor filozófiát mondok, akkor ezen nem 
a sztoikus, platónista, epikureista vagy arisztotelészi fi
lozófiát értem, hanem mindazt, amit ezek az iskolák 
egyenként helyesen mondtak, s ami minket a kegyes tu
dással kísért igazságosságra tanít, ez a kiválogatott egész 
(tuto szümpan to eklekdkon) az, amit filozófiának neve
zek” (I.1.37.). Ez a program látszólag egyértelmű módszert 
implikál: ki kell keresni a különböző szerzők műveiből 
azt, ami használható. Ez azonban csak részben van így: 
Kelemen kora legbefolyásosabb irányzatához, a közép- 
platónizmushoz áll legközelebb, s annak is az Aszkaloni 
Andokhiosz által kezdeményezett vonulatához, amely a 
„régiek” örökségét alapvetően homogénnek gondolta: 
Szókratész, Platón, Arisztotelész és a sztoikusok alap
jában véve ugyanazt a tanítást képviselik. A végső azo
nosság tényét a terminológiai eltérések, illetve egy-egy 
gondolat tömörebb vagy részletesebb kifejtése csak el
takarja, de nem cáfolja. Ez a mi esetünkben azt jelenti, 
Kelemennek nem kellett összekapcsolnia az arisztotelészi 
pisztisz fogalmát a sztoikus asszenzióval, illetve az epi
kuroszi prolépszisszel, mert ezek az ő korában már össze 
voltak kapcsolva.7

Kelemen minden valószínűség szerint valamelyik 
egyeztető szellemiségű logikai-ismeretelméleti traktátus
ból merített, s nem kellett elmennie az eredeti források
hoz. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne kelljen 
számolnunk saját szempontjai következményeivel. E 
szempontoknak tudható be az, hogy a pisztiszre vonat
kozó ismeretelméleti gondolatai nem ugyanazon funkció
kat hordoznak, mint eredetileg Arisztotelésznél, a 
sztoikusoknál, vagy akár a közép-platónistáknál, s így for

rásai szellemiségétől meglehetősen messze kerül — ami
re igyekeztünk az eddigiekben rámutatni.

Kelemen elsődleges célja annak megmutatása, hogy 
az emberi megismerés és egyáltalán az emberi tevékeny
ség hitszerű aktusokon alapszik. Nem tárgyalja rend
szeresen hit és tudás összefüggéseit, hiányzik gondolatai
ban az egységes és egyértelmű fogalomhasználat, 
összességében nézve azonban egy igen lényeges prob
lémára tapint rá: arra, hogy kiinduló ismereteink nem 
a tiszta tudás tételei. Az arisztotelészi előzetes ismeretnek 
a konklúziónál inkább ismert volta ugyanúgy a paradoxon 
érzését hagyja az olvasóban, mint ahogy a sztoikus 
asszenzió igazságkritéiumként való elfogadása sem meg
nyugtató megoldás, s a szkeptikus kritika céltábláivá is 
váltak ezek az elgondolások.8 Kelemen természetesen 
nem szkeptikus, s nem is a szkeptikus argumentumokat 
fordítja visszájára — a Sztrómateisz VIII. könyvében ha 
érintőlegesen is, de bírálja a szkepszist — ő tulajdon
képpen dicséri a hitet, a hit primátusát, s ugyanakkor 
racionalitását hangsúlyozza úgy, hogy felhasználja a fi
lozófiai tradícióból származó gondolatokat. Azt próbálja 
igazolni, hogy a pisztisz nem „üres” és „barbár”, hanem 
a filozófusok tanításával összhangban a racionalitás egyik 
aspektusa. A pisztisz dicsérete egyben azt is jelenti, hogy 
Kelemen nem veti meg a rétorikai argumentumokat. Sze
rinte a hérakleitoszi mondások: „mert olyanokat gondol 
a sok ember, mint ahányba belébotlik, és ha tudomásul 
vette, akkor sem ismeri, csak véli magáról”, „ha az ember 
nem reméli a remélhetőt, kitalálni nem fogja, mert ne
hezen kitalálható és hozzáférhető” (17. és 18. töredék, 
Kerényi K.-Stemma ford., Sztrómateisz II.8.1-2., illetve
II.17.4.). — nem mások, mint a pisztisz dicséretei és iga
zolásai. Sőt Platón szavai is a hit magasztalását jelentik 
számára: „az igazságban kell mindjárt kezdettől fogva 
mindenkinek részesednie, aki boldog és harmonikus lény 
akar lenni, hogy mint igaz ember élje át élete java részét. 
Az ilyen ember ugyanis megbízható (pisztosz), megbíz
hatatlan (apisztosz) viszont az, aki szereti a szándékos 
hazugságot” (Törvények V.730 C, Kövendi D. ford., Sztró
mateisz II.18.1.). Itt két dolog is megfigyelhető. Egyrészt 
Kelemen a „pisztisz” fogalmára vezet vissza olyan kife
jezéseket, amelyek ugyan etimológiailag odakapcsolha
tok, jelentésük azonban egyáltalán nem azonos a 
„pisztiszéval”, s önmagukban is sok mindent jelenthetnek 
(pisztisz — megbízható, hű, őszinte, igaz, szavahihető, va
lóságos, meggyőző, bizonyos, bizakodó, engedelmes, hívő 
— e szójelentések szerepelnek az új ógörög-magyar szó
tárban), tehát verbalizmusról van szó. Másrészt Kelemen 
egyaránt nem vesz tudomást a platóni ismeretelmélet 
pisztiszt degradáló jellegéről.9

Jóllehet hit és tudás kapcsán Kelemen gyakran isme
retelméleti vonatkozásokról beszél, számára a pisztisz 
egyetemesebb jelentőséggel bír, ugyanis mindenfajta te
vékenység kiindulópontja és alapja. A pisztisz ismeret- 
elméleti megközelítése elvileg lehetőséget nyújthatna 
számára egy természetes teológia megalapozására — 
amennyiben a pisztisz mindenki számára kritériumot és 
evidens kiindulópontot jelenthet —, ő azonban nem ezen 
az úton halad; a hit nála mindenekelőtt maga a keresztény 
hit és tanítás. A görögök által lenézett hit „...szilárd bi
zalom abba, amit remélünk, meggyőződés arról, amint 
nem látunk’ a szent apostol szerint” (II.8.4-Zsid.l 1,1-2). 
A hit szabad választásunk eredménye, ugyanakkor Isten 
kegyelmi ajándéka. Isten természete szerint távol van tő
lünk, ereje révén azonban közel. Megismerhetetlen, de 
önkinyilatkoztatása folytán bizonyos mértékig megismer
hető. Kelemennél elsődleges értelemben a kinyilatkoz
tatás, az Írások elfogadása jelenti azt az előzetes
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ismeretet, amiről többször beszél. A hit, az előzetes is
meret mint a kinyilatkoztatás, az Írások iránti bizalom 
önmagában nem azonos a tudással, a gnószisszal, de ki
indulópontja annak, s mint princípium egyben racionális 
karakterrel bír. Az Írás elfogadása egyben a bizonyítás 
premisszáinak elfogadását is jelenti. Az Úr hangja „...min
den bizonyítéknál hitelt érdemlőbb, vagy inkább ez az 
egyedüli bizonyíték, ami létezik. Ennek tudásához jutnak 
el azok, akik az Írásokba csupán belekóstolnak, ők a hívők 
(pisztoi), azok viszont, akik előrehaladottabbak, a gnósz
tikusok, az igazság pontosabb ismerői, mert az életben 
is többel rendelkeznek a mesteremberek, mint a kép
zetlenek, s az általános elképzelésekkel szemben jobba
kat alakítanak ki. Így van ez a mi esetünkben is, a hitből 
bizonysággal meg vagyunk győződve arról, amit az Írá
sokról az Írások révén tökéletesen bizonyítunk...” 
(VII.95.9-96.1. [III.67.32-68.7.]).

A gnószisz nem más, mint az elfogadott kinyilatkoz
tatás, Isten szavainak interpretációja. Kelemen elgondo
lásának következménye horderejét tekintve aligha 
becsülhető túl; a tudományos, szisztematikus jellegű ke
resztény teológia alapjait veti meg, a „teológia” fogalma 
középkori értelmének megfelelően.10

Somos Róbert

JEGYZETEK

* A mű berlini kritikai kiadására hivatkozom a továbbiakban, a második zá
rójel között szükség esetén a kötet-, oldal és sorszámot is jelzem: Clemens 
Alexandrinus II-III.B d  Hrsg.: O. Staehlin, in sweiterBdritteâuflage neu he
rausgeben von L. Früchtel. Akademia-Verlag. Berlin. 1960-70.
1. A kronológiára vonatkozóan alapvető: A. Méhat: Étude sur les ’Stroma
tes’ de Clement d’Alexandrie. Paris. 1966.43-54. o. Azt a sokak által osztott 
feltételezését, miszerint az eredetileg pogány Kelemen beavatást nyert vol
na az eleusziszi misztériumokba, s annak titkait fedte volna fel a Protrepti
kosz című művében, Kerényi Károly nyomán cáfolhatjuk: Kerényi többek 
között kimutatja, hogy a Protreptikosz leírása és az attikai telesztérion szer
kezete egymástól alapvetően eltér (Die Mysterien von Eleuses. Zürich. 
1962. 108-111, o.). Ch. Kannengiesser szerint a Sztrómateisz legalább két 
évtizedig készült (Divine Trinity and the Structure of Peri Archon. In.: Ori
gen of Alexandria. Ed.: Ch. Kannengiesser-W. L, Petersen. Indiana. 1988. 
241. o. — 2. Jóllehet elképzelhető, hogy e jegyzeteket Kelemen halála után 
illesztették a Sztrómateiszbe, (H. Chadwick: Clement of Alexandria, in.: The 
Cambridge History of later Greek and early Medieval Philosophy, ed.: A. H. 
Armstrong. Cambridge. 1967.169. o.). F. Nietzsche bázeli barátja, F. Over
beck a Sztrómateisz német fordításából a VIII. könyvet egyszerűen még el
hagyja. (Posztumusz kiadása: F. Overbeck-C. A. Bernouilli: Titus Flavius 
Klemens von Alexandria: Die Teppiche. Basel. 1936. — 3. Contra Celsum 
L9, vö.: I.27., III.44.49. E. R. Dodds szerint: „Ha egy második századi művelt 
pogányt megkérnénk, hogy néhány szóban foglalja össze a különbséget a 
saját és a keresztény életfelfogás között, akkor azt válaszolná, hogy ez a lo
giszmosz és a pisztisz, az értelmes meggyőződés és a vak hit különbsége.”

(Pagan and Christian in an Age of Anxiety. Cambridge. 1965. 120. o.). Plu
tarkhosz, a Kelszosz-kortárs Galénosz és Lukianosz egyöntetűen naív hi
székenységgel jellemzik a zsidókat, illetve keresztényeket — 4. A distinkció 
a vallásfilozófiái irodalomban közhely. A „hit” megismerésbeli vagy norma
használata olyan jellegű bizonyosságot jelez, ami állításokhoz kapcsolódik, 
és falsifikálható, azaz elvileg cáfolható. A tények megcáfolhatják hiteinket 
és azokat különösebb következmények nélkül feladhatjuk. A vallásos hit ez
zel szemben a vallásos embernek nem csupán kognitív szféráját érinti, ha
nem lénye egészét, értékeit és vágyait Hite „...nem érvelés vagy normál ala
pokra való hivatkozás révén mutatkozik meg, hanem inkább azáltal, ahogy 
egész életét vezeti”. (L. Wittgenstein: Lectures on Religious Belief. In.: Lectu
res and Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief. Ed.: 
C. Barrett. Oxford. 1970. 54. o.). Meggyőződés, bizalom, vágy, Istenre való 
ráhagyatkozás ez a hit, amelynek szerepe merőben más, mint egy hipotézi
sé. A vallásos hitek önmagukban is rendszert alkotnak, s e rendszer alaphi
tei nem falsifíkálhatóak, s normál módon nem is bizonyíthatóak. — 5. Sztró
mateisz II.31.3. (II. 129.26-30), V.2.5. (II.327.10.), V.26.1. (II.342.2-3.), 
VII.55.5. (II.41.1.), V.61.1. (II.367.19.), vö.: 1Kor 8,10. — 6. Steiger K . utósza
va az általa szerkesztett „sztoikusz etikai antológia” című kötetben (Buda
pest. 1983. 512. o.). Külön hangsúlyozza, hogy a sztoikus ismeretelmélet a 
szókratészi, platóni és arisztotelészi gnoszeológiától gyökeresen eltérő kon
cepciót fogalmaz meg, amennyiben az igazságkritériumot a komprehenzív 
képzetbe helyezi, s az ember alapélményét az önelsajátításban látja, amely
hez az asszenzió aktusai tartoznak. „Ez az a fogalomrendszer, amelyben az 
autonóm személyiség filozófiailag megalapozódik” (id. mű: 513. o.). — 7. H. 
A. Wolfson szerint Alexandriai Kelemen „az első, aki az arisztotelészi ’hit’ 
terminust összekapcsolja a sztoikus ’asszenzió’ fogalmával” (The Philo
sophy of the Church Fathers. Harvard Univ. Pr. 1970. 3.ed. 120. o.). Ezt a 
felfogást S. Lilla joggal bírálja (Clement of Alexandria. Oxford. 1971.129.
o.). Meggyőzően érvel amellett, hogy a pisztisz és asszenzió szoros kapcso
latban áll egymással már Aszkaloni Antiokhiosznál. Erősen támaszkodik 
R. E. W itt művének eredményeire (Albinus and the History of Middle Plato
nism. Cambridge. 1937.), amely elsőként rokonította részletes bizonyítás 
alapján a Sztrómateisz VIII. könyvét az antiokhioszi irányzattal (31-41. o.), 
j óllehet nem kívánja definitive állítani a direkt kapcsolat tényét Antiokhiosz 
és Kelemen között (41. o.). S. Lilla idézett munkája Kelemen és a közép-pla
tónizmus viszonylatának legmélyebbreható elemzése. Egyedüli hiányossá
ga talán az, hogy — részben céljából adódóan is — nem mutatja fel azt, mi
lyen alapvető funkcionális változásokon mennek át azok a filozófiai elgon
dolások, amelyeket Kelemen átvesz. — 8. Az eredeti, Pürrhón-féle szkepticiz
mus gyakorlati jellegű volt. Mindenekelőtt az érzékelés relativitására ala
pozza trópusait. Az újakadémiai szkepticizmus (Arkeszilaosz, Kameadész) 
már elméleti karakterű, támadásainak célpontja éppen a sztoikus episzte
mológia, a komprehenzív képzet és az asszenzió fogalma. Az arisztotelészi 
tudománymetodológia ellen az i.e. I. századi Aineszidémosz és Agrippa lép 
fel, Agrippa második trópusa a tudományos bizonyítás lehetőségét a végte
len regresszus miatt veti el. — 9. A hellén filozófiai tradíciók közül kétségkí
vül a platónista a leginkább adaptálható Kelemen számára, ez azonban hit 
és tudás ismeretelméleti viszonyának problematikájára éppen nem vonat
kozik (J. Meifort: Der Platonismus bei Clemens Alexandrinus. Tübingen. 
1928. 18. ο.). — 10. J. Danielou jóllehet részletesen elemzi a kelemeni pisz
tisz és gnószisz egymáshoz való viszonyát, már ezen elemzés előtt leszögezi, 
miszerint „így Kelemen bizonyos értelemben a teológia megalapítójának tű
nik” (Message évangélique et culture hellénistique aux IIe et IIIe siècles. To
urnai. 1961. 284. o.). Állítása élét tompítja az, hogy hozzáteszi: a maga
sabbrendű tudás illetve gnózis koncepciója már a zsidó-kereszténységben 
is létezik, elsősorban az apokaliptikus irodalomban. Véleményünk szerint 
azonban az írott hagyomány mögé törekvő apokaliptika, illetve a kelemeni 
pisztisz-gnószisz viszony alapvetően különbözik egymástól, s csak az utób
biban találunk princípiumokat, amelyek a tudomány értelmében vett teoló
giát lehetővé tették.

Teológiai kijelentés és ószövetségi írásmagyarázat
A történeti-kritikai bibliamagyarázat hasznát a tudo

mányos teológiára nézve már többször, több szempontból 
is tárgyalták.1 Mindez azonban leginkább a történeti-kri
tikai kutatás eredményét mérte föl, s annak kihívó jellegét 
hangsúlyozta; mostani kísérletünk annyiban tér el ettől, 
hogy inkább a folyamatra magára akar koncentrálni: mi 
a teológiai mozzanat az ószövetségi írásmagyarázatban?

A feladat sürgős, annál is inkább, mivel egyre szé
lesebbé válik azon módszerek köre, amelyek mind a „tör
téneti-kritikai írásmagyarázat” névre igényt tartanak. Annyi 
ui. már az első pillantásra világosnak tűnik, hogy ezen 
a kifejezésen csakis módszerek együttesét érthetjük, rá
adásul olyan módszerekét, amelyek néhol még konku
rálnak is egymással.2 Kérdés tárgya lehet kiindulá
sunkkor még az is, hogy vajon lehet-e közös teológiai

felelősséget vállalnunk e sokfajta módszerért, avagy mind
egyiket egyen-egyenként kell igazolnunk? Protestáns teo
lógusok azonban ismételten erőfeszítéseket tesznek e 
módszerek egységben tartására. A Society for Biblical Li
terature kimagasló egyénisége, a Group on Biblical Law  
and Comparative Studies vezetője, Dale Patrick pl. így 
kísérli meg összefoglalni a történeti-kritikai exegézis alap
irányultságát: „A method of textual interpretation, or exe
gesis, is simply a set of related questions to be applied 
to the text and the systematic procedure by which an
swers are found. What is the correct text and how is 
it to be translated? Who wrote the text? In which his
torical setting did he write? What were the literary conv
entions under which he wrote? Whence did he derive 
his material and ideas? Under what authority did he
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write?3 — Az én felfogásom szerint ez az összefoglalás 
inkább szűk, mint kielégítő, hiszen kizárja pl. a bibliai 
szövegek utóéletének és utóhatásának a vizsgálatát — 
ami pedig oly jellemző volt az elmúlt évtizedek biblia
kutatására. Protestáns teológusokra talán túlságosan is 
jellemző módon a szöveg keletkezésére összpontosít ez 
a felfogás, még mindig abból a XIX. századi törté
netfilozófiai premisszából kiindulva, hogy az eredet ma
gasabb értékű minden későbbi fejleménynél. Mivel 
azonban D. Patrick egyfajta minimum-konszenzust tár elő, 
legszerencsésebb, ha kitartunk meghatározása mellett.

A történeti-kritikai kutatás azonban soha nem volt izo
lált jelenség a humán tudományokon belül. Az ellen ugyan 
már tiltakoznom kellett, hogy a kritikai bibliatudományt 
valamilyen szekuláris eszmeáramlat pendant-jának kép
zeljük el; ez azonban a legkevésbé sem jelenti azt, hogy 
a módszerek kifinomodásának folyamata ne haladna kéz 
a kézben az európai szellem történetében.4 Sajnos az 
ószövetségtudományon belül még hiányzik egy olyan át
tekintés, amely kimutatná, hogy az elmúlt 20 év során 
milyen új módszerek bukkantak fel, s minek a hatása 
alatt álltak az új módszerek. Az újszövetségtudományon be
lül azonban H. Hübner5 elvégzett egy ilyen tudomány- 
történeti és módszertani vizsgálódást —, s aligha lehet 
véletlen, hogy ő  is kényszerítve érezte magát mindezek 
teológiai jelentőségének meghatározására. Az utóbbi idők 
iránymutató újszövetségi monográfiái ui. mind valamilyen 
szekuláris modell fölhasználásával dolgoztak; a teológiai 
deficit ez esetben pedig fenyegető valósággá válik.

Anélkül, hogy H. Hübner kristálytiszta módszertanával 
és teljességre törekvő alaposságával versenyezni akar
nánk, mi is fölfedezhetjük, hogy az ószövetségtudomány
ban jelentősek voltak a szekuláris modellek, sőt az is 
igaz, hogy ezek egyre gyarapodnak. Néhány jelentősebb 
modellt meg is említhetünk, majd pedig nekünk is föl 
kell tennünk a kérdést: mi mármost a speciálisan teológiai 
plusz ezeknek bibliai alkalmazásában?

Úgy vélem, nyitott ajtókat döngetek, ha pl. A. A lt mun
kásságát említem az izraeliták honfoglalásának történeti 
magyarázásában.6 Köztudott, hogy ő is egyfajta modellel 
dolgozott, konkrétan saját korának beduin szociográfiai 
modelljével, s azt vetítette vissza a bibliai elbeszélésekre.
S. Herrmann még emlékszik arra, hogy A. Alt akadémiai 
előadásai során térképekkel bizonyította be, hogy esős 
évszakban meddig terjed a termőföld Palesztina terüle
tén, illetve száraz évszakban mennyivel kisebb ugyanez 
a termőföld, s ehhez ragasztotta tulajdon ismeretét az 
arab beduinok tartózkodásáról. Évtizedekkel A. Alt ku
tatásai után azt mondhatjuk, hogy ez a modell gyü
mölcsöző volt, s hosszú időre meghatározta a kutatást; 
jellege azonban egyáltalán nem teológiai, sőt: a teológiai 
deficitet nyilván láthatjuk az Alt-iskolában. Nagy tanít
ványai közül senki sem írt teológiát; annál inkább Izrael 
történetét írták meg sikeresen a tanítványok (S. Herrmann 
és M . Noth). Az azonban igen merész állítás lenne, hogy 
Alt kutatásainak semmilyen teológiai sajátossága nem 
volt — sőt nem is lenne igaz!

Nem sokkal szerencsésebb persze az Alt-féle hipotézis 
összeomlása után sem a helyzet. Köztudott, hogy ma már 
sokkal többet tudunk a Kr. e. II. évezred nomádjairól, 
mint A. Alt, és ennek fényében sok minden eltér attól, 
amit Alt modellje sugallt.7 Új hipotézisekre van, vagy len
ne szükség. A N. K. Gottwald által sugallt forradalom- 
modell azonban még kevesebb reménnyel kecsegtet, mint 
az Alté! Ő a honfoglalás-kori harcokban a paraszti la
kosság lázadását látja a városlakók ellen, s klasszikus 
példának hozza fel a Sikem-környéki eseményeket.8 Itt 
egyrészt az a félő, hogy egy szűk, közép-palesztin képet

vetítünk ki egész Izrael területére; ez lenne azonban még 
a kisebb baj! Sokkal kérdésesebb azonban az, hogy le
het-e XIX. századi társadalom-analízist minden további 
nélkül alkalmazni bibliai korokra? Azonkívül pedig: Gott
wald teóriájának eleddig jóformán semmilyen teológiai 
gyümölcse nem született.

Szükségszerű-e azonban, hogy a modellek mindig ily 
kevés teológiai eredményre vezessenek? Úgy tűnik, nem! 
Hiszen ha egy G. von Radra  tekintünk, akkor éppenséggel 
gazdag teológiai munkásságot vehetünk észre. Márpedig 
ő is egyfajta modell alapján dolgozott! M  Oeming he
lyesen mutat rá kiváló disszertációjában, hogy bár nem 
dolgozott együtt H. G. Gadamer és G. von Rad soha, 
mégis a közös szellemi örökség (egy ideig még a közös 
heidelbergi ház is) hasonló eredményhez vezetett filo
zófiában és teológiában egyaránt.9 Von Rad persze nem 
beszél olyan nyíltan modellről, mint A. Alt; ő inkább az 
újra elbeszélés, illetve az olvasni tanulás fogalmait hang
súlyozza.10 Nyilvánvaló azonban e fogalmak elvi hermé
neutikai háttere: Az események ismételt elbeszélése, új 
olvasata mind az interpretáció útja, hiszen már az olvasó 
vagy elbeszélő személye is benne van e folyamatban. 
Hogy G. von Rad ennek mennyire tudatában volt, azt 
nyilván elárulja a F. Hessével folytatott párbeszéde.11 Ha 
pedig az események sorrendjéből valamilyen isteni lo
gikát olvasunk ki (amit miért ne tennénk), ez már nem 
történelem, hanem meta-história. G. von Rad modellje 
tehát igen erősen függ korának történetfilozófiájától. Ez 
egyszersmind határát is jelentette modelljének, hiszen 
ezért jutott olyan szűk hely kétkötetes teológiájában az 
óizraeli bölcsességirodalomnak.12 Hozzá kell azonban 
fűznünk: határaival együtt G. von Rad teológiai modellje 
mindmáig a leggyümölcsözőbb az ószövetségi teológia 
megírásában!

Csábító és kívánatos lenne kitérnünk — miként H. 
Hübner — az elmúlt 20 év modelljeire. Érdekes lehet 
megvizsgálni pl. N. P. Lemche13 antropológiai modelljét, 
vagy R. P. Carroll14 kommunikációelméleti modelljét. Ha 
ezt nem tesszük, annak csupán egy oka van: arra a
pellálhatunk, hogy az említettek eleddig a common sense 
részét képezték, s ezekből kiindulva kérdezhetünk rá a 
teológiai mondanivaló többletére. S ha a figyelmes olvasó 
most rákérdez: mit kell értenünk a „teológiai” jelzőn — , 
úgy e kérdést csak helyeselhetjük. E fogalom talán éppen 
gyakori használata miatt sokszor érthetetlenné válik! Va
jon nem kellene minden olyan dolgot eo ipso teológiainak 
tekintetnünk, ami materiálisan „benne van” a Bibliában? 
— A válaszom erre merész: nem! E válaszra nem pro
vokáció céljából ragadtattam magam, hanem egyszerűen 
egy rövid áttekintés eredményét adom vele. Ki mondaná 
ui., hogy a keresztény teológiának része a Básán-hegy ki
választásának gondolata? A 68. zsoltár mégis ezt mondja:

Istenek hegye a Básán-hegy, 
sokcsúcsú hegy a Básán-hegy.
Miért néztek irigyen, 
ti sokcsúcsú hegyek 
arra a hegyre, amelyet Isten 
lakóhelyéül választott?
Ott is lakik az ÚR örökre! (16-17.v.)

(Megjegyzendő, hogy a har-'elóhím fordítása helyeseb
ben Isten hegye lenne, mint azt a Bible de Jérusalem 
és a N ew  English Bible is teszi. Montagne de Dieu, illetve: 
a hill of God.15 A keresztyén teológia viszont nem ismeri 
a Básán kiválasztásának teológumenonját (csak a Sionét), 
így ez a letagadhatatlan bibliai elem az izraeli vallástör
ténet reminiszcenciája kell hogy maradjon, minden teo
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lógiai jelentőség nélkül. Hasonló a helyzet a Zsolt. 82-ben 
is, ahol a keresztyén teológiától meglehetősen idegen kép 
tekint ránk:

Isten ott áll az isteni közösségben,
ítéletet tart az istenek fölött. (1.v.)

Ez a kép nyilvánvalóan az ugariti pantheon gondo
latának ószövetségi adaptációja, melynek célja az, hogy 
Izrael Istenének magasabbrendűségét jelentse ki minden 
más istennel szemben.16 Vallástörténetileg polytheizmus
sal, vagy legjobb esetben is henotheizmussal állunk szem
ben. A keresztyén teológia viszont — mondani sem kell 
— szigorúan monotheista alapokon áll. Tény: a 82. zsoltár 
degradálni kívánja a kánaáni isteneket (ld. a 6-7. ver
seket), de teoretikus létüket nem tagadja, sőt inkább ál
lítja. Ez a mondanivaló nincs meg a keresztyén 
teológiában; az ószövetségi exegézis viszont nyilván ki
mutatja jelenlétét.

Ha valaki mármost e meghökkentő tényből arra óhaj
tana következtetni, hogy a „teológiai” jelző meghatá
rozására a kritériumot 2000 év teológiatörténetéből 
meríthetjük, úgy kénytelen lennék merev elutasítással él
ni. Ennek oka egyrészt elvi-hitvallásos: egy ilyen nézet 
ellenkezne a sola scri ptura reformátort nézetével. Gya
korlati szempontból is ellene mondana egy ilyen fölfo
gásnak az a tény, hogy a teológiatörténet tele van 
zsákutcákkal, hibásnak bizonyult későbbi kinövésekkel; 
ilyen körülmények között márpedig a legkevésbé sem 
alkalmas arra, hogy végső és döntő instanciaként szol
gáljon a „teológiai” kritériumának eldöntésére. Inkább for
dítva: a teológiatörténet eredményeit kell lemérnünk a 
Biblián, hogy annak tényleges és pozitív teológiai súlyát 
meg tudjuk mondani. S vajon mit tettek a reformátorok, 
ha nem éppen ezt?

Ha sem a Biblia materiálisan vett tartalma, sem pedig 
a későbbi teológiatörténet egyedül nem alkalmas a „teo
lógiai” kritériumának eldöntésére, akkor nyilvánvaló, 
hogy csak valami olyan dologról lehet szó a teológiai plusz 
megnyerésekor, ami mindkettőt valamilyen módon ma
gába zárja, sőt a kettő kapcsolatát is meghatározza. Tény
legesen úgy hiszem, hogy a Biblia történeti-kritikai 
vizsgálata során előállt kép, illetve a Biblia illető 
passzusának szerepe a teológiatörténetben és a teológiai 
rendszerekben az a feszültségmező, ahol a teológiai spe
cifikumot megtalálhatjuk. Mivel e kettő kapcsolata nem
csak sokrétű, hanem gyakorlatilag végtelen lehet, ezért 
látom a módszertant hivatva arra, hogy ennek elvi részét 
tisztázza, s ezért lesz kötelező érvényű számunkra a mód
szertani kutatás mind történeti, mind teológiai szempont
ból. Az ószövetségi írásmagyarázat utóbbi évtizedeinek 
kutatástörténete egyre erősebben mutatja fel ezt a ten
denciát; gondoljunk itt arra, hogy mennyire megváltozott 
a kutatók hozzáállása pl. a glosszák vagy interpolációk, 
redakciók kérdéséhez: míg a század elején az ilyeneket 
egyszerűen kiiktatták a szövegállományból, addig az 
újabb kommentárok egyre nagyobb erőfeszítéseket tesz
nek ezek teológiai magyarázatára. Vagy gondolhatunk itt 
a szövegkritikai vizsgálatok jellegének megváltozására is: 
amíg régen egyszerűen az eredeti szöveg föllelése volt 
a szövegkritika célja, ma inkább azt mondjuk, hogy a 
különböző hagyományozott szövegvariánsok interpretatív 
kiértékelése a szövegkritika fő célja. Az ószövetségi exe
gézis ma már igenis tudatában van annak, hogy mun
kásságának szélesebb köröket kell fölölelnie, mint az 
eredeti esemény történeti rekonstrukciója!

Itt ismét olyan folyamatok elvi-módszertani kiértéke
lésére utalok, amelyek — úgy gondolom — közismertek.

H. Gese számára pl. aligha kielégítő az a megállapítás, 
hogy a Zsolt. 22 a maga történeti értelmében nem vo
natkoztatható Jézus Krisztusra. Ő föltétlenül szükséges
nek találja, hogy azt a történeti (és szigorúan történeti) 
folyamatot is rekonstruáljuk, amely e zsoltár krisztoló
gikus magyarázatához vezetett, sőt figyelembe veszi azt 
a funkciót is, amit a Zsolt. 22 a keresztyén teológiai rend
szeren belül betölt. Hangsúlyoznunk kell, hogy eközben  
ő végig megmarad történeti-kritikai tudósnak: az a tra
dícióvonal (trajectory), amelyet ő így fölvázol, igenis a 
történeti kutatás eredményei!17 S hogy ez mennyire túl
mutat a történeti érdekeltségen, azt aligha kell hangsú
lyoznunk.

Annál inkább érdekes, hogy hogyan tekint erre a 
komplex folyamatra a történész-exegéta, illetve a rend
szeres teológus. Gese munkásságának mindkét körben 
nagy visszhangja volt; aligha fenyeget minket schizofrénia 
az ő  esetében. Persze, divatos szóval az ilyen vizsgálatot 
rögtön el is nevezték „interdiszciplinárisnak” —, ám az 
ilyen bélyeggel ellátás egyáltalán nem visz minket kö
zelebb az elvi tisztázódáshoz. Úgy hiszem, egyazon dolog 
két aspektusáról van itt szó, amit Gese joggal lát egy
ségben, s amiről a modem ismeretelmélet egyöntetűen 
vallja, hogy elválaszthatatlanul össze is tartozik. A tör
téneti kutatás nem lehet más, mint az ismeretanyagainak 
fölfedése, akár az archeológiai fölfedezésekhez hasonlít
hatóan: ez a context o f  discovery, a felfedezés össze
függése. Ám az ismeretanyagok gyűjtése még messze nem 
azonos magával az ismerettel! Ismeret csak az integrált, 
elhelyezett és kiértékelt ismeretanyagból fakadhat. Döntő 
kérdés az ismeretelméletben, hogy hogyan használjuk föl 
ezeket az anyagokat, hogyan érvelünk velük, s hogyan 
indokolunk meg segítségükkel teológiai (vagy akár más 
jellegű) kijelentéseket. Ez az összefüggés a context o f  
validity, az ismeretek megalapozásának összefüggése.

A felfedezés összefüggései és a megalapozás össze
függései együttesen adják a teológiai kijelentések soro
zatát. A kettőt közös diszkurzív egységre kell hoznunk 
egymással ahhoz, hogy elvi-teológiai kijelentéshez jus
sunk. Ez az egység adja meg a „teológiai” fogalmát — 
persze annak nyitva tartásával, hogy teológiáknak egész 
sora lehetséges. Aligha különbözik mindez attól, amit E. 
Husserl a tudományelméletről elmondott: „Zum Wesen 
der Wissenschaft gehört... die Einheit des Begründungs
zusammenhanges, in dem mit den einzelnen Erkenntnis
sen auch die Begründungen selbst und mit diesen auch 
die höheren Komplexionen von Begründungen, die wir 
Theorien nennen, eine systematische Einheit erhalten.”18 
Lefordítva mindezt a bibliai exegézis nyelvezetére arról 
van szó, hogy a történeti-kritikai bibliatudománynak a 
felfedezések összefüggéseit a lehető legaprólékosabban 
föl kell tárnia, ám ha teológiai bibliatudomány akar lenni, 
s nem pusztán egy ókortudományi diszciplína, akkor 
mindezeket bele kell ágyaznia a teológiai rendszerekben 
megnyilvánuló diszkurzív egységekbe. Bármilyen bibliai 
kijelentés csupán ez utóbbi lépés végrehajtásával lesz 
teológiai kijelentéssé.

Persze: mindig is voltak olyan ószövetségtudósok, akik 
ez utóbbi lépést nem végezték el (igaz, ma már ezek száma 
csökken). Mégis a nagy általánosság amellett szól, hogy 
a századforduló óta egyre inkább ebbe az irányba fejlődik 
az ószövetségtudomány. Mindenesetre annyit határozot
tan ki kell jelentenünk, hogy még azok esetében is tisz
telnünk kell a felfedezések összefüggéseinek föltárását, 
akik a szónak általunk vett teológiai értelmében nem űz
nek exegézist — hiszen a context o f  discovery NÉLKÜL 
teológiai exegézis egyszerűen nem lehetséges. Inkább az 
a helyzet, hogy a teológiai exegézisnek van valamilyen
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többlete a szokványos herméneutikai módszerekhez ké
pest.

S hogy egyszerűek legyünk, ismét egy mindenki szá
mára ismert problémát veszünk elő: Ki ne ismerné az 
Ézs 7,14 exegetikai kérdését, illetve annak következ
ményét a teológiatörténetben? „Íme egy fiatalasszony te
herben van, és fiút fog szülni.” Ez Ige idézetét az ÚF 
a Mt 1,23-ban így adja: „Íme, a szűz fogan méhében, 
fiút szül”. Csupán mellékesen kérdezzük itt meg, hogy 
vajon nem zavarja-e az ÚF előkészítőit, hogy az Ószö
vetség egy modern fordítást tár elő, míg az újszövetségi 
idézet kifejezetten archaizál — ezzel az egész fordítás 
elvi egysége bomlik meg? A probléma — mint említet
tem — ismert: a héber calm á  szó elsősorban fiata
lasszonyt jelöl, bár a „szűz” jelentés nincs kizárva. A 
görög parthenos szintén jelölheti mindkettőt, de talán 
inkább a „szűz” jelentés a gyakoribb. A textusokból 
azonban kinőtt a szűztől születés krisztológiai dogmája. 
Még önmagában ez sem lenne annyira súlyos (hiszen 
mint említettük, a dogmatörténet tele van zsákutcákkal 
is); sokkal problematikusabb azonban, hogy a szűztől 
születés dogmája a bűn dogmatikumának fölfogásával 
is összefüggésbe került. Itt, éspedig az eredendő bűn 
fogalmánál, igen fontos, hogy a Messiás szűztől születik, 
hiszen ily módon mentes az eredendő bűntől is. Mint 
láttuk, az ószövetségi Ige fordítható tk. mindkét módon; 
ez persze nem kell hogy megakadályozza a történészt 
abban, hogy a „fiatalasszony” mellett döntsön. A teoló
giai magyarázat azonban föltétlenül szükségessé teszi a 
„szűz” jelentést — annak meghagyásával, hogy ez már 
a szöveg „utóéletéhez” teológiai „hatástörténetéhez” tar
tozik. Miért nem illegitim mindez? A válaszom egyszerű: 
azért nem, mert ez a magyarázat egyszerűen nem sérti 
az eredeti ézsaiási Ige kérygmáját. Ott ui. egy ítélethir
detésről van szó: az a gyermek, amely még most fogant, 
még nem fog értelemmel bírni, amikor Isten eltervezett 
ítélete megvalósul. Hogy szűz vagy fiatalasszony, aki ép
pen megfogant — az ítélet szempontjából tökéletesen 
mindegy. Hasonlóképpen Mt idézetének kérygmatikus 
része is érintetlen marad a parthenos kétféle fordítása 
esetében, hiszen bármelyik lehetőséget választjuk is, a 
mondanivaló az marad, hogy az Ószövetség ígéret Krisz
tusban, az Ő születésében teljesedett be — ez akkor 
is lehet igaz, ha Mária nem volt szűz, hanem csak „fia
talasszony”.

Föltehetjük a kérdést, hogy vajon nem relativizálja-e 
az ilyen fölfogás a „teológiai exegézis” fogalmát, nem 
vezet-e önkényességhez, amely esetleg ortodox dogma- 
tizmusnak is ajtót nyithat, avagy a teológiatörténetből 
mindent igazolhatónak vél a Biblia alapján? Meglátásom 
szerint utóbbi kritériumunk megvéd bennünket ettől. Ez 
pedig a kérygmatikus fölülvizsgálása mind az Igének, 
mind pedig a teológiai kijelentésnek. Ha pl. maradunk

a kriszteológia és mariológia kettősségénél, ott nyilván 
állíthatjuk, hogy Mária társmegváltó mivolta ellene 
mond az Újszövetség kérygmájának: „egy a közbenjáró 
Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus” 
(1Tim 2,5). Ez pedig szinte materiálisán megvonja a vo
nalat dogmatizmus és teológiai exegézis között, anélkül, 
hogy a kettő összekeverésének bármilyen veszélye is 
fönnállna.

Kanyarodjunk vissza fejtegetéseink elejéhez: vajon mi 
a teológiai haszna azoknak a szekuláris modelleknek, 
amelyeket a XX. századi ószövetségtudomány alkalma
zott a Szentírásra? A válasz kizárólag úgy adódhat, ha 
ezek eredményét ütköztetjük az illető bibliai passzusok
nak a teológiatörténetben és a teológiai rendszerekben 
elfoglalt szerepével. A modellek önmagukban kétségte
lenül csak a context o f  discovery részeként tarthatók 
számon; ám ezek alábecsülése éppoly hiba, mint túlér
tékelésük. A mindenkori teológus föladata, hogy az ilyen 
eredményeket a context o f  validity égisze alatt értékelje 
ki — s  e kiértékelésben aligha kerülheti meg azokat a 
módszertani kérdéseket, amelyekről a fenti sorok szerény 
képet alkottak.
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HELYREIGAZÍTÁS

Rászlai Tibor a Theolgiai Szemle 1990/4. számában „A másik mint másik 
(Aquinoi Tamás ismeretlen arca)” címmel jelentetett meg egy írást — mely 
némileg módosítva — , követi Yves Congar világhírű francia katolikus hittu
dós tanulmányát, anélkül, hogy arra bármilyen utalás történne.
A  Mérleg c. osztrák katolikus folyóirat szerkesztőségének szíves közlése 
alapján szeretnénk ezt a mulasztást pótolni.

Szerkesztőség

KÉRELEM

A Protestáns Teológiai Intézet Könyvtára (címe: RO-3400 Cluj Piata Victo
riei 13.) kéri mindazokat, akiknek a Theologiai Szemle régi évfolyamai meg
vannak, és abból a könyvtár alábbi hiányzó köteteinek pótlásában segíteni 
tudnának, hogy jelezzék levélben a fenti címen.
A hiányzó rész: a Theol. Szemle 1925-ös évfolyama (teljes) 
az 1948-as füzet, mely az 1947-es „nyári körlevélnek” párja.
A segítségért előre is köszönetet mond a könyvtáros:

Bak Áron
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Nagyenyed — Makkai Domokos er at vir doctus et probus!
Nagyenyednek Erdély kulturális történetében — kü

lönösen a mohácsi vész utáni időktől kezdve — jelentős 
szerep jutott. Ezt a szerepét hűséggel be is töltötte a 
nemzetnek nemcsak derültebb időszakában, hanem gyá
szos éveiben is.

Nagyenyed a 13. században szász telepítés folytán ke
letkezett. A reformáció és a nemzeti fejedelemség emelték 
jelentőségre e kis várost. Minthogy az erdélyi fejedelem
ség létalapját a magyarság és a protestantizmus képezték, 
ezek hatása alatt Enyed is átalakult és a lakosság las
sanként magyarrá és protestánssá lett. 1564-ben Enye
den tartották azt a nevezetes zsinatot, amely kimondta 
a Luther- és Kálvin-féle egyházak szétválasztását és meg
alapította Erdélyben a reformált magyar egyházat.

Báthori Gábor 1613-ban nemesi kiváltságokkal ruház
ta fel Enyedet, 1658-ban pedig II. Rákóczi György a pol
gárokat felmentette a közterhek viselése alól s nemesi 
rangra emelte őket.

Miután 1658-ban a tatárok feldúlták Gyulafehérvárt, 
Apaffy Mihály fejedelem 1662-ben a Bethlen-kollégiumot 
áthelyezte Enyedre és ettől az időszaktól kezdődik a vá
rosnak egész Erdélyre, sőt a Királyhágón túlra is kiterjedő 
jelentősége.

Enyed a Rákóczi-féle szabadságharcban is híven és 
dicsőségesen állott a nemzet ügye mellett, amiért 1704- 
ben szomorú napokat kellett átélnie. De a csapást ki
heverte és megmaradt a nemzet és a protestáns egyház 
védelmezőjének továbbra is. 1784-ben itt talált védelmet 
Dél-Erdély magyarságának jó  része a Hóra-féle lázadás 
ellen, s ugyanezen évben lett székhelye az erdélyi re
formátus püspökségnek is.

Az 1848-as szabadságharcot megelőző időkben az er
délyi reformátusoknak a kolozsvári, marosvásárhelyi és 
udvarhelyi főiskoláknál egy-egy, a nagyenyedi Bethlen- 
kollégiumnál pedig két tanár készítette elő a növendé
keket — két éven keresztül. Az anyaszentegyház és a 
tanárok egyaránt érezték e rendszer hiányosságait. 1842- 
ben gróf Mikó Imre elnöklete alatt a tanügy rendezésére 
bizottságot nevezett ki a Konsistorium, és 1847-ben em
lékiratot dolgozott ki, melyben „a vallás tanítóinak tel
jesebb mértékű kiművelődését” sürgették. Erre a célra 
Nagyenyedet jelölték meg és kimondották egy „népiskolai 
tanítókat képző intézet” felállítását.

Azonban a szabadságharc, melynek az országban 
egyik leggyászosabb helye éppen Enyed lett — útját állta 
minden jó szándéknak. A város nagy részével együtt a 
híres Bethlen-főiskola is romhalmazzá vált. Nem is épült 
fel soha többé. Ennek a történelmi nevezetességű épületnek 
ma már csak az emléke él. Az Új-kollégiumot 1848-ban 
ugyan nem tudták leégetni, annak dacára sem, hogy a 
szobákba mindenféle gyúlékony anyagot összehordtak. 
Az épület ilyen szomorú állapotban volt az 1850-es évek 
közepéig. A szabadságharc után Bécs a főiskoláról tudni 
sem akart, és Enyeden csak elemi iskola fölállítását en
gedte meg. Azonban 1850-ben a zsinat mégis elhatározta 
egy „teljes papnövelde” felállítását, melynek székhelye 
Nagyenyed legyen, de ideiglenesen tétessék Marosvásár
helyre. Azonban az 1854. évi zilahi zsinat úgy döntött, 
hogy a papnövelde ideiglenesen Kolozsvárra tétessék.

A Bethlen-főiskola, mihelyt a viszonyok engedték, 
vissza is követelte mind a papnöveldét, mind a tanító
képezdét — 1858-1862 között —, mígnem a kilencvenes 
évek közepén végképp az „Erdélyi ref. Egyházkerület the
ologiai fakultása” címmel Kolozsvárra, mint ref. püspöki 
székhelyre tétetett át. A magyar művelődés és tudomány

az enyedi Kollégium nélkül igen szegény maradt volna. 
Apáczai Csere János, Páriz-Pápai Ferenc, Tóthfalusi Kiss 
Miklós, Bethlen Gergely, báró Kemény Zsigmond, Bolyai 
Farkas, Gáspár János, Herepei Károly, Köteles Sámuel, 
Kőrösi Csoma Sándor, Barabás Miklós, Makkai Domokos 
és sok-sok száz, népét, egyházát hittel, tudománnyal, ha
zaszeretettel szolgáló tudós bölcsője a nagyenyedi Beth
len-kollégium volt.

A székely vármegyék tanulni vágyó fiainak volt igazi 
Alma Matere. Ha az egyszerű, szegény fiút hetekig tartó 
utazás után Enyedre vitte apja, ott az mondotta: „Látod 
fiam, ez a te házad, ez a te csűröd, ez a te kerted!”. És 
az a százados áldott ház, a kollégium, annak csűrje, kertje 
táplálgatták, felnevelgették, emberré, tudóssá formálták 
a gyermeket.

MAKKAI DOMOKOS (1839-1896) a nagyenyedi Kollé
gium kivételes képességű tanárainak sorába tartozott, 
akinek utódai négy nemzedéken át püspököt, az egyház- 
történet kiváló tudósát, lelkészeket adott Erdélyen át, ma
gyar református egyházunknak és népünknek. Születésé
nek 150. évfordulóján róla alig vagy egyáltalán nem tör
tént megemlékezés. Ezt a mulasztást pótoljuk most, nem 
feledkezve meg „az igazságszeretet és háládatosság kö
telességéről”, mely szerinte az „eszességnél is hatalma
sabb erő!”.

1839. október 27-én született a Maros-Torda megyei 
Galambod községben, nemes székely szülőktől. Olvasni, 
írni a falusi református iskolában tanult, de a harmadik 
és negyedik osztályt már a marosvásárhelyi ref. Kollé
giumban végezte, saját szavai szerint „az erőszakos és 
gyáva kényuralom sötét napjaiban", az 1852-ik évben. 
Már egészen ifjú korában izgalmas és tragikus élményei 
voltak. Azt látta, „diákokat hurcoltak el, szuronyok között 
vitték el Dósa Elek és Török János tanárokat”. Török 
János tanárt mint összeesküvőt, 1854. márcus 10-én ki
végezték. Ezen a napon a tanulók egész nap az osztá
lyukban voltak, mély hallgatásban. Sem tanár, sem 
növendék egy szót sem szólt.

Marosvásárhelyi tanuló éveiről, emlékeiről így számol 
be Makkai önmagáról: „Sok nélkülözést szenvedtünk, hi
ányos, olykor rossz tanításban részesültünk, a puritán egy
szerűségen kívül valami céltudatos nevelésnek, nemesítő 
ízlésnek semmi hatását nem éreztük... de a felsőbb osz
tályokban tanáraink közül Hegedűs János, Illyés Bálint, 
Dósa Elek, Szabó Samu lassanként kiemelkedtek sze
meink előtt, s jóságuk, okos, értelmes tanításuk által esz
ményképekké váltak előttünk, eszményt, irányt, munkát 
adtak nekünk... nevelték önérzetünket és bátorságunkat”.

Marosvásárhelyen fejezte be a gimnázium hat, a böl
cselmi három és a jogi kurzus két évét, s azután 1863-ban 
Nagyenyedre ment teológusnak, ahol papi vizsgát tett, 
és azután két évig még a marosvásárhelyi ref. Kollégi
umban osztálytanítói állást töltött be. 1867 őszén Utrecht
be ment, s ott főleg bölcsészeti és történelmi tanulmá
nyokat folytatott. 1869-ben báró Eötvös miniszter meg
bízta a hollandiai népoktatás tanulmányozásával, de egy
idejűleg a nagyenyedi Kollégiumhoz is meghívást kapott 
a történelem-magyar irodalmi tanszékre segédtanárnak. 
Huszonhat napi segédtanárság után 1869 szeptember vé
gén rendes tanárnak választják meg. Székfoglaló érte
kezésének címe: „A történet, bölcsészet és a történetírás”, 
melyet az erdélyi ref. tanárok nagyenyedi értekezletén 
olvasott fel 1871. május 23-án. Ugyanebben az évben 
az enyedi zsinaton pappá szentelték, s ettől az időtől 
1896. augusztus 16-án történt haláláig az egyháznak, is
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kolának és a társadalomnak lelkes, fáradhatatlan tagja 
volt.

Makkainak a Dósa Elekre való emlékezéseiből alakult 
ki módszere; Dósa tanári sikereinek, eredményeinek és 
tekintélyének titkát törekedett megtalálni és értékesíteni 
tanári pályáján. Tantárgyaiban kiszemeli a lényegest, a 
kimagaslót, a legjellemzőbbet, azt élesen, érdekes, elfe
lejthetetlen adatokkal megvilágosítani, a többit aztán rá
bízni a diákra, hogy olvassa ki könyvéből, tanulja hozzá 
olvasmányaiból, gondolja ki a kérdések súlya alatt... ez 
volt a tanításmódja. Vonzó előadásokat tartott, de szoros 
értelemben nem emlékeztetett, nem sokat iskolamester
kedett. Történelmi leckéivel mindig tudatosan ébreszt
gette a szabadságszeretetet, összetartást, együttes lelke
sedést, becsületet. Professzori hivatását magasabb szem
pontból fogta fel, sem apró ellentmondásokkal, sem for
maságokkal avagy értéktelen dolgokkal nem foglalkozott

Amikor Makkait megválasztották tanárnak a Bethlen- 
kollégiumnál, akkor élte virágkorát a professzori gazdál
kodás, s ő a professzori hatalom személyesítőinek auspi
ciuma alatt került oda. Kasza Dániel inspector halálával 
a professzori hatalom megrendült, a Kollégium szinte ost
romállapotba került. Makkai ebben a küzdelemben a le
gelevenebb szellemmel, a legélesebb tollal, ritka vitatkozó 
készséggel és bátorsággal állott helyt. Elgondolásaiban 
messze lát és tervei mellett mindvégig kitart.

Így vett részt abban a nagy küzdelemben, amely végül 
is az Elöljáróság a professzori gazdálkodás helyreállítá
sával végződött Enyeden, bár az ügy, melyet védelmezett, 
sok jószándékot tartalmazott, de sok kétes igazságot is.

A másik nagy küzdelem, melyben Makkai nagy sze
repet vitt az 1888-1896-i egyházkerületi — majdnem or
szágos — kérdésben folyt, afelett döntött, hogy 
maradjon-e az enyedi theologiai akadémia, vagy létre
jöjjön a kolozsvári? Nagy erővel, egyházi és politikai szö
vetségesek közreműködésével folyt ez a küzdelem, de 
végül is a kilencvenes évek közepén Makkai és társai 
nagy szomorúságára a theologiai akadémia „Kolozsvárra 
tétetett át”. Tanári pályájának szinte egész idejét ilyen 
kemény küzdelmekben töltötte. Sok tapasztalattal, mély 
emberismerettel rendelkezett, kiváló pszichológus volt. 
Munkájában, beszédeiben, tudományos értekezéseiben 
természetes meggondoltság vezette hatalmas tudása és 
felkészültsége mellett, s álláspontját, elgondolásait ritkán 
kényszerült feladni. Becsülte azt, lelkesedett azért, ami 
„szorosabban a miénk”, egészen annak élt, amelynek a 
középpontjában munkálkodhatott.

Az itthon eszméje, a legszűkebb haza iránti odaadó 
szeretete tűzött ki célokat irodalm i tanulmányainak is: 
így Antal János, az utolsó enyedi püspök, a két Pápay 
Páriz életrajzában, vagy Alsó-fehér megye monográfiá
jában. Deák Ferencről, Székely Ferenc és Hegedűs János 
professzorokról, valamint tanügyi, társadalmi, egyházéleti 
tanulmányai és újságcikkei egész sorozata is erről tanús
kodnak.

Az igazságszeretet, háládatosság a mindenekben való 
következetesség tiszteletre és szeretetre méltóvá tették. 
Gyakorlati meggyőződése az volt, hogy az enyedi tanu
lónak, tanárnak „soha egészen le nem róható személyes 
hálatartozásai vannak”. Makkai azt tartotta, hogy az 
enyedi Kollégium történetének a „háládatosság eszméje 
a világító szövétneke”. Az ő háládatossága teljes, állandó 
és tevékeny volt. Enélkül Makkai életének a legküzdel
mesebb, legizgalmasabb éveit nem lehet megérteni.

Isten szép családi élettel — 11 gyermekkel — aján
dékozta meg, akik tehetséget, akaraterőt, példaadást, ha
za- és egyházszeretetet örököltek. Sokáig környékezte, de 
mégis váratlanul ragadta el őt a halál 1896. augusztus 16- 
án, „Enyed felvirágoztatására élete feláldoztatok.”

Makkai Domokos neve is fényes lapra van írva az 
enyedi Kollégium és Erdély történetében — aki mint em
ber önzetlen, jellemes, mint professzor tudós bölcs volt... 
„akinek az elméje sziklahegy, a szíve tenger, akarata acél 
és hazaszeretete világító és melegítő nap.”

A bibliás fejedelem áldott élete volt Makkainak is pél
daképe, mint valamennyi elődjének, akik a letűnt szá
zadok alatt egymáson fogtak tüzet, de mindenik a maga 
sajátos módján égett el. Más színben, más hőfokon, más 
lobogással, de ugyanazon helyről vett örök tűzzel.

Minket, késői nemzedéket, Erdély, s benne Enyed szo
morú állapotában, mint e csodálatos szellemi örökség hor
dozóit, töltsön el a hála és kegyelet érzése mostani 
megemlékezésünkben is, hogy érdemes a nagy és szent 
célokért küldetést vállalni.

Bethlen Gábor Pantheonjában, Klió érctábláján, talán 
még ott van és ragyog a név: Makkai Domokos erat vir 
doctus et probus!

Kocsis Attila
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Beköszöntő

Új Szerkesztő Bizottságunk ars poeticájának is nevez
hetnénk e sorokat.

Tisztelettel és megbecsüléssel köszöntjük Olvasóinkat! 
Őszintén reméljük, hogy periodikánkat örömmel és ha
szonnal olvassák. Kívánjuk, hogy e rohanó időben, zsúfolt 
programú naptárukat is ismerve, legyen alkalmuk és ere
jük hosszabb tanulmányainkat és rövidebb, jelzésértékű 
írásainkat egyaránt tanulmányozni.

Az 1925-ben alapított Theologiai Szemle új folyama 
a 36. évfolyamnál tart, s a Szerkesztőség újjáformálása 
új korszakot nyithat a lap történetében.

Szeretnénk egyfelől biztosítani a kontinuitást — meg
becsülve minden értéket, ami a múltban található volt 
ebben a kiadványban. — Másfelől újítani is akarunk a 
semper reformati debet ősi protestáns szándéka szerint.

A Theologiai Szemle profilja nevéből adódik. Címében 
mindkét szó hangsúlyos: Theologiai, vagyis elsőrenden 
célunk, hogy magasszintű, de érthető magyar nyelven írott 
teológiai anyagot adjunk olvasóink kezébe. Szakteológu
sokat, lelkipásztorokat, nem lelkészjellegű, de a teológia 
iránt érdeklődő olvasóinkat kívánjuk szolgálni ilyen mó
don, szinkronban az európai és Európán túli teológiai 
problémák tanulmányi eredmények és nyitott kérdések 
ismertetésével. Szemle, amely elsősorban nem irányítani, 
befolyásolni akar, hanem látókörünket kívánja szélesíteni, 
hogy azután az Olvasó alakíthassa ki saját véleményét. 
— A magyar sajtó egészében és az egyházi sajtó egyre 
többszínű palettáján ez a Theologiai Szemle sajátos színe. 
Egyetlen más egyházi sajtóorgánummal sem kíván kon
kurálni.

Más oldalról közelítve jellegünk meghatározását, meg
említjük, hogy a Theologiai Szemle nem Ökumenikus 
Szemle, noha a Magyarországi Egyházak Ökumenikus 
Tanácsának folyóirata. Nem Protestáns Szemle — , mert 
ilyen sajtóorgánum örvendetesen újra megjelent és végzi 
sajátos feladatát. A Theologiai Szemlében nem is csak 
protestáns szempontok érvényesülnek, hiszen a Magyar- 
országi Egyházak Ökumenikus Tanácsának van pl. ort
hodox tagegyháza is.

Nem a külföldet tájékoztató folyóirat, amit szerkesz
tünk, noha örülnénk, ha lapunk nemcsak az ország ha
tárain belül lehetne ismeretes.

Igyekszünk a Magyarországi Egyházak Ökumenikus 
Tanácsában jelentkező felekezeti arányokat követni, anél
kül, hogy ezt az elvet „kényszerzubbonynak” tekintenénk. 
Más szóval: mind a klasszikus protestáns egyházak kép
viselőinek (református, evangélikus), mind a neoprotes
táns tagegyházaknak (baptista, methodista) arányos 
helyet biztosítunk, s ugyanezt tesszük az orthodox egy
házzal is, sőt, megkíséreljük a MEÖT határait túllépve 
(római katolikus, anglikán, independens protestáns kö
zösségek) biztosítani a jelentősnek ítélt tanulmányok pub
likálását.

Nyomon követjük a mai kontextust, mert nem sze
retnénk elszigetelődni semmiképpen sem. Ennek érde
kében a globális, kontinentális, regionális összefüggéseket 
a szerkesztésnél figyelembe vesszük, s ez áll a felekezeti 
és felekezetközi egyházi világszervezetek életének és teo
lógiai kérdéseinek figyelésére is. A 20. századvégi teo

lógiáról, ha kell, fordítások útján is, hű képet kívánunk 
nyújtani. Ehhez az igyekezetünkhöz munkatársakat ke
resünk, túl a szerkesztőbizottság határain is, céljainkkal 
azonosulni tudó teológusokat, lelkipásztorokat és nem lel
készjellegű értelmiségieket.

A Theologiai Szemlét Szerkesztő Bizottság szerkeszti 
— így egy bizonyos (team work) csapatmunka véleménye 
érvényesül, de ez csak inkább a helyes egyensúlyt akarja 
biztosítani, és nem rekeszti ki a más véleményen levőket. 
A cikkekért az aláíró felelős, s nem szükségszerűen tük
rözik a Szerkesztő Bizottság véleményét. A beérkezett 
kéziratokat is csupán apróbb stiláris szempontból fontos 
és a mennyiségi kereteket figyelembe vevő módon ja
vítjuk vagy rövidítjük, de a tartalmához, mondanivaló
jához semmit hozzá nem teszünk, semmit le nem vonunk, 
tiszteletben tartva a Szerző jogát a szabad kutatásra és 
véleményalkotásra.

Megkísérlünk állandó rovatokat kialakítani, hogy így 
medret is szabjunk a beérkező sokféle és sokszínű anyag
nak. Természetesen nem minden írás fér bele maradék
talanul egy-egy ilyen rovatba, mederbe, szellemi 
csatornába. A valós élet mindig átlépi a megtervezett ke
reteket.

A Szerkesztő Bizottság tárgyalása alapján hat rovat 
kialakítása mindenképpen kívánatos. Ezek a rovatok a 
következők:

1. Szólj Uram! — címen spirituális gazdagodást szol
gáló írás, akár meditáció, akár elhangzott igehirdetés.

2. Taníts minket Urunk! — Ez informatív, derekas 
rész, a mai teológia valamennyi ágának helyet akarunk 
biztosítani: biblikum, egyháztörténet, dogmatika-etika, 
gyakorlati teológia.

3. Kitekintés — Krónika, eseményekre reflektálás, tal
lózás, magyar teológusok határainkon túl megjelent pub
likációinak ismertetése.

4. Világkeresztyénség. — Az Egyházak Világtanácsa 
és a felekezeti világszervezetek rendezvényei, törekvései, 
sajtója.

5. Holnapra való. — A 21. sz. kapujában vagyunk. 
A várható trendek, tendenciák. A fiatal nemzedék spe
ciális hangja. A jövő egyházi tervezése.

6. Visszhang. — Visszajelzések olvasói levelekből, be
szélgetésekből, olvasóink fóruma, kritikák pozitív és ne
gatív előjellel — Szilánkok a Theologiai Szemle 
szolgálatával kapcsolatosan.

Ha van mondanivalónk, úgy Szerkesztői Üzenetek cí
men rendszeresen megjelentetünk lapunkra vonatkozó el
képzeléseket, kéréseket, gyakorlati tudnivalókat.

A Theologiai Szemle külső alakjában, formájában 
egyelőre nem kívánunk változást, bár nem tartjuk kizárt
nak, hogy a következő évfolyamot, ha megérjük — Deo 
volente —, más köntösben, színesebben, esetleg illuszt
rációkkal, szimbólumokkal frissítve jelentetjük meg.

Ars poeticánk megértését, véleményezését bizalommal 
kérjük és várjuk tisztelt olvasóinktól!

Budapest, 1992. május havában
dr. Hafenscher Károly 

a Szerkesztő Bizottság elnöke
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SZÓLJ URAM!

Sursum Corda!

Kolossé 3,1-4

Az orvosok latinul írják fel a receptet, s az emberiség 
mindig beveszi, amit felírnak neki. Talán erre is gondolt 
Jézus Urunk, amikor követőinek szabadságát bizonyos 
esetekre így határozta meg: „Aki beveheti, vegye be.” Ám 
külön világ a tudományosságé; szeret hivatkozni a Teo
lógia is korábbi évszázadaira. Az igazi tudós lépten-nyo
mon hivatkozik. Azt tartjuk jó műnek, amiben világosan 
elhatárolják, hogy mi az, amit már a régiek is tudtak és 
mi az, amit a mai kutató tárt fel és ad hozzá valamely 
témához saját felismeréseként.

Amilyen gondosan történik ez az elhatárolás „az oda- 
felvalók”, a korábbi tekintélyek irányában, olyan kevéssé 
érvényesül az írástudók felelőssége a szellemi tartalom 
és a lelkek megítélése terén. Pedig Urunk világosan meg
mondta: „...ha a ti igazságotok nem több az írástudók 
és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek 
be a mennyeknek országába” (Mt 5,20).

Évszázadnyi szenvedést és embertelenséget lehetett 
volna elkerülni, ha pl. ama bizonyos kísértetjárást meg
hirdető kiáltvány (1847) megjelenésekor igazi tudósok
nak sikerült volna megvilágítani, hogy az osztályharc 
elmélete miképpen igazolja majd a bűnök és kegyetlen
ségek egész sorozatát és a vulgáris materializmus hogyan 
szabadítja fel a gátlástalan önzés fenevadját. De nem ez 
történt, hanem az ellenkezője: a szakosodó tudo
mányágak képviselői kezdték hozzáigazítani lépteiket az 
új eszmék ritmusához. Elfordultak a mennyei világtól, az 
„odafelvalók”-tól, és egyre inkább csak a földiekre figyel
tek. Szabadjára engedték és igazolták a „kísérletet”, ami 
nemcsak Európát, hanem az egész világot bejárta és fel
dúlta. Most, amikor elvonulóban van, sokan nem tudnak 
mit kezdeni magukkal, mert oda van a fix pont, amin 
lábukat megvethették. Valósággal hiányzik az a megha
tározottság s az a mozgástér, amit a kísértetjárás biz
tosított. Elvesztették tájékozódásukat, iránytűjük 
felmondta a szolgálatot, vírus esett a komputerükbe; nem 
tudják, hogy merre menjenek és merre figyeljenek. Pe
dig a Szentírásból és mai igénkből is nyilvánvaló, hogy 
amíg az önérdek lesz a legfőbb törvény, amíg a profit 
és extra-profit fogja meghatározni tudatunkat, addig a 
kísértet itt van, és legfeljebb új jelenésre várva, jelmezt 
cserél vagy átöltözik. Amíg porba esett szívünket fel nem 
emeljük, s fel nem találjuk újra ember-létünknek elvesz
tegetett dimenzióit, addig a Föld rabjai maradunk és a 
Föld Szellemének sugallatai érvényesülnek kiábrándult 
és kiábrándító életünkben.

Most, amikor a Theologiai Szemle is új szakaszha
tárhoz érkezett, szeretnénk biztosítani az olvasót arról,

hogy „az új bort új tömlőkbe” kívánjuk tölteni. Ez pedig 
csak úgy lehetséges, ha Urunkra figyelve, új sorrendbe 
helyezzük a dolgokat. Ez azt jelenti, hogy előre vesszük 
a halált; Krisztusban megtörténtnek vesszük; úgy fogjuk 
fel, mint ami Krisztus megváltó tettében már elvégeztetett. 
Az egyén halála, a nemzethalál, vagy a világ pusztulása 
lehet gyötrelmes vízió a hitetlennek, de aki Krisztusra 
összpontosítja figyelmét, aki vele együtt a hit valóságában 
már feltámadt, az fullánkmentes életet él. Mentessé válik 
a halálfélelemtől és hit által csodálatos életerővel telítődik. 
A keresztyénség lényegéhez tartozik a győzelmi mámor; 
a halál feletti győzelem öröme, a Krisztusban elrejtett 
élet túláradó boldogsága. Az evangélium kései tanúi nem 
lehetnek komor és depressziós szolgák, nem növelhetik 
a kétségbeesést és reménytelenséget. Felemelik fejüket 
és szívüket a kishitűség racionalitásából, a hétköznapok 
kiábrándító nihilizmusából, és elkérik a hegyeket mozgató 
hitet. Nem eltűnésre készülnek, hanem megjelenésre. 
Nem a "j ó halálra” gondolnak, hanem egy jobb életre: 
arra, hogy amiért Krisztus meghalt, az egyszer, s nem 
is nagyon távoli jövendőben az egész emberiség közkin
csévé lesz.

Az ún. tudományos világnézet revízióját kell a hit vi
lágosságában mielőbb elvégeznünk. Olyan világnézetre 
van szükségünk, ami nem a halált és a nihilizmust szol
gálja, hanem a tiszta távlatú jövendőt. Krisztusban és 
egyedül Őbenne van ilyen jövendője az emberiségnek. 
Amíg más eszmékkel kísérletezik, biztosra vehető a ku
darcok folytatódása. Amíg énközpontú lesz, amíg empi
rikus lesz, amíg dialektikába és relativizmusba hanyatlik 
az emberi gondolkodás, s amíg a szív és lélek nem kapja 
meg a legfelsőbb grádust értékeink skáláján, addig 
visszaesések jellemzik fejlődésünket.

Most is látszik már, hogy önmagában nem elég a rend
szerváltozás; szemléletváltozásnak kell követnie. S ami
kor az Ige az odafelvalókat ajánlja figyelmünkbe, akkor 
olyan értékeket kínál, amik közvetlenül és rövid lejáratra 
talán nem kamatoznak, de annál bizonyosabban szolgál
ják a krisztusi értékekre alapítható új világrend eszméjét.

A közelgő ezredforduló nagy váltóállítására készülve 
jó  lenne már biztosan tudni, hogy nem tőke-injekcióktól 
várható századunk beteg emberének jobbulása. Szívein
ket kell felemelni, lélekben kell megújulni, hit által kell 
részesedni Krisztus életében és Tőle nyerni az energiát 
az újrakezdéshez. Ezért a recept így hangzik: SURSUM 
CORDA! FEL A SZÍVEKKEL! Nem a fejjel, nem a kezekkel, 
hanem a szívekkel!

Horváth Barna
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TANÍTS MINKET URUNK!

Az Ószövetség az ókeresztyénség és a középkori 
egyház írásmagyarázatában

Helyesen állapítja meg K. Frör, hogy a középkori egy
ház írásmagyarázatában ugyanazok a módszerek folyta
tódtak, amelyeket az Újszövetség írói alkalmaztak. Így 
tehát először az Újszövetséget kell megvizsgálnunk. Ho
gyan értelmezték, hogyan alkalmazták az Újszövetség írói 
az Ószövetséget? Kétségtelen, hogy a Krisztus-esemény 
fényében. Az volt számukra döntően fontos, ami Krisz
tusra vonatkozik. Az Újszövetségben található ószövet
ségi idézeteket gondosan állította össze és elemezte R. 
Bultmann (Weissagunk und Erfüllung 1948). Eszerint 
már Máté számára is az volt a fő szempont, hogy az 
Ószövetséget mint Krisztusról szóló jövendölést mutassa 
be: Mindezek azért történtek, hogy beteljesedjék, ami 
a próféta által megmondatott Mt 1,22; 13,35. Sőt olyan 
dolgokat is Krisztusra vonatkoztatott, amelyek eredetileg 
másról szóltak. Legismertebb példa a szűztől születés bi
zonyítása Ézs 7,14 alapján Mt 1,23-ban. Az eredeti szö
veg csodálatos születésről és jelszerű születésről beszél 
ugyan, de ebből szűztől születés csak a LXX közvetí
tésével lett. Heródes gyermekgyilkosságát 2,17k, Jer 
31,15 beteljesedésének látja. Ez azonban maga nem jö
vendölés, hiszen a próféta a fogságban levő népről szól. 
A jeremiási igeszakaszban van ugyan jövendölés, de az 
nem Jézus Krisztusról szól, hanem a foglyok visszaté
réséről. Mt 13,35 tévesen tartja jövendölésnek a Zsolt
78,2 mondását: Példázatra nyitom számat.

Hasonló módszerekhez nyúlt a rabbi-iskolát végzett 
Pál apostol is. Azt a hatalmas istendicséretet, amelyet 
Zsolt 19,3-5 szerint nap a napnak, éj az éjnek ad tudtul 
úgy, hogy hangjuk sem hallatszik, Pál a pogányok közt 
végzett igehirdetés igazolására használja fel Róm 10,18. 
Ha pedig a Zsolt 8,5 arról az uralkodásról és méltóságról 
beszél, amelyet a teremtő Isten ajándékozott az ember
nek, akkor ezt Pál Krisztus eschatalogikus uralmára vo
natkoztatja 1Kor 15,27. Ha a Dt 30,22-24 arról szól, hogy 
Isten parancsolatai nem nehezek, Pál a Róm 10,6-8-ban 
már az egyedül a hitből való megigazulást olvassa ki be
lőle. Ha a Dt 25,4 a nyomtató ökörről beszél, azt Pál 
az igehirdetők munkájának anyagi megbecsülésére vo
natkoztatja 1Kor 9,9.

Különösen is nehéz a magyarázók számára az 1Kor 
10,1-4, amely nemcsak azt mondja ki, hogy az exodus 
alkalmával Isten népe átment a keresztségen, hanem azt 
is, hogy a pusztai vándorlás alkalmával velük ment az 
a kőszikla is, amelyből Isten Mózes által vizet fakasztott. 
Tudnunk kell ennek jobb megértéséhez azt, hogy már 
az Ószövetség, közelebbről a Papi Irat kimondja, hogy 
Izráel fiai az ígéret földjének a határáig mannát ettek, 
Ex 16,35, Manna azonban csak ott lehetséges, ahol ta
mariskusfák vannak. Itt tehát már az ószövetségen be
lül a csoda fokozásával van dolgunk. Vándorló tamaris
kusfák és vándorló kőszikla nem úgy értendő, mint pró
zai valóság, hanem úgy, mint bizonyságtétel Isten gond
viselő szeretetének folyamatosságáról. Nem másfélekép
pen értelmezendő ez az Ige Pál apostol ajkán sem. Ha 
pedig a Vörös-tengeren való átkelést a keresztséggel

hozza párhuzamba — hasonlóan a mannához és a kő
sziklából fakadt vízhez, amelyek az úrvacsorai kenyér 
és bor előképei —, akkor még egy fontos dolgot kell 
meggondolni: azt, hogy a héber nyelv nem mindig tesz 
éles különbséget hasonlat és azonosság között. Ha azt 
mondja: Arany alma ezüst tányéron a helyén mondott 
Ige (Péld 25,11), akkor ezt nem úgy kell érteni, hogy 
a kettő azonos. Éppen ezért az új fordítású Szentírás 
már ki is teszi az összehasonlító szócskát. Így azonban 
már a keresztyén gyülekezet számára is érthető és el
fogadható a páli Ige. Ugyanaz az Isten munkálkodott a 
pusztában, aki az egyházban, és megvolt már akkor is 
az Ó üdvözítő akarata, ha más eszközökkel munkálko
dott is.

Pál, akinek egész életét beragyogta a damaszkuszi él
mény, minden nehézség nélkül Krisztusra vonatkoztatta 
az Ézs 59,20k-ben levőjövendölést: Eljön Sionhoz a Meg
váltó. Mivel hite szerint ez a jövendölés Krisztusban be
teljesedett, nincs mit csodálkozni azon, ha a szövegen 
egyhe változtatást végez: „Eljön Sionból a Megváltó” Róm 
11,26k.

Természetesen bennünket még Pál magatartásánál is 
jobban érdekel Jézus Krisztus magatartása. Hogyan te
kintette Ő az Ószövetséget? Nem túlzás az az állítás, 
hogy az Ószövetség volt Jézus Krisztus Bibliája. Ó ezt 
Isten Igéjének tartotta, magára vonatkoztatta, hivatását, 
egész életútját, sőt kereszthalálát is ennek alapján ér
telmezte. Amikor hozzáfordult egy írástudó azzal a kér
déssel, hogy melyik parancsolat a legnagyobb, Ó a 
szeretet kettős parancsolatával válaszolt Dt 6,4k és Lev
19,18 alapján Mk 12,29-31. Hasonlóan válaszolt a gazdag 
ifjúnak is, amikor az üdvösség útjaként a tízparancsolat 
megtartására mutatott rá Mk 10,17-19. Hallatlanul me
részen és szabadon értelmezte azt a jól ismert mondást, 
hogy Isten Ábrahám, Izsák és Jákób Istene. Ezt Ő a ha
lottak feltámadására vonatkoztatta Mk 12,25k. Közelebb 
áll hozzánk az a csodálatos szabadság, mellyel jézus 
Krisztus a szombathoz viszonyult, amikor Dávid törté
netét idézte, aki Saultól menekülve a sorba rakott ke
nyerekből elégítette ki emberei éhségét lSám  21,7. 
Éppenígy nem bűn az sem, ha az éhes ember kalászokat 
tépve és a gabonaszemeket tenyerével megtisztítva csil
lapítja kínzó éhségét Mt 12,1kk.

Ismeretes Jézus Krisztusnak a Hegyi Beszédben foglalt 
tanítása. Itt Ó végigtekint az Ószövetség legfontosabb pa
rancsolatain. Elöljáróban hangsúlyozza, hogy ezekből egy 
pontocska sem veszhet el Mt 5,18. Ha pedig a fogalmazás 
azt a látszatot kelti, mintha Jézus Krisztus ellentétbe ke
rült volna az Ószövetséggel „Hallottátok, hogy megmon
datott a régieknek: ...Én pedig azt mondom nektek”, akkor 
erről tüzetesebb vizsgálat mellett kiderül, hogy Jézus 
Krisztus nem támadja, cáfolja vagy eltörli ezeket a tör
vényeket, hanem elmélyíti, kiterjeszti, aláhúzza. Nemcsak 
ölni tilos, hanem gyűlölködni is, nemcsak paráználkodni 
tilos, hanem gonosz vágyakat táplálni is, nemcsak váló
levelet adni tilos, hanem tilos a feleséget elbocsátani is,

67



nemcsak hamisan esküdni tilos, hanem tilos hazudni is, 
nemcsak a tenyérrel adott arculütést kell eltűrni, hanem 
a még megalázóbb és fájdalmasabb arculütést is, a 
visszakézről ököllel adott arculütést, és az ellenséget is 
szeretni kell, de annyira ám, hogy még imádkozni is kell 
érte. isten teljes odaadást kíván. Jézus Krisztus radika
lizálja az ószövetségi törvényeket (A.H.J. Gunneweg, Vom 
Verstehen des ATs 15kk).

Éppen ezért igazat kell adnom dr. Mátyás Ernőnek, 
kedves professzoromnak, aki ismételten hangsúlyozta, 
hogy Jézus Krisztus nem az Ószövetséggel, nem Isten 
akaratával került szembe, hanem inkább a törvény fa
rizeusi gyakorlatával. Isten radikális önátadást, teljes 
szívet kíván. Jézus Krisztus ismételten leleplezte azokat, 
akik ehelyett csak az emberek tetszését és elismerését 
keresik akár az imádkozásban Mt 6,5, akár az adako
zásban Mt 6,1kk, akár pl. az 5. parancsolat megtartá
sában Mk 7,11 (korbán) vagy általában egész magatar
tásukban, amely nem felel meg szép tanításaiknak Mt 
23,1kk.

Mindeddig azzal a felfogással foglalkoztunk, amely sze
rint az Ószövetség tartalma elsősorban törvény. Ez a Jé
zus-korabeli zsidóság felfogása. Ha Jézust azt akarta, hogy 
a rábízott üzenetet megértsék kortársai, ezzel a tör
vénnyel kapcsolatban is nyilatkoznia kellett. Van azonban 
az Ószövetségben más is, ami hasonlóképpen fontos: az 
ígéretek. Hogyan viszonylik Jézus és az Újszövetség az 
Ószövetségben található ígéretekhez?

Alapvető jelentőségű, átfogó értelmű textusok szólnak 
erről. „A törvény és a próféták (Keresztelő) Jánosig (ti. 
szóltak); ettől fogva Isten országa hirdettetik”, Lk 16,16. 
Isten valamennyi ígéretére „Benne van az ámen”, mondja 
2Kor 1,20. A feltámadás történetében azt olvassuk, hogy 
Jézus Krisztus „Mózestől meg valamennyi prófétától kezd
ve elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban Róla 
szólt”, Lk 24,27. Ez az egész őskeresztyén gyülekezetnek 
a meggyőződése is, amint Pál kifejezi 1Kor 15,3k-ben: 
Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint. El
temették és — ugyancsak az írások szerint — feltámadt 
a harmadik napon. Jn 5,46 szerint Mózes Jézus Krisz
tusról írt, Jn 8,58 szerint pedig Ő már volt, mielőtt Áb
rahám lett volna.

Sőt továbbmenve azt is meg lehet figyelni, hogy nem 
csupán a messiási jövendöléseknek vagy egyáltalán jö
vendöléseknek tekinthető igeszakaszok kerülnek emlí
tésre az Újszövetségben mint a Krisztus-eseményre mu
tató igék. hanem pl. olyan történetek is, amelyeknek ma
gukban véve nincs is jövendölés-jellege. Ilyen a már em
lített történet a pusztai vándorlásról, a mannáról és a 
kősziklából fakasztott vízről. Ilyen Dávid története, 
amint menekülés közben a sorbarakott kenyerekből 
eszik katonáival. Ilyen a babiloni fogság, amely egye
dülálló és nem ismétlődő történelmi esemény volt, és 
nem a bethlehemi gyermekgyilkosság kedvéért történt. 
Nincs jövendölés-jellege a páskabárány történetének 
sem. Ez a Szentírásban inkább a múltba mutat. A csa
ládapáknak páskaünnep alkalmával az egyiptomi szaba
dulás történetét kellett elmondaniuk. Mégis azt olvassuk 
2Kor 5,7-ben, hogy Jézus Krisztus a mi páskabárá
nyunk. Ugyanígy vonatkoztatja Jézus halálára és menny
bemenetelére, kétértelmű „felemeltetésére” a Jn 3,14k 
a rézkígyó gyógyító felemelését Nu 21,8k; Pál pedig Há
gár és Sára alakját allegorikusan az Ó- és Újszövetség 
népével, a hitetlen zsidók és a hívek egyháza közt fenn
álló ellentéttel hozza kapcsolatba Gen 16-Gal 4,21-31. 
Nincs jövendölés-jellege a főpapság intézményének. A 
Zsidókhoz írt levél Jézus Krisztust a mi főpapunknak 
mondja, egyszer s mindenkorra érvényes áldozatát pe

dig nagyobbnak tekinti az ószövetségi főpap ismétlődő 
áldozatánál Zsid 5. rész. Hasonlóképpen nem jövendö
lés-jellegű Melkisédek alakja, akiről itt és Zsid 7. rész
ben is szó van.

Amikor az Újszövetség ószövetségi, történetekben, in
tézményekben vagy emberekben a Krisztus-esemény
nek vagy Krisztus személyének, főpapi tisztségének a 
typos-át látja — gondoljunk itt még arra, hogy Ef 5,31k 
magát a házasságot is Krisztus és az egyház kapcsola
tára vonatkoztatja —, nem valami hallatlan, sohasem lá
tott új úton jár. Először is maga az Ószövetség is újra 
meg újra az egyszer már kijelentett Ige fényében értel
mezte a jelen eseményeit. Hóseás arról beszél, hogy Is
ten elölről fogja kezdeni az egész üdvtörténetet, visz
szacsalogatja népét a pusztába. Akór  völgyét, ahol haj
dan Ákánt és családját megkövezték, a reménység ka
pujává teszi Hós 2,14. Máshol arról szól a próféta, hogy 
a bűnös nép visszakerül az egyiptomi fogságba Hós 9,3. 
Majd arról olvasunk, hogy Isten úgy bünteti meg bűnös 
népét, ahogyan megbüntette Sodomát és Gomorát Ám 
4,11; l. még Ézs 1,9. A babiloni foglyoknak pedig úgy 
szól az üzenet, hogy az Úr új exodust ad, sőt új terem
tést készít elő. Nem lett kisebb az ereje annak, aki haj
dan diadalmaskodott Ráhab felett, ledöfte a tengeri 
szörnyet, kiszárította a tenger vizeit, Ézs 51,9-11. Ő 
most is a régi módon, a régi tropos szerint, a hajdani 
nagy tettek typos-a szerint cselekszik. Ilyen értelemben 
tanítja az Újszövetség, hogy az ószövetségi történetek 
„példaképpen történtek meg azokkal, de figyelmezteté
sül írattak meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk” 
1Kor 10,11. Maga Ádám typos tu mellontos, typos-a 
előképe az eljövendőnek, a bűnös embernek kegyelmet 
hozó Jézus Krisztusnak Róm 5,14.

Ahogyan a typologiának, a középkori írásmagyarázat 
egyik jellegzetes módszerének megvannak a maga bibliai 
gyökerei, éppenúgy megvannak a bibliai gyökerei a másik 
nagy írásmagyarázati módszernek, az allegóriának is. Az 
allegória az allos =  más és az agoreyo =  beszél szavak 
összetételéből származik, és azt fejezi ki, hogy valamelyik 
szöveg mást mond, mint amit a szavai mondani látszanak. 
Az Ószövetségben számos allegória van. Zsolt 80 és Ézs 
5 szőlőnek mondja Izraelt. Hasonlóan Ez 15 is termék
etlen szőlőtőnek mondja Isten bűnös népét. Ez 16 a népet 
a kitett gyermek majd a parázna képében ábrázolja, sőt 
Ez 23 úgy ábrázolja Izráelt és Júdát, mint az Úr két fe
leségét. Ez 17 Babilóniát nagy szárnyú és hosszú tollú 
saskeselyűnek mondja, Ez 29 Egyiptomot hatalmas 
krokodilnak, Ez 32 oroszlánnak, Tyrust pedig tengerjáró 
luxushajónak Ez 27. Innen már valóban csak egy lépés 
az a sok példázat, melyekben Jézus Krisztus a mennyek 
országáról beszél. Mindenki előtt világos, hogy nem me
zőgazdasági szakismereteket közöl a magvetőről, nem 
szakácskönyvi ismereteket a kovászról, nem pusztán a 
jó kereskedőről akar szólni, amikor a mezőben elrejtett 
kincsről és az igazgyöngyöt szerző kereskedőről beszél. 
Többet, nagyobbat akar mondani.

Amikor azonban az egyházi atyák és a nyomukba 
lépő középkori írásmagyarázók a typologiát és az alle
góriát tették módszerükké, jó szándékuk ellenére is 
nagy és súlyos tévedéseket követtek el. Az eddigiekből 
ui. csak az derült ki, hogy mind az Ószövetségben, mind 
az Újszövetségben vannak allegóriák is. Az atyák azon
ban ott is allegóriát kerestek, ott is allegorikusan ma
gyaráztak, ahol nincs allegória. Egyébként az allegorizá
ló magyarázat már a görög irodalomban is megjelent. 
Homeros költeményeit a későbbi korok allegorikusan 
magyarázták, mert nem értették vagy meg akarták ma
gyarázni a későbbi korok emberének az azokban talál
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ható mythosokat. Ezért más értelemmel ruházták fel 
azokat. A hellenizmus hatására különösen alexandriai 
Philo munkálkodott azon, hogy Mózes iratainak a tekin
télyét megvédje minden támadástól azáltal, hogy azokat 
összeegyeztette a görög filozófia főbb gondolataival. Ép
penígy a keresztyén írásmagyarázók, akik általában nem 
tudtak héberül és így nem értették az Ószövetség sok
sok részét, rosszul értelmezett egyházi érdekből magya
rázták ezeket allegorikusán. Tőkés István elismeri en
nek az igyekezetnek a nemes indíttatását, amikor ezt 
írja: Az allegorizáló fáradozásban a fiatal keresztyén 
egyház létharcát kell felismernünk, 15. old. Már Orige
nes is úgy gondolta, hogy a Szentírás szavainak nem
csak a puszta jelentésére lehet figyelni, hanem lehet a 
betűk és szavak mögött álló mélyebb jelentést is ke
resni, Hieronymus litterális és allegorikus jelentést kü
lönböztet meg. Augustinus az allegóriát troposnak, mód
szernek nevezi. A litterális értelem csak narratio, histo
ria, valami megtörtént dolognak az elbeszélése. De Chri
sostomos szerint haec historia non hoc soium dedarat, 
quod apparet, ez a történet nem csupán azt mondja el, 
ami(t elmondani) látszik, hanem magasabbrendű értelme 
is van. Ezt kell kutatnia az írásmagyarázónak. Csak a 
tudatlanok maradnak meg a szó szerinti értelem mellett. 
Ők ui. nem tudnak tropologizálni, 27. oldal.

Ez a tropologizálás vagy allegorizálás sokszor egé
szen lehetetlen eredményekhez vezetett. A Szentírás 
gyakorlatilag ki volt szolgáltatva a magyarázó önkényé
nek, szeszélyes fantáziájának. Azt magyaráztak bele, 
amit akartak. Pl. Kelemen I. levele (12,7) szerint az a 
vörös fonal, amelyet a parázna Ráháb tett ki az abla
kába, nem más, mint a Krisztus vére által történt meg
váltásról szóló jövendölés, Barnabás levele szerint pedig 
(9,8) Ábrahám 318 legénye Krisztus keresztjéről szóló 
jövendölés (R. Bultmann, 167-168. old., illetve ThB 11
33. old.). Szép számmal idéz elrettentő példákat Tőkés 
István is. Hadd álljon itt néhány: Jn 3,2 „Nikodémus 
éjjel ment Jézushoz”. Az éjszaka a törvény betűjét áb
rázolja, vagy a szív tulajdonságát, hogy megvilágosíttas
sék Isten tudományának fényétől (Hieronymus). Jn 4,18: 
Mert öt férjed volt, és a mostani nem férjed.” Az öt 
férfi Mózes öt könyvét jelenti, és a mostani nem-férjed 
Józsué könyvét mutatja (Hieronymus), je l 4,5: „A királyi 
székből pedig villámlások és szózatok jöttek ki.” Ugyan
is az egyházból jönnek ki a heretikusok... vagy más ér
telme is van, mely szerint a villámlások és szózatok az 
egyház igehirdetését ábrázolják” (Augustinus). Itt Tőkés 
István nagyon helyesen megjegyzi, hogy ugyanannak a 
„litterának” kettős spirituális értelme van. Hozzátehetjük 
még azt is, hogy ez a kettős jelentés egymást kizárja, 
hiszen vagy heretikusokról szól a textus, vagy az egyház 
igehirdetéséről, mely viszont a szerző szerint nem he
retikus. Mt 12,47: „Íme a te anyád és testvéreid odakint 
állnak.” Atyád és anyád, azaz a zsinagóga és a zsidók 
odakint állnak, vagyis az egyházon kívül. Beszélni akar
nak veled, ami a zsidóknak bekövetkezendő megtérését 
teszi nyilvánvalóvá” (Hieronymus). 1Kir 3,16-18, Sala
mon igazságos ítélete: Az asszony, aki sírt, hogy a gyer
mek épségben maradjon, a katholikus egyház típusa. A 
másik kegyetlen és hitetlen pedig, aki kérte, hogy a 
gyermek vágassék ketté, az ariánus herezist mutatja. A 
katholikus egyház ugyanis, mint a hívő asszony, az 
összes heretikusoknak odakiáltja: Ne tegyétek a Krisz
tust az Atyánál kisebbé, az egységet ne bontsátok meg 
(Augustinus). Mt 21,1 kk Jézus bevonulása Jeruzsálem
be: Itt a szamár által az egyház van példázva és az új 
nép, mely egykor tisztátalan volt, de miután Jézus ráült, 
tisztává lett. Amiképpen az állatot akadálytalanul hoz

hatják el a tanítványok, úgy a pogányok megtérését sem 
akadályozhatja meg senki (Chrisostomos). (Itt erősen za
var bennünket, hogy képzavar áll elő, mintha az egy
házra „ráült” volna Krisztus.) Józsué 2,1 a parázna Rá
háb története: A parázna Ráháb befogadta és elrejtette 
a három kémet: az Atyát, a Fiút és a Szentlelket (Ire
naeus). Mt 17,24-27 a templomadó. A halak pedig mi 
vagyunk. Az igaz intellektuális státér pedig maga a mi 
Urunk Jézus Krisztus (Alexandriai Cyrill). Mt 1,17-ről 
pedig így tanít Hieronymus: A 42 férfiú Krisztus nem
zetiségi táblázatában Izráel fiainak 42 évnyi vándorlási 
idejét jelenti Egyiptomból az ígéret földjéig, azaz a vi
lágtól az égig. Ez pedig(ti. a 3-szor 14) azt mutatja, hogy 
három dolgon keresztül lehet Krisztushoz menni: a hit, 
a remény és a szeretet által. Mit jelenthet egyebet a 
14-es szám, mint a tízparancsolatot és a négy erényt:
1. Okosság, vagyis nem a bálványoknak, hanem Isten
nek szolgálni, 2. mértékletesség, azaz a kívánságok le
győzése, 3. igazságosság, vagyis nem hamisítani meg 
semmit, 4. erősség, vagyis megbocsátani és nem gyűlöl
ni. Négy dolog miatt történt a világ eleste: a férfi, a nő, 
a fa és a kígyó miatt. És ugyancsak négy dolog által 
állíttatik helyre a világ: Krisztus, Mária, a kereszt és 
József által (Hieronymus). Végül egy mai példa, egy pré
dikáció, amely a Petőfi-rádíóban hangzott el néhány éve, 
és valóban a sötét középkort idézi. Aratás táján a ke
nyér megsokasításáról szóló történet volt a textus. A 
magyarázat szerint a két hal az Újszövetséget jelenti, 
lévén a hal keresztyén szimbólum. Viszont így az öt ár
pakenyér csak az Ószövetséget jelentheti, mivel árpából 
nehezebb kenyeret sütni, mint búzából, vagyis héberül 
nehezebb megtanulni, mint görögül.

Nem maradhat ki ebből a nagyon vázlatos ismerte
tésből az a kis latin formula, mely klasszikussá vált: Lit
tera gesta docet,/quid credas, allegorica,/moralis, quid 
agas,/qua tendas, anagogia. A sensus litteralis jelenti a 
szó szerinti, történeti érteimet, az allegorikus értelmezés 
az egyházi tanítást, a hit tartalmát, a moralis jelentés a 
keresztyén életszabályokat, az anagogikus jelentés a re
ménységet, Isten országa eljövetelének váradalmát. Meg
gondolkoztató módon H. W. W olff a négyféle értelmezést 
így fogalmazza meg: szó szerinti — történeti értelem, mo
rális értelem, ekklesiologiai értelem és eschatalogikus ér
telem (ThB 11,1.41. old). Ne zavarjon most bennünket 
az, hogy itt a sorrend felcserélődik, a moralis értelem 
az allegorikus értelem előtt kerül említésre. Lényeges 
csak az, hogy az allegorikus értelmet ekklesiologiai ér
telemnek mondja. Az egyházi atyák és a nagy középkori 
igehirdetők nem rendelkeztek azokkal az ismeretekkel, 
amelyek az Ószövetség magyarázatához szükségesek. 
Abban azonban hittek, hogy valami módon mégiscsak 
Isten szól mind az Ószövetség által, mind az Újszövetség 
által. Így tehát arra törekedtek, hogy a meg nem értett 
igeszakaszoknak valamiféle egyházias, építő értelmet tu
lajdonítsanak, azt elfogadhatóvá és a prédikációban hasz
nálhatóvá tegyék. A cél kétségtelenül tiszteletre méltó. 
Azonban a módszer ma már nem használható, ez az út 
számunkra nem járható. Minket senki sem menthet fel 
az alól a szent kötelesség alól, hogy teljes szívvel, teljes 
lélekkel és teljes elmével kutassuk az Írás értelmét. Ha 
aztán megtaláltuk, hogy mit akart Isten mondani ott és 
akkor, megtaláltuk azt a célt, azt a tendenciát is, amiért 
Isten mondta, amit mondott, amit el akart érni népe éle
tében, akkor lehet és szabad leborulva, imádságos szívvel 
kutatni, hogy ez az Ige hogyan érvényes ma, hogyan hir
dethető ennek alapján és a Krisztus-esemény fényében 
Isten akarata.

Karasszon D ezső
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Reformációs modell

(Emlékezés a Kr. e. 621-es jósiási reformra)

A történelmi reformációnak két területen mérhetjük fel 
építő és megtartó hatását: 1. nemzetvédelem a történelem
ben, 2. igeszerűség a nemzeti léttudat minden egyes szint
jén. Ezt a két hatásterületet sokan megpróbálják szétvá
lasztani, különösen azok, akik a történelem revízióját sür
getik. Külön vizsgálat tárgyává teszik a reformációt, mint 
nemzeti mozgalmat és a Reformációt, mint vallásos jelen
séget. Ha esetenként szét is választható e kettő, mint tény
jelenség együvé tartoznak. A Reformáció a Sola Scriptura 
tanítással az Igét mind az egyén vallásos életének, mind 
pedig a nép történeti léttudatának középpontjába állította.

Az Ige — a Verbum — az egyén belső világát, az 
egyéniséget és az öntudatot formálta át. Mint robbanó 
erő széttörte a középkori katolicizmus gondolat- és esz
mebarikádjait, s egy illetéktelen tekintély hatalmából ki
szabadítva Isten személyes tekintélye alá helyezte az 
embert. Az Istenhez vezető Ige a szabaddá lett ember 
vagy közösség munkáján keresztül az Isten szabad
ságában nyert lelki-szellemi ajándékokat népkinccsé, or
szágrészeket, sőt az egész országot meghatározó értékké 
tette. Így jöttek létre a reformáció intézményei, az Ige 
szerinti struktúrák, amelyek az anyanyelv szerepének hir
detésével nemzeti jelleget nyertek, s mint nemzeti struk
túrák az anyanyelvet vallók báziserejévé váltak. A 
reformációnak ez a kettős arca: az Igére nézés — ige
szerűség —, magyar és főleg erdélyi vallássá és egyházzá 
formálta a kálvinizmust.

A reformáció korabeli, majd a XVII. és XVIII. sz.-i 
kálvinizmus biblicizmusa és hitvallásossága nemzetmentő 
és nemzetépítő erő volt török- és labanc-dúlta pátriánk
ban. Általa egy egész nép maradt meg az Ige mellett 
magyarként és magyarnak. Örök kérdés marad: vélet
lenségből vagy szükségszerűségből történt mindez, vagy 
pedig az Ige mennyei nemzetpolitikája alapján, hogy az 
élő LOGOS a görögnek görögként és görögül, a zsidónak 
zsidóként és zsidóul szólaljon meg?

Ma már egyre többen a Reformáció igeszerűségét szek
tás pietizmusnak, népnevelő szolgálatát nacionalizmusnak 
nevezik, s mint ma is létező jelenséget, mindkettőt kita
pogatják naggyá lett népegyházunk ütőerén. Ezért nem 
minimalizálható a sokszor feltett kérdés: mennyiben végez 
az egyház igei szolgálatot, és mennyiben magyarságmen
tőt? Kétségtelen, hogy vannak egyházi irányzatok, ame
lyekben az igei szolgálat a Konfesszió és vér feletti, esetleg 
vér nélküli ökumenizmust hirdeti, s a kálvinizmust mint 
internacionális jelenséget kezeli. Ebben a szemléletben el
vész vagy legalábbis jelentéktelenné zsugorodik a népi 
nemzeti elem. Más egyházi irányzatok viszont épp ezt a 
népi, nemzeti elemet nagyítják fel és fogalmazzák mun
kaprogrammá. Az egyik irányzat szektás, a másik irányzat 
nacionalista mederbe terelheti és tereli a reformációt, kü
lönösen annak népegyházban élő tömegeit. Mindkettő a 
hajdani és egyben a mindenkori Reformáció aberrációja, 
szekta és nacionalizmus eggyé vált biblikus valóságban.

Az ezredfordulóhoz közeledve, amikor meghatványo
zódott az egyházunk történelmi létét veszélyeztető izmu
sok száma, különös gondot kell fordítanunk református 
identitásunk és egész exisztenciánk átértékelésére, lét
kérdéseink újbóli meghatározására és a „mi célból va
gyunk a világon” kérdés megválaszolására. Minél 
szélesebb rétegek bevonásával kéne mind teológiailag, 
mind zsinatilag tisztázni azt a sokunkban megfogalma

zódó aktuális kérdést, hogy mit jelent a Reformáció ma, 
a szinte egy milliót számláló erdélyi népegyházban? Ige
hirdetést vagy magyarságot, esetleg magyarkodást? A 
kérdést semmi esetre sem az azonnal kikívánkozó NEM 
felelettel válaszolhatjuk meg, hanem azzal, hogy meg
mondjuk, hogy mi is a Reformáció valójában: IGEHIRDETÉS 
MAGYARUL MAGYARNAK. Ez volt a Reformáció a XVI. 
században, majd az ellenreformációban, ez volt a libe
ralizmus és az ateizmus korában és ma sem lehet más 
az ún. fehér ateizmus időszakában.

Az önmagát szüntelenül reformáló, az idegen testet 
önmagából kilökő egyháztest vagy szervezet többé nem 
egyház és nem magyar, ha nem az Ige áll érdeklődése 
középpontjában. Az Ige feladása, tekintélyének csökken
tése, kihagyása vagy épp félreállítása az egyház egyház
jellegét semmisíti meg. Egyház csak ott van, ahol az Ige 
tisztán szólal meg és a hitvallás tisztán, hamis hangok 
nélkül válaszol reá. Másképp az egyház liberalizálódik 
és szekularizálódik, és többé már nem egyház, s ha nem 
egyház, nincs is szükség reá. A népi, nemzeti jelleg fel
adása a kommunikáció lehetőségét szünteti meg. Az az 
egyház, amelyiktől a tagok nyelve, kultúrája, sorsérdeke 
idegen, érthetetlenné, és így feleslegessé válik a tagok 
számára. Mindkét esetben halálra van ítélve.

Amikor az „igehirdetés magyarul magyarnak” elvet 
akarjuk érvényesítem sokat szidott, politikailag, de főleg teo
lógiailag veszélyhelyzetben lévő népegyházunkban, modellt 
keresünk. A modell mindig előre elkészített alkotás, amit a 
lemásolás, az újraalakítás, esetleg újra-modellezés avat 
műalkotássá. A legjobb modell viszont mindig az, amelyik 
már önmagában remekmű. Ilyen remekmű-modellnek te
kintjük a történelmi Reformációt korban jóval megelőző 
jósiási reformot. Erre emlékezünk az alábbiakban, keres
ve az „igehirdetés magyarul magyarnak” elv lehetőségei
nek egyetlen reális bázisát, a biblikus igazságot.

1. A  re form ot m eg e lő ző  történeti e sem én yek

Assarhadon uralkodása idején Asszíria az egész Ke
letet uraló nagyhatalom. Halála után Kr. e. 669-ben fia, 
Assurbanipal kerül a trónra, aki még összetartja a biro
dalmat, de a lassú felbomlást már nem tudja megakadá
lyozni. Kr. e. 650-648 között a birodalom minden részében 
belső lázadások törnek ki. A központi hatalom hanyatlik, 
s a függetlenségi törekvések egyre kevesebb ellenállásba 
ütköznek. A legnagyobb m éretű támadás Babilónia ré
széről éri a birodalmat, ahol az alkirály, Assurbanipal test
vére lázad fel a központi kormányzat ellen. Assurbanipal 
még ura a helyzetnek, de halála után fia már nem tudja 
kezében tartani a birodalmat. A Kr. e. 629-ben trónra lépő 
Szin-sar-iskun már csak formális birtokosa a hatalomnak. 
Kr. e. 625-ben a káldeusok Nabopolassar vezetésével el
foglalták Babilont és megalapították az újbabiloni (kálde
us) birodalmat. Az újbabiloni hatalmi központ és birodal
mi méretekben gondolkodó politika végleg aláaknázta 
Asszíria hatalmi elsőbbség-igényét, és ezzel együtt 
meggyengítette befolyását a kánaáni térségben.

A Kr. e. 696-642 között uralkodó Manassé, júdai király 
haláláig asszírhű politikát folytatott. Mint asszír vazallus 
minden téren kiszolgálója volt az elnyomó politikának. 
A szentíró meg is jegyzi róla: „és Manassé nagyon sok
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ártatlan vért is ontott ki, úgy, hogy Jeruzsálem minden 
felől megtelt vele, azon a vétken kívül, amellyel vétekbe 
ejtette Júdát, gonoszul cselekedvén az Úr szemei előtt” 
(2Kir 21,16). Hosszú uralkodása alatt az asszírokkal 
szembeni lojalitás, az asszír kultusz és kultúra átvétele 
a „nemzeti érzés megalázását jelentette” (J. Bright). Olyan 
szellemi és intézményi struktúrát kényszerített Júdára, 
amelyek a népi, nemzeti szabadságot kötötték gúzsba.

Halála után fia, Amon folytatta apja politikai örökségét. 
Képesség nélküli, gyenge egyéniségű uralkodó volt. Az 
asszír hatalom gyengülését nem tudta vagy nem akarta 
érzékelni a világpolitikai erők esetleges átrendeződése 
folyamatában. A nemzet létének garanciáját továbbra is 
az asszír-hűbérességben látta és nem az ősi hagyomá
nyokhoz, a nemzeti szabadság eszméjéhez való visz
szatérésben. Amon rövid ideig tartó uralkodása alatt 
(Kr. e. 642-640) a sajátosan izráeli értékek és ezzel együtt 
a dávidi birodalom és korabeli szabadság minden szinten 
történő érvényesítése még csak tudatalatti érzésként je 
lenik meg, de már átjárja az udvar és az ország minden 
gondolkodó rétegét. A kérdés csupán csak az volt, hogy 
mikor és milyen formában lehet kimondani az elszakadást 
és miképpen lehet hozzálátni a szükséges nemzeti res
taurációhoz?

Kr. e. 640-ben a király szolgái, feltehetőleg az asszír
ellenes párt, a nemzeti ébredés militáns képviselői meg
ölték Amont. Ezzel a nemzeti függetlenség és egy újra
gondolt nemzeti orientáció folyamatát akarták felgyorsítani. 
A föld népe viszont (ám háárec) — s itt a vidéki arisztok
ráciára kell gondolnunk — elhamarkodottnak minősítette a 
gyilkosságot elkövető udvari párt cselekedetét. Bár tervük 
közös volt, mégis leverték a lázadást, és a megüresedett 
trónra a megölt király fiát, a 8 éves Jósiást ültették.

2. Jósiás és a n em ze ti szabadságharc

Jósiás Kr. e. 640-609 között uralkodott. Hogy hány éves 
lehetett, amikor ténylegesen átvette az uralom gyakorlását, 
nem tudjuk. A jelek arra utalnak, hogy az első esztendőkben 
a vidéki arisztokráciából álló koronatanács vezette az orszá
got A gyermek király nevében kormányzó tanács rövid idő 
leforgása alatt előkészítette az Asszíriától való elszakadás 
politikai programját. Erre nagyszerű lehetőséget kínált 
Egyiptom erősödő asszír-ellenes külpolitikája is. A júdai 
nemzeti politika irányváltásának első jelei azonban csak 
Jósiás uralkodásának 8. esztendejében kerülnek a nagy 
nyilvánosság elé. A 12. esztendőben pedig, amikor már 
feltételezhetjük, hogy Jósiás kezébe vette az ország igaz
gatását, hivatalosan is sor kerül az elszakadás kihirdeté
sére. Jósiás megszünteti a hivatalos asszír kultuszt. Ezzel 
a hűbéri viszony megszűnését, a kötelező adófizetés fel
függesztését és egy új nemzeti létalap megteremtésének 
programját deklarálja (2Krón 34,3; 2Kir 21,19-26).

Az asszír kultusz által lebénított részben udvari, rész
ben nemzeti teológia ismét színre léphetett. A Dáviddal 
kötött szövetség átértékelődik, újrafogalmazódik és ak
tualitást nyer. Ezzel a saját alapjait kereső júdai teológiai 
és politika kifejezési formájává válik.

Kétségtelen, hogy Jósiás ennek hatására lát hozzá a 
dávidi birodalom határainak helyreállításához, a hajdan 
kettészakadt ország egyesítéséhez. A központi hatalom 
gyengülése következtében az asszír közigazgatás már 
nem tudta katonai ellenőrzés alatt tartani a négy köz
igazgatási tartományra felosztott Északi országot. Így Jó
siás dávidi és salamoni tróneszméje nem ütközött 
különösebb ellenállásba. Először Samária déli részét, 
majd az egész Samáriát foglalta el. Nyugaton a tenger

partig terjesztette ki a határokat, északon pedig Megiddó, 
az asszír tartományi főváros felé orientálódott.

A Kr. e. 922-ben kettészakadt ország újraegyesítését 
kétféleképpen ítélheti meg a történetírás: 1. mint Jósiás 
imperialisztikus törekvését, melyben az uralkodó hatalmi 
ambíciói játsszák a döntő szerepet, 2. mint a zsidó na
cionalizmus fellángolását, melyben a mássággal és a má
sokkal szembeni intoleranciáé a döntő szó.

Jósiás nemzeti szabadságharcának és újrafogalmazó
dott dávidi tróneszméjének azonban más jelleget ad az 
a tény, hogy a szabadságharc és a nemzeti erők ösz
szefogásának és egységesítésének programja egyidejű, 
szimultán jelenség a belső reformprogrammal. Júda úgy 
értékeli át állami létét és akarja megteremteni a mások 
által összetört dávidi államideált, hogy közben revízió alá 
vonja Istennel való kapcsolatát, benne kultuszát, teoló
giáját és kultúráját. Ezzel Isten előtti létét, identitását és 
történelmi missziói tudatát helyezi új alapokra.

3. A  reform

A reform a „ház romlásának kijavításával”, templom
renoválással kezdődött. Ez a renoválás önmagában még 
nem reform, csupán olyan akció, amelyik nélkülözheti a 
belső tartalmat. Hogy ez az életet csírájában hordozó ak
ció mégis reformmá vált, azt két egymást követő ese
ménynek köszönheti:

1. Hilkia, a főpap a renoválás során rátalált a templom 
falába befalazott Törvénykönyvre. Az eddig elrejtett 
könyvet, mint megtalált kincset átadta Sáfánnak, az író
deáknak, hogy vigye el és olvassa fel a király előtt.

2. A király, miután meghallgatta a könyv beszédét, 
meglágyult a szíve (rak halébáb =  józan lett a szíve), 
megszaggatta ruháit és elkezdett sírni az Űr előtt.

Az első esemény a reform lehetőségét teremtette meg. 
Ott, ahol a főpapok vagy bárki más megtalálja a Szövetség 
könyvét, értsd: az Igét, ott megteremtődik a reformáció 
vagy egyszerűbben: a reform szellemi lehetősége. A má
sodik esemény, Jósiás személyes viszonyulása program
mal tölti ki a lehetőség adta keretet, s így a reform intenzív 
mozgalommá válik. Ha Jósiás visszautasította volna az 
Igét, a szabadságharc csupán nemzeti renaissance-jelen
ség maradt volna. Így átminősült, s mint Igehordozó Ige
szolga lett belőle.

Az Ige által megszólított király az egyéni viszonyu
láson, az individuumban szükségképpen végbement sze
mélyiségcserén túl, a közösség felé irányítja az Ige 
hatósugarait. A közösségre nézve megállapítja, hogy az 
atyák nem engedelmeskedtek az Igének. A múlt revíziója 
ez a megállapítás és közösségi bűnbánathoz vezető ha
talom. A jövőt illetően a prófétai szó felé irányítja a te
kintetet. A király elküldi szolgáit, hogy megkérdezzék az 
Urat őérette és a népért. A prófétai szó, amelyet itt Hulda 
prófétanő mond ki, nem az Igét legitimálja, annak nincs 
szüksége erre, hanem a megértését és a jövőre történő 
applikációját. Helyes-e mindaz, amit Jósiás tesz? A pró
fétai szó bátorítására a Jóslásban végbement belső fo
lyamat így válik közösséget átfogó és átalakító erővé.

Jósiás egybegyűjti a népet Jeruzsálembe, ahol minden
ki hallatára felolvassák a Szövetség könyvét. Az Ige meg
hallását követi a szövetségkötés aktusa. Szövetséget 
kötnek az Úr előtt, hogy ők az Urat fogják követni és 
parancsolatait teljes szívből és lélekből meg fogják őrizni. 
Ez a szövetségkötés az Úr előtt és nem az Úrral történik. 
Ez utóbbi felesleges, mert már adott, már megtörtént a 
Sínai-hegynél az Egyiptomból való kivonuláskor. Ehhez 
az ősi szövetséghez csupán csak vissza kell térni, érvé
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nyességét el kell ismerni. A nép szövetségkötése az Úr 
előtt tehát elkötelezés, odaszánás, visszatérés a. Dáviddal 
kötött szövetségnél régebbi rendbe, az amfi ktioniába, Jah
ve egyetlen legitim és valóságos királyságába.

Ami ezután történik, ennek a nagy, ünnepélyes szán
déknak, elhatározásnak a kivitelezése: Jósiás megégetted 
a Kidron völgyében a Baál, az Asera és a mennyei seregek 
bálványait. Felszámolja a Molok oltárokat, hogy senki se 
vigye át többé a tűzön se fiát, se leányát. Kiírtja a ma
gaslatokon tömjénező papokat és azokat, akik a bálvá
nyoknak áldoztak. Lerontja a férfiparáznák házait, 
eltávolítja a napnak szentelt lovakat és a nap szekereit 
megégeti. Kiírtja az országból az ördöngősöket és a ti
tokfejtőket. Leromboltatja a Salamon által épített Astóret, 
Kámos és Mikom oltárokat. Hasonlóképpen cselekszik 
a Jeroboám által épített bétheli oltárral is.

A király minden tette, még ha sokszor erőszakhoz is 
kellett folyamodnia: tisztogatás. Az egész országot tisz
tította meg a mezopotámiai, kánaáni és egyiptomi babo
náktól, a kulturális és vallási beütésektől. Ezzel tiszta, 
igeszerinti teológiát, az Ige iránt engedelmes kultúrát és 
életformát akart teremteni. Az Ige tekintélye alatt nem 
félt a salamoni és jeroboámi kulturális és történeti örök
ség revíziójától sem. Pusztulni kellett minden örökségnek, 
amely hacsak hányadában is, de ellenkezett mindazzal, 
ami megíratott a Szövetség könyvében.

A jósiási reformintézkedések sikerét két záróesemény 
fémjelzi: 1. a vidéki papságnak a jeruzsálemi hierarchiába 
történő beolvasztása és 2. a páska megünneplése. Az első 
a kultusz centralizálását jelenti. Minden centralizációs tö
rekvés megkérdőjelezhető, s mint perszonáluniós jelen
ség, kifogásolható. A vidéki kultuszhelyek felszámolása 
az istentiszteleti alkalmakat szűkítette le és helyezte át 
a sokak számára távoli Jeruzsálembe. Ezzel a vidék és 
a főváros papsága között is feszültségeket, érdek- és te
kintélyellentéteket szült. Jósiás reformjában viszont a kul
tusz ellenőrizhetősége, a tantisztaság felülvizsgálása és 
etikai szempontok játszottak elsődleges szerepet.

A második záróesemény, a páska megünneplése a re
form tulajdonképpeni koronája. A szabadság igazi ünne
pe. A szentíró megjegyzi: „nem szereztetett olyan páska 
a bírák idejétől fogva, akik az Izráelt ítélték, sem pedig 
az Izrael és a Júda királyainak minden idejében, hanem 
csak Jósiás 18. esztendejében szereztetett ilyen páska az 
Úrnak Jeruzsálemben” (2Kir 23,22-23). Ez a megünnepelt 
páska először: igei hűség. Megülték a páskát, mert meg 
volt írva a Szövetség könyvében. Másodszor: az ősi gyö
kerekhez való visszatérés, emlékezés az atyák nagy sza
badulására. Harmadszor: a végbement reformáció ünne
pe, a mindenkori szabadulás és nagy szabadság hálaadása.

Jósiás uralkodása idején az egész Izrael visszatért az

Úrhoz. Életét, történelmi hivatását helyezte a dávidi szö
vetségnél régebbi szövetségre. Nehéz vállalkozás volt, 
mert akkor is gonosz idők jártak. A délen erősödő Egyip
tom, a keleten növekedő és terjeszkedő Babilon szkepti
kussá tette a reform szabadságeszméjét. De minden ború, 
szkepszis és létfélelem ellenére győzött a re-formáció, 
mert erő, remény és derű volt benne az örök Ige, amelyre 
a reformkortárs, Jeremiás próféta évtizedeken át figyel
meztette a reformot követő nemzedéket. Hogy Jeruzsálem 
és vele együtt az egész ország az örök Ige felhangzása el
lenére elbukott, az nem a reform hiányosságának tudható 
be. Annak gyökerei másfelé ágaznak: a reformációt csak 
külsőségekben megünneplő emberi szívek felé.

Jeruzsálem Kr. e. 586-ban elbukott. Ettől függetlenül az
zal, amit Jósiás tett, modellt teremtett, típust alkotott, hogy 
minden jelen és jövőbeli reformtörekvés visszatérjen hozzá.

4. A  reform  m odell-értéke  m a

A jósiási reform modell-értékét ma sem homályosítja 
el semmi. A Nabukodonozor által felgyújtott templom
romok sem.

Modell ez a reform azért, mert:
1. megtalálta a Szövetség könyvét, az Igét. Nincs re

formáció Ige nélkül és semmi sem újul meg, ha nem az 
Ige tekintélye alatt fogannak az újító jószándékok. Min
den Ige nélküli reformáció az Ige-ellenes reform lehe
tőségét hordozza magában. Re-formáció és itt a hangsúly 
a re-n van, csak az Ige által lehetséges. Ha nem az Igére 
re-formálunk, akkor deformálunk és deformálódunk, s 
ami történik, az deformáció.

2. Egyéni és közösségi magatartást alakított ki, mind 
a múlttal, mind a jövővel szemben. A múltat revízió alá 
vette, a jövőre nézve pedig elkötelezte magát az Ige mel
lett. Szent, nagy, igaz és őszinte elszánás és elkötelezés 
nélkül a legjobb reformtervek is íróasztalok süllyesztő
iben maradnak. A nagy elszánásban és elszámolásban 
megtisztul a szív és minden Ige által fogant szándék nagy 
tetté, az Ige örök tettévé válik.

3. Az egész népet és az egész országot tisztította meg 
a lelki, a szellemi, a kulturális és az erkölcsi salaktól. 
Egyént és közösséget, és mindkettőt egészen. A reform 
Igére és népre néző egész politikuma az Isten szerinti 
élet egyéni és közösségi igenlése volt, Amikor naggyá 
lett, frazeológiákba menekülő, exisztenciájában megin
gott, teológiájában kuszáit népegyházunkban a magyar
nak szóló magyar igehirdetésről beszélünk, nem értünk 
és nem érthetünk mást alatta, mint amit Jósiás Igével 
a szívében tett egy egész nép megtartásáért.

Molnár János

Jézus önmagáról adott kijelentései

Hermeneütikai alapvetés1

1. M eghatározás

A fenti cím alatt a földi Jézusnak azokat a szóbeli 
megnyilatkozásait vizsgáljuk, amelyekben ő expressis 
verbis önmaga kilétéről, küldetéséről, szándékairól nyi
latkozik. A Jézus önkijelentésével kapcsolatos textusok 
— a dolog természetéből adódóan — kizárólag az evan

géliumok szövegében találhatók. Nem sorolhatók a cím
ben jelzett kategóriába azok a megnyilvánulások, melyek
ben Jézus indirekt módon tanít önmagáról (pl. 
példázatok); amikor mások mondják ki véleményüket Jé
zusról (pl. Péter hitvallása); vagy ha Jézus cselekedetei 
eszközével adja tudtul, hogy Ő kicsoda (pl. csodák). 
Ugyancsak nem ebbe a műfaji kategóriába tartoznak a



feltámadott Jézus önkijelentései, akár az evangéliumban, 
akár a Jel-ben fordulnak elő.

Ez a leszűkítés természetesen nem azt jelenti, hogy 
az egyéb műfajokba tartozó részektől elvonatkoztatva 
foglalkozhatnánk Jézus önkijelentéseivel, hiszen ezek az 
önmeghatározások szervesen beleépülnek az evangéliu
mok összefüggéseibe, és értelmezésük csak ezekben az 
összefüggésekben lehetséges.

Éppen az evangéliumok sajátos műfaji jellegzetességei 
indikálják az értelmezés szempontjából alapvető, és meg 
nem kerülhető kettős kérdést; a) milyen igénnyel lépett 
fel, illetve kinek tartotta Jézus önmagát; b) kinek ábrá
zolják Jézust az evangéliumok? Illogikusnak tűnhet a kér
dést ilyen kettősségben feltenni, a 20. századi 
újszövetségi teológia alakulásának egyes eseményei azon
ban indokolttá teszik ezt.

II. A  m essiás-kérdés

Az egyetemes keresztyén egyház legalapvetőbb hit
tétele az, hogy a názáreti Jézus a Krisztus, azaz a megígért 
Megváltó, tehát a messiás. Az újszövetségi kijelentés alap
ján közel két évezreden át magától értetődőnek tűnt, hogy 
ennek a hittételnek az alapja az a történeti tény, hogy 
maga Jézus messiásként jelentette ki önmagát. A keresz
tyén teológia jelentős területein (így pl. az angolszász, 
illetve skandináv teológiában) ez a hagyományos felfogás 
többé-kevésbé ma is érvényesül. A magyar teológiára el
sősorban hatást gyakorló német teológiában azonban — 
az ún. vallástörténeti iskola századforduló körüli virág
korának hatására, a későbbiekben pedig elsősorban Bult
mann nevéhez kapcsolhatóan — előtérbe került ennek 
a ténynek a tagadása, vagyis az az állítás, hogy Jézus 
nem tartotta önmagát Messiásnak, hanem ez az ábrázolás 
csak a gyülekezeti tradíció utólagos produktuma, hitval
lása.2 A Jézus önmagáról adott kijelentéseit magyarázni 
szándékozó magyar lelkipásztor ezzel a problematikával 
előbb vagy utóbb szembetalálkozik. A jelzett szemlélet- 
mód indoklása és árnyalása eléggé széles skálán mozog, 
és elsősorban Jézusnak a messiási váradalmakhoz való 
viszonyát, illetve a messiási cím használatával kapcsolatos 
tartózkodását vizsgálja, minuciózus szövegkritikai elem
zések segítségével. Megjegyzendő, hogy ezekben a szö
vegkritikai vizsgálódásokban meglehetősen sok a 
hipotetikus, olykor prekoncepciós elem, és ennek meg
felelően az eredmények is divergálnak.

A problémakör megvilágítása céljából érdemes idézni 
Bornkamm viszonylag mérsékelt és árnyalt vélekedését, 
már csak azért is, mert munkája magyar nyelven is hoz
záférhető és eléggé széles körben ismert. „...Nincs semmi 
alapunk annak a kétségbevonására, hogy fellépésével és 
munkásságával Jézus valóban messiási váradalmakat éb
resztett fel, és hogy arra a hitre is talált, hogy ő a megígért 
üdvözítő (vö. Lk 24,21). Ezért nem beszélhetünk arról, 
hogy Jézusnak a passió előtti története „messiástalan” lett 
volna, hanem bizonnyal mondhatjuk azt, hogy ez a tör
ténet összetört messiási váradalmak mozgalmának tör
ténete. Olyasvalakinek a története, akiről azt remélték, 
hogy ő a messiás, ő maga azonban nem csupán bukása 
végső percében, hanem egész igehirdetésében és egész 
munkásságával kiábrándította híveit azokból a remény
ségekből, amelyek ráirányultak... ebben a felismerésben 
meg ne tévesszen bennünket az, hogy az evangéliumok
ban magukban sok egyértelműen messiási szövegrésszel 
találkozunk. Ezekben elsősorban és közvetlenül a gyü
lekezet hitvallását és az őskeresztyénség teológiáját kell 
felfedeznünk és felismernünk.”3 Bornkamm végül is arra

a következtetésre jut, hogy az, ami az evangéliumokban 
előttünk áll, az elsősorban a názáreti Jézusnak a feltá
madott Krisztus felől történő értelmezése.

Ezzel és hasonló megoldási kísérletekkel az a prob
léma, hogy végül is elcsúsztatják a mondanivalót, és nem 
arra a kérdésre felelnek, amelyet feltettek, tehát hogy 
Jézus messiásnak tartotta-e önmagát, hanem hogy ezzel 
kapcsolatban mi volt az ősgyülekezet, illetve az evangé
listák reflexiója. Kiindulnunk pedig mégiscsak abból kell, 
hogy az evangéliumok interpretációjának minden kéryg
matikus sajátossága ellenére azok nem csak a húsvét utá
ni gyülekezet hitvallását adják vissza, hanem Jézusnak 
önmagáról adott kijelentését. Ismét német nyelvű — noha 
nem német — teológust idézve: E. Schweizer, az Em
berfia-kérdéskörrel kapcsolatban ezt mondja; „Hogyan 
volna lehetséges, hogy Jézus azokban a szavaiban, ame
lyekben teljhatalmát nyilvánítja ki. egy önmagánál na
gyobb valakinek a váradalmáról szólna? Ha valaki mást 
várt volna, mint messiást, nehéz volna megmagyarázni, 
hogy hogyan következhetett be az, hogy a gyülekezet Jé
zust jelölte meg, mint Emberfiát.”4

Az evangéliumok szövegének ismeretében arra a kö
vetkeztetésre kell jutnunk, hogy Jézus messiásnak tartotta 
önmagát, ennek a ténynek a kinyilvánításában, kimon
dásában viszont rendkívül tartózkodó volt. Ez a tartóz
kodás érzékelhető azokban az evangéliumi ábrázolásokban 
is, amelyek Jézus önmagáról adott kijelentéseit tartalmaz
zák. E tartózkodás azonban nem tartalmi, hanem formai 
jellegű. Azaz: Jézus önmagáról adott kijelentése megje
lenési formáiban eltér attól, ami tőle első megközelítésben 
elvárható volna, hogy ugyanis korának váradalmaira rea
gálva kimondja: én vagyok a messiás. Kijelentésének 
módja éppen azt a célt szolgálja, hogy ezektől a vára
dalmaktól elhatárolja önmagát. Így jutunk el ahhoz a kér
déshez, amely Jézus önmagáról adott kijelentéseinek 
értelmezése és magyarázása szempontjából valóban re
leváns és megkerülhetetlen: milyen viszonyban volt Jézus 
messiási öntudata és önkijelentése Izrael (korabeli) mes
siási váradalmaival? A válasz Jézus isteni szuverénitá
sának tényéből adódik, és abban konkretizálható, hogy 
Jézus nem ezeknek a váradalmaknak megfelelően, azokat 
mintegy igazolva, hanem közvetlenül isteni szuverénitá
sából és autoritásából vezeti le Messiás-voltának kije
lentését. A magyarázatnak tehát Jézus önmagáról adott 
kijelentését konfrontálnia kell ezekkel a váradalmakkal, 
mégpedig olymódon, hogy ez a szembesítés nem csupán 
az ószövetségi előzményeket veszi figyelembe, hanem leg
alább ilyen mértékig tekintettel van az intertestamentális 
eseményekre is, amelyek a korabeli zsidó váradalmakat 
alapvetően meghatározták.

jézus messiás-voltával, messiási önértelmezésével kap
csolatban sematikusan az alábbi képet lehet felvázolni.

Isten ígéretei

Ószövetség intertest. kor Jézus Krisztus 

váradalmak

A jézusi önkijelentések magyarázatának alapkérdését
tehát úgy kell feltenni, hogy melyek azok a mozzanatok,
amelyek során ez az önkijelentés továbbviszi az ószö
vetség legitim vonalát — noha autoriter módon kezelve
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azt — és mi az, amivel ellene mond kora hamis vára·· 
dalmainak.

A fentiekből még egy következtetést le kell vonnunk. 
Nyilvánvaló, hogy nem tehetünk olyan, megkülönbözte
tést, amely szerint lett volna a történeti Jézus tevékeny
sége egyfelől, amely kortársaiból akarata ellenére váltott 
ki messianisztikus reflexiókat, másfelől ettől szinte tel
jesen függetlenül létezne egy olyan utólagos értékelés, 
amely szerint Messiásnak tartotta önmagát, s ez tükrö
ződnék az evangéliumokban. Ugyanakkor tény, hogy az 
evangéliumok Jézussal kapcsolatos mondanivalójukat, 
önkijelentésének megnyilvánulásait hitvallásos formában 
közlik, ilyenformán a magyarázás alapkövetelménye is az, 
hogy azt ne didaktikus vagy bizonyító szándékok vezé
reljék, hanem hitvallásosak. A magyarázatnak tehát el
sősorban hitvallásnak kell lennie, és célként is hitvallásra, 
egzisztenciális döntésre kell buzdítania.

III. A  jé z u s i  ö n kije len tések  alaptípusai

A) A z  Emberfia-textusok
Ezekben a textusokban az alapvető problémát az je 

lenti, hogy azokban Jézus az Emberfia kifejezést, mindig 
egyes szám harmadik személyben használja. Ez adott ese
tekben vitathatóvá teszi, hogy valóban önmegjelenésről 
van-e sző. A másik alapkérdés az, hogy ez a kifejezés 
mennyiben tekinthető messiási epitetonnak. Ennek meg
felelően a kifejezéssel kapcsolatos teológiai diszkusszió 
— amelyet csak egészen vázlatosan érinthetünk — a 
következő kérdések körül bontakozik ki:

1) Hol ismerhető fel az Emberfia kifejezés eredete, 
illetve az előzmények mennyiben határozzák meg a jézusi 
szóhasználatot? Egyértelmű az, hogy a görög kifejezés 
(hüios tou anthrópou) a héber ben ádám, illetve az arám 
bar enás kifejezések tükörfordítása. Ezek a kifejezések 
az egyes embert, az individuumot jelölik a kollektív je 
lentésű ádám, illetve enás szavakkal szemben. Az a tény, 
hogy az evangéliumok görög szövege ezt a szókapcsolatot 
ilyen formában használja, annak ellenére, hogy ez a ki
fejezésforma a görög nyelvtől idegen, arra vall, hogy azt 
terminus technikusként értelmezték. Összefoglalóan, azt 
lehet megállapítani, hogy az „emberfia” kifejezés a zsidó 
apokaliptikában a végső idők üdvösséghozó alakját je 
lenti.

E vonatkozásban említeni szokták az etióp Hénók 
könyvét, valamint 4. Ezsdrás könyvét, ezek azonban el
sősorban keletkezési idejük miatt nem vehetők figyelem
be az evangéliumi Emberfia-kép kialakulása szempontjából. 
Figyelembe veendő viszont a Dán 7. rész Emberfia-áb
rázolása (a Dán 7,13 idézet formájában is szerepei Mk 
13,26 par.: 14,62 par. esetében). E. Schweizer veti fel 
annak a lehetőségét, hogy az Emberfia fogalom újszö
vetségi használatának hátterében az Ezékielnél nyolc
vanhét alkalommal előforduló emberfia kifejezés áll, s 
hogy ezek jól kirajzolják a szinoptikus Emberfia-fogalom 
körvonalait.5

Közvetlen irodalmi összefüggésről azonban itt nem be
szélhetünk. Összefoglalóan azokkal érthetünk egyet, akik 
szerint az evangéliumokban szereplő „az Emberfia” fo
galom formai egyezések és ráhatások ellenére sem ere
deztethető tartalmilag egy sajátos zsidó tradícióból, 
hanem annak gyökere magának Jézusnak a tevékenysé
gében, illetve önkijelentésében található.

2) A diszkusszió másik csomópontja az a kérdés, hogy 
maga az Emberfia szóhasználat az evangéliumokon belül 
honnan ered. Egyesek szerint (W. Bousset, H. Conzel
mann) a szóhasználat teljes mértékben a palesztínai

ősegyház utólagos konstrukciója. Vannak, akik a szóhasz
nálat egyes előfordulásait magára Jézusra vezetik vissza 
(Bultmann) azzal a fenntartással, hogy viszont Jézus ezek
ben az esetekben nem önmagáról, hanem egy rajta kívül 
álló személyiségről beszél. Mindezekkel szemben megint 
csak azokkal érthetünk egyet, akik szerint a szóhasználat 
magára Jézusra megy vissza, és „az Emberfia” alatt ő 
sajátmagát érti. L. Goppelt, valamint E. Schweizer ezen 
a véleményen van6 azzal a fenntartással, hogy nem bi
zonyos. miszerint Jézus ilyenkor mindig önmagáról be
szél-e, másrészt nem lehetünk bizonyosak minden 
esetben afelől, hogy az eredeti szövegben is ez a kifejezés 
szerepek. Lehetséges, hogy a jézusi szóhasználat ana
lógiájára később a tradíció, vagy maga az evangélista vál
toztatta meg, illetve egészítette ki így a szöveget (pl. Mk 
8,27 — Mt 16,13; vagy a Mt 10,32 — Lk 12,8). Ezekben 
az esetekben az Emberfia kifejezés szekundernek tűnik, 
ugyanakkor e helyek jó példái annak, hogy a tradíció 
az Emberfia-logionokat az egyes szám harmadik szemé
lyű szóhasználat ellenére is Jézus önmagáról adott ki
jelentéseiként értelmezték.

A magyarázat módjára nézve mindebből azt a követ
keztetést vonhatjuk le, hogy szövegkritikai megítélésüktől 
függetlenül az Emberfia-igéket úgy tekinthetjük, mint Jé
zus önmagáról adott messiási kijelentéseit. Ebből a szem
pontból kell azután különbséget tenni e kijelentések 
három csoportja között:

a) A megjelent, jelen lévő Emberfiával kapcsolatos ki
jelentések. Az ebbe a csoportba tartozó textusoknak két, 
egymással feszültségben lévő változata van: a Jézus telj
hatalmával kapcsolatosak (pl. Mk 2,28 par.; 2,10 par.), 
valamint azok, amelyek arról szólnak, hogy az Emberfia 
kiszolgáltatott, alacsony helyzetben van (pl. Mt 8,20 par.;
11,19 par.). A feszültség abban oldódik fel, hogy ezek 
a lókusok azt juttatják kifejezésre, hogy az Emberfia nem 
ehhez a világhoz tartozik, nem ebben van igazán „itthon”, 
hanem a mennyeiben.

b) Azok a textusok, amelyek az Emberfia szenvedé
sének és halálának szükségszerűségével kapcsolatosak. 
Ezeknek karakterisztikus jellegzetessége, hogy nem a 
nyilvánosság, hanem kifejezetten a tanítványok számára 
hangzanak el (Mk 8,31; 9,31: 10,33; 9,12; Lk 17,25;
22,21 kk).

c) A harmadik csoportba azok a textusok tartoznak, 
amelyek az Emberfia végső, eschatalogikus megjelené
sével kapcsolatosak. Ezek szerint az Emberfia hirtelen, 
rendkívüli jelenségek közepette, mint mennyei bíró és 
szabadító jelenik meg (Mk 13,26; 14,62; Mt 24,27kk). 
Ezekben az esetekben a fő motívum a mellette való dön
tésre, illetve a készenlétre történő felhívás.

Az egyes csoportok megkülönböztetése indokolt. Egy 
adott textus magyarázatánál figyelemmel kell lennünk ar
ra, hogy az Emberfia-fogalom által kifejezett tartalomnak 
melyik speciális aspektusára kerül a hangsúly. Ezt azon
ban úgy kell megtennünk, hogy az egészet lássuk magunk 
előtt. Ez mindenek előtt azt jelenti, hogy semmi esetre 
sem értelmezhetjük ezeket a textusokat úgy, mint ame
lyek Jézus emberré léteiének kérdéskörét tárgyalják. Az 
Emberfia-fogalom terminus technikus volta ellenkezőleg 
azt indikálja, hogy ezekben az esetekben azt mutassuk 
fel: hogyan jutott érvényre Jézus emberi alakjában ma
radéktalanul és egyértelműen Isten-volta. Ezt az értel
mezési módot jól alátámasztja a Mk 9,31-ben található 
szójáték: az Emberfia emberek kezébe adatik. A két fo
galom (Emberfia-emberek) nem szinoním, nem is dia
lektikus, hanem antagonisztikus viszonyban áll 
egymással. Így adódik az a döntő szempont, amely minden 
Emberfia-textus közös vonása: az emberi tapasztalattal,
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az empirikus megközelíthetőséggel szemben a hit dön
tésén alapuló megismerés Jézust teljhatalmú úrnak, Mes
siásnak, Isten küldöttének fogadja el.

B) Én vagyok... kezdetű  önkijelentések.
Az ego eimi (én vagyok) kezdetű önkijelentési formá

nak a hátterét egyértelműen az Ószövetségben ismer
hetjük fel. Ebből a szempontból azoknak az ószövetségi 
textusoknak van relevanciájuk, amelyekben Jahve úgy je 
lenti ki magát, mint szabadító, a történelemben cselekvő 
Isten (1Móz 15,7; 17,1; 28.13; 2Móz 20,2; 3,14 stb.). 
Ez a hangsúlyos önmegjelölés a korabeli kelet politeista 
környezetében az Ószövetség abszolút monoteizmusát 
hangsúlyozza és azért szükséges, hogy Izrael hűségét biz
tosítsa az egyetlen Istenhez. Gyakran találkozunk az ani 
hu, ani JH VH  formulával Ezékielnél és a Deuteronomi
umban. Legerőteljesebben pedig a Deuteroézsiaiásnál ta
lálható Isten-beszédek mutatják fel Istennek a 
természettel és a történelemmel kapcsolatos teljhatalmát 
(Ézs 44,24; 44,6; 45,5.23 stb.). Az Isten-beszédeknek ez 
a hangsúlyos én-stílusa megtalálható a zsidó és keresz
tyén apokaliptikus irodalomban is. Összefoglalóan azt 
mondhatjuk, hogy az Ószövetségben Jahve által kimon
dott „én vagyok” hangsúlyos és exkluzív, más istenség 
elismerését abszolút módon kizáró isteni önkijelentési 
forma.

1) Szinoptikusok. Az ószövetségi háttér figyelembe
vételével a Jézus által kimondott „én vagyok...” kezdetű 
önkijelentések messiási önkijelentésként értelmezendők. 
Ezek a kijelentések a szinoptikusokban különféle hang
súly-árnyalatokkal fordulnak elő.

a) Mk 6,46-52 és par.-ben epifánia-történetről van szó. 
A tanítványok minden egyéb tényezőtől függetlenül, ki
zárólag önkijelentése alapján ismerik fel Jézust.

b) A hegyi beszéd antitéziseiben (Mt 5,21-48) Jézus 
szinte provokatív módon állítja szembe a maga kijelen
tését azzal, amit „a régiek” hirdettek, és erre a szem
beállításra szolgál az egó de legó hümin formula. Itt nem 
arról van szó, hogy Jézus az ószövetségi és intertesta
mentális kazuisztikát egy új törvénnyel helyettesíti, hanem 
azt mondja ki, hogy egyedül ő  a Tóra autentikus ma
gyarázója és értelmezője. Az antitézisek így voltaképpen 
nem viták, hanem a Tóra intencióinak isteni autoritással 
történő kinyilvánításai. Hasonló töltésű az egó kifejezés 
Mt 11,28kk-ban is,

c) A szinoptikus apokalipszisben (Mt 24,1kk par.) 
ugyanez a gondolati tartalom ismét egy más aspektusból 
tekintve kerül előtérbe. Itt olyanokról van szó, akik 
visszaélve az egó eimi kifejezéssel, mint Jézus önkije
lentésének terminus technikusával, az ő nevében lépnek 
fel, tehát Jézus autoritását jogtalanul és tisztességtelen 
célok érdekében használják fel.

d) Egészen pregnánsan nyilvánul ki Jézus messiási ön
kijelentése azzal az egó eimi-vel, amelyet a Nagytanács
ban elhangzó kérdésre ad válaszként. Nyomatékosabbá 
teszi ezt, hogy itt e formula az Emberfia kifejezéssel 
együtt jelenik meg (Mk 14,62).

4) A feltámadott Jézus az egó eimi kifejezéssel ta
nítványai számára a földi Jézussal való identitását juttatja 
kifejezésre (Lk 24,39). Mt zárójelenetében Jézus az Atyá
tól kapott teljhatalmát nyilvánítja ki, és ígéretét, hogy övé
ivel marad, az én (egó)... veletek... vagyok  (eimi) 
formulával fejezi ki. Ezek a kijelentések tehát műfajilag 
kettős kategóriába sorolhatók: egyrészt kapcsolatban 
vannak a földi Jézus önkijelentéseivel, és a kontinuitást 
hangsúlyozzák, másrészt azonban értelmezésüknél figye
lemmel kell lenni a Jézus feltámadása és megjelenései” 
című műfaj komplexumra is.

f) Végül vannak textusok, amelyekben az egó szemé
lyes névmás nem hangzik el, de tartalmi szempontból 
ebbe a kategóriába sorolhatóak. Ilyenek az „azért jöttem, 
hogy...”, illetve „nem azért jöttem, hogy..." kezdetű lókusok.

2) János evangéliuma. Messiási önkijelentésnek te
kintendő az „én vagyok...” kezdetű jézusi formula a Jn- 
ban is, ez azonban a szinoptikusoktól eltérő akcentussal 
szerepel itt A Jn-ban található egó eimi kezdetű jézusi 
kijelentések sajátos kategóriát képeznek, és megkülön
böztetendők azoktól a lókusoktól, amelyekben csupán 
egy hangsúlyos „én” szerepel, mint pl. Jn 7,29; 9,39. E 
kijelentések sajátos szerkezeti felépítésűek. A kezdő 
egó eimi-t követi a „képi” kijelentés, tehát annak a meg
határozása, hogy Jézus minek nevezi önmagát; ezt ki
egészítheti egy jelző vagy határozó, s erre következik a 
kijelentés részletesebb kifejtése. Ezeket a formulákat 
polemikus meghatározottságúnak tekinthetjük, amelyek
ben Jézus olyan valakikkel szemben állítja önmagáról, 
hogy ő az ajtó, a pásztor stb., akik magukat nevezik 
annak. Ezek a legvalószínűbben gnosztikus Megváltó- 
alakok.

Részletesebben áttekintve, a következő ilyen formu
lákat találjuk: jézus az élet kenyere (Jn 6,35kk); a világ 
világossága (8,12kk); az ajtó, illetve a juhok ajtaja 
(10,1kk); a  j ó pásztor (10,11 kk); az igazi szőlőtő (15,1 kk); 
az út, az igazság és az élet (14,6kk).

A magyarázat módszerét tekintve a legfontosabb 
szempont, hogy ezeket a textusokat nem lehet példázat
ként vagy allegorikusan értelmezni. Nem arról van tehát 
szó, hogy kereshető volna egy vagy több azonossági pont 
(hogy pl. Jézus olyan, mint a pásztor stb.), hanem Jézus 
a pásztor, abszolút értelemben. Jézus személye a kiin
dulási pont, és innen nézve telik meg tartalommal maga 
a kép. Némileg kiélezve: nem Jézus olyan, mint egy jó 
pásztor, hanem a többi pásztornak kell(ene) olyannak len
nie, mint Jézus. Jézus nem egyszerűen „hasonlít” egy sző
lőtőhöz; egyetlen szőlőtő sem tudja felmutatni, hogy 
kicsoda ő, hanem Jézus maga a szőlőtő, rajta kívül senki 
és semmi.7

IV. G yakorlati szem p o n to k

1) Mint már korábban is említettük, a jézus önkije
lentésével kapcsolatos perikópák alapszempontja kell 
hogy legyen a hitvallásos szemlélet.

2) Szükséges a kontextus vizsgálata, különböző 
összefüggésekben:

a) Az egyes kijelentéseket sohasem önmagukban, ha
nem mindig az adott perikópa egészének összefüggésé
ben vizsgáljuk. Ilyenformán meg kell határozni az illető 
perikópa műfaját (csoda, beszéd, példázat stb.) és arra 
a műfajra vonatkozó szabályokat is figyelembe kell venni.

b) Figyelni kell arra, hogy milyen a közvetlenül kap
csolódó evangéliumi részlet, és hogy azzal van-e tárgyi 
vagy tartalmi összefüggése a vizsgált szakasznak.

c) Vizsgálni kell, hogy a tárgyalt textus, illetve perikópa 
az evangéliumon belül, annak melyik fő részében helyez
kedik el és így hogyan illeszkedik az illető evangélium 
szerkesztői koncepciójába.

3) Össze kell hasonlítani — a fenti szempontokat is 
figyelembe véve — a paralel előfordulási helyeket, kü
lönös tekintettel arra, hogy van-e ilyen a Jn és a szi
noptikusok viszonylatában.

4) Figyelemmel keli lenni arra, hogy kik a hallgatók, 
és ennek megfelelően van-e polémia a szakaszban sze
mélyekkel, illetve valamilyen felfogással szemben.

5) Vizsgálni kell az esetleges ószövetségi, intertesta
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mentális és vallástörténeti, illetve irodalmi összefüggé
seket.

6) Figyelemmel kell lenni a perikópa „dramaturgiá
jára”, felmérve azt, hogy az adott összefüggéseken belül 
általában a jézusi önkijelentés képezi a perikópa dra
maturgiai csúcspontját. Ennek megfelelően a magyarázat 
formai szempontból lehet elbeszélő jellegű, azaz az ese
mény részletesebb elemzése, elmondása, utalással az 
egyes mozzanatok érzelmi, hangulati töltésére is.

V. Példa a kidolgozásra (M k 6,45-53)

A) Exegetikai megjegyzések8
1) A perikópa paraleljei: Mt 14,22kk; Jn 6,13-21. Mt 

az ittenihez hasonló kontextusba helyezi el a történtet, 
jn  másként, azonban az ötezer ember megvendégelésével 
való szoros kapcsolat ott is felismerhető. Arra történő 
kifejezett utalás azonban csak itt található. Mt bővíti a 
leírást Péter külön történetével, jn  pedig rövidít és stilizál 
Lk-nál ez és egy sor következő történet kimarad.

2) A történet epifánia-jellegű. A 48/b vers ószövetségi 
asszociációkat ébreszt (vö. 2Móz 33,18kk; 1Kir 19,11 kk). 
Egyes magyarázók szerint a leírás tulajdonképpen a fel
támadott Krisztus valamilyen megjelenését adaptálja egy 
korábbi eseményre. Kétségtelen, hogy több olyan motívum 
található a történetben, amely a feltámadott Jézus megje
lenéseivel mutat rokonságot: a tanítványok nem ismerik 
fel Jézust (Lk 14,16kk; Jn 20,14kk); Jézust kísértetnek 
tartják (Lk 24,37); Jézus „el akar menni mellettük” (Lk 
24,28k); a tanítványok szaváról ismerik fel Jézust (Lk 
24,32; Jn 20,15; 21,5kk). A perikópa ugyanakkor rokon
ságot mutat az abban a korban közkeletű hellenista ten
geri elbeszélésekkel, amelyek arról számolnak be, hogy 
a hajósoknak kísértet jelenik meg. (ApCsel 27,23kk sze
rint a Pált szállító hajósok egyáltalán nem találták rend
kívülinek és hihetetlennek, hogy Pálnak egy angyal jelenik 
meg.) Ugyanakkor Jób 9,8 viszont Istenről mondja, hogy 
„lépdel a tenger hullámain”, és Jézus Sírák könyve 
25,5kk-ban is hasonló olvasható. A kísérő motívumok 
ilyenformán még jobban kiemelik a perikópa mondani
valóját.

3) A történet dramaturgiailag rendkívül hatásosan épül 
fel. A feszültség egyre fokozódik, míg eléri a drámai csúcs
pontot, a perikópa voltaképpeni középpontját: Jézus ön- 
kijelentését, hogy azután a levezető mondat (51. vers) 
oldja fel a feszültséget. Az 52. vers az előzményekre utaló, 
a perikópát az előző szakasszal összekapcsoló, a tanít
ványok magatartását értelmező kommentár. A tanítvá
nyok értetlensége és félelme annyival is inkább 
indokolatlan, mivel egy ezzel rokon — bár feszültségében 
lényegesen enyhébb — élményben már korábban is ré
szük volt (Mk 4,35kk: Jézus lecsendesíti a tengert).

4) A perikópa csúcspontja az 50. vers hármas tagolású 
jézusi mondásának középső része: tharseite, egó eimi, 
m é fobeisthe. Az evangélium rendkívül szemléletesen ál
lítja szembe a tanítványok páni félelmét Jézus szavaival, 
amelyek minden külön bizonyítás nélkül, kizárólag az ön
magára utaló, és teljhatalmát, isteni mivoltát kifejezésre 
juttató jellegükkel oldják meg a konfliktust. A szél le
csendesítése már csak következmény, szinte azt lehetne 
mondani: járulékos esemény. Annál is inkább sokatmon
dó ez a tény, mivel a vallástörténeti paralelek esetében 
mindig valamilyen látható, kézzelfogható csoda szolgál 
az istenség jelenlétének a bizonyítására, nem pedig a 
kizárólag verbális kijelentés. A jézusi mondat ebben a 
formában nem mentális tudomásul vételt, hanem egzisz
tenciális döntést igényel: bízzatok... ne féljetek.

B) Igehirdetési vázlat
Bevezetés: Jézus fokozatosan, a jó „Mester” módsze

rével neveli tanítványait majdani küldetésükre. Csak há
rom mozzanatot emeljünk most ki ennek tényeiből: 
Egyszer már volt velük a viharos tengeren, és lecsen
desítette azt (Mk 4,35kk). Egyszer már magukra hagyta
— pontosabban elküldte — őket, s ekkor megtapasz
talták, hogyha fizikai értelemben nincs köztük, akkor is 
velük van (Mk 6,7kk). Közvetlenül a mostani esemény 
előtt pedig az ötezer ember megvendéglése során mutatta 
meg, hogy a természet felett is úr, és rendkívüli hatalma 
van.

1) Mindez kevés volt arra, hogy most, amikor egyedül 
vannak a háborgó tenger közepén, ezek az „emlékek” 
megszabadítsák őket a félelmektől. Amíg a saját meg
szokott életközegükben küszködnek, addig még van ben
nük elszánás, és bizonyára remény is. Egyszerre azonban 
„kísértetet látnak”, és ez félelemmel tölti el őket. A ta
nítványok az előre ki nem számíthatóság, az irracionális 
történés csapdájába esnek. Voltaképpen arról van szó, 
hogy a velük és körülöttük történő események hátterében 
nem Istent, illetve Jézust látják, hanem idegen erőket vél
nek felismerni.

2) A megoldás abban van, hogy a kiszámíthatatlan 
és irracionális helyzetben maga Jézus jelenik meg, és is
merteti meg magát velük. Nem érvekkel és bizo
nyítékokkal, egyelőre nem is látványos tettekkel, csak 
kijelentésével: „én vagyok...” nyugtatja meg tanítványait. 
A később bekövetkező cselekedet csak ennek az önki
jelentésnek hitbeli elfogadása révén lesz helyesen érté
kelhető. A jézusi mondat őt nemcsak mint földi embert, 
hanem mint Krisztust ismerteti meg tanítványaival. Jézus 
„fentről” jön: a hegyről, ahol az Atyával találkozott imád
ságban. Itt úgy mutatja meg magát, mint amilyennek fel
támadottként fogják megismerni tanítványai. Az emberi 
élet problémáira a megoldás: Isten megjelenése Krisztusban.

3) A történtek felett a tanítványok „szerfölött csodál
koztak”. Ez a mondat érzékelteti, hogy még nem jutottak 
el a hitben való ismeretnek arra a fokára, amely majd 
a teljes evangélium birtokában, a feltámadás után lesz 
az övék. Mi már birtokában vagyunk ennek a teljes evan
géliumnak. Bennünket éppen ezért mindaz, amit most az 
Ige elmondott, arra kell, hogy tanítson: nem elegendő egy
szer-, kétszer, háromszor dönteni, hanem minden élet
helyzet a Krisztus melletti új döntést igényli tőlünk.

Befejezés: Az életben szüntelenül szükséges döntések 
sorozata első látásra mintha csak múlandó, napi gondokat 
oldana meg. Ha döntéseink valóban Krisztus mellettiek, 
akkor viszont a végső megoldás célja felé vezető úton 
jelentenek egy-egy lépést.
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H. Gonzelmann -  A. Lindemann: Arbeitsbuch zum NT. Tübingen, 1976. 
Theologisches Begriffslexikon zum NT Wuppertal, 1977. —  J. Schniewind: 
Das Evangelium nach Markus. München 1968. — E. Schweizer: Jesus 
Christus München, 1970. Das Neue Testament Deutsch — a sorozat meg
felelőkötetei.

76



Szíriai Efrém kommentárja és a D-kódex kapcsolata 
a Cselekedetek 15,1-35 alapján

Az apostolok Cselekedeteinek B- és D-kódex szerinti 
szövegét 1926-ban megjelentető J. H. Ropes két Biblián 
kívüli szöveget is közöl a kritikai kiadásban. Az egyik 
a keleti egyházatyának, szíriai Efrémnek az Apostolok 
Cselekedeteihez írott kommentárja, a másik az egyház
atyák kommentárjaiból készült válogatás, egy örmény ka
téna (azaz: lánc, idézetfüzér). Mindkét szöveget F. C. 
Conybeare fordította.

Szíriai Efrém  306 körül született és 373-ban halt meg. 
Gazdag költészete és prózája rendkívül népszerű volt, 
korán görögre és örményre fordították. Kommentárjai kö
zül szír nyelven csak a Genezis, és részleteiben az Exodus 
magyarázata maradt fenn. Örményből ismerjük Taciánosz 
Diatesszaronjának, az Apostolok Cselekedeteinek és a 
páli leveleknek a magyarázatát. Efrémnek az Apostolok 
Cselekedeteihez írott kommentárját az 5. században for
dították örményre, Conybeare szerint darabosan, erősen 
szír színezettel. A fordításban a bibliai idézeteket az ör
mény bibliafordításból helyettesítették be, így azok nem 
árulkodnak Efrém szövegforrásairói. Szerencsére azon
ban Efrém keveset idéz szó szerint, annál több parafrázist 
ad, amelyek tükrözik az előtte fekvő szövegeket. A hi
ányosan fennmaradt szöveget utóbb kiegészítették, rész
ben a katéna, részben a szövegösszefüggés és a Biblia 
alapján. Conybeare a kommentárt nem angolra, hanem 
latinra fordította, hogy a szórendet, a bizonytalan, ple
onasztikus nyelvtani megoldásokat visszaadhassa.

Az örmény katéna a 6. században készült, bizonyos 
skevrhai György munkája. A szerző elsősorban egy Krü
szosztomosz-kommentárt kivonatolt, de ezt más keleti 
atyáktól vett idézetekkel is kiegészítette. Az Efrém-fordí
tásban kiigazította az egyenetlenségeket, máskülönben 
pontosan vette át a szöveget. Bár feltünteti, hogy egy-egy 
szakasz melyik atyától származik, de néha mástól is be
csempész részleteket. Conybeare az örmény Bibliából vett 
idézeteket latinra fordította, a katéna többi részét angolra

A z  Efrém-kommentár, a katéna és a D-kódex kap
csolatát a Cselekedetek 15-16. alapján vizsgáltuk. A kö
vetkezők miatt választottuk ezt a szakaszt:

(1) Ebben a két fejezetben a D-kódex jelentős szöveg
többletet tartalmaz a B-kódexhez és a Nestle-Aland ki
adáshoz képest. Munkánk egyik része így az, hogy a több
letek jelenlétét vizsgáljuk Efrém és a Katéna anyagában.

(2) A két igeszakasz olyan teológiai kérdéseket érint, 
amelyek úgy tűnik, fontosak a D-kódex számára. Neve
zetesen:

— zsidókeresztyének és pogánykeresztények (15,1- 
35);

— a pogánymisszió (15,36-16,40.);
— a Szentlélek vezetése;
Kérdés, hogy ezek a motívumok hogyan jelennek meg 

a vizsgált szakaszokban.
(3) A két fejezet cselekménye összefüggő, áttekinthető 

egységet alkot.
Hasonlítsuk most össze részletenként az Efrém-kom

mentár, a katéna és a D-kódex szövegét az apostoli zsinat 
leírásában (15,1-35). Az első két vers a júdeaiak An
tiókiában tett látogatását írja le. Ehhez a szakaszhoz az 
Efrém-kommentár és a katéna is bőséges anyagot hoz. 
Conybeare szövegkritikai jelöléseinek alapján a kettőből 
egy közös fordítást készítettem a következő módon: A 
kommentárból kihagytam a Biblia alapján betoldott ja 

vításokat — esetleg zárójelben pótoltam egy-egy értel
mező szót. Bevettem a fordításba a katénából a bizonyo
san Efrémtől eredő mondatokat és néhány részletet 
Krüszosztomosztól is. A katénából vett részeket kiemelés 
jelöli. Az örmény Vulgatából vett idézeteket kihagytam. 
Mivel Conybeare latin fordítása szándékosan visszaadja az 
eredeti szöveg bizonytalanságait (kétértelmű szórend, vo
natkozó- és személyes névmások homályos használata), eze
ket magyarul is igyekeztem meghagyni.

Cselekedetek 15,1-2 (Efrém:) „És íme bizonyos júde
aiak... tanítványok voltak, és bár Krisztusban hittek, a 
körülmetélkedést és Mózes törvényét megtartották. És 
miután látták, hogy a pogányok ezek nélkül hisznek, le
m entek Jeruzsálemből Antiókiába (Krüsztosztomosz: a 
hatalomvágytól betegen). A z  egyik oldaltól a másikhoz 
akarták fordítani azokat, akik a pogányok közül voltak; 
elkezdték mondani: Ha nem Péternek és társainak ige
hirdetése szerint hisztek, nem élhettek. (Krüsztosztomosz: 
Íme, Pál jobban értett a törvényhez, mint ők, de nem  
szenvedhette el ezt.) Ami viszályt is támasztott ellenük. 
És azt mondta, nem akarja lerontani a törvényt, hiszen 
mindezidáig az apostoloknál is megtartják azt. De mert 
illő, mondja, hogy minden ember amiben hívővé lett, ab
ban megmaradjon, tehát akik Júdeábán laknak, azok ma
radjanak meg a körülmetélkedésben és a hozzá tartozó 
dolgokban, ahogy az apostolok hirdették, a pogányok 
azonban maradjanak körülmetélkedés nélkül, ahogyan mi 
meghatároztuk nekik. Miután látták a Júdeából jöttek Pá
lékat, akik nagy bosszúságban voltak (vagy: ami miatt 
nagy...; ti. a júdeaiak), sem a törvény megtartásában, sem 
megtörésében nem tudtak megegyezni, dühöngtek és ve
szekedtek, és azt akarták, hogy az apostolok és vének 
előtt, Júdeában hirdettessék ítélet.”

És e két vers a D-kódex szerint, a szövegtöbblet ki
emelésével:

1. „És némelyek eljővén Júdeából tanították a test
véreket: Ha nem metélkedtek körül és (nem) Mózes tör
vénye szerint jártok, nem üdvözölhettek.”

2. „Miután Pálnak és Barnabásnak nem csekély ve
szekedése és vitája támadt velük, Pál következetesen azt 
mondta, hogy maradjanak meg úgy, ahogyan hitre ju 
tottak, a Jeruzsálemből jö ttek  pedig  felszólították magát 
Pált és Barnabást és némely másokat, hogy menjenek 
fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálemben, hogy 
általuk ítéltessenek meg  ebben a vitában.”

Láthatjuk, hogy mindkét szöveg kiegészítéseket fűz az 
Antiókhiában folytatott vitához. Fontos a szerzők számára 
Pál személye, akinek határozott kiállását külön kiemelik. 
Efrém egyenesen „pauliánusok (Paulianos, acc.)” néven 
említi az antiókhiai pártot. Nem mondhatjuk azonban egy
szerűen azt, hogy Efrém a D-kódex szövegét tartja maga 
előtt a kommentár írásakor. Úgy tűnik, Efrém (és Krü
szosztomosz is) jo b b an  értesült”: Egyenes beszédben 
idézi a két fél szavait és színesen ecseteli viselkedésüket. 
És ami fontos: Pál tekintélyével szemben kiemeli a másik 
oldalon Péter tekintélyét.

Efréménél legközelebb a 4. vershez találunk anyagot.
4. (Efrém) „Amikor megérkeztek, Pál és az övéi el

meséltek a körülmetélteknek mindent, amit rajtuk ke
resztül tett Isten a körülmetéletlenekkel."

Ez a bibliai szöveg parafrázisa. A D-kódexben így ol
vassuk:
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4. Jeruzsálembe érve nagyszerűen fogadtattak a gyü
lekezet, az apostolok és a vének által, hírül adva, amit 
Isten cselekedett velük.”

Gazdagabb az 5. vers:
5. (Efrém): „Figyeljük meg, hogy azok, akik Pált és 

társait az ítélkezésre vitték, bár Pál és társai azt akarták, 
hogy a vének igazoljanak mindent, amit mondanak, nem  
akartak csöndben maradni a szándékukkal kapcsolatban. 
Ezért a legtekintélyesebb vének jelenlétében mondták: 
Illendő és azt kell tennetek, hogy körülmetéljétek a po 
gányokat és megtartsátok Mózes törvényét."

A D-kódex minderről csak ennyit tud:
5. „Amikor pedig felszólították őket, hogy menjenek 

fel a vénekhez, a farizeusok pártjának hívei közül felálltak 
némelyek azt mondva, hogy körül kell amazokat metélni, 
és meg kell mondani, hogy tartsák meg Mózes törvényét.”

Ismét azt látjuk, hogy bár a D-kódex is pontosít, Efrém 
még részletesebb.

6-7. (Efrém): „...és minthogy az ítéletnek nagy súlya 
volt mind  a népre, mind  a pogányokra, mind az apos
tolokra, m ind pedig társaikra nézve, odajöttek és felso
rakoztattak az apostolok és a papok a sokasággal együtt, 
azért, hogy megtudják, milyen ítélet születik ebben az 
ügyben. Mert Pál erősen kiállt Jeruzsálemben, hogy Si
monnak és társainak jelenlétében a törvény ellen beszél
jen, mint ahogyan Antiókiában is beszélt az ő  jelenlétében 
a törvény ellen. De Simont, aki Antiókiában hallgatott, 
Jeruzsálemben, amikor Pál előlépve a törvény ellen be
szélt, megszállta a Szentlélek, és így kezdett beszélni a 
törvény védelmezői ellen..."

(D:) 6. „Az apostolok és a vének pedig összegyűltek, 
hogy tudakozódjanak erről a dologról.”

7. „Minthogy sok vitatkozás támadt, felállt Péter a L e
iektől (indítva), és azt mondta nekik: Férfitestvérek, ti 
meggyőződtetek, hogy a kezdeti napoktól kiválasztott 
minket Isten, hogy az én szám által hallják a pogányok 
az evangélium szavát és higgyenek,”

A Szentlélek munkáját a D-kódex különösen fontos
nak tartja és kiemeli: ezt az Apostolok Cselekedeteinek 
más textusai is igazolják (pl. 11,17; 15,29.33). A D-kó
dexben csak ezt a többletet találjuk. Efrém ezen kívül 
kiemeli Pál és Péter kapcsolatát, párhuzamba állítja a 
szituációt a Gal 2,11-14-ből ismert antiókiai esettel. Bár 
a Biblia szövegéhez ragaszkodva, a  jeruzsálemi zsinat har
monizáló tendenciája szerint „a törvény védelmezői ellen” 
szól Péter, mégis kihallik Efrém véleménye: Míg Pál bát
ran és következetesen hangoztatja véleményét, Péter csak 
hazai pályán mer szembeszállni vele.

10-12. (Efrém): „Miért ítélitek tehát meg az Isten gon
dolatait, amikor ez az Isten kísértése; mert amit nekünk 
Isten a hit által és a törvény megtartása által adott, ugyan
azt a pogányoknak a hit által, a törvény megtartása nélkül 
adta, hogy éljünk azáltal. ...és ezután... a vének helyeselték 
Simon szavait, és vita nélkül befejezték az ellenséges
kedést (et sine dissensione destructa est dissensio) a 
Szentlélek tanácsa által.”

(D:) 10. „Most tehát miért kísértitek Istent, hogy igát 
tesztek a tanítványok nyakába, amelyet sem az atyáink, 
sem mi nem vagyunk képesek elhordozni?

11. Hanem hisszük, hogy Jézus Krisztus kegyelme által 
megváltatunk ezen vagy azon a módon.

12. Minthogy a vének teljesen egyetértettek azzal, amit 
Péter elmondott, elhallgatott a sokaság, és meghallgatták 
Barnabást és Pált, akik elmagyarázták, mennyi jelet és 
csodát cselekedett Isten a pogányok között általuk.”

Efrém itt is a D-kódex többletét adja elő (12a) igen 
színesen. Fontos, hogy ebben a szakaszban ő beszél a 
Szentlélek vezetéséről, míg a D-kódex itt nem említi azt.

Ezután Jakab beszéde következik:
13-21. (Efrém): „a mi (Urunk testvére) szólt, előállt és 

illően elmondta azt, amit Simon kijelentett, hogy megmu
tassa, a maga részéről mennyire törekszik az ő  akaratával 
való egyetértésre. Mert Simon nem a saját értelme szerint 
szólt, hanem prófétai vízió által, úgy, ahogyan Isten a 
Szentlélek által megmutatta neki... M i több, régen megmu
tatta neki, hogy minek kell következni, nevezetesen, hogy 
a pogányoknak Jézus nevében kell hitvallást tenniük a jö 
vőben, azért, mert be kell hogy teljesedjenek a próféták 
szavai, akik előre megmondták és kijelentették, hogy né
pe t fog gyűjteni a pogányok közül, ami nem hiábavaló vá
lasztás, hanem az ő  nevéért történt, azaz az ő  dicsőségére. 
...a próféta: Felállítom (Dávid) lerombolt (sátrát) ...Amikor 
megszületik az ő  fia, mindenen uralkodik, aki feltámasz
totta az embernek fiait — akik a bűnben fetrengtek —, 
mert Dávid Fiának polgáraivá lettek. ...hogy legyenek so
kan, keressék az Urat az embernek fiai, azaz a zsidók és 
minden pogányok, akikről a próféták megemlékeznek... így 
azonban valóban felállíttatott ez a város Dávid utóda által, 
aki által az ember maradékai kerestek az Urat, azaz a zsi
dók, akik hittek, és az összes pogányok, ahol hívják a ne
vemet, mondja az Úr. Meg kell mondanom, világos és ért
hető  volt mindig az ő műve, ami beteljesedett a mi nap
jainkban. Jól beszélt, tekintéllyel, helyesnek ítélem, tehát: 
azt mondom, helyes ez, és amennyire hatalmamban áll, meg
erősítem Simon szavait, hogyne kényszerítsük a pogányokat 
a törvény megtartására, hanem az legyen minden, hogy 
óvakodjanak és aprólékos buzgalommal figyeljenek, hogy 
tartózkodjanak a bálványáldozattól, a kicsapongástól és 
a vértől, azaz ne egyenek véreset. Mózesnek legelőször, 
az első időktől... (ti. voltak hirdetői a zsinagógákban). És 
mivel a pogányok sohasem hallottak a törvényről, helye
sen rendeli el ezt a törvényből (ti. Péter), másképp úgy 
tűnne, semmibe veszi azt. De nem azért, hogy terhelje és 
kényszerítse őket a törvény megtartására.”

És Jakab beszéde a D-kódexből:
13. Miután meghallgatták őket, Jakab felállva (ezt) 

mondta: Férfitestvérek, hallgassatok meg.
14. Simon elmagyarázta, hogyan gondoskodott először 

Isten, hogy a pogányok közül népet válasszon az ő nevéért.
15. És ezzel egybehangzanak a próféták igéi, amint 

megíratott:
16. Azután felállítom és újjáépítem Dávid lehullott sát

rát, annak romjait újjáépítem, és felegyenesítem azt,
17. hogy megkeresse az emberek többi része is Istent: 

és az összes pogányok, akiknél hívják a nevemet, mondja 
az Úr, és megcselekszik ezekeket.

18. Kezdettől fogva ismert az Úrnak  az Ő műve.
19. Ezért azt mondom, ne zavarjuk meg azokat, akik 

a pogányok közül tértek meg Istenhez,
20. hanem hagyjuk meg nekik, hogy őrizkedjenek a 

bálványok tisztátalanságától, a paráznaságtól és a vértől, 
és amit nem akarnak, hogy velük történjék, azt másokkal 
ne tegyétek (!).

21. Mert Mózesnek régi nemzedékektől fogva vannak 
hirdetői városonként, akik a zsinagógákban minden szom
baton olvassák őt.

A D-kódex szövegében a 20. vers többlete a pogány- 
keresztyénség iránti érdeklődést bizonyítja. Az ószövet
ségi rendelkezések mellé az „aranyszabálynak” nem a 
jézusi (Mt 7,12), hanem a pogányok által ismert változata 
kerül. Efrémnél hosszasan bizonyítja Jakab, hogy a meg
váltás pogányokra és zsidókra, mint az ember fiaira (sé
mitizmus!) egyaránt érvényes. Jakab Péter mögé húzódik, 
személye nem kerül előtérbe, inkább a teológiai mon
danivalót tolmácsolja. A szakasz végén Efrém Pál teo
lógiájára, a Galata levélre hivatkozik.
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A hátralevő versekben az Antiókiába küldött levélről, 
valamint Júdás és Szilász követségéről olvasunk (Efrém
nél röviden és töredékesen):

22-35. (Efrém): „Kiválasztották tehát... és elküldték 
őket Pállal... levelet (írva). Ugyanis leírták,... amit előzőleg 
kimondták. Ezért, (mondják, hogy ami használ — ?— ne
ked, rossz a társadnak. ...intelmet adtak, hogy... (ha va
lamiről lemondtok -? -) , betölti annak helyét a Szentlélek. 
Ezért tehát, úgymond, figyeljetek azokra, és körülmetél
kedés és a törvény megtartása nélkül venni fogjátok a 
Szentlelket, hogy nyelveken szóljatok, ahogyan vették a 
ti Kornéliuszotok társai is, akik előttetek kiválasztattak. 
...lementek Antiókiába és (átadták a levelet - ? - )  a gyü
lekezetnek és kérték a testvéreket és erősítették (Őket) 
a Júdáshoz és Szilászhoz tartozók (Iudaiani et Silvanen
ses) próféciái által. Napok múltán visszatért Júdás Je
ruzsálembe, Szilász pedig Pállal maradt.”

(D:) 22. Akkor tetszett az apostoloknak, a véneknek 
és az egész gyülekezetnek, hogy maguk közül férfiakat 
választván elküldjék őket Pállal és Barnabással Antió
kiába, a Barabásnak nevezett Júdást és Szilászt, a test
vérek között vezető fé r f ia k a t ,

23. levelet írván az ő kezük által ezt foglalták írásba: 
Az apostoloktól és az idősebb testvérektől üdvözlet az 
Antiókiában, Szíriában és Kilikiában (lévő) pogányokból 
lett testvéreknek.

24. Miután hallottuk, hogy némelyek közülünk elmen
vén megzavartak titeket (olyan) beszédekkel dúlván fel 
a lelketeket, amelyeket nem üzentünk,

25. tetszett nekünk, hogy egyetértésben lévén férfiakat 
válasszunk, elküldjük őket a mi szeretett Barnabásunkkal 
és Pálunkkal,

26. olyan emberekkel, akik a mi Urunknak, jézus 
Krisztusnak nevéért adták a lelküket minden kísértésben.

27. Elküldtük tehát Júdást és Szilászt, és ők szavakban 
átadják ugyanezt.

28. Mert tetszett a Szentléleknek és nekünk, hogy sem
mi több terhet (ne) tegyünk rátok, csak ezeket a szüksé
geseket,

29. hogy tartózkodjatok a bálványáldozattól, a vértől 
és a paráznaságtól, és amit nem akartok, hogy veletek 
történjék, másokkal ne cselekedjetek, amitől ha megtar
tóztatjátok magatokat, jól teszitek a Szentlélekben előre
haladván. Legyetek egészségben.

30. Azok pedig elbocsátatván néhány nap alatt lemen
tek Antiókiába, és amikor a sokaság összegyűlt, átadták 
a levelet

31. Felolvasván (azt) örültek a buzdításnak.

32. Júdás és Szilász pedig, ők is próféták lévén, meg
telve Szentlélekkel, beszéddel buzdították a testvéreket 
és erősítették őket.

33. Miután (ott bizonyos) időt eltöltöttek, elbocsáttat
tak békével a testvérek által az őket küldőkhöz.

34. Tetszett Szilásznak, hogy ott maradjon, csak Júdás 
m ent el.

35. Pál és Barnabás pedig Antiókiában időztek tanít
ván, és sok más dologgal hirdetvén az Úr igéjét.

A D-kódex a 29. versben megismétli az aranyszabályt, 
Efrém itt más mondást idéz. A vers második felében a 
Szentlélekről, mint a megszentelődés munkálójárói olva
sunk: működése kapcsolódik a leírt tanácsok követésé
hez. A 32. versben szintén a Szentlélek szerepe a 
D-kódex többlete. Efrémnél a Szentlélek vétele és mű
ködése a célt jelenti. A megfogalmazás (pl. nyelveken szó
lás, mint a Szentlélek vételének értelme!) felveti a 
montanista hatás lehetőségét.

Végül néhány gondolat a feldolgozott anyag alapján 
a D-kódex eredetéről és teológiai beállítottságáról:

(1) A D-kódex és Efrém szövege között nyilvánvalóan 
kapcsolat van. Ez azonban semmi esetre sem jelenti azt, 
hogy Efrém a D-kódex szövegét olvasta volna. Sokkal 
inkább úgy tűnik, hogy mindketten ugyanabból a hagyo
mányanyagból merítettek. Ahol a D-kódexnek jelentős 
többlete van (2., 5., 12., 20., 29., 34. vers), ott rendszerint 
Efrém is ontja az adalékokat. Efrém többet közöl for
rásából (talán több anyaga is van), a D-kódex csak egy- 
egy gondolatot vesz belőle.

(2) Az előzőek szerint nem is annyira a D-kódex, ha
nem a feltételezett közös hagyományanyag teológiai ar
culatáról érdemes beszélni:

— Pál határozott kiállásáról a 2. vers többlete tudósít. 
Efrém Péter személyét is kiemeli, és mint két párt 
vezetőjét, írja le a két apostolt.

— A pogánykeresztyénekkel kapcsolatban érdekes a 
két nem-bibliai aranyszabály megjelenése (20., 29. 
vers és Efrém).

— A Szentlélekkel Efrém (öt ilyen többlet) még a D- 
kódexnél (három ilyen többlet) is többet foglalkozik.

Komolyabb tanulságok levonásához természetesen a 
teljes anyag feldolgozása szükséges.

Czachesz István 
IV. éves teológus 

szemináriumi dolgozata

A szövetség fogalma a Damaszkuszi Iratban és a 
Zsidókhoz írt levélben

(Adalékok Qumrán és a keresztyénség eredete témához)

B evezetés

E tanulmány feladata, hogy megvizsgálja, illetve 
összehasonlítsa a Damaszkuszi Iratot (DI) és a Zsidókhoz 
írt levelet (Zsid), abból a szempontból, hogy hogyan hasz
nálják a berith diathéké fogalmakat.

Ez az összehasonlítás formai és tartalmi érvekkel iga
zolható. Formális szempontból áll a tétel, hogy mindkét

irat előszeretettel használja a jelzett kifejezéseket. Elég 
egy pillantást vetni a statisztikára: a berith hachádás 134 
esetben fordul elő az eddig közzétett qumráni iratokban, 
s ezek közül 39 esetben a DI-ban foglal helyet (kb. 30%), 
de ehhez még hozzá kell adni a négy helyet, ahol berith 
hachádás, azaz Újszövetség áll. Ezt csak megerősíti az 
az adat, amelyet a Zsid-ról közölhetünk: az egész ÚT-ban 
33 esetben használják a szentírók a diathéké fogalmát,
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s ezek közül 1 7 a  Zsid-ben szerepel (kb. 52%). — Ugyan
csak formális, de fontos szempont, hogy — az eddigi 
kutatások alapján bízvást mondhatjuk — az ÚSZ-i iratok 
között a Zsid árul el legtöbbet bizonyos esszénus ha
tásokból. Így tehát nemcsak lehetséges, de szükséges is 
ez az összehasonlítás, ha figyelembe vesszük a szélté
ben-hosszában elterjedt feltételezéseket, miszerint az ős
keresztyénség nem lett volna más, mint a Júda 
pusztájában élt zsidó szerzetesi közösség függvénye. — 
Másik, ehhez hasonló formális szempont a Zsid címzet
teinek régóta vitatott és mindmáig meg nem oldott kér
dése. Tudjuk, hogy az eddigi hipotézisek nem vezettek 
eredményre, sőt bizonyos mértékben csak fokozták a ká
oszt. Úgy érezzük, hogy a holttengeri iratok folyamatos 
közzétételével és megfejtésével olyan pontra érkeztünk, 
amikor a problémát újra elei lehet venni. Már eddig is 
— ha ismét csak hipotézisekről van is szó — a következő 
megoldásokat kínálják: Y.  Jadin szerint a levél címzettjei 
zsidó származású keresztyének; F. Braun úgy véli, hogy 
keresztyén papok, akik valamikor a qumráni közösség 
tagjai voltak. Mi nem bocsátkozunk bele ennek megfej
tésébe, de ez a formális szempont is ösztönöz bennünket 
a tanulmány megírására.1

Sokkal fontosabbnak tartjuk a kérdést a maga tartalmi 
oldaláról. Had említsünk kettőt csupán: az első az a két
ségen kívüli következetesség, amellyel mind a két — 
qumráni és keresztyén — közösség önmagát bensőséges 
viszonyban tudja azzal az új valósággal, amely isteni be
avatkozás révén jött létre. Ugyanakkor azt is megfigyel
hetjük, hogy ez az új valóság ugyancsak bensőséges 
kapcsolatban áll (egyelőre ne feszegessük, hogy ez pozitív 
vagy negatív jellegű) azzal az eredeti, ősi valósággal, 
amely a legrégibb idők óta szabályozta egy egész nép 
életét, vagy pontosabban: teljesen meghatározta azt: azaz, 
a régi Szövetséggel, a Szentírás kimeríthetetlen témájával. 
Vagyis, mindkét irat szerzője türelmetlen kizárólagosság
gal bizonyítja, hogy az ő közössége (no és ő maga is, 
természetesen) valami Isten által adott, tökéletes örökség 
örököse.

Egy másik szempont az, hogy mindkét irat szerzője 
a maga gondolatait bizonyos szakrális szókinccsel, ha úgy 
tetszik, liturgikus keretben nyújtja elénk, amit eddig a 
magyarázók — véleményünk szerint — nem méltattak 
eléggé figyelemre. A zsidó szerzetesek életében tudjuk, 
milyen nagy szerepet játszottak a liturgikus szabályok, 
előírások. De a Zsid levegője sem más: szerzőjének min
den érvelése liturgikus-kultikus jellegű! Ebben az 
összefüggésben hívjuk fel a figyelmet arra is, hogy mind
két szerző kiindulópontja közös: mégpedig a megígért 
új szövetségről szóló jeremiási prófécia. Ezt nem rontja 
le még az a megfigyelés sem, hogy a DI-ban hiába ke
resnénk a jeremiási próféciát magát (a kérdésre még 
visszatérünk); mégsem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy 
éppen az ő olvasói közössége nevezi magát az „Új Szö
vetség közösségének Damaszkusz országában.2

Ennek a rövid tanulmánynak a kereteit túlnőné annak 
vizsgálata, hogy a szóban forgó fogalmak milyen fejlő
désen mentek át az idők folyamán. Elég, ha megjegyezzük, 
hogy mind a berith, mind a diathéké fejlődése igen moz
galmas volt; s hogy megoszlik azok véleménye, akik in
kább jogi-, s azoké, akik inkább csak tisztán ószövetségi 
alapon akarják vizsgálni őket.3 — Ugyancsak nem fog
lalkozunk az iratok címzettjeinek kérdésével, vagyis nem 
bevezetéstörténeti kérdéseknek nézünk utána. Elfogad

juk a Zsid-t, mint az ÚSz-i kánon integráns részét, va
lamint tudomásul vesszük, hogy a DI-nak szoros kap
csolata van a qumráni iratokkal, abban a formában, hogy 
azt S. Schechter megtalálta és kiadta (1896. ill. 1910), 
s amelyet hol „zádokita iratnak”, „zádokita töredéknek”, 
hol „Damaszkuszi Iratnak” neveznek.

I. Szövegelem zés a D I-ból

Statisztika  és általános m eg jegyzések

a) A szövetség fogalma a DI-ban 39 esetben fordul 
elő, s ezekből 30 esetben az ún. „A” szövegben, 9 eset
ben pedig a „B” szövegben.4 E 39 eseten kívül megha
tározott formában — berith hachádás — még két-két 
esetben találkozunk vele a két szövegváltozatban. Mi
előtt ezek elemzéséhez kezdenénk, állapítsuk meg, hogy 
a qumrániaknál a berith önmegjelölés volt. Az ő közös
ségük a „szövetség közössége”, vagy az „új szövetségé” 
(VI,19; VII,21; XIX,33 és XX, 12). Azt mondhatjuk tehát, 
hogy spciálisan az új szövetség kérdéseivel foglalkozó 
irat a DI. Ezért már azon sem kell csodálkoznunk, hogy 
semmi különbség nincs aközött, ha a szerző egyszerűen 
berith-et mond, vagy annak meghatározott formáját 
használja (lásd különben az utóbbi használatát XX.12- 
ben!).5 Másrészt jellemző, hogy utóbbi csak ebben a 
mondatban használatos: „az új szövetség Damaszkusz 
országában.”

b) Innen érthető, hogy a tárgyalandó szövegrészek 
olyan sokat foglalkoznak a gyülekezet szabályaival, rend
jével, előírásaival, mégpedig mint az új szövetség előí
rásaival. Így olvashatjuk pl., hogy már a jelölt sem 
esküdhet az EL(ohim), sem az AD(onáj) nevekre, hanem 
a „szövetség átkával” (XV,2-3) (Fluch, curese).6 Nem elég, 
hogy a  jelölt esküszik, meg kell ígérnie, hogy alkalmasint 
a fiai is ugyanilyen esküvésnek vetik alá majd magukat 
(XV,6); amikor pedig a jelölt a „teljes jogú tagok felügye
lőjével” („Aufseher der Vollmitglieder”, „overseer of the 
Many”) beszél, megvizsgálandó a „szövetségi eskü” alap
ján (XV,8).7 — Ha pedig egyszer befogadták a közös
ségbe, minden tag köteles megtartani a közösség 
törvényeit, szabályait a legnagyobb szigorúsággal. Senki 
nem támadhat a „szövetség törvényei” ellen, azt állítva, 
hogy azok helytelenek lennének (V,12). A tagok egymás 
között nem veszekedhetnek, senki nem állhat bosszút a 
„honfitársán” (IX,2). Az esetleges ilyen eseteket elbíráló 
bíráknál elengedhetetlen a törvények — hogy úgymond
juk —, a „szövetség alkotmányának” ismerete (X,4). Tilos 
a szövetség hű voltáról tévedéseket terjeszteni (XX,12). 
— Párhuzam van azok között a szövegek között, amelyek 
a közösség törvényeinek való engedelmességet tárgyal
ják, s azok között, amelyek az azokkal szembeni enge
detlenséget és azok büntetését. I,20-ban támadást 
találunk azok ellen, akik a rosszat jónak mondják és vi
szont, mert ezáltal „áthágták a szövetséget”, „megtörték 
a törvényt”, míg XX,25 teljes pusztítással fenyegeti meg 
azokat a szövetségi tagokat, akik a „törvény zónáját” lép
ték át. XVI,12 figyelmeztet arra, hogy különösen egy 
asszony esküjénél kell óvatosnak lenni, mert egy eskü 
sem vezethet a „szövetség megtöréséhez”.8 Minden nap, 
szombatnap, ünnepek a legteljesebb szigorral tartandók 
meg, vagyis a legnagyobb tisztelet illeti meg a gyülekezet 
saját naptárát (VI,19). XII,11 szerint tilos rabszolgának 
eladása idegeneknek, mert bár rabszolgák, de „beléptek 
az Ábrahám szövetségébe”.9 XIII,14 szabályozza az ide
genekkel való kereskedelmet: megállapítja, hogy csak



készpénzfizetés ellenében szolgáltatható ki nekik az 
áru.10

Másrészt igen nagy teret szentel az író mindazon elő
nyök felsorolásának, amelyek az „Isten szövetsége sze
rinti” járásból adódnak (VII,5). PL XX,17kk. azt ígéri, hogy 
Isten meghallgatja kéréseiket, s hogy neveik „emlékkönyv
ben” lesznek felírva (vö. Lk  10,20: „mert a ti neveitek 
fel vannak írva a mennyekben”).11 Isten „kinyilatkoztatja 
azt, ami el volt rejtve”, azoknak, akik megtartották az 
Isten törvényeit (IIΙ,13). XIV,2 azt ígéri a „szövetség kö
vetőinek”, hogy a „mélység minden csapdájától” mentesek 
lesznek majd. De a legnagyobb ígéretet azok kapják, akik 
a szövetség szabályai szerint élnek: kétszer olvashatják 
a biztatást, hogy „1000 nemzetségig élnek majd” (VII,6 
és XIX,1). Ugyancsak két esetben (VIII,17 és XIX,31) 
az isteni szeretet felől nyernek ígéretet az olvasók, ame
lyet Isten már az elődöknek is megmutatott, s amely most 
megjelenik a jelen generációnak is, hiszen „övék a szö
vetség”.12

c) Ahogy a novíciustól megkívánják, hogy a legna
gyobb odaadással figyelje és tartsa be a közösség tör
vényeit mint a szövetség alapszabályait, — ugyancsak 
megtapasztalja minden ellenszegülő azok szigorát, ha pl. 
elhatározza a közösség elhagyását, azaz magának a szö
vetségnek az elhagyását. A hitehagyás Qumránban sem 
volt tehát ismeretlen, de kétségkívül a legszigorúbban 
büntették. A szerző megfenyegeti a hitehagyókat, akik 
— bár csodával határos módon megmenekültek a teljes 
összeomlástól, amikor elmenekültek Jeruzsálemből és 
berendezkedtek a sivatagban —, most visszaestek és 
„elhagyták az élő víz forrását” (VI4; XIX,33-34). Ezzel 
a tettükkel viszont minden reményük szertefoszlott, 
hogy „a második meglátogatás” idején megmenekülje
nek. DI gondolkodásának kérlelhetetlensége jól tükrö
ződik a hitehagyókról vallott felfogásában: ők a szaka
dék fiai közé számíttatnak (VI,15), akiktől az igazak el 
kell, hogy különüljenek. Amikor elhagyták a szövetséget, 
„törvényen kívüliek” lettek és elvesztek. A DI szerzője 
szerint nincs más megoldás: vagy megmenekülés, s ak
kor az a szövetségen belül történik, vagy kívülmaradás 
a szövetségen, de akkor az egyenlő a szakadékba zu
hanással.13

A  b erith  helye a D I teológiájában

Hogy a berith helyét megtalálhassuk a DI teológiájá
ban, ahhoz fel kell vázolnunk annak fő irányát, s az így 
nyert képben kell elhelyeznünk az esszénus gondolatme
netet a szövet ségről.

a) A DI két részből áll: az ún. „buzdításokból” és a 
„szabályokból”. Az elsőhöz az első 8 fejezet illetve tábla 
tartozik az „A” kézirat szerint, valamint a „B” kézirat 19- 
20 táblája. Következésképpen a második csoportba a 9- 
16 táblák sorolhatók. Természetesen a két rész között 
logikai összefüggés van. Azt lehetne mondani, hogy az 
első rész buzdító bevezetés a másodikhoz. A hallgatókat, 
illetve olvasókat parancsolatoknak, szabályoknak, előírá
soknak való engedelmességre buzdítja: „és most, mind 
hallgassatok rám, akik megismertétek és megértettétek 
az Isten műveit” (I,1). Vagy: „Most hallgassatok rám, akik 
beléptetek a szövetségbe, s én megnyitom szemeiteket, 
hogy a nem-kegyesek útjait megértsétek” (II,2; II,14). Kö
vetkezésképpen ennek az 1. résznek igen szűk a téma
köre: engedelmességet követel, a szerzetesi közösség 
vezetőinek való vak engedelmességet, óv a bűntől, va
lamint utal az utolsó ítéletre.14

b) Ez az összefoglalás jól megmutatja a buzdítások

célkitűzését. Rövid bevezetés után, amelyben a szerző 
elmondja, hogy Isten harcban áll megvetőivei, — kijelenti, 
hogy Isten kész megbocsátani „Izrael maradékának", de 
a hitetleneket „a kardnak szolgáltatja ki”. Ez utóbbiak 
szándékát Isten régtől ismerte, s ezért választotta ki ma
gának a „maradékot”, s azt áldotta meg Leikével. Ezzel 
a maradékkal kötött szövetséget, amelyet megrontottak 
a közben fellépett rosszak. A hűségesek kijelentették, 
hogy az isteni törvények és akarat szerint fognak járni: 
megtartják a szombatot, a naptár szent terminusait, tanúi 
lesznek Igazságának, s vágyva-vágynak az Ő akarata tel
jesítésére. Van köztük persze néhány, aki letért az igaz 
útról, de Isten ezek segítségére sietett, mert megbocsá
totta áthágásaikat és törvényszegéseiket. — Majd elma
gyarázva, hogy kik a szövetség tagjai, s hogy ezeknek 
mi a kapcsolata a „városból jött papokkal”, felsorolja Bé
liál három hálóját, amely sokak elestének oka: parázna
ság, a meggazdagodás bűnös kívánása és a szentély 
profanizálása. Miután pedig ezen a téren rengeteg volt 
a rossz tapasztalat, elmondja, hogy „Izrael megtértjei” 
(bűnbánói?)143 Damaszkuszba érkeztek, hogy az „Igazság 
Tanítójának” engedelmeskedjenek. Ezeknek különbséget 
kell tenniök szent és profán között, kultikusan tiszta és 
tisztátalan között, azonkívül szeretniök kell feleba
rátjukat, védelmezniök az árvákat és özvegyeket. Még 
jó, hogy Efraim elszakadt Júdától15, mert így számára 
biztosított a megváltás, amely az első „meglátogatással” 
kapcsolatos. A jeruzsálemi rosszak paráznák, bűnösen 
gazdagságra vágyók, saját akaratuk követői. „Efraimnak” 
óriási előnyei vannak velük szemben. Isten neki szeretetét 
ajánlja fel, amelyet annak idején az első szövetség atyá
inak szánt, s szeretetével közelít feléjük majd, az Áron 
és Izráel Messiásának napjaiban. Efraim örök életet nyer 
tehát, mert 1000 generáción át él majd.

Az okfejtés célja világos: a vezető (talán az Igazság 
Tanítója titokzatos alakja?) engedelmességre biztatja fia
it, Ezért adunk igazat Dupont-Sommer-nak (Rabin-nal 
szemben), hogy a DI buzdító részének egyetlen célja, hogy 
megmagyarázza a qumráni közösség célját, helyét, létének 
értelmét. Ennek alapján kell megtanulniok az engedel
mességet, minden korlátozás és fenntartás nélkül, hiszen 
ők tagjai az egyedülálló új szövetségnek. A Jeruzsálemben 
maradtak rosszak és természetesen örökre elvesztek. 
Akik kimentek ebből a pokolból, letelepedve Damaszkusz 
országában, azok a jók, a „szent maradék”, vagyis a meg
mentettek.

A második rész, amely szabályok és parancsok gyűj
teménye, ebben a tekintetben nem jelentős. Talán a két
szer említett misztikus könyv (IX,6 és XIV,8), a HGY16 
lenne a szabályok végleges és teljes nagy gyűjteménye, 
amelyből a DI második része csak kivonatot közölne, s 
ugyanakkor figyelmeztetné a (jövendő) tagokat, hogy min
den tiltakozás nélkül kövessék a szabálykönyv által meg
jelölt utat.

c) Nem lehet csodálkozni rajta, hogyha ez a zártkörű 
közösség magát „az atyák szövetsége” automatikus örö
kösének tekinti, s kijelenti, hogy az atyákkal kötött szö
vetség is tulajdonképpen neki szólt. Ugyancsak emiatt 
nincs semmi külön jelentősége annak, ha a berith ha
chádás-t használja a DI szerzője. A közösség a Damasz
kusz országában élő új szövetség közössége, anélkül, 
hogy ez a megjelölés az újnak a régivel való összeha
sonlítását szükségszerűen megkövetelné. Mindez a szer
zőt nem érdekli és a kifejezéseket és fogalmakat min
den gondolkodás nélkül használja. Természetesen el
őkerül a szövetség magyarázata, azáltal, hogy a Tórát, 
a prófétákat idézi (előszeretettel Ézsaiást, Ezékielt, va
lamint a kispróféták közül Hóseást, Amószt, Mikeást,
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Náhumot és Zakariást, de Jeremiást soha!), mindezt 
azonban keveri a tipikus esszénus MIDRAS-sal. Ugyan
csak van magyarázat arra is, hogy mi a kapcsolata a 
szektának a régi szövetséggel. A felelet: mindaz, amit 
a régi szövetségben ígért az Isten, már a jelen szövetség 
tagjaira vonatkozott! Ezt húzza alá a szerző azzal a meg
állapítással. hogy a régi szövetség Isten szeretetét ígérte 
a népnek. De ennek a szeretetnek sem volt más célja, 
mint hogy a szektát Istenhez kösse, és ezáltal örök éle
tet garantáljon neki.

Más szavakkal: a holttengeri szekta önmagát amolyan 
dokumentációnak tekintette, amely elégséges annak bi
zonyítására, hogy az Isten szövetséget akart kötni a vá
lasztottak népével. Az Isten szövetsége — a szerző soha 
nem tesz értékelő megjegyzéseket róla — a választott 
nép részére készült. De a nép magaválasztotta utakon 
járt ehelyett. Ezért döntött úgy Isten, hogy a „Béliál hár
mas hálójába” beleestek ellen hadat indít, s ugyanakkor 
elhatározta, hogy támogatja a levált „maradékot”, amely 
elszakadt a bűnökben és kihágásokban elmerült közös
ségtől, mint Efraim Júdától.17

d) Az értékelésnél nem tagadhatjuk a szekta jóhisze
műségét: a szövetségről megfeledkezett Izráel népének 
jogos helyettesítője akart lenni. Mivel voltak dolgok, ami
ket a nép a maga teljességében megtagadott, azok meg
tartására és azoknak való engedelmességre egy maradék 
vállalkozott. Másrészt megfigyelhetjük, hogy szigorú tör
vénybetartásaikkal, azoknak való vak engedelmességgel 
kicsit a régi szövetséget is „rehabilitálni” akarták. Ezért 
volt a szigorúan megkövetelt eskü, nemcsak a belépő szá
mára, hanem ez az eskü már magában foglalta a fiiaknak 
teendő eskü jogosultságát is.

Még világosabban fogalmazva, azt mondhatnánk: a DI 
olvasói azt a meggyőződést vallották, hogy Istennel új 
szövetségben élnek. Furcsállották volna, ha valaki ennek 
a szövetségnek a természete, lényege felől érdeklődött 
volna náluk. Valószínűleg zavartan ismételgettek volna 
valamit, ami a régi szövetségben már benne foglaltatott, 
keverve saját felfogás szerinti exézissel. De senki nem 
tagadhatja jó szándékukat: élni és beteljesítni szerették 
volna a megtagadott és elfelejtett régi szövetséget, még 
akkor is, ha azt nem a jeremiási prófécia szellemében 
gondolták. De ezért is voltak annyira exkluzivisták. A 
régi szövetséget céljához juttatni most már csak a szektán 
keresztül lehetett. Mert csak a szekta képviselte a tisz
tákat, a jókat, az igazakat, a kegyeseket, az isteni akarat 
követőit. Mindebben pedig már benne volt a szekta vé
leménye a saját határain túlról is: ott a nem igazak, nem 
szentek, nem kegyesek, a hitetlenek, az önmaguk akarata 
követői élnek.

e) Ugyancsak ebben gyökerezik a szektának az a meg
győződése is, hogy a végső ítéletkor csak a szektában 
lehet menedéket találni. Érdekes megfigyelni, milyen sok
szor olvashatják a szekta jó tagjai ezt a vigasztalást, más
részt viszont figyelmeztetést kapnak a rosszak, a 
kegyetlenek, a piszkosak18, hogy a „kardnak” szolgáltat
nak ki, vagy hogy Béliál megsemmisítése lesz az osztály
részük. Valószínűleg ezt az utóbbi célt szolgálja a sokféle 
eskü, átok, megtorlás emlegetése is (VIII, 16s).

f) Hiába keresnénk azonban a DI-ban Jeremiás jö
vendölését az új szövetségről!19 A szekta működése kö
vetkeztében ez a jövendölés fölöslegessé vált.20 A szekta 
vezetőinek kellemetlen kérdéseket jelenthetett volna, ha 
előveszik: részben a régi szövetség mikéntjét, részben 
a szekta létének szükségességét kérdőjelezhették volna 
meg maguk a tagok. Szükség van-e szervezett messiási 
közösségre, mint amilyen az övék? Ha az első kérdésre 
negatív választ kaptak volna, akkor a szekta által táplált

minden reménység illuzórikussá vált volna, amely a nép 
kultikus és szakrális életének visszaállítására vonatkozott, 
nem is beszélve a papokról és azok örök, szent, kultikus 
szolgálatáról szóló kérdésekről. — Ami a második kér
dést illeti, valószínűleg sor kerülhetett volna a szekta lé
tezésének a teljes megkérdőjelezésére. Ha Jeremiás 
próféciája a szövetség bensővé tételéről beszél, amelynek 
legfontosabb ismertetőjele az lenne, hogy semmiféle köz
vetítő hordozóra nincs szüksége, — akkor mi célt szol
gálna az ilyen szigorú kolostori rendű szerzetesi 
közösség? Csak így érthető, hogy Jeremiás próféciájának 
nem jutott hely a qumráni könyvtárban.

II. Szövegelem zés a Zsid -bó l

Mint azt már említettük, a diathéké fontos, központi 
szerepet tölt be a Zsid-ben. Sehol az ÚSz-ben nincs 
ennyire központi helye, amit az is elárul, hogy az elő
fordulási helyeknek csaknem fele ebben a levélben ta
lálható. De túl ezen a statisztikai adaton, ki kell emelnünk, 
hogy maga a szövetség a központi témája a Zsid-nek. 
Szerzője azt látja feladatának, hogy a régi szövetség meg
üresedését, értelme elvesztését, elöregedését (8,13) mu
tassa be. Valamint azt, hogy eljött az ideje az olvasók 
új (kainé), második (deutera), friss (nea) szövetséghez való 
tartozásának, a megígért és most megvalósult új szövet
séghez kapcsolódásnak. A gondolat tehát nem csak va
lami külön kifejezésre korlátozódik, hanem pontosan 
beleillik a levél általános gondolatmenetébe. Próbáljuk 
meg azért néhány kisebb szakasz megértése után, a két 
legfontosabb szöveg, a Zsid 8,6-13 és 9,11-20 vizsgálatát, 
hogy az így nyert képet elhelyezhessük a levél általános 
keretébe.

1. E lszórt szakaszok

a) Zsid 7,22
Ebben a fejezetben hasonlítja össze a szerző Melki

sédek titokzatos alakját Jézus Krisztus főpapi alakjával. 
Az összehasonlítási pont kétségkívül a 16. versben ta
lálható. Melkisédek hirtelen bukkant elő, amikor Ábra
hám hadból tért haza. Sálem királya volt, a „magasságos 
Isten” főpapja, aki megáldotta a pátriárkát, viszonzásul 
viszont „mindennek tizedét” kapva. Bár nem papi nem
zetségből való volt Ábrahám önként adott neki tizedet. 
Ezen kívül pedig még teljesen ismeretlen is volt „apa, 
anya, nemzetség nélküli”. S ezen a ponton teszi a szerző 
összehasonlítást: Jézus sem származott papi nemzetség
ből, az isteni kijelentés viszont bizonyítja, hogy ő is pap, 
mégpedig Melkisédek titokzatos nemzetségéből jőve. 
Általa a főpapok rendjének folytonosságában változás 
állott be (12v.) és ezért érvényes számára a zsoltár: „Fő
pap vagy te örökre Melkisédek rendje szerint” (17v). A 
szerző kijelenti, hogy a régi törvényt „gyengesége és ha
szontalansága miatt” visszavonták (18v), de valaki eskü 
alatt jelöltetett ki, hogy egy „felsőbb, jobb szövetség” 
kezese legyen, hogy ezáltal „nagyobb reménység beve
zetője legyen (22v). Ez a kezes Jézus Krisztus.

Már itt fel kell hívnunk a figyelmet a jogi terminusz 
használatára. Egguos sokszor használt jogi kifejezés, 
amely „ígéretek betöltségét biztosító személy” megjelö
lésére szolgál. Másik két kifejezés használata is fontos 
itt: elpis =  reménység és kreitton = jobb, összehasonlító 
jelző. A reménység az ígéreteken alapul, s minden ígé
retnek felelőse kell, hogy legyen, aki biztosítja annak meg
tartását.21 A reménység a Zsid másik jellegzetesen
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használt kifejezése. A szerző emlékezteti olvasóit, hogy 
az „áldozókat soha tökéletessé nem tevő folytatólagos ál
dozatoktól” szabadulnak meg, mert bár azokat a törvény 
alapján készítették, a törvény csak „a jövendő jók ár
nyéka.” Ezek a "jók” reménység tárgya (19v), mint ahogy 
a "jövendő város” is az (13,14). S ez az eszkatologikus 
reménység úgy lesz erőteljesebben alátámasztott, hogy 
a szerző rámutat a biztosítékra, a „kaucióra”, a túszra. 
Isten népének vándorútját Istennek annyi ígérete kíséri. 
S az ígéretek még hihetőbbek lesznek, ha megfelelő sze
mély kíséri őket. Ő biztosítja felelősségteljesen a szer
ződés jogszerű betartását.22

Érdemes megjegyezni, hogy a diathéké tipikusan jogi 
területre utal bennünket. Már az ÓSz-ben ismerünk 
szerződéseket, egyezségeket, emberek által kötött meg
egyezéseket, amelyekben a felek egyenlősége23, „doku
mentumok” megjelenése (Gen 31,44kk), a megkötés al
kalmával elhangzó eskü, a hozzá kapcsolódó áldozatbe
mutatás, stb. a legfontosabb jellemzők. A Zsid szerzője 
tudja, hogy a LXX mindezekben az esetekben diathé
ké-t használ.24 — A kreitton-nal kapcsolatban el kell 
mondani, hogy e szakaszban kétszer is előfordul (19 és 
22vv) és akkor használatos, hogyha valami jobbat, va
lami többet akar kifejezni, összehasonlítva pl. valaki 
ajánlatát a másikéval.23

Így összegezhetjük az eddig elmondottakat: a Zsid 
szerzője annak megmutatására vállalkozik, hogy Jézus 
Krisztus főpapsága isteni intézmény, annak ellenére, 
hogy ő maga nem tartozott papi nemzetséghez, a Lévi
tákhoz. Közte és az azok közötti ellentétet a szerző pár
huzamos kifejezéspárokkal próbálja érzékeltetni: pl. hi
ereis gegonotes (20v) — gegonotes hiereis (23v); chóris 
horkomosias (20v) — m eta horkomosias (2Ív); kreitto
nos elpidos (19v) — kreittonos diathékés (22v). Mert 
ami felhatalmazta Jézust a főpapi tisztre, az nem a szár
mazása volt, hanem isteni ígéretek, amelyeket Isten es
küje (meta horkomisias) erősített meg. A papok általá
ban leszármazás szerint lettek azokká, Jézus azonban 
isteni rend alapján főpap, amit közvetlen kijelentés ju t
tatott kifejezésre: „Te főpap vagy mindenkorra Melki
sédek rendje szerint.”

Ami bennünket ebben az okfejtésben legjobban ér
dekel, az ennek a következménye: a származás szerinti 
főpapok a törvényt őrizték, amelyet egy bizonyos szö
vetség hozott nyilvánosságra. Ez a törvény azonban gyen
gévé és használhatatlanná vált. De most Jézus biztosítja, 
hogy egy „magasabb fokú szövetség” révén eljuthatunk 
Istenhez. Ennek Jézus a „túsza”, a „kezese.”

b) Zsid 10,19 és 13,20
Azért kapcsoltuk össze ezt a két verset, mert egyfor

mán használják a kifejezést: haima tu diathéké =  szö
vetség. a testamentum vére.

Viszont azt is rögtön elmondhatjuk, hogy e két he
lyen ennek a kifejezésnek a használata igen szilárdnak 
látszik. A fogalmazás hitvallást árul el. A 10,19-ben ez 
világos: biztos, hogy a szerző már bizonyos tradícióra 
építhet. Tudja, mi történik, amikor valaki megszűnik ke
resztyénnek lenni. A gyülekezetnek vigyáznia kell, ne
hogy elszakadjon tőle valaki, „ahogy az szokása néme
lyeknek” (10,25), vigyázniok kell egymásra, mivel „ama 
nap” közeleg. Mindenesetre némelyek már elszakadtak, 
s ezeket a gyülekezet mint „Isten fiának megtaposott” 
tekinti, akik „a szövetség vérét megszentségtelenítették”, 
amellyel megszenteltettek, s a „kegyelem lelkét bántal
mazták.”26 A szerző szándéka világos: figyelmeztetni 
akar, hogy senki meg nem menekül a büntetéstől, aki 
a szövetség vérét profanizálta. A szövetség vére azt je 

lenti, hogy a szövetség Isten és az ember, azaz a ke
resztyén gyülekezet között az Úr vérével pecsételtetett 
meg. Annak vérével, aki önkéntes áldozatával az em
berek üdvösségét szolgálta. Ezt a gondolatot csak alá
húzza a Zsid-ra jellemző vonás: a szövetség vérének 
profanizálását összehasonlítja a Mózes törvényének 
visszautasításával, s így vonja le a következtetést: ha 
„irgalom nélkül meghal... aki Mózes törvényét visszauta
sította, akkor mennyivel nagyobb büntetési érdemel az, 
aki a szent vért profanizálja.”

Ami a 13,20-at illeti, arról a következőket jegyezzük 
meg vázlatosan. Megfigyelhetjük, hogy a levél befejezése 
ünnepélyes tónusú, szinte liturgikus magasságokat ér el.26 
A 20-22. versek áldást osztanak az olvasóknak. A szerző 
kéri Istent, hogy mint a békesség Istene, tegye olvasóit 
minden jótettben tökéletesekké. Erről az Istenről mondja 
a szerző, hogy „visszahozta a halottak közül a mi Urunk 
Jézus Krisztust, a juhok nagy pásztorát” (20v). Ez pedig 
az „örök szövetség vére által” történt. Az en hajmati-t 
Blass-Debrunner (Nt.-Gramm.54-9) „auf Grund”-dal for
dítja. Ez tehát azt jelentené, hogy Isten, Fia szent vérével 
megszentelt szövetség alapján hozta vissza a halottak kö
zül Jézust is. De az en haimati magyarázatánál is jobban 
érdekel bennünket két fontos tényező: a) a diathéké-t 
itt liturgikus fogalmazásban találjuk, ami arra mutatna, 
hogy valószínűleg már régebb idő óta ismeretes volt ke
resztyén körökben, mint terminus technicus; — b), hogy 
a szerző csak a Jézus Krisztus vére alapján kötött szö
vetséget tartja öröknek. Ez ad kijelentéseinek bizonyos 
kizárólagos hangsúlyt.27

Nem tárgyaljuk külön 9,4-et, részben mert a mi szem
pontunkból nem mond semmi különlegeset, részben pe
dig mert 9 ,15-20 magyarázatával kapcsolatban lesz róla 
szó. Ugyancsak visszatérünk a mesítés tárgyalására, va
lamint a jeremiási próféciákra (10,6), amikor a nagyon 
fontos szakaszt, a 8,6-13-at tárgyaljuk.

2. A z  Úr ,,közben járó  liturgikus szolgálata” az Új 
Szövetségben

I. Zsid 8,6-13
Ha a diathéké szerepét tárgyaljuk, ehhez a legfonto

sabb anyagot a Zsid 8. fejezetéből meríthetjük. Nemcsak 
azért, mert e fejezetben sokszor fordul elő maga a szó 
(hét alkalommal kifejezetten és közvetve), hanem sokkal 
inkább a szerző gondolkodásának logikája miatt, amelyet 
ez a fejezet hűen tolmácsol. Ezért látjuk szükségesnek 
a fejezet egészének vizsgálatát.

A fejezet elején a szerző visszatér Jézus jobb főpap
ságának tárgyalásához (lásd: 7,22) és azt állítja, hogy min
den azelőtt mondottnak ez a summája28: „olyan főpapunk 
van, aki a felséges trónjának jobbjára ült a mennyekben...” 
(1v). Ezáltal lett hagion leiturgos, a szentély liturgusa, az 
igazi szentélyé ti. (skéné = sátor), melyet nem ember, 
hanem Isten készített. S mivel Jézus ennek a szentélynek 
lett főpapja, ezért az általa végzett szolgálat magasabb 
fokozatú. A földi papok folytatják szolgálataikat a temp
lomban, amelyet Mózes a neki megmutatott typos alapján 
épített, de Jézus nagyobb feladatot kapott, hogy „litur
gikus szolgálattal szolgáljon” (diaphoroteros leiturgias).29

Nincs sok megjegyzésünk a 8-12. versekről, amelyek 
Jeremiás jövendölését hozzák az új szövetségről. A szöveg 
a LXX-é, amelyet a szerző gyakran javít. A LXX pl. há
romszor használja a phesin kyrios-t, míg a Zsid legei kyri
os-t mond: a diathesomai-t syntheleso-val helyettesíti, epi 
ton oikon-t a LXX to oik o -jának helyettesítésére használja 
fel (8v). Azonban sokkal fontosabb, hogy ezt a Jeremiás
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által megjövendölt szövetséget meghatározzuk, hogy a ré
givel összehasonlíthassuk, s még inkább, hogy kifejthes
sük a szerző gondolatmenetét a liturgusról, aki jobb 
szövetség közbenjárója, kreittonos diathékés mesités lett.

Egyesek már az idézet bevezetését is érdekesnek ta
lálják: „Mert dorgálva őket (ti. a zsidókat) így szól:
— amit csak megerősítene a legei kyrios háromszori hasz
nálata (8. 9. 10v).30 Ugyancsak fontos a syntheleso ige 
is, mert többet fejez ki, mint a diathesomai. Ez utóbbi 
igei formája a diathéké-nek. De amikor a szerző behe
lyettesíti ezt a kifejezést, amely bizonyos mértékben el
színtelenedett, a syntheleso-val, már ezzel a saját 
meggyőződését is kifejezi: Isten az új szövetség révén 
juttatja el a maga akaratát beteljesedéshez. Vagy: általa 
Isten szövetsége tökéletessé lett, amit népével kötött. Vi
lágos, hogy a szerző így fejezi ki a maga eschatalogikus 
teológiáját: a szövetség az utolsó időit. jele. S maga a 
keresztyén gyülekezet is ugyanaz. Létével bizonyítja, hogy 
milyen fontosak ezek az időit. A szerző büszke erre a 
tényre, s ugyanakkor fel is használja, hogy az úton lévő 
istennépet figyelmeztesse vele (7,19).

A két szövetség összehasonlításához jegyezzük meg 
a következőket:

a) Az Úr panasza az, hogy az atyák nem maradtak 
hűségesek az „Ő szövetségéhez” és kijelenti, hogy ezért 
Ő sem vet ügyet rá (emelesa, ameleó = elhagyagolni). 
Mi történt tulajdonképpen? A nép elfelejtette a Tórát, 
amelyet Isten a Sínai-hegyi szövetségen keresztül nyilat
koztatott ki. A Tóra a nép kiválasztását és Istentől meg
vásárlottságát volt hivatott bizonyítani.31 E Tóra került 
a nép életének középpontjába. De az idő múlásával a 
Deuteronomista körén kívüli próféták, s főleg Jeremiás, 
hamar észrevették, hogy kortársaik életében a Tórának 
már egyáltalán nincs az a központi szerepe, amelyet a 
szerződés megkötése feltételezett. És Jeremiás egyáltalán 
nem tétovázott, hogy felrobbantsa-e a régi szövetség el
méletét.32 Bár v. R ad azt vallja, hogy Jeremiásnak ez a 
viselkedése nem érintette a szövetség lényegét, amely 
az új szövetség részesei számára is kell, hogy érvényben 
maradjon, a valóság az, hogy Jeremiás mégis a régi szö
vetség kritikusa!

b) Kétes, hogy mi legyen az a bizonyos „új” az új szö
vetségben.33 A 11-13. versekben hármas csoportosítást 
végezhetünk: 1. „adom törvényemet elméjükbe és szí
vükbe”; 2. „mindnyájan megismernek engem”; és 3. „meg
kegyelmezek álnokságaiknak.” — Sok magyarázó hajlik 
a tényeknek egyszerűsített magyarázatára, s beszél új en
gedelmességről, Isten új ismeretéről és a bűnbocsánatról. 
Spicq új módról és új hatásról beszél. Ami az elsőt illeti, 
mondja, az új szövetséget a „törvény bensőségessé tétele” 
jellemzi („la promulgation ne sera plus exterieure, mais 
se fera a l'interieur du coeur”), — s az új hatás szerinte 
abban áll, hogy könnyebb lesz az Istenhez jutás és a 
közösség vele, amely a bűnbocsánat teljességében jut 
majd kifejezésre.34

c) Quell-nek az a véleménye, hogy az új szövetségnek 
semmi közös vonása nem lesz a régivel. Véleménye sze
rint a Tóra is megváltozik, amely a régi szövetségben 
a központi helyet foglalta el. Isten most a törvényeket 
a szívekbe írja, jelezve, hogy nem beszél többet „törvény
ről”, mert amit a szívekbe ír, azt semmiféle ,jurispru- 
dentia” nem foghatja be. Ezt az új valóságot senki meg 
nem ronthatja. Ezért: a régi szövetséget mindenki elfelejti, 
s ez jól is van így.

d) Más a véleménye v. Rad-nak. Szerinte az új szö
vetség tartalma nem változik, mert nem változhat. Az ő 
szövetség ugyan meghalt, de nem tartalmi hiányosságok 
miatt, hanem egyszerűen azért, mert akikért készíttetett,

alkalmatlanok lettek rá. Ezért Isten új utat keres, hogy 
a néppel új szövetséget kössön. Észrevette ugyanis, hogy 
az Ő hangja Izráel fiai számára elhordozhatatlan; sem 
beszéde, sem azok hallgatása nem szolgálhatnak hídként, 
hogy a két partot összekössék. Ezért Isten „átugorja” a 
beszédet és annak meghallását, kikapcsolja a szolgákat, 
akik eddig kapcsolatot jelentettek közte és népe között, 
és akaratát közvetlenül a szívekbe helyezi. Termé
szetesen így feleslegesekké válnak a szolgák is, akik az 
isteni üzenetet közvetítették. Ugyancsak nem lesz szó en
gedelmességről, mert az engedelmesség olyan korban volt 
időszerű, amikor az embernek alkalma volt az engedel
messég és engedetlenség közti választásra. Ez a korszak 
elmúlt, s többet nem beszélhetünk az engedelmességről, 
mint emberi teljesítményről. Ez az utóbbi megoldás lát
szik a legjárhatóbbnak, még pedig a következők miatt:

Először: az egész 9. fejezet — aminthogy az egész 
levél is —, kizárólagos alapon tesz összehasonlításokat. 
Ebben a fejezetben a papokat a főpappal a szentélyt 
a szentéllyel, a papok áldozatát a főpap áldozatával ha
sonlítja össze a szerző. S ha Jézust mint egy tökéletesebb 
szövetség közbenjáróját mutatja be, világos, hogy ez nem
csak valami „spirituálisabb” szolgálatára vonatkozik, ha
nem arra, hogy Ő az epouranios szentélyben szolgál.33

Másodszor: függetlenül a legkülönbözőbb magyaráza
toktól, a Zsid szerzője hihetetlen hevességgel száll síkra 
a régi szövetség eltűnésének szükségességéért. A 7-13. 
versekben nem tud eléggé kemény lenni: a régi szövetség 
nem volt amemptos =  makulátlan (7v). S a 13v nyíltan 
a szövetség elöregedéséről36 beszél, amely miatt ez a 
szövetség éppen „eltűnni készül”.

Harmadszor: érdemes Spieq magyarázatára figyelni, 
amit a kainé-ról és a nea-ről mond. Szerinte a kainé mi
nőségi megerősítést jelent, ami valami felsőbbrendűt akar 
kifejezni. Eszerint tehát a régi és új szövetség közti kü
lönbség minőségi jellegű kell, hogy legyen, legalábbis a 
Zsid szerzője szerint. Ugyancsak a nea jelző is valami 
eredetit akar kifejezni, valami fiatalt, valami újat. Mindkét 
kifejezésnek visszavonhatatlan jellege van, amely arra 
utal, hogy az újnak mennyire eredetinek kell lennie.

Negyedszer: Újra utalunk a kreitton-ról mondottakra. 
v. Sodden és Strathmann szerint „stabilitásnak”, „bizton
ságnak” kellene fordítanunk. A 6. versben kétszer fordul elő, 
megerősítve egy kai-jal, s ezért — Spicq szerint — „excep
cionel”, „insurpassable”-val fordítandó. Ha tehát a v. R ad  
Isten és ember közötti közvetlen kapcsolatról beszél, ezt 
a közvetlenséget fejezné ki a megerősített kreitton?

e) Feltűnően sok ebben a fejezetben a liturgikus ki
fejezés. Különösen a fejezet első fele van tele velük: ské
né, archiereus, prospherein dore kai thysias, lateruousin, 
kechrematisthai. Tipikus kifejezései ezek a liturgikus 
nyelvnek. De ezen kívül találunk másokat is: Krisztus 
megjelölése leiturgos (2v), a szolgálata pedig leitourgia 
(6v). Lehetséges az, hogy egy olyan szakaszban, amelyben 
olyan nagy szerepet kapnak a liturgikus kifejezések, nincs 
kapcsolat a leiturgos és a mesités, a lekurgia és a diathéké 
között? Láttuk már, hogy a fejezet elején a szerző 
összehasonlította Jézust, a legfőbb Főpapot, a főpapokkal, 
s beszélt az „áldozatszolgálatáról”, és nem csak „szolgá
latról”. Jézus a legfőbb Főpap, mert (4,15-16) leiturgia-ját 
az Isten színe előtt végzi. De ennek a főpapi szolgálatnak 
már más ága is van, mert a körülmények változtak: Isten 
felépítette az új szövetséget és ennek Főpapja a mesités, 
közbenjárva a legteljesebb kizárólagossággal népéért Is
ten előtt. A szerzőnek az a véleménye, hogy olvasói a 
még nem teljesen célba ért új szövetség népe, de már 
teljes kapcsolatban élnek Istennel, amiről Jeremiás is pró
fétáit.
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Ami túlmegy Jeremiás jövendölésén, az az a tény, hogy 
bár az új szövetség még nem teljesedett be tökéletesen37, 
a keresztyéneknek már van egy Közbenjárójuk Isten előtt, 
hogy előkészíthesse az egység útját, amely majd Isten 
tökéletes ismeretéhez és a bűnök teljes megbocsátásához 
vezet. Ennek az „interiorizált” szövetségnek lett Jézus a 
közbenjárója. A szerző erről nem mond többet. Igazolja 
ellenben magát ezzel az egyszerű tétellel: az új szövet
séget a jobb ígéretek erősítik meg.38 De hogy ezt a né
zőpontot még jobban megértsük, vissza kell térnünk a 
kérdéshez, hogy a mesités hogyan helyezkedik el a 
mennyei leiturgia keretei között?

II. Zsid  9,11-20
Rögtön állapítsuk meg, hogy ez a szakasz „antitézise” 

a fejezet első 10 versének, s eszerint is ítéljük meg. A levél 
szerzőjének gyakorlata szerint négy összehasonlítási pon
tot találunk itt, mégpedig: 1) a földi templomban a hagia 
hagion — az égben a tökéletes hagia; — 2) az elsőben 
a különböző használati tárgyak, köztük a kiboton tés diat
hékés, a szövetség ládája — a másodikban nincsenek ilye
nek, mert szükségtelenek, hiszen ez nem kézzel csinált, 
azaz nem ebből a teremtésből való (11); — 3) az elsőben 
a papok a második függönyig mehetnek (3v), hogy a vér 
meghintésével szolgáljanak — a másodikban Krisztusnak 
szabad bejárása van mindenkorra, hogy örök lytrosis-t, 
azaz kiengesztelést szerezzen „saját vére által”; — 4) az 
elsőben elszórt vér „megtisztította a húst” — a második
ban Krisztus vére megtisztítja a lelkiismeretet, hogy az ol
vasók az élő Istennek szolgáljanak.39

De ezek az összehasonlítási pontok csak bevezető jel
legűek, mert az igazi csak ezután következik, a 15v-ben: 
„Ezért Ő az új szövetség közbenjárója...”, ez a fő össze
hasonlítási pont a fejezet első mondatához.40 Ugyanakkor 
tény, hogy a levél 9. fejezete egyenes folytatása az előző
nek. Ott a szerző ismételten az „elsőről” és a „másodikról” 
beszél (proté-deytera, 7v), s újról-régiről (13v). Amikor te
hát a 15v az új szövetséget említi, a szerző visszatér a régi 
témához, amelyet 9,1-10 megszakított.

Ha a mesités-re tekintünk, be kell vallanunk, hogy bi
zonyos nehézségekkel kell megküzdenünk. A kifejezés
hez gazdagon találunk anyagot, mind a görög, mind a 
mandaista irodalomban csakúgy, mint a hellén zsidóság
nál és a gnoszticizmusnál, — de a bibliai irodalomban 
csak keveset. Ez főleg áll az ÚSz-re, ahol a kifejezés csak 
Pálnál és itt, a Zsid levélben fordul elő.41 Két jellemzője 
azonban segíthet bennünket a megértésben. Először: min
den, amit az ÚSz Jézusról, üdvösségről, az őskeresztyén 
gyülekezet hitéről, az utolsó ítéletről — vagyis az ÚSz 
tulajdonképpeni tartalmáról mond —, meg sem érthető 
a mesités fogalma nélkül.42 Az ÚSz üzenete érthetetlen 
mard, ha ezt a kifejezést mint kulcsot a megértéshez fi
gyelmen kívül hagyjuk. De az ÓSz-ről is elmondhatjuk 
majdnem ugyanezt: figyeljük meg Mózes, Jeremiás, de 
főleg az Ebed Jahve fontos szerepét! — Másodszor: ha 
igaz, hogy a diathéké a Zsid levél legfontosabb fogalma, 
a mesités még csak fontosabbá válik, hiszen a Zsid-ben 
csak az előző fogalommal együtt használatos! Mind a há
rom szakaszban a tendencia világos: a Zsid szerzője a 
mesités-t csak ebben az összefüggésben akarja használni 
és csak így értelmezi.

A mesités-t a Zsid bizonyos hellenista árnyalattal 
használja: mesiteyein cselekmény kifejezésére szolgál, 
amely két, egymás által kölcsönösen elismert fél között 
jön létre. Mesités ennek az aktusnak a szerzője, ő a 
kapcsolatok kiépítője: a közvetítő. Mivel azonban Zsid 
szerzője fontosnak tartja, hogy a közvetítő fogalma kap
csoltassék a szövetség valóságához, úgy gondolom, itt

a helye, hogy a mesités szerepét közelebbről megvizs
gáljuk. Hiszen a közvetítő, ha igazán jő közvetítő, kö
telezettségeket kell, hogy vállaljon mindkét fél részéről, 
azok megelégedésére. Ebben a fényben vizsgáljuk azért 
most ezt a kérdést.

a) Hogy mik a kötelezettségei Isten előtt, azt már a 
szövetség fogalma magában rejti. Jézus, a maga szemé
lyében, a maga leiturgia-j ával logikusan az Isten által el
készített szövetség tervéhez tartozik. Ez még világosabbá 
válik, ha nem felejtjük el, hogy a 8. fejezetben — miután 
azt említi a szerző, hogy ő a közbenjárója egy tökéle
tesebb szövetségnek —, rögtön a jeremiási új szövet
ségjövendölés következik. Ennek pedig tartalma — jól 
emlékszünk rá — az isteni törvény közvetlen szívbe-plán
tálása, a közvetlen istenismeret és a bűnök teljes bo
csánata. Jézus tehát a Közbenjáró, mert evangéliumában 
a basilea tu theu-t, Istennek az ember fölött megjelenő 
uralmát hirdette (Mk 1,15). Hallgatóit ennek elfogadására, 
magukat ennek alávetésére hívta. Ennek érdekében régen 
sokat tettek, s róla sokat beszéltek; ennek módjai meg
sokszorozódtak. A templomi áldozatok, a hirdetett isten
beszéd eszközökké váltak Isten és az ember között. De 
ez az idő elmúlt: a Zsid szerzője egy terminus techni
cus-szal elvágja minden eszköz visszatérésének lehető
ségét: Jézus ephapax, egyszersmindenkorra belépett a 
szentélybe, s ezzel minden emberi eszköz fölöslegessé 
vált. Mostantól kezdve az Ő kizárólagos közvetítésével 
kerül a szívekbe a törvény (Hegyi Beszéd); csak Rajta 
keresztül lehetséges Isten ismerete (Jn 14,6kk), nem be
szélve a bűnök bocsánatáról, amelyet olyan nagy exu
sia-val gyakorolt már földi szolgálata idején is (Mk 2,1-12 
és párh.). — Másrészt, a 12,24 alapján világos, hogy en
nek a szolgálatnak a beteljesedése reménység tárgya, me
lyet olyan nagy igyekezettel és annyi hűséggel vár maga 
a szerző is.43

b) Jézus Isten előtti mesités szolgálatának egy másik 
ágát a 15v-ben találhatjuk: Jézus biztosítja azt, hogy az 
ígéretek beteljesüljenek a keklemenoi életében. Ebben is 
nagyobb Jézus44 a többieknél, pl. Mózesnél45, aki tisztán 
csak eszköz, amely közvetíti az isteni akaratot, akár a pa
rancsolatok formájában, akár a közvetlen prédikálással. 
Jézus ezzel szemben azon túl, hogy az isteni ígéretek hír
hozója, biztosítja, hogy azok be is teljesednek.

Minden valószínűség szerint ez a gondolatmenet, ve
zetett több kutatót arra a következtetésre, hogy a Zsid 
szerzője számára a mesités és eggyos ugyanazt jelenti, 
s hogy mindkettőit ugyanolyan súllyal használja a levélben 
(pl. Spicq: Komm.). Ez a következtetés hamis. Van egy 
verse a levélnek, amely ezt az azonosítást nem engedi 
meg. Jézus a mesités, aki biztosítja az ígéretek betelje
sedését, de nem lehet felelős értük, mert aki esküvel kö
telezte magát a beteljesedésre, az maga az Isten, mint 
azt Ábrahám esetében láttuk (6,17). Jézus feladata, hogy 
JELE legyen annak, hogy Isten esküje és ígéretei meg
változtathatatlanok és nem maradhatnak el. Mert Isten 
nem hazudik (6,18) és "...-e parázna és gonosz nemzetség 
nem kap más jelt, hacsak nam a Jónás próféta jelét...” 
(Mt 12,29). A görög gondolkodás szerint a biztosíték sem
leges személy, — ez pedig nem felel meg Jézus szere
pének. Az Ő feladata éppen az, hogy Isten és emberek 
között az Élő Isten Élő Jele legyen, s ez minden sem
legességet és pártatlanságot kizár. Ebben a szolgálatában 
Ő az „Isten szolgája”, azaz mesités tés diathékés.

Csak így érthető, miért tárgyalja 9,15-20 olyan apró
lékos részletességgel a testamentum és a testáló közötti 
viszonyt,46 valamint a testáló halálát a testamentum ér
vénybe léptével beálló helyzetet: nyilván, hogy Jézus min
denféle pártatlanságát és érdektelenségét kizárja!47
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Eggyos csak a megváltás biztosítéka, de a mesités részese 
annak, mindenekelőtt a saját halála révén.48

c) Hogyan végzi szolgálatát a mesités a nép javára? 
Az erre adandó válasznál emlékeztetnünk kell a szerző 
megállapítására, miszerint a régi szövetségnek nem volt 
elég ereje, hogy a bűnöket elkerülje. Ezáltal „szakadék” 
keletkezett (Ézs 53,4-10.12), ahova a mesités belépett, 
hogy helyrehozza a hibát. Ez a cselekvése végzetessé vált 
számára: thanatu genomenu (15v).49

d) De a Zsid úgy írja le Jézus legfontosabb szerepét, 
mint az Isten és emberek közti közvetítést.50 4,14kk vagy 
2,15-17 mutatják, hogy Jézus a nép rendelkezésére áll 
— eis to hilaskesthai tas hamartias, hogy ez a „nép ke
gyelmet nyerjen és irgalmat találjon alkalmas időben való 
segítségül”, bármilyen eshetőségre készen, akár bűnökről, 
akár kísértésről vagy halálról van szó. Az is főpapi szol
gálata, hogy az Istennel való találkozáshoz „ajtó legyen” 
(Jn 10,9), ami szintén beleillik abba a bensőségessé té
telbe, amiről Jeremiás szólt.

e) A 9,12 szerint Jézus főpapi szolgálatának célja ez: 
aionian lytrosin heyramenos „örökkévaló örökség ígéretét 
találva” (Károli ford. A Szerk. megjegyzése: az átírt görög 
szöveg a 9,12 végén van, az idézett fordítás a 9.15 végén, 
de a „találva” szó nincs sem a Vizsolyi Bibliában, sem a 
Revideált Károliban, sem az új fordításban.) (Megj.: a gö
rög lytrosis szót latin fordítások redemptio-val fordítják. 
Innen értendő meg a következő magyarázat.) A redemptio 
szót mi „pacificatio”-val fordítjuk, ami persze nem felel 
meg a lytrosis-nak. E fogalom igei alakja annak kifejezé
sére szolgál, amit pénzzel (vagy mással) szereztek meg: 
pl. a rabszolgát pénzzel váltották meg, azaz a rabszolga 
pénzzel vásárolta meg a szabadságát. A rabbinizmusban 
is előfordul a kifejezés, s az esetek legnagyobb részében 
megszokott terminusa annak, hogy a zsidók megszabadul
tak politikai elnyomóiktól (gáal és fada a megfelelő héber 
kifejezések erre). Az ÚSz-ben a kifejezés szintén szakki
fejezéssé lett annak az isteni tettnek megjelölésére, amely 
Jézus Krisztus közvetítésével az üdvösség érdekében tör
tént, csakhogy itt a. kifejezésből hiányzik a pénz képzete. 
A kifejezés főnévi formája is ugyanezen a vonalon mozog, 
talán csak azzal a kikötéssel, hogy ez mellőle mindig is 
hiányzik, de mindig egy Megváltóról van szó, aki „lebo
nyolítja” a cselekményt (lásd Lk 24,21). Büchsel-nek az 
a véleménye, hogy a Zsid 9,13 teljesen más vonalon mo
zog, mint az ÓSz. A szerző a bűnök lytrosis-ára gondol, 
amint azt a 14v mutatja. „An ein Lösegeld ist wohl hier 
nicht gedacht, wenn auch vom Blute Jesu die Rede ist. Die 
Vorstellung im Hb ist mehr kultisch als rechtlich.”

3. A  d ia théké  helye  a Z s id  teológiájában

Hátra van még a diathéké elhelyezése a Zsid levél 
általános teológiai keretei közé. Íme néhány javaslat:52

a) A szerző úgy tekinti a keresztyénséget, mint az 
ÚJ SZÖVETSÉG népét, amely az „örökké ugyanaz” Jézus 
Krisztussal (13,8) menetel, „kimenve hozzá a kapun kí
vülre” (13,13), hogy elérje az „eljövendő várost” (13,14). 
Ezért a sok figyelmeztetés, nehogy valaki is elszakadjon 
az Isten kegyelmétől (12,15), nehogy valaki is hasonló 
legyen Ézsauhoz, aki nem találta meg a „megbánás al
kalmát”, mert az idő elszaladt és ő a választottak körén 
kívül maradt. Az olvasók Sion hegyéhez járulnak, az élő 
Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, az egyház
hoz, stb. — és Jézushoz, az új szövetség mesités-éhez 
(12,22kk). Ennek az állapotnak kiélezésére valók az ál
landó szövetség-összehasonlítások. Az ó szövetség meg
üresedett, megöregedett, szükségtelenné vált. Az új —

amelynek eleven bizonyítéka maga a keresztyén gyüle
kezet — már érvénybe lépett, habár végső kiteljesedése 
a jövőre fenntartott. Ezért élnek a keresztyének a „már 
eljött” és „még-be-nem-teljesedett” feszültségében.

b) A szerző úgy értelmezi, hogy Jeremiás jövendölé
sében maga Isten ígérte meg egy teljesen más szövetség 
megteremtését: „nem aszerint a szövetség szerint, ame
lyet adtam az ő atyáiknak, mivel ők nem maradtak meg 
az én szövetségemben...” (9,9). A szerző ezért meggyő
ződéssel vallja, hogy ez a régi vonallal való teljes sza
kítást jelent. A tradicionális vonal nem folytatódik to
vább. Hogy ez a radikalizmusa meddig megy el, azt a 
8,13 jól mutatja: az új szövetség antikválttá tette a régit! 
S az ebből következő drasztikus logika így folytatja: ami 
pedig antikváit és öreg, annak el kell tűnnie.

Nem lehet csodálkozni, hogy annyit  emlegettük itt 
most a szerző radikalizmusát. Örököse ő a fogság utáni 
próféták gondolkozásának. Jeremiás eszkatalogikus Igé
je, ahogy erre már előbb utaltunk, a legtisztább tiltako
zás minden spekuláció ellen, amely a bekövetkezett 
nemzeti katasztrófa ellenére még mindig a ledöntött in
tézmények újra felemeléséről álmodik, s így látja bizto
sítottnak a régi teokratikus rend visszajövetelét. A pró
fétáknak az volt a véleménye, hogy ez a világ örökre 
elmúlt. A nép, illetve elitjének deportálása gyógyíthatat
lan sebet okozott. Aki úgy gondolja, hogy a tökéletesség, 
amellyel annak idején a templomot felépítették, a szol
gálat, amellyel a papok végezték a napi liturgiát, bele
értve a véget nem érő áldozati szertartásokat, vagy 
amellyel a főpap évenként egyszer kapcsolatba lépett 
közvetlenül a vallási kegytárgyakkal (láda, táblák), — 
szóval, aki azt gondolja, hogy ez a tökéletesség meg
akadályozhatja az egyre jobban terjedő rossz közér
zetet, az téved, s másokat is megtéveszteni igyekszik. 
A vonal vezetése nem állítható vissza és nem folytatható 
ott, ahol abbamaradt. A próféta érve: a régi szövetség 
összes hibapontját kimutatta, pontosan a legnehezebb 
időkben. Milyen támasz nélküli is volt ez a nép a de
portálás idején! Még arra a gondolatra is eljutott, hogy 
vele senki sem törődik, hanem kiszolgáltatottja az el
lenségnek (Zsolt 41,10-12). A Zsid szerzője ugyanezen 
a vonalon halad: semmit nem segít a népnek, ha az új
rakezdi életét templommal, kultusszal, áldozatokkal, a 
vér hiábavaló hintésével. Mindez a régi formához tarto
zott, s mivel ez a forma túlhaladott, ezek a régi rekvi
zítumok is el kell, hogy tűnjenek vele a színről.

c) Mindenesetre hasztalanul várnánk, hogy a Zsid 
szerzője a fentebbi prófétai gondolatmenetet a legvég
sőkig követné. A prófétai radikalizmusból csak az új 
szövetség szükségességét fogadja el. De nem követi a 
prófétát annak antikultikus, antiszakrális túlzásaiban. 
Éppen ellenkezőleg: a levél, a maga teljességében, an
nak a meggyőződésnek világos kifejezése, hogy az új 
szövetség „szent helyen” található. Nem a sző geográfiai 
értelmében, hanem mint a szövetség kerete. Az új szö
vetség egy SZEMÉLY felügyelete alatt áll, aki a főpap 
szolgálatát végzi liturgikusan. Ez a főpap behatol a szen
tek szentjébe, fölöslegessé teszi a papokat és áldozata
ikat, valamint a főpapot,53 az emberkéz-építette temp
lomot összes használati tárgyával és az áldozati állatok 
vérével, az istentiszteletek állandó ismétlését. S ebben 
hűségesen tükröződik az eleven ellentét: a Zsid szerzője 
a maga filoliturgizmusa számára segítséget egy teljesen 
„antiliturgikus” Jeremiásnál keres. Természetesen erre 
nem utal, mint ahogy nem is kísérli meg a régi szövet
séget illető szempontját összeegyeztetni a prófétáéval. 
E mentalitás különben tipikus a Zsid szerzőjére.

d) Nyitott kérdés marad, hogy a szerző a régi szövetség
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eltűnését annak saját hiányosságai miatt követeli, vagy 
azért, mert akiknek adatott ez a szövetség, azok lettek 
méltatlanok? Nehezen lehetne erre határozott választ ad
ni. Jobb, ha a két állandóan párhuzamosan futó gondo
latvonalra emlékeztetünk: az egyik Jeremiásé, akinél Isten 
azt jelenti ki, hogy „nem maradtak az én szövetségemben.” 
A nép hitehagyása elgondolkoztatta Istent, s ezért Ő maga 
dönti el, hogy új szövetséget szerez. — A másik vonal 
a szerző sajátja, s ebben erős kifejezések szerepelnek: 
elavult, megöregedett szövetség, amely eltűnésre ítéltetett 
(8,13). A 8,7-ben használt negatív bizonyítás még pon
tosabb: „ha defektus nélküli lett volna.” Kifejezések ezek, 
amelyek egy orthodox zsidó számára elhordozhatatlanok 
lettek volna, de bizonyos mértékig még egy keresztyént 
is gondolkodóba ejtenek!

Érdemes még egyszer utalni arra, amit a kreitton-ról 
mondottunk, mert az is hozzájárul a szerző radikalizmu
sához. Ha Spicq-nek igaza van, akkor ez minőségi meg
jelölés („insurpassable”), amely magában rejti a régi 
szövetség elítélését. A 8,7-ben kijelenti a szerző, hogy 
az nem volt defektus nélküli,54 azaz hiányosságai voltak. 
— Ha nem követjük ezt a kettős vonalvezetést, nem kö
vetjük a Zsid szerzőjének gondolatvilágát.

III. Ö sszefoglalás

1. Egyezés a kifejezések formális használatában. A  be
rith-et hangsúlyozott biztonsággal használja a DI. Egyet
értünk azért Brongers-szel, amikor kritizálja A . Jaubert-et, 
s azt mondja, hogy a fogalmat egyértelműen használja 
a DI: A berith mindig az atyákkal kötött szövetséget akar
ja  jelenteni, a Sínai-hegyit, amelynek alkalmazása egy új 
közösséget teremtett, hogy az az eredetileg a régieknek 
tett összes ígéretet örökölje.55 — Ugyanez a helyzet a 
diathéka-vel a Zsidben is: mindig a régiekkel kötött szö
vetséget jelöli meg. De a keresztyén gyülekezet megje
lenésével a szövetség alkalmazása megszakadt, s az új 
örökösök az új választottak, azaz a keresztyén gyülekezet, 
mint az Új Szövetség részese.

2. Egyezés a szövetség hátterének megítélésében. 
Mindkét irat nagy jelentőséget tulajdonít a liturgikus- 
szakrális kereteknek. Ebben a tekintetben mindkét szerző 
jó zsidóként viselkedik. A naptár szigorú követése, az 
ünnepek, szombatok betartása, a hierarchikus rend tisz
teletben tartása a gyülekezetben, s az összes szabályok 
komolyan vétele, mind világosan mutatja, hogy — a Je
ruzsálemben elkövetett bűnök ellenére — a szekta ko
molyan veszi és gyakorolja az összes szertartást, amely 
az utolsó ítéletig szükséges.56 Ezt tükrözi az a furcsa tény 
is, hogy az esszénusok saját naptárt használtak, amely 
különbözött a Jeruzsálemben használatostól. Ezzel is sze
rették volna kifejezni, hogy a jeruzsálemi szertartásrend 
teljesen téves, mert nem tartotta be az igazi naptárt (= 
az esszéniánust!). Így gondolta a szekta, hogy hozzájá
rulhat a Jeruzsálemben megcsúfolt és beszennyezett kul
tusz újra felemeléséhez és eredeti szépségében való 
gyakorlásához. A DI gondolkozása szakrális, s ebbe illik 
bele a berith képe is.

A Zsid szerzőjének ugyanez a szándéka. Már nyel
vezete is elárulja ezt, de a dokumentációja még inkább: 
mindkét szövetségnek szüksége volt templomokra, szen
télyekre, áldozatokra stb. Ami azonban különbség a kettő 
között, az az, hogy míg a réginél minden időhöz kötött 
volt, az újnál örökkévaló. A Főpap-Jézus egyetlen és örök 
önmaga-feláldozásával a régi szövetség összes intézmé
nye túlhaladott lett és a Skia-ba került. Árnyékba téve 
elvesztette értékét visszahozhatatlanul.

Összefoglalva: ami a nyelvet, a formát illeti, a két irat 
egyformán gondolkozik. Mind a berit, mind a diathéké 
háttere azonos az oltárok körüli rituálékban.

3. A  régi szövetség különböző megítélése. Ebben a 
két irat mérhetetlenül különbözik egymástól. Az egyik 
oldalon, a DI soha nem kritizálja azt. Elfogadja, mint va
lóságot, amely csaknem felbomlott Izráel fiainak hűtlen
sége miatt. Mindenesetre a DI szerzője emiatt nem lesz 
pesszimista. Ismeri a keserű realitást: a nép elhagyta Isten 
útjait és saját feje után ment. Azonban, hála Istennek, 
új maradék támadt, amelynek feladata, hogy beteljesítse, 
megőrizze és újra felemelje a szövetséget. Nem a szö
vetség volt hibás, hanem a Jeruzsálemben maradtak, akik 
csaknem ejtették ezt a szövetséget. Figyeljük meg jól ezt 
a dialektikát: egyik oldalon a nép hűtlensége sajnálni való, 
de ugyanakkor kifejezésre jut az öröm, mert csak a hűt
lenség eredményeként vált lehetővé a szekta megalapí
tása a sivatagban!

Tökéletesen más gondolkozást találunk a Zsid-ben. A 
régi szövetséget a legélesebben elítéli. Megöregedett, de
ficiens lett, megérett az eltűnésre. A szerző panaszkodik, 
hogy nem tudta kiirtani a bűnöket (miközben a DI azt 
jelenti ki, hogy általa irtotta ki Isten a nép bűneit és tör
vényáthágásait...). Ugyancsak nem tudta eltörölni az 
összes szükségtelen szertartást, amelyek annyira földiek 
voltak, annyira nem méltók az Isten-ember kapcsolatához. 
Ezek a hiányosságok kényszerítették ki az Új Szövetséget, 
amelyet már Jeremiás is megígért. Ezzel azonban „archi
válttá” lett a régi: az utód jobb, mint az eredeti volt.

4. Érvelések a Szövetség Közbenjárójáról. Ezen a pon
ton van — természetszerűen — a két irat legmesszebb 
egymástól. Eddigi ismereteink alapján nincs tudomásunk 
arról, hogy az esszénus közösség egy személyt vagy egy 
bizonyos gyakorlatot fogadott volna el, amelyhez a Köz
benjáró szerepe hozzáilleszthető lett volna. Nem terjesz
kedhetünk itt ki részletekre, amelyek az esszénusok 
meghatározhatatlan alakjáról, a moreh haccedeq-ről mon
danának el többet nekünk, — bár nagyon sokan keresték 
már benne Krisztus előképét. Ehelyett csak megemlítjük, 
hogy minden eddigi, ilyen irányú kísérlet csődöt mondott. 
Mi fontosabbnak tartjuk, hogy a qumráni szekta önmagát 
tartotta a szövetség eszközének. Sem a Mester személye, 
sem más személyekre történt utalások nem helyettesítik 
a gyülekezetet, mint „közbenjárót”. Qumránban senki sem 
gondol a Tóra vagy Mózes istenítésére, mégkevésbé az 
„új Mózesére”, ha így nevezhetné valaki a Törvény Új 
Mesterét (Dam VI,7), ellenben mindent megtesznek a szö
vetség megőrzésére, a parancsolatok szigorú betartása 
és az istentiszteletek végzése által, amíg csak — meg
szabadulva minden akadálytól —, a gyülekezet vissza
térhet, hogy ugyanazokkal a gyakorlatokkal, ugyanazzal 
a mentalitással folytassa a régi szövetséget, ahol az ab
bamaradt, most már a jeruzsálemi templomban.

A Zsid gondolatmenetében ez teljesen elképzelhetet
len. A szerző meggyőződése, hogy nem szövetség az, ha 
hiányzik belőle a jótálló, illetve a Közvetítő. Termé
szetesen a jeremiási prófécia kis retusálási szenved. Mert 
míg Jeremiásnál az isteni üzenet belülre kerüléséről van 
szó, a Zsid szerzője inkább a jövendölés végét hangsú
lyozza, amikor a Krisztusba vetett bizalomra buzdít, mert 
Ő biztosítja az új szövetséggel kapcsolatos ígéreteket, 
azaz a bűnbocsánatot, amit az Ő közvetítésével érhetnek 
el. Ő a jótálló (eggyos), aki önmaga feláldozása révén 
még magasabb méltóságban részesül. De Ő az ered
ményekben is részt vesz, amikor társszerzőjévé válik Is
ten és ember örök szövetségének. Ő az egyetlen mesités.

Érdemes megemlíteni, hogy a Zsid szerzője szinoptikus 
és páli hagyományt követett hűségesen: mindkét helyen
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világos, hogy Isten és a nép kapcsolatának vizsgálatánál 
beszélni kell Krisztus főpapi áldozatáról, mint kiinduló
pontról. Minden a keresztnél kezdődik és abban éri el 
csúcspontját. Krisztus áldozati halálában Isten akarata rej
tetett el: Ő szeretné megújítani, újjáéleszteni kapcsolatát 
az emberiséggel. A Közbenjáró-Krisztus keresztje szolgál 
e terv megvalósításához hídként. Érdekes megfigyelni, ho
gyan törte meg a kereszt a levél első verseitől kezdve kö
vetett vonalat. De nemcsak megtörte, hanem új távlatokat 
is nyitott: megmutatta, hogy van Valakink isten előtt, aki 
segíthet nekünk és biztosan meghallgat.

Világos, hogy mindez viszont Qumránban lehetetlen! 
A szerzetesek meg vannak győződve afelől, hogy az isteni 
ígéretek őrzésének monopóliuma az övék, s hogy az ígé
retek letéteményesei kizárólagossági joggal ők. Itt tra
dícionalista folytonosság — ott a megváltás útján esett 
radikális szakítás, amit egy szintén radikális esemény 
okozott: a közbenjáró Krisztus keresztjének felállítása.

Talán itt válik világosabbá a tény, hogy miért köröz a 
Zsid szerzője annyit a jeremiási prófécia körül, amikor az 
Qumránban még csak említeni sem merik. Az esszénusok 
számára rettenetes lenne még a gondolata is annak, hogy 
a régi szövetség végét hirdessék, míg a Zsid szerzője ré
szére ez a tény jelenti a tulajdonképpeni kezdetet. Qum
ránban úgy kell minden rekvizítumnak folytatódnia, meg
állás nélkül, mint annakelőtte, míg a keresztyénségben, az 
új szövetségben, minden egy „szakadékkal” kezdődött, 
amelybe a mesités lépett bele: szakadék a folyamatosság 
vonalán. De a valóságban új korszak kezdődött, Istennek 
és népének a történetében új történelmi kor.

5. A  szövetség célja. Nagy különbség van abban is, 
ahogy a két irat a szövetség célját fogalmazza meg. Amikor 
a DI „szent maradékról” beszél, mint a szövetségre vonat
kozó minden ígéretek egyetlen letéteményeséről, akkor 
már sietve elhatárol. Aki hozzá tartozik, az automatikusan 
a „szövetség zónáján” belül van. E zóna minden áldását 
nélkülözi viszont az, aki rajta kívül él. A szövetség tehát 
a monostor saját ügye, annak minden jogi és vallásos 
szempontjával együtt. Nincs más választás, mint csak a tag
gá-válás, ha valaki meg akar menekülni a kardtól, az utolsó 
ítélet végső irtásától. Taggá válni viszont nem is olyan 
könnyű, mint ahogy a bennmaradás sem az. Ahogy az 
egyik qumráni irat mutatja: aki „belépett a szövetségbe”, 
háborúba lépett; a közösség harcban áll a „sötétség fiai
val”. Állandó edzésben él ezért, amelynek soha nincs vége, 
nehogy meglepetés érje a legkínosabb pillanatban. A szö
vetség megfelel tehát egy kis közösség magánügyének, 
amelyet helyi és doktrinális korlátok határolnak körül.

Mindez ellentéte az új szövetség Zsid-beli magyará
zatának. Ennek logikája ez: a régi szövetséget hely: temp
lom, szentély, szentek szentje; — cselekmény: kultusz, 
állandó áldozatbemutatások, papok napi, kifogyhatatlan 
szolgálata; — tárgyak: asztal, gyertyatartó, kárpit, arany- 
gyújtó, szövetség ládája stb. — határozták meg. Az ezek
kel való manipulálás állandó elégedetlenséget szült, mert 
ezek mind gyengéknek és tehetetleneknek bizonyultak. 
Krisztus a szövetséget megszabadította ezektől a hátra
mozdító maradványoktól. Felajánlva a maga testét-vérét. 
a szövetség részére, ahelyett, hogy becsukta volna, inkább 
kinyitotta a kaput. A kevesek, az egy nép, az egy faj, 
az egy csoport szövetségét olyannal helyettesítette, amely 
bármely szívbe behatolhat, s megörvendeztetheti a bűnök 
bocsánatával. Ez az új szövetség által kinyilvánított sze
retet nem ismer határokat és elválasztó falakat, minden 
népre érvényes. Éppen ez a meggyőződés segítette át 
az őskeresztyénséget a degenerálódás kísértésén, amely
nek viszont Qumrán áldozatul esett. A keresztyénség ki
tárta kapuit, hogy mindenki jól járjon az ÚJ SZÖVETSÉG

örömhírével. Qumrán inkább feloszlott, semhogy megnyílt 
volna.

Gémes Istán ev. lelk. 
(Németország)

JEGYZETEK

I. Pontosan ellentétes hipotézisek is vannak, pl. Kosmola-é, aki szerint a 
Zsid volt esszénusoknak íratott a keresztyénné-lételük érdekében. J. K. Kos
mala: Habräer-Essner-Christen, 1959. — 2. A prófétai üzenettel nehézsé
geink vannak. Jeremiás munkájának feltétlenül volt antiszakrális és antili
turgikus éle. Ebben a Krónista véleményét osztotta. — 3. „We do not know 
why the LXX chose the rather unusual Diatheke, to translate the Hebrew 
B’RITH, covenent; somehow, this makes the translation and its fate symbo
lic... but it is so complex an idea that, like the translators, we have our prob
lems in understanding it.” D. J. MacCarthy, p. 217. — 4. Különböző módon 
végzik a lapok számozását, részben Schechter, a felfedező nyomán, részben 
saját elképzelések alapján. — 5. DI ismer még egy sereg más kifejezést is, 
amellyel a szekta önmagát jelölte meg: pl. a törvény háza (XX. 10,13), ház 
(III,19), a név kiválasztottal, vagy a név elhívottai (IV,4), Izráel vezeklői és 
kútásók (VI,4-5), észak országába érkezettek (== Damaszkusz, vö. Amos 
5,26), ezen kívül egy pár inkább technikai jellegű szakkifejezés: EDAH, 
QUAHAL, ESAH, JADAH, ESATH, stb. — 6. Nagyon elromlott szöveg, s 
nem tudjuk pontosan kihámozni belőle az értelmet — 7. Érdekes kiegészí
tést találtak a Rend Könyvéhez csatolt iratban (Rule Annex of the Manual 
of Discipline) az 1/28a. jelzésű barlangban, Ennek az első lap negyedik sora 
a következő utasítást adja: „Amikor megérkeznek (ti. a novíciusok), mind 
gyűljenek össze, asszonyokat és gyerekeket is beleértve, s a Szövetség min
den szabályát bele kell olvasni a fülükbe...” (I,4). — 8. „Első meglátogatás” — 
a kifejezés megfejtése nem könnyű. Minden az idői elhelyezéstől függ. Ha el
fogadjuk DUPONT-SOMMER magyarázatát, akkor az eseményt Alexan
der Jannaeus (103-76 ante) idejére tesszük, s akkor megegyzünk vele abban, 
hogy a közösség tagjai Jeruzsálem Pompeius általi elfoglalása elől menekül
tek el. A „kard” ebben az esetben Pompeius haditette lenne, amely előképé
vé válnék a „második látogatásnak”, amit az idők végére vártak. — 9 „Slaves 
of foreign origin were obliged by the law to be circumcised; from then on, 
like Jewish slaves, they could not be sold to the Gentiles” Dupont-Sommer: 
p.155,1. — 10. „The Son of Pit are those destined to the Pit of Hell strangers 
to the Sect.” ibd. p. 158,1. — 11. P. J. Daniélou emlékeztet, hogy a „mennyei 
könyvek” képe ismeretlen volt a klasszikus zsidóságnál. Keleti vallásokon át 
hatolt be a zsidó gondolkodásba és első megjelenése Ez 2,9-ben található. 
Theol. du Judéo-Christianisme, p. 151kk. — 12. Sokszor van utalás a régi
ekre, az ősökre, az elődökre. i,4; III, 10;IV,9; stb. — 13. A hatodik oldalon ta
láljuk a kút typosát, mint a törvény képét (VI,4) és Nu 21,16-18-ból való hí
res dalocskát, tipikus esszénus magyarázattal körítve, azonosítva a kutat a 
törvénnyel „Izráel bűnbánói szerint” (VI,5), a botot pedig az új Mózessel, 
azaz az Igazság Tanítójával. Deniélou ellen: a DI-ben a kút soha nem volt ké
pe a hitnek, hanem a törvénynek. Les manuscrits de la Mer Morte et les ori
gines du Christianisme, p. 143. — 14. Dupont-Sommer, p. 117. — 14a. G. 
Vermés: La secte est un Communauté des penitents”. Les manuscrits... p.48. 
— 15. Dupont-Sommer ebben történeti eseményre lát világos utalást: Júda 
lenne a nép a maga egészében, s a levált Efraim pedig maga a szekta. — 16. 
„Book of Mediation?” Dupont-Sommer.-J. Allegro úgy véli, hogy mivel a 
könyvre történnek utalások, mind a Dl-ben, mind a Szektakánonban, nem 
lehet tehát az utóbbi. Die Botschaft vom Toten Meer, p. 88. — 17. Nagyon 
fontos, hogy a szekta létét soha nem indokolták meg valami új, isteni kivá
lasztással. A nép a maga teljességében volt kiválasztott, csak népként mél
tatlanná vált. — 18. Kifejezések mint: piszkos, tisztátlan, tiszta, szent, a DI- 
ben mindig szakrálisán értendők. — 19. Brongers kijelenti, hogy az új szö
vetség fogalma biztosan Jeremiástól származik. Egyetértek vele, ha képre, 
szóra gondol. Ami azonban a tartalmat illeti, biztos, hogy a DI-ben semmi 
köze nincs a jeremiási jövendöléshez. Recenzió, pp, 58-87. — 20. Talán eb
ben a megfogalmazásban: „csodálatos titkaiban Isten kiirtotta bűneiket és 
megbocsátotta áthágásaikat” (III,18), van gyenge utalás Jeremiásra. De csak 
formális az egyezés. A különbség annál nagyobb: míg Jeremiásnál az új szö
vetség eszkatologikus valóság, a szektánál aktuális tapasztalati tény, ame
lyet csak kitölt és célhoz juttat a második látogatás. — 21. Preisker: Egguos, 
Kittel II,329. — 22. Spicq: Comment. 7,22-höz: — 23. Quell: Diatheke, Kit
tel, II,1 12kk. — 24. Ez a szándék még 9,16-17-ben jelenik meg. — 2 5 . O. Mi
chell : Kommentar (Meyer) p. 87. — 26. Kétségkívül benne van ebben a meg
fogalmazásban az a tendencia, hogy a gyülekezet trinitárius formulában fe
jezze ki doktrínáíis alapjait. — 2 7 . 13,20 és 9,20 Ex 24,6-8-at idézi. Érdekes, 
milyen szabadon idézi ezt a Zsid szerzője. Számára a mózesi mondat értel
méhez semmi kétség nem férhet: az új szövetségről van ott szó (13,20), ame
lyet az ártatlan bárány vére pecsételt meg (1Pét 1,19). — 28 Kephalaion. — 
29. Spicq: different, avantageux, utile (Comment.). — 30. Michel: Komm. p. 
100. — 31. v. Rad: Theol. des AT. II,225. — 32. Quell: Diatheke; Kittel,
II,126. — 33. Swetnam kritizálja J. de Vuyst munkáját: Ond en Niew Ver- 
bond in de Brief aan de Hebreen” (1964), hogy eszébe se jutott ez a problé
ma. Biblica, 47. pp. 438-444. — 34. Spicq: Comment. — 35. Quell: op. cit. p. 
127. — 36. Figyeljünk a különböző lehetséges megoldásokra: Jézus szerint 
a törvénynek be kell teljesednie (Mt 5,18); Pál megkérdezi, hogy a hit meg
semmisíti-e a törvényt? Nem! -  feleli, hanem megerősíti (Róm 3,31); a Zsid 
elöregedéséről beszél, s arról, hogy a szövetségnek összes törvényével 
együtt el kell tűnnie. Michel szerint a Zsid szerzője krisztocentrikus szem
pontból beszél és épít tényekre, mint az Úr  keresztje, halála és feltámadása. 
Komm. p. 102.— 37. A keresztyének az Exchaton-ban élnek (1,2), s bár már 
megízlelték az Úr jó szavát, ugyancsak megízlelték a jövendő világ erőit



(6,5). — 38. „Schon in dem Wort, mit dem die Rabbinen die göttlichen Ver
heissungen bezeichneten, ist der Sinn er halten, da Gottes Verheissungen 
unbedingt sicher und zuverlässig sind: HABBTAHAH”. SCHNIEWIND- 
FRIEDRÍCH: Kittel II,576. — 39. Figyeljünk az összehasonlítás keménysé
gére, amelyet egy Poso Mallon vezet be. — 40. Az első vers szövege speku
lációkra ad alkalmat, mert hiányzik belőle az alany. Így írhatta be a Skene-t 
egy másoló, s ezt befolyásolhatta az, hogy a szerző a következő versekben a 
szentélv berendezési tárgyairól szói. — 41. Alanyi forma: Zsid 8,6: 9,15; 
12,24; igei: 6,17. — 42. Oepke Mesites, Kittel, IV,602kk. — 43. Ez eredeti 
zsidó gondolat, amelyet az őskeresztyénség általában elfogadott. — 44. Fi
gyeljük meg a Zsid radikalizmusát: Jézus nem ellenpólusa a papoknak, ha
nem benne éri el teljességét a Főpapság: Ő nem helyettesíti a bárányok vé
rét, hanem az Ő vére pontot tesz bármely más vérontásra; Ő nem az új út Is
tenhez, hanem az Ő megjelenésével bezárult minden más út Hozzá. Más sza
vakkal: Cullmann: Christologie des NT p. 91. — 45. Mózes a régi világhoz 
tartozik, a régi szöv. árnyékához. Három szakasz mutatja, hogy neve csak 
három, eltűnésre ítélt valósággal kapcsolatosan fordul elő: 8,5; 9,19; 12,21. 
— 46. Itt nem részletezzük ezt a kérdést. — 47. Oepke: Mesites p. 624. — 
48. „Gerade in dem Jesus sich opfert und die tiefste Erniedrigung auf sich 
nimmt, übt er die göttlichste Funktion aus, die man in Israel überhaupt

kennt, nämlich die des hohepriesterliche Mettlers”, Cullmann: Die Christo
logie, p. 19. — 49. A portugál fordítások felváltva használják a Diatheke for
dítására a concerto, testamento, alinca kifejezéseket.— 50. Ugyanazt a szol
gálatát fejezi ki Jézusnak az Archegos is, mert alkalmassá teszi az embere
ket, hogy Isten jelenlétébe lépjenek — Lásd Cullmann: Christologie p. 99. 
— 51. Büchsel: Lytrosis, Kittel IV, 354kk. — 52. Túlhaladná kereteit e dol
gozatnak, ha utánanéznénk, hogy mi is a Zsid tulajdonképpen. Csak uta
lunk a köv. munkákra: Kaesemann: Das wandernde Gottesvolk, F. J. Schi
erse: Verheissung und Heils Vollendung, O. Kuss: Zur Deutung des Hebrä
erbriefes. — 53. Cullmann: Christologie p. 89. — 54. Nem helyeslem 
Grundmann okfejtését: „Nicht der alte Bund ist von Gott danach verwor
fen, sondern die bundesbrüchigen Israeliten sind Ursache eines neuen Bun
deshandelns Gottes”. 8,6 nem engedi meg ezt a logikát, s a prófétai idézet 
bevezetése semmit nem mond e kérdésről. Grundmann szemmel láthatóan 
véleményeket akart kiegyenlíteni. Memphomai, Kittel IV.576-578. — 55. 
Brongers: op. cit. p. 586. — 56. Nem vitázom O. Betz-zel, aki szerint Qum
ránban hosszú időn át a „la culte sacrificiel n’y fut pas supprimé, mais il fut 
pour une large part remplacé et spirituálisé”. Sokkal fontosabbnak tartom a 
megállapítást, hogy Qumránban soha nem szűnt meg a kultusz. O. Betz: Le 
ministere culturel... p. 202.

A lelkipásztorok mint az Evangélium reprezentánsai 
a mai magyar társadalomban

A Szentírás három különböző gondolatkörben tárja 
elénk az istenközelségből eredő küldetés és felelős
ségvállalás megnyilvánulásait. Részletesen szól papi, pró
fétai és pásztori funkcióról. Azt látjuk azután, hogy az 
Úr Jézus küldetésében, valamint főpapi szolgálatában 
összefutnak és egybe is köttetnek ezek a szálak. Ő a 
főpap, a próféta és a király egy személyben, de Ő a jő 
pásztor is, aki életét adja a juhokért (Jn 10,14-15). Isten 
oltárán főpapként áldozott (Zsid 10,11-18), egyszeri és 
tökéletes áldozattal úgy, hogy Ő maga vált áldozattá éret
tünk. Királyi uralmát is megalapozta ezzel, „örökre az Is
ten jobbjára ült és ott várja, hogy ellenségei zsámolyul 
vettessenek lábai alá. Mert egyetlen áldozattal örökre tö
kéletessé tette a megszentelteket” (Zsid 10,12-14).

Az evangéliumokból jól látható, hogy Jézus földi éle
tében szimultán módon történt hármas tisztének gyakor
lása. Egyidejűleg volt prófétai bírálója kora írástudóinak 
és farizeusainak; megítéltetést jelző, jajokat kiáltó pró
fétája népének. Ugyanakkor pásztora is volt a sokaságnak 
úgy, hogy nemcsak szánakozott gyarló és esendő életü
kön, hanem programként is meghirdette, hogy Ő Izráel 
házának eltévelyedett juhait fogja egybegyűjteni (Mt 
15,24). Ám menet közben derült ki és lett nyilvánvalóvá, 
hogy a "juhok nagy pásztora” ennél is többre hivatott. 
Isteni küldetése úgy tisztázódott, hogy minden esemény 
a teljes önfeláldozás irányába terelte gondolatait. Felis
merte, hogy a bűn és elidegenedés problémája nem. old
ható meg csupán prófétai és pásztori eszközökkel. 
Drámaian és sorsszerűen terhelődött reá isteni külde
tésének „többlete”, az a felismerés, ami a zakariási pró
féciából adódott a megvert pásztor és az elszéledő juhok 
képében (Zak 13,7). Megáldoztatásának tragikumát úgy 
fogta fel, mint isteni rendelés beteljesülését. Az Olajfák 
hegyén így szólt erről: „Mindnyájan megbotránkoztok 
bennem ezen az éjszakán, mert meg van írva: Megverem 
a pásztort és elszélednek a nyáj juhai. De miután fel
támadtam, előttetek megyek Galileába” (Mt 26,31-32). 
Engedelmes lélekkel vállalta fel megáldoztatásának fő
papi szolgálatát, amint ez Gecsemáné-kerti imájából lát
ható: Atyám, ha nem távozhat el tőlem ez a pohár, hanem 
ki kell innom, legyen meg a te akaratod” (Mt 26,42).

Ez a bibliai előzmény és alapvetés egyszer s minden
korra meghatározza a napjainkban is gyakorolt lelki

pásztorkodás előfeltételeit. Szolgálatunk értelmezése és 
levezetése visszanyúlik egyrészt Jézus missziói parancsáig 
(Mt 28,18-20), másrészt az első keresztyén gyülekezet 
ama felismeréséig, amit az Efézusi levélben olvasunk, 
hogy ti.: „...Ő ’adott’ némelyeket apostolokul, másokat pró
fétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és 
tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzé
sére, a Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyá
jan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, 
a felnőtt korra, arra a nagykorúságra, amelyben elérjük 
a Krisztus teljességét” (Ef 4,11-13). Pál apostol buzdítása 
teljesen egybehangzó Péterével. Pál azt mondja: „Viselje
tek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek 
őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Is
ten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett” (ApCsel 
20.28). Péter pedig így szól: „...legeltessétek az Isten kö
zöttetek lévő nyáját; ne kényszerből, hanem önként, ne 
nyerészkedésből, hanem mint akik példaképei a nyájnak. 
És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség 
hervadhatatlan koronáját” (1Pét 5,2-4).

Van tehát rendelésszerű alapja a korunkban nagyon 
is kérdésessé vált lelkipásztori egzisztenciának. Ez a ki
fejezés itt nem a megélhetésünkre vonatkozik, hanem ar
ra, hogy tömegeinknek pásztor kell. Ha nem mondanák 
is, ha tagadnák vagy tiltakoznának ellene, akkor is látható 
és tudható, hogy a mindenkori népélet természetes moz
gásának vagy éppen előrehaladásának nélkülözhetetlen 
feltétele bizonyos számú pásztor, akinek az a dolga, hogy 
legeltet. A poimainein igéjével jelzett tevékenység ere
detileg a Messiásra vonatkozó ígéretként jelentkezik a 
mikeási próféciában (Mik 5,1-6), amit felidéznek az írás
tudók Jézus születésekor, mondván: „...így írta meg a pró
féta: ’És te Bethlehem, Júdának földje, semmiképpen sem 
vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között; mert be
lőled származik a fejedelem, aki legeltetni fogja az én 
népemet, az Izráelt’” (Mt 2,6). A Lukács által említett bet
lehemi pásztorok érdeklődése is motívumszerűen kap
csolódik az angyali jelmagyarázathoz: „Ne féljetek, mert 
íme hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek 
öröme lészen: Mert született néktek ma a Megtartó, ki 
az Úr Krisztus, a Dávid városában" (Lk 2,10-11). Ez tehát 
az Evangélium lényege: olyan Pásztora született a népnek, 
Izrá elnek és az „egész nép”-nek. aki képes megtartani
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azt is, aki már elveszett. Ez a pásztori eszmény, mint 
isteni őrszolgálat a népélet védelmére, már az Ószö
vetségben is nyomon követhető (23. Zsoltár), de Krisz
tusban teljesedik ki igazán, amikor Isten közelsége 
úgy értelmezhető, ahogy Máté teszi: „VELÜNK AZ ISTEN 
(2,23). Az egyházban ez a mindent meghatározó alap
élmény ma is: Isten jelenléte Krisztus jelenlétében rea
lizálódik. Erre ígéretünk is van: „Az én juhaim hallják 
az én szómat és én ismerem őket és követnek engem. 
És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem 
vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből” 
(Jn 10,27-28).

Mindezekből megérthetjük, hogy az eltömegesedés 
és elidegenedés világában, a „magányos tömeg” vezérlés 
nélküli sodródásában elsőrendűen fontos követelmény, 
hogy legyenek őrálló pásztorok, olyan személyiségek, 
akik meg tudják jeleníteni a főpásztor Krisztus nyugal
mát, békéjét, türelmét és mindeneket felkaroló szere- 
tetét. Az anarchikus tendenciák ellenében, a destruktív 
és dekadens manipulációk kivédésére tudatosan helyt
álló őrvezetőkre van szükség, olyanokra, akik nem a sa
ját fejük ötletei szerint kommandíroznak, hanem a Jő 
Pásztor Krisztus fegyelmében elkötelezettek. Viszonylag 
egyszerű képlet lenne ez, ha a lelkipásztori tevékenység 
csak egy konkrét gyülekezet körére vonatkozna — 
amint hogy sokan így is értelmezik feladatukat. Vasár
naponként egy kis legeltetés: egy-két prédikáció, s aztán 
temetések, ahol még visszaköszönnek búcsúzóul a pász
torolás híján nagyon is korán tönkrement és elveszte
getett életek. Ezek az „életek” azt is feltárják, hogy nem 
értelmezhetjük szűken a pásztori szolgálatot, mert nép
egyházi keretünkben alig lépünk egyet-kettőt, s máris 
a társadalom tágasabb körzetében vagyunk. Temetéskor 
mindig kiderül, hogy ki hova tartozott volna, s hogy mi
lyen lazán kötődött a krisztusi nyájhoz, vagy mennyire 
elmaradozott tőle. A statisztikai többség sokszor azt mu
tatja, hogy népünk fiai és leányai csak haló poraikkal 
érkeznek meg az egyházba, az életet pedig privát módon 
leélik, úgy, ahogy sikeredik. Árgus szemű határőrök vi
gyázzák még ma is, a reánk virradt szabadabb világban, 
hogy az Egyház vissza ne essen a krisztianizálás „bű
nébe”, túl nem menjen valamiképpen megszokott és 40 
év alatt alaposan kikarózott mezsgyéjén. Védik az Egy
háztól a tömegeket, a társadalmat, talán nagyobb körül
tekintéssel, mint ahogy a bűn természetes vonzásától 
védeni tudják. Naponként kapunk apró jelzéseket arról, 
hogy antiklerikális hagyományokon nevelkedett rétegek 
félnek az egyházi befolyás növekedésétől. Nekik csak 
a „pap” kell, a pásztorról hallani se akarnak. De a pap 
is csak temetésre vagy azért, hogy civódjanak vele. Már 
Hóseás idejében is így lehetett, s ezért írhatta: „...hiszen 
a te néped olyan, mint akik a pappal civódnak” (4,4b). 
S az ítéletes igazságot így hirdette: „Elvész az én népem, 
mivelhogy tudomány nélkül való. Mivelhogy te megve
tetted a tudományt, én is megvetlek téged, hogy papom 
ne légy. És mivelhogy elfeledkeztél Istened törvényéről, 
elfeledkezem én is a te fiaidról” (4,6).

A katolikus szóhasználat szerint, a lelkileg távol állók 
ma is még leginkább csak „pap”-nak nevezik a refor
mátus lelkészt is. Fogalmuk sincs arról, hogy a refor
mátori tanítás szerint minden férfi ugyancsak papi funk
ciót töltene be a saját családjában. A Krisztus hármas 
tisztében elgondolt részesedésünk minden vonatkozás
ban messze elmarad a kívánatostól. Egy pregnáns írói 
vélemény szerint „a paraszt csak azért tart papot, mert 
az hozzátartozik az udvartartásához.” Érzékelhető, hogy 
elszállt az idő az ilyen sommás megállapítások felett is, 
mert nincs már igazi paraszt se és még inkább nincs

udvartartása. Egyházunk válsága onnan is ered, hogy 
Földnélküli Jánosok gyökértelen és az ipar által meg
nyomorított sokaságává lettünk. Olyan tömeggé, amely 
minden változó hatalomnak messzemenően kiszolgálta
tott. Ezért mivel megszokta, hogy csak a hatalom sza
vára figyeljen — amitől a megélhetése függ —, nem 
nagyon figyel más üzenetekre. Apátiába süllyedt, kö
zömbös, elhinni se tudja, hogy más szerkezete is lehet 
a világnak, mint amit megismert. Annyira megszokta a 
monolitikus tömböt és a felülről vezérlést, hogy amikor 
ez elvétetett, gyámoltalanul áll a szabadságával, mintha 
nem tudna mit kezdeni vele. Nietzsche szerint a tömeg 
mindig ilyen, „várja, hogy megerőszakolják”. A tanultabb 
rétegek fennen hirdetik a pluralizmust, az egyén jogá
nak és véleményének sokféleségét, a tekintélyelv és a 
paternalizmus elvetését, tiltakozásukat minden kollektív 
nyáj szerűséggel szemben, mintha nem tudnák, hogy az 
emberek nagyobb része „gondviselő társadalom ira vár, 
szociális gondoskodásra, mert enélkül csak Lázárként 
ül a kapuban. Amikor ezek a gyámságra szoruló töme
gek sorba állnak valamiért, vagy amikor pánikszerűen 
tipródva kell menekülniük szegényes kis otthonukból a 
helyi hatalmasságok által felszított tűzvészből, mindig 
arra gondolhatunk, amit Jézusról írt Máté: Jézus bejárta 
a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógákban, 
hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított 
mindenféle betegséget és erőtlenséget. Amikor látta a 
sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és eleset
tek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ekkor így szólt 
tanítványaihoz: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, 
kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat 
aratásába” (Mt 10,35-38).

Megértjük ebből az Igéből, hogy világunkban is a 
mindenkori helyzetkép pásztorokért kiált, mégpedig az 
aratás halaszthatatlan sürgősségével. Lelkigondozó 
pásztorok tömegére van és lesz a jövőben is szükség. 
Nem szűkíthetjük le szolgálatunkat ama kevesekre, akik 
Jézus nevében maguktól is összejönnek. Az idők jelei 
hazánkban is azt mutatják, hogy egyházunk beszűkült 
életteréből kivezető utat csak úgy találhatunk, ha elfo
gadjuk munkamezőnek azt a tágasabb teret, ami még 
nem egyház, csak társadalom, s ahol lelki-testi ínségben 
eltikkadt tömegek ülnek a sötétben, várva a Messiást. 
A mögöttünk lévő korszak ideológiai és politikai veze
tése érzékelhetően körülhatárolta az egyház működési 
területét és inspektorok hadával akadályozta, hogy köz
vetlen vonalat kapjunk a tömegekhez. Magára vállalta 
a tömegek gondját, testi-lelki szükségleteik kielégítését, 
s ezt bizonyos színvonalhatárig teljesítette is. Álomkép
szerű utópiákról is gondoskodott, felvállalta globális mé
retekben az emberiség nagy nyájának etetését és itatá
sát. Elméletileg felmondott a Jézus nevében igéző pász
toroknak. Megtűrte őket, de kijelölte és elkerítette a le
gelőt. Most, miután ez a bábeli vállalkozás összeomlott 
és újra nyilvánvalóvá lett, „nemcsak kenyérrel él az em
ber”, egyre ismerősebb az a helyzet, amiben Jézus így 
szólt tanítványaihoz: „Ti adjatok nekik enni!” (Mt 
14,16b). A történetből látható, hogy ez Jézus nélkül nem 
megy. Másfelől az egyházhoz hozzátartozik a közös ét
kezés és megelégedés élménye. Nem véletlenül rendelte 
az úrvacsorát a közösséggyakorlás legszentebb alkalmá
nak. Itt részesülünk abban a csodában, amit hitvalló elő
dök így fogalmaztak: „spiritualiter manducare" =  lelkileg 
enni. À lelkipásztorkodás centrális feladata és legcso
dálatosabb élménye a lelki etetés, amikor a bűntől meg
gyötört és nyájszerűen imbolygó lelkek a kegyelem asz
talánál megelégülést nyernek. Az úrvacsora szeretetéből 
adódik, hogy a keresztyén hívek ma is gyakorolják az

90



együtt étkezés kötetlenebb formáját, az agapét is, sőt 
olyanról is tudunk, hogy a gyülekezet tagjai a hétnek 
egy bizonyos napján együtt ebédelnek. Meggyőződé
sünk, hogy a krisztusi pasztoráció a testi és lelki meg
elégülést egyszerre és egy ütemben adja. Igen beszédes 
ebben a vonatkozásban az 1Kor 11. fejezete, ahol Pál 
rámutat az anomáliákra és végül azt kéri, hogy amikor 
„Egybegyűltök az evésre, egymást megvárjátok” (33v).

Lelkipásztori szolgálatunknak természetes közép
pontja az istentisztelet, s ezen belül az úrvacsorázás, 
amikor megvalósul Urunk testámentuma: „Vegyétek, 
egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik...” 
Krisztus maga táplálja híveit az örökélet ételével és ita
lával. S míg megoltja a lelkek szomjúságát, elvégzi azt 
is, hogy szív szerint hajlandóvá legyünk Őnéki élni. A 
lelkipásztor tevékenysége ebben a folyamatban egyrészt 
aktív, mert rábízatott, hogy a sokaságból gyülekezet 
szerveződjék, másrészt passzív, mert bizonyos pontokon 
ő leáll, hogy átadja helyét Urának, Mesterének, Főpász
torának, s az Általa munkálkodó kegyelemnek. A sokat 
hajtó és jó ügyekben lázas buzgalommal sürgölődő lel
kipásztoroknak van egy kísértése, az, hogy magukat fák
lyának, motornak vagy valami fősámánnak tekintsék. A 
dicsekvés mezejére is átcsapó büszkeséggel állítják oly
kor, hogy többet munkálkodtak, mint az összes apostol 
— még Pál is igényelte, hogy bár az Úrban, de egy 
kicsit ő is dicsekedhessék — és nem nagyon hallatszik 
az alázatnak az a vallomása, hogy „Haszontalan szolgák 
voltunk, mert csak azt cselekedtük, amit parancsoltak." 
S valóban, ha elgondolkodunk azon, hogy mit kérhet 
még számon Urunk azoktól, akik nagyon igyekeztek jó 
pásztorok lenni, s akik úgyszólván el is égtek ebben a 
szolgálatban, akkor leginkább az marad, hogy a kapko
dás és lázas ügybuzgalom miatt elveszett valami, elve
szett az evangéliumi karakter: az örömnek, a nyugalom
nak, a Krisztusban nyert életmegoldásnak a megjelení
tése. A mindig rohanó és állandó feszültségben élő 
pásztor aligha tudja a krisztusi nyugalmat és áldást 
megjeleníteni. Aki felveszi korunk követelményeinek 
fordulatszámát, s emiatt állandó hajszoltságban él, lehet 
nagy teljesítményeket felmutató ember, de annál kevés
bé lehet pásztori személyiség, mert állandó időzavarban 
van. Amilyen komikusnak érezzük manapság a század 
eleji filmeken megjelenő figurákat, akik úgy gyalogolnak, 
mintha dróton rángatnák őket, olyan komikus vagy szá
nalmas lehet felülnézetben a kapkodó pap, akiknek so
ha nincs igazán ideje semmire. Az evangélium repre
zentációjára hivatott, olyan kiegyenlített ütemű életre, 
amiből mások is mintát vehetnének, de erre nem ke
rülhet sor, mert négy-öt faluban rohangál, és egyik he
lyen még áment se mondott, a másikban már ugyancsak 
neki harangoznak. Most, amikor még szélesebbre tárult 
szolgálatunk ajtaja az iskolai hitoktatás és különféle 
missziói ágak lehetőségével, észre kell vennünk, hogy 
az időzavarból következően már-már szolgálatunk lé
nyege, a pasztoráció válik veszélyeztetetté. A zúgva el
szálló pásztor, akinek mindig sietnie kell, teljesíti ugyan 
a normát, mint valami haknizó művész, aki egy este- 
több helyen is énekel, de nem tud igazán leülepedni 
lélekben és jelenlétének áldását sem tudja adni, mert 
soha sehol nincs igazán jelen. Talán két-három ember 
helyett dolgozik, mert szerény megélhetése csak így jön 
össze, felvállalja a környék minden faluját, mert nem is 
tehet mást, sőt még azon felül is valamit, ami még in
kább elvonja őt az intenzív gyülekezeti munkától, s így 
nem csoda, hogy egyre mechanikusabban és lélektelenül 
működik ez a legeltetési társaság.

A magyar ref. lelkipásztor irodalmi ábrázolásait min

dig érdemes újra olvasni, mert korszakosan megmutat
ják a torzulásokat: az elnémult harangok hőseit, a fák
lyának indult és tragikusan kioltódott lelkeket, az elso
dort falvak negatív hőseit. Ezekből mindig utólag látha
tó, hogy milyen személyiségi torzulások jellemezték a 
múltban a főhivatástól eltántorodott igehirdetőket. Az 
úri társaság vagy a kispolgári lét dekadenciája, az Ady 
által Halál-tónak nevezett magyar mocsár vonzása, a kö
zönyben fuldokló és eleve elbukásra ítélt prédikátor, aki 
végül feladja a küzdelmet, olyan nagy téma, ami ko
runkban is folytatódik, csak másként. Az előzmények 
nyomán nem nehéz elképzelni, hogy ha ma kerülnénk 
Móricz Zsigmond vagy Szabó Dezső tollára, akkor va
lami olyan figurát láthatnánk, aki versenyt fut az idővel, 
a korszellemmel, az orra előtt mézesmadzagként elhú
zott életszínvonallal, infarktusig menő hajszoltságban. 
Láthatnánk a még megírása váró regény lapjain a pász
tort, aki egy ócska Trabantban nyúlkál könyékig olajosan 
és kapkodva szerel, vagy éppen lobogó palástban húzza 
a csíkot egyik rossz faluból a másikba, úgy, hogy a temp
lomkulcs, Biblia, énekeskönyv a száguldó Trabant tete
jén felejtve is megmarad. Ez is egy csodának vehető, 
hogy a mi útjainkon a Trabant tetején felejtett dolgok 
megmaradnak. Nem rázódnak le, nem esnek le a po
csolyába. Előbb esnek le a lelkek, ha nem kapaszkod
nak erősen abba a Krisztusba, aki a pásztorok lelkét 
is összetartja.

Ezen a ponton már szólnunk kell arról az igei esz
ményről, ami az 1Péter 5,1-4-ben megfogalmazódik, s 
amiben világosan kifejezésre ju t a presbiterek kollektív 
felelőssége a legeltetés munkájában. Bizonyosra vehető, 
hogy az első gyülekezetek nem a magányos pap erőfe
letti tevékenységére alapítódtak, nem a „hosszútávfutó 
magányosságára”, hanem a köztük lévő presbiterek kol
lektív pásztori tevékenységére. Ez nem a lelkek feletti 
uralomban nyilvánult meg, hanem abban, hogy „pél
dányképei” (tüpoi tou poimniou) voltak a nyájnak. A klé
rus által pásztorolt nyáj-képet kell felváltanunk radiká
lisan a presbiteri példaadás, a kollektív egyházkormány
zás megvalósítására. A klerikális vezérlés ellenszenves 
és ellenállásba ütköző. Amíg papról beszél a nép, addig 
bizonyosan nem tekinti saját ügyének az egyházat. Eb
ben a népegyházi képletben a prédikátor tragikus alak
ja, reménytelen egyedülállása és szélmalomharca bár
mely társadalmi alakulatban új köntösben reprodukáló
dik. Így ma is számíthatunk arra, hogy demokratizálódó 
társadalmunkban a nagyobb szabadság igénye és lehe
tősége miatt, a papi tekintély sok helyen csorbul és egy
re nehezebben tűrik az emberek, hogy bárki emberfia 
beleszóljon az életükbe. Sok helyen máris jelentkezik a 
világ zűrzavara az egyház belsőbb köreiben is, és a ma
radék kis gyülekezetet is kikezdi, megpróbálja a szét
hullást serkentő anarchikus sátáni manipuláció. Nem 
lett tehát könnyebb a dolgunk annál, mint amilyen ne
héz volt a tekintélyelvű pártállami vezetés árnyékában, 
amikor a demagógia és a nagyszájúság eleve reakciós 
magatartásnak számított az egyházban is. Voltak eszkö
zök a nemkívánatos hangok elhallgattatására. Ebben 
lepleződött le az egyházi és világi felsőbb vezetés egyez
ményes összefonódása, a mindenkori rendtartók pilátusi 
szinkronja és gettósított együttműködése. Most, amikor 
túl vagyunk ezen, fel kell készülnünk arra az autonom 
rendtartásra, amit az evangélium szelleme és az Egyház 
feje, az élő Jézus Krisztus pásztori lelkülete határoz 
meg. Sokkal nehezebb lesz a nyájat összetartani ott, 
ahol nem érzik már az emberek azt a gyenge áramütést, 
amit a félelem kelt a szívekben, ami korábban afféle 
villanypásztorként működött. Ráadásul, a Jézus nevében

91



pásztorkodók nem vehetik fel a kondások és kanászok 
zajos óemberi stílusát, durva vitáik perdöntő érveit, pár
toskodó, sértődékeny, kivonuló és lemondásba hanyatló 
magatartását. Sokkal inkább a halk és szelíd hang jel
lemezheti megszólalásukat. Mindent összevéve nagy lel
ki erőtartalékokkal kell rendelkeznie annak, aki a de
mokratikus társadalom terepviszonyain, olykor nagyon 
is rögös útjain haladva legeltet. A galambok szelídségén 
túl a kígyók okosságára is szüksége lesz.

A lelkipásztorok eddig alig ismert kihívásokkal kell, 
hogy szembenézzenek mai magyar társadalmunkban. Az 
erőpróba annál nagyobb, minél inkább elkötelezettek az 
evangélium képviseletére. Konfliktushelyzetek sorozata 
jelentkezik, amire nagyon jellemző, hogy a világ fiai 
könnyebben megbékélnek a közülük valókkal, mint Jé
zus Krisztus követeivel, akik a legjobb esetben nem evi
lágból valók. Nem álmodhatunk hát valami bukólikus 
pásztorkodásról, hanem össze kell szedni magunkat; 
hagyni kell, hogy az élő Jézus Krisztus összeszedjen 
minket, s az Ő Lelkének erejével újonnan megajándé
kozzon bennünket. El kell kérnünk a Krisztusra mutató 
életet: a türelem, a megbocsátás készségét, az előítélet 
nélküli jóakaratot. Meg kell nyernünk ennek az ügynek 
a munkatársak egész seregét: be kell avatnunk a híve
ket gondjainkba. Segítséget keli kérni minden jóakaratú 
és józan ítélőképességgel rendelkező atyánkfiától. Ige
szerű célmeghatározásokkal jó  munkamegosztást kell 
kialakítani. Tanulnunk kell egyházban is a szervezéstu
dományt, a hatékonyság növelésének lehetőségeit, az 
idővel való helyes gazdálkodást. M indezeken túlme
nően, el keli kérnünk Istentől az igehirdetésben szük
séges megújulást. Ez csak úgy képzelhető el, ha a pré
dikátor felemeli fejét a papírjaiból és folyamatosan 
szembe néz azokkal, akikhez beszél. A közvetlen élőbe
széd alkalmas arra, hogy Isten Szent Lelkének megele
venítő hatását hordozza. A vázlatot leső szem, a szö
vegben felejtett tekintet a tudományos konferenciák jel
lemzője, olyan megkötözöttségről árulkodik, ami a leg
jobb esetben is az értekezések unalmának légkörével 
telíti templomainkat. Ebben a vonatkozásban még a kéz
ben tartott Biblia is eszközévé válhat annak a kegyes 
csalásnak, hogy benne lapul a méretes vázlat. Alulról 
nézvést úgy látszik, mintha csak a Biblia volna, s mily 
szép jelképes tartás ez azokkal szemben, akik korábbi 
nemzedékek szokása szerint a textus felvétele után be
hajtották és félre tették a Bibliát. Azt hangsúlyozza ez 
a nyitott Biblia a kézben, hogy a beszélő a Bibliából 
beszél, csak jő lehet, amit mond, — pedig nagyon is a 
saját gondolatait mondja. Érdemes itt emlékezetünkbe 
idézni az Úr Jézus názáreti prédikációjának Lukács által 
leírt epizódját. Az Ézsaiás könyvéből olvasott részlet 
(61,1-2) után ezt találjuk: „És behajtván a könyvet, át
adá a szolgának és leüle. És a zsinagógában mindenek 
szemei ő reá valának függesztve. Ő pedig kezde hoz
zájuk szólani: Ma teljesedett be ez az Írás a ti hallá
sotokra” (Lk 4,20-219. Van tehát biztató példánk arra, 
hogy a megújuló igehirdetést a személyes bizonyságtétel 
irányába mélyítsük el. Az evangélium reprezentációja, 
újra megjelenítése ma sem történhet másként, csak úgy, 
hogy a legszemélyesebb, az általunk már megnyert és 
bennünket már mozgósító üzenet kerül elmondásra. A 
szószéken mindig az Igével élő ember jelenik meg; az 
a pásztor, aki maga is részese egy felsőbb pásztorolás
nak és vallani tud arról, hogy ennek kötelmeit örömest 
magára vette. Konkrét életproblémák megoldása felé 
kell, hogy haladjon az igehirdetés, és a nyájnak „pél

dányképei” sem érthetők másként csak úgy, hogy van
nak paradigmák, olyan tanúk és bizonyságtevők, akik 
állítják, hogy életkérdéseink Krisztusban és Krisztus ál
tal megoldhatók. Nem keletkezhet kiáltó ellentmondás 
a hirdetett megoldás és a hirdető életvitele között. Is
merős a „vizet prédikál és bort iszik” ellentéte, ami azt 
is jelzi, hogy erős társadalmi kontrol érvényesül az ige
hirdetők házatáján.

Nem tekintendő új keletű vallásüldözésnek az, hogy
ha kritikus hangon bírálják „a pap”-ot, amikor túl nagyra 
nyitott szájjal követel, vagy olyan párthoz csatlakozik, 
amelyik harcban áll szomszédaival. A politikai életben 
való részvételünk egységesen nem szabályozható, és 
nem is lenne kívánatos a polgárjog bármiféle korláto
zása. Annál inkább szükséges, hogy a bölcsességre apel
láljunk, arra a jézusi bölcsességre, ami a só és világos
ság hasonlatában adta meg evilági jelenlétünk kívánatos 
mértékét. Azt sem keli elfelejtenünk, hogy már kezdet
ben a „terium genus” — a „harmadik faj” külön
állásában jelentkezett a zsidókkal és pogányokkal szem
beni véleménynyilvánítás. Ebből is megmaradt valami 
és minél hívebben kívánjuk az evangéliumot megjelení
teni, annál nyilvánvalóbb lesz világunk és környezetünk 
másfelesége. Ahol és amikor lelepleződik ez a másféle
ség, szinte törvényszerűen gerjesztődik a változtatás igé
nyének szent forradalmi láza: az újjáteremtés igénye és 
annak sürgetése. Ha lenne Jézus-párt, akkor bizonyára 
ott lenne a helyünk, de mivel nincs ilyen, mert Ő nem 
pártot, hanem egyházat alapított, meg kell elégednünk 
azzal a gyarlóságok ellenére is nagyon nyitott közösség
gel, ami nem elválasztani, hanem egybeszerkeszteni 
akar mindeneket.

A pártok pozícióharcában jelentkező durva torzsal
kodások, a hitelrontási kampányok, a becsületsértésig 
menő megnyilatkozások, amik botránkozást keltenek a 
jóakaratú emberekben, nagyon is erőteljesen jelzik, 
hogy mennyire nincs keresnivalónk ezekben a csopor
tosulásokban. Annál inkább megmarad nekünk, az egy
házban levőknek, a normál Á-hang megőrzésének lehe
tősége és nemzeti szempontból is elengedhetetlen fel
adata. Valaki úgy fogalmazta ezt: „Akárhogy nézem, mi 
vagyunk a legnagyobb párt...”, s tegyük hozzá, anélkül, 
hogy bármikor is párttá akarnánk lenni. A mi feladatunk 
az EVANGÉLIUM jó hírének meghirdetése és megjelení
tése annak, hogy a bibliai normák egy Ige szerinti élet
formát tesznek lehetővé. Aki élni akar és jó napokat 
látni, aki meg akarja nyerni az életet, annak ezen a nyo
mon kell elindulni, Jézus keskeny útján, a célba érkezés 
biztos reménységével. Meg kell tudnunk őrizni az evan
géliumhirdetés méltóságát, ami azt is jelenti, hogy a szó
szék nem válhat pártpolitikai célok pódiumává. De mi
közben erre vigyázunk, arra is ügyelnünk kell, hogy né
pünk nagy kérdései mellett ne menjünk el szó nélkül 
és ne képzeljük, hogy időtől, tértől független evangéli
umot hirdethetünk.

Van járható keskeny útja az evangélium képvisele
tének ma is, és úgy véljük, hogy ez lényege szerint és 
eleve elrendelten keskeny út. Az önmegtagadók, a tü
relmesek, a megbocsátok és áldozatkészen szolgálók 
keskeny útja ez, amiről senki nem szorítja le őket, már 
csak azért sem, mert azok, akik eredetileg kevesen van
nak, egyre többen lesznek és mégis tolongás, tipródás 
nélkül, a gyülekezet jő rendjében menetelnek a jó Pász
tor Jézus Krisztus után.

Horváth Barna
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A cigánymisszió helyzete ma*
Elöljáróban hadd egészítsem ki a címet egy kicsit: elő

adásomat úgy állítottam összes, hogy a cigánymisszió mai 
állásáról a gyakorlati teológia szemszögéből beszélhessek
— természetesen annak tudatában, hogy a teológia ezen 
szakága elméletével kevesebbet foglalkozom, mint ered
ményeinek mindennapi alkalmazásával.

I . B evezetés

Azzal kell kezdenem, hogy a cigánymisszió végzése
— vagy nem végzése — valós probléma. Hazánkban 
körülbelül félmillió cigány él, azaz a lakosság 5%-a. Leg
alább ilyen az arány az egyházhoz tartozásban is, azaz 
legalább százezer cigány van reformátusnak megkeresz
telve. Fontosabb viszont, hogy az utóbbi évek keresz
telési statisztikáit vizsgálva azt tapasztaltam, hogy kö
rülbelül hatszor annyi cigánygyereket keresztelünk, mint 
ami a számarányukból következne. Ez például Szabolcs- 
Szatmár-Bereg megyét illetően azt jelenti, hogy a meg
keresztelt gyerekek mintegy 60 (hatvan!) %-a cigány, 
azaz egyházunk „elcigányosodása” — már ami a meg
keresztelteket illeti, sokkal gyorsabb, mint a társadalom 
elcigányosodása (pedig attól is félnek sokan). Talán le 
is írtam a Nyíracsádról szóló tanulmányomban a kö
vetkező adatot: Nyíracsádon ottani szolgálatom ideje (7 
év) alatt évente átlagosan öt gyermeket kereszteltünk 
reformátusnak. Ezek közül átlagosan három cigány volt, 
egyet évente valamelyik városból hoztak haza keresz
teltetni, így évente legfeljebb egy magyar gyerekkel szá
molhat az akkor több mint 600 lelkes, igen jó reformá
tus gyülekezet.

A cigánymisszió — egyáltalán bármilyen misszió — 
végzése vagy nemvégzése jelzi az egyház funkcionalitá
sát. Ezért is elgondolkoztató, hogy egyházunkban a 
misszió mennyire a perifériára szorult: egy tartalmát 
gyakorlatilag elvesztett struktúra fenntartása volt a cél, 
és az a szomorú, hogy a változásnak még az árnyéka 
sem látszik — legalábbis a Nyíregyháza-Kertváros — 
helyettes lelkészségig.

II. A  m isszió  fe lté te le i

Annak, hogy cigánymissziót lehessen végezni, bizo
nyos feltételei vannak:

1. Tárgyi feltételek. Ezt az előadást Kelet-Berlinből ha
zafelé vonaton kezdtem írni. (És Finnországból hazajőve 
fejeztem be a gépelést.) Németországban az egyik egy
házközség új gyülekezeti centrumában vettem részt egy 
cigánytémával foglalkozó konferencián. Az új gyülekezeti 
centrum alkalmasnak látszott sokféle egyházi-missziói te
vékenység végzésére. (Hát még a jóval impozánsabb finn
országiaké!) Elmondható-e ez például a hatalmas, 
rideg-hideg, kongó templomainkról? Hogyan érezheti ma
gát bennük egy betévedő cigány vagy nemcigány? (Ha 
egyáltalán be mer lépni. Cigánygyerek olvasótáborban 
voltam ezen a nyáron. Az egyik gyerek elmondta, hogy 
sokszor szeretett volna már menni templomba, de mikor 
odaér, akkor remegni kezd. Elhiszem. Abban a községben 
történetesen a hatalmas templom egy domb tetején van.

* Előadástervezet a Doktorok Kollégiuma 1990. évi ülésére

Először sok-sok lépcsőt kell megmászni, míg a templom 
küszöbéig ér az ember. A cigányok nem olyanok, mint 
mi vagyunk...) Milyenek — ha vannak egyáltalán — a 
mi gyülekezeti termeink? És ha vannak, mire használ
hatók és mire használjuk őket? Van-e ott helye gyerek
játéknak, tolókocsinak, drogosnak vagy cigánynak? Ha 
komolyan gondolja bárki is bármilyen misszió végzését, 
ahhoz bizony sokszor nem kevés tárgyi feltétel megte
remtése is szükséges. ( Ami bizony pénzbe, sok-sok pénz
be is kerül.)

2. Személyi feltételek. Véleményem szerint a misszió 
végzése tárgyi feltételeinek biztosításánál is fontosabb a 
személyi feltételek biztosítása.

Ezek közül — szerintem legalábbis a cigánymisszióra 
gondolva — a gyülekezet — úgy is, mint a misszió le
téteményese, de főként úgy, mint a misszionáltat befo
gadó közösség kell, hogy a nagyobb hangsúlyt kapja. 
Vonatkozó ismereteim szerint gyülekezeteink mint kö
zösségek még egyáltalán nem alkalmasak az új jövevé
nyek, az új tagok befogadására.

Azt viszont nem kell hangsúlyoznom, mert magától 
értetődő, hogy milyen nagy jelentősége van annak, hogy
ha például egy cigány (csoport, család) szeretne a gyü
lekezethez tartozni, ott milyen fogadtatásra talál. Ismét 
csak saját gyülekezeti tapasztalataimra utalva állíthatom, 
hogy a „legsikeresebb” egyéni misszionálás is hajótörést 
szenved a gyülekezet befogadásra-alkalmatlanságán.

A cigánymisszió elsőrendű feladata tehát a nemcigány 
környezet hozzáállásának a megváltoztatása. Gyülekeze
teink cigányokhoz, misszióhoz való hozzáállása árulkodik 
azok funkcionalitásáról. (Bizonyos vélemények szerint a 
lelkészről is: „A gyülekezet olyan, mint a lelkésze, ami
lyenné a lelkész teszi”; dr. Fekete károly prof.)

Fentiek értelmében minden lelkész, minden gyülekezet 
végezhet, sőt végeznie is kell cigánymunkát, de nyilván
valóan szükség van olyan arra alkalmas, elhívott szemé
lyekre, akik maguk a cigányok között végzik ezt a 
szolgálatot.

Elhívónak — például a Zsid 5,4 alapján Istent tekint
jük, aki például az Ef 3,2 alapján igazolja is az elhívást, 
azaz az elhívott bizonyos lehet elhivatottságában. Magyar- 
országon — legalábbis egyházunkban — ma senki nem 
végez speciális cigánymissziót, azaz Isten senkit sem hí
vott el, senkit sem bízott meg, következésképp cigány
misszióra nincs is szükség. Ez az okfejtés jó arra, hogy 
a felelősséget bárki elháríthassa magától. A misszió vég
zésére mindenki kapott elhívást. (Az a lelkész, aki ezt 
nem érzi, az jobb, ha elmegy erről a pályáról.) Mégsem 
ajánlom, hogy mindenki azonnal végezze is a cigány
missziót. Az elhívás ugyanis a felkészülésre érvényes. 
Még Jézusnak, Pál apostolnak is szüksége volt felkészü
lési időre. A felkészülési idő ma nyilván hosszabb, mint 
az ókorban volt. (Gondoljunk csak Molnár Máriára, vagy 
a többi magyar külmisszionáriusra, akiknek ismerjük éle
tét és tudjuk, hogy milyen alaposan kellett készülniük 
hivatásuk gyakorlására. Ezért is elgondolkoztató, hogy ma 
egy lelkésztől elvárják, hogy prédikátor, személyes lel
kigondozó gyülekezetvezető, adminisztrátor, pénzügyi, 
építésügyi szakember, vallásoktató misszionárius stb. le
gyen, gyakorlatilag ilyen irányú képzés nélkül pedig, hogy 
tárgyunknál maradjunk, nyilvánvaló, hogy a jelenlegi 
missziós munkaterületek — új lakótelepek, öregek, fia
talok, drogos, alkoholos, süketnéma, vak, mozgáskorlá
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tozott, szellemi fogyatékos, börtön, kórház, cigány stb. 
más és más irányú ismereteket kívánnak meg.

Most tehát az a helyzet, hogy cigányok vannak, a ci
gánymisszió jelentőségét felismertük, de nincs rá mód, 
hogy valaki — intézményesen — szert tegyen olyan is
meretekre, amelyek segíthetnének a cigánymisszió vég
zésében. A teológiai oktatás is reformra szorul, de itt 
véleményem szerint a szakosodásra való intézményes le
hetőség biztosításáról kellene beszélni, illetve az illeték
eseket ennek jelentőségére figyelmeztetni.

3. Anyagi feltételek. Ehhez viszont pénz is kell. A ci
gánymissziónak is megvannak az anyagi feltételei. Gon
dolom, azt mindenki tudja, hogy egyházunknak a missziók 
végzéséhez nincs költségvetésben meghatározott kerete. 
Ha a misszió vezetője elég ügyes (ha kapott karizmát 
a pénzszerzésre), akkor van a missziónak anyagi fedezete, 
ha nem, akkor nincs. Tulajdonképpen a cigánymisszió 
egyike azoknak, amelyekhez viszonylag kevés pénz kel
lene. Itt — amint ezt már a fentiekben is vázoltam — 
az emberek szemléletének a megváltoztatása a cél, ez pedig 
nem pénzkérdés. Olyan anyagi vonzatú módszerek, mint 
amilyeneket például az iszákosmentő misszió alkalmaz, 
ti. a konferenciák — a cigánymisszióban nem alkalmaz
hatók. Pénzre sajnos itt is szükség van. A későbbiekben 
visszatérünk még bizonyos eszközökre, amelyek bizony 
pénzbe kerülnek. Gondolok itt cigány nyelvű Biblia (leg
alábbis bibliai részek), cigány énekeskönyv kiadására, ci
gánymissziói kézikönyvre, de fontos és anyagi vonzatú 
a cigánymisszió tárgyi feltételeinek megteremtése is, azaz 
például gyülekezeti terem kialakítása, fűtése, takarítása, 
berendezése, annak pótlása, de sajnos — különösen a 
most kialakuló helyzetben — szükség van rendszeresen 
felhasználható pénzösszegekre is. (El egészen bizonyos 
any agi segítség adásáig. Amíg nem volt munkanélküliség, 
amíg az egyén felelős lehetett sorsa alakulásáért, én ellene 
voltam a cigányok látható segítésének, mert tudom, hogy 
milyen kétélű fegyver ez, milyen nehéz úgy adni, hogy 
ne legyen megszégyenítő, hogy ne élhessenek vissza vele, 
hogy az kapja, aki igazán rászorul, hogy arra használják, 
amire kell stb. Tudvalevő, hogy milyen visszatetszést vált 
ki az emberekből az, hogy román állampolgárok pénzért 
árulják — például az ún. KGST-piacokon — a külföldről 
kapott ajándékokat.)

III. A  cigánym isszió célkitűzései

A cigánymisszió végzése jónéhány elméleti-teológiai 
problémát is felvet. A mindennapi gyakorlatban misszión 
— jobb esetben — az emberek keresztyénné tételét, de 
többnyire bizony csak (különösen viszonylag homogén ke
resztyén környezetben) a saját közösségbe való betagolást 
értik. Ehhez többnyire legegyszerűbb az ún. „missziói pa- 
rancs”-ra hivatkozni (Máté 28,16-20). Elgondolkoztató vi
szont, hogy gyakorlatilag az egész Szentírásban ez az 
egyetlen kifejezett „parancs”, amely értelmezhető úgy, 
hogy felhívás a „térítés”-re. A Biblia szellemétől mi sem 
áll távolabb, mint az agresszív térítés. (Nem beszélve arról, 
hogy az a felekezeti sokszínűség, amely ma meghatározza 
viszonyainkat, akkor ismeretlen volt.)

Személy szerint én — a fentiek alapján is — elhi
bázottnak, bibliátlannak tartanám, ha a cigánymisszió cél
kitűzése a cigányok reformátussá tétele lenne. (A 
„keresztyén ’-né tétel már kicsit más megvilágításba he
lyez, de felekezetnélküli keresztyénséget nem egyszerű 
megvalósítani.)

Egyébként az is elvi kérdés, hogy a megkeresztel

tekkel való foglalkozás milyen értelemben misszió? Egy
ben mindenképpen — és ez egyike a szerintem is le
gitim célkitűzéseknek —, hogy missziónk, küldetésünk 
van arra nézve, hogy a megkereszteltek egyházi integ
rációs fokát növeljük (egészen a cél eléréséig: „legyetek 
tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes” (Máté 
5,48). Bizony ma a cigányság nagy része az ún. „igény
bevevő” kategóriába tartozik, azaz többnyire csak ke
reszteltet, temettet, azaz az egyház bizonyos szolgálta
tásait veszi csak igénybe. (Az, hogy ez minek az „ered
ménye”, azon érdemes elgondolkozni. Nagy élményem 
volt az a cigány olvasótáborban eltöltött néhány óra, 
ahol az én „előadásomat” a tábor egyik vezetője a kö
vetkező kérdéssel vezette be: „Gyerekek! Ha mai Nó
ék-ként egy személyt vagy egy dolgot vihetnétek be a 
bárkába, kit vagy mit vinnétek be?” A válaszok nagy 
része „A Bibliát”, illetve „A pap-bácsit” volt. Az ottani 
gyerekek Biblia- és egyháziének ismerete meglepően jó 
volt, azaz sokkal jobb, mint a velük egykorú „magyar”, 
tehát nemcigány gyermekeké. Lesz belőlük legalább 
egyházias fiatalság?)

A cigánymisszió célkitűzése lehet tehát az, hogy egy
felől a cigányok és nemcigányok egyházi integrációs fokát 
növeljük: a cigányokét, hogy „igénybevevőkből” „pártoló 
tagok”, majd törvényes egyháztagok” legyenek, a nem
cigány egyház tagjaiként pedig úgy, hogy a bibliai nor
máknak megfelelőbb életükkel alkalmasabbak legyenek 
a cigányok befogadására, segítésére, szeretésére. Ez egy
fajta egyházias munkát jelent.

Én úgy gondolom egyébként, hogy a cigánymisszióra 
nem is a cigányoknak van igazán szüksége, hanem nekem: 
szükségét érzem, hogy a bennem levő hitet megvalljam, 
szükségem van arra a tudatra, hogy az evangélium szerinti 
élettel pozitív változást lehet hozni emberek életében, stb. 
Számomra tehát a cigánymisszió célkitűzése az, hogy a 
„misszionárius” megélje a benne lévő hitet, reményt, sze
retetet a cigányokkal együtt, a cigányokért.

IV. A  cigánym isszió m ó d szere i

1. A  cigánymisszió lényegét tekintve tehát azt jelenti, 
hogy valakiknek Istentől való küldetése van arra, hogy 
a Biblia szerinti élettel a cigányok között, a cigányokért 
is bizonyítsák hitüket. A missziót végzőnek tehát először 
is meg kell élnie azt, ami a Bibliából életforma parancs
ként rá hárul. Azt hiszem, hogy ezzel fogja a legtöbb 
eredményt elérni. Természetesen beszélni is kell a Szent
írás üzenetéről, lehetőleg érthetően.

2. Sok lelkész ma is úgy gondolja, hogy fő  feladatunk 
az igehirdetés — azoknak, akik kíváncsiak ránk. Jónevű 
lelkészeket ismerek, akik gyakorlatilag csak a templom
ban, gyülekezeti teremben hirdetik az igét. Más formára 
nincs idejük, kedvük, igényük. A cigánymisszióban más 
is kell: nem biztos, hogy a cigányok rendszeresen eljárnak 
istentiszteleteinkre, bibliaóráinkra, s szinte biztos, hogy 
nem értik meg igehirdetéseinket, nagy valószínűséggel 
nem sikerül őket keresztelések illetve temetések alkal
mával „megszólítani”. Sója Miklós gör. kat. parókus-es
peres, aki a közelmúlt cigánymisszionáriusainak doyen-je 
például a cigánytelepen, az árokparton kezdte, és gya
korlatilag negyven év alatt sem sikerült elérnie, hogy a 
cigányok a „nemcigányok” templomába beszokjanak: in
kább kápolnát építtetett a cigánytelepen, ott viszont min
dig szép számmal voltak-vannak. Így válik érthetővé a 
bevezetőben említett cigánygyermekek félelme a dombon 
épített hatalmas templomtól is...
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3. Fentiekből azt a téves következtetést is le lehet von
ni, hogy egyházunkban senki sem foglalkozik a cigányok
kal. Ez nem így van. Engem is többen kerestek már meg: 
adjak „receptet”: hogyan lehet a cigánymunkát elkezdeni, 
végezni? Én két alapvetőt szoktam-tudok ajánlani:

A) meg kell próbálnunk cigánynak cigánnyá lenni (vö. 
Fil 3,5). Ez azt jelenti, hogy a cigányt olyannak kell el
fogadni, amilyen: tiszteletben kell tartani személyiségét, 
kultúráját, stb. Erkölcsi kötelességünknek kell tekinteni, 
hogy ne akarjuk a cigányokat a magunk képére és ha
sonlatosságára formálni. A „cigánynak cigánnyá lenni” 
alapelv feltételezi, hogy meg kell ismerni a cigányokat, 
s cigányság körülményeit, stb. (Ezért is lenne j ó, ha az 
ún. cigánykézikönyv megjelenne, mert legalább a meg
ismerési munka egy részét könnyebbé tenné.) Ha már 
valaki megismerte a cigányokat, akkor — megfelelő ka
rizma esetén tud a cigányokhoz úgy szólni, hogy azok 
megértsék, tud úgy közéjük menni, hogy azok őt befo
gadják stb. (A konkrét ismeretek sok csalódástól is meg
mentik a szolgálattevőt: nem vár el olyat, amit nem várhat 
el, nem esik kétségbe, ha nem sikerül elvárásait, terveit 
megvalósítani, stb.) A „misszionárius” számára hasznos, 
ha más misszionárius életét, munkáját megismerheti. Ese
tünkben nem a „fehér” emberek közötti „keresztyén” 
missziókra kell gondolni, hanem a nemkeresztyén kul
túrájú „színesbőrű” emberek között végzettre.)

B) A „hogyan”-nal kapcsolatban másodszorra minden
képpen a szeretetet kell említeni. A szeretet sokszor ne
hezen fogalmazható meg, és bizony sokszor még azt is le
het rosszul értelmezni, sőt cselekedni is lehet rosszul a 
nem helyesen felfogott szeretet alapján. Számomra — úgy, 
mint aki a cigánymisszióhoz közelinek érzem magam — 
egyik legfontosabb példa a bibliai „irgalmas samaritánus” 
története. A szempont, ami tárgyunkat — számomra leg
alábbis — annyira meghatározza, az az érdeknélküliség. 
A hazai missziós gyakorlat alig tudja kikerülni azt, hogy 
ne legyen megvádolható anyagi- érdekeltséggel. Tiszántú
lon, amikor az egyik új egyház alakult, az volt a feltétel, 
hogy minden tag adja (gyakorlatilag) a gyülekezet veze
tőjének jövedelme tizedét, és ha az nem érné el a havi 
300 Ft-ot, akkor annyit mindenképpen adni kell. (Meg
történt eset volt, hogy egy ápolónő beteg lett, táppénze 
1.100 Ft volt [néhány évvel ezelőttről van szó], a 300 Ft-ot 
nem tudta adni, emiatt meg sem látogatták.) Így minden 
új taggal nemcsak az üdvözültek serege növekszik, hanem 
a gyülekezet kasszája is gazdagabb lesz... Én a magam ré
széről azt szeretném megvalósítani, hogy amennyiben le
hetséges, úgy szeressem, úgy segítsem, úgy térítsem” a ci
gányokat, hogy ne várjak érte tőlük hálát, hogy ne érde
keljen az eredmény, hogy akkor is úgy érezzék irántuk, 
ha biztosan tudom, hogy nem válnak olyanokká, amilye
nekké szeretném. Arra törekszem, hogy tevékenységem 
ne álljon „le” az első (vagy éppen a huszadik) kudarcél
mény után. Hívő emberként „a kutyából szalonna lesz” 
szemlélettel kell élnem és munkálkodnom.

4. A cigánymisszió gyakorlati módszerei között nyil
vánvalóan különleges helyet foglal el az ének és zene. 
Ennek oka többek között az, hogy a cigányság egyrésze 
a zenére specializálódott, a cigányzenészek az egész ci
gányság legelismertebb csoportja. Ilyenek ők a többi ci
gány szemében is, annak ellenére, hogy például az 
oláhcigányok (illetve külföldi cigány anyanyelvű testvé
reik), lenézik, megvetik őket, mert elvesztették anyanyel
vüket. Bizony ez is hozzátartozik a cigányokról kialakult 
képhez: például a magyarországi négy cigány népnek egy
máshoz alig van köze, hiszen más az anyanyelvük, más 
a kultúrájuk. A cigánymisszió szempontjából ugyan a ze

nészréteg jelenti a legkisebb problémát, hisz ők társa
dalmilag integráltnak számítanak és a társadalmi és egy
házi integráltság összefügg egymással, azaz ezen rétegben 
a legnagyobb az egyháztagok aránya. (Annakidején, ami
kor a doktori előzetes dolgozatomat írtam, tehát 1974- 
ben, a Hajdú-vidéki egyházmegye területén a zenész 
cigányok egyházilag integráltabbak voltak, mint a nem
cigányok, azaz többen jártak közülük templomba, mint 
a nemcigányok közül, többen úrvacsoráztak stb.) Ennek 
a rétegnek egyébként vajmi kevés köze van a cigány kul
túrához (tudvalevő például, hogy cigány népdalokat ci
gányzenekarok nem játszanak).

Az hiszem, hogy az éneknek (de nyilván a hangszeres 
zenének is) szinte minden missziói ágban van gyakorlati 
jelentősége, én itt nem is erről akarok szólni. Az egyházi 
ének esetében nyilvánvalóan a szöveg a fontosabb, a dal
lam játszik alárendeltebb szerepet. A cigánymisszióban 
ez sem egészen egyértelmű. Az oláhcigányok (akik a leg
jobban őrzik a cigány hagyományokat) népdalai gyakor
latilag mindig rögtönzések: irodalmi adatok szerint 
legalábbis egy énekes kétszer ugyanazt, ugyanúgy nem 
tudja elénekelni. A cigány népdalkultúrában a szövegnek 
sokkal kisebb a jelentősége. Sokszor teljesen logikátlan 
szövegeket énekeltek. Az ilyesmire is tekintettel kell len
ni: a cigányoknak szánt énekeinkben nem a tiszta tant, 
nem a hitvallásoknak megfelelő teológiai látást, hanem 
érzelmeket, hangulatot, örömet és bánatot kell kifejezni.

Talán tudvalevő, hogy folyamatban van egy cigány éne
keskönyv összeállítása. Ezt „természetesen” ökumenikus
ra tervezzük, hisz a cigányoknak nincs érzékük ahhoz, 
hogy a felekezetek közötti különbséget érzékeljék. Nem 
mintha válogathatnák a felekezeti hovatartozásukat (ami
vel sokszor lelkészeink is megvádolják őket), mintha tel
jesen mindegy lenne nekik, hogy melyik lelkészhez, 
egyházhoz kötődnek, csak az egyházhoztartozás nem lo
gikai, hanem egyéb alapon rendeződik bennük. Ezt a ci
gányénekeskönyvet úgy tervezzük, hogy abban egyrészt 
bemutatásra kerüljön legalább az európai cigány zene
kultúra, és szeretnénk a cigány nyelv fejlődését is ezzel 
az énekeskönyvvel is elősegíteni. Erkölcsi kötelességnek 
érezzük ugyanis a cigányidentitástudat megőrzését, erő
sítését. Egy népet el lehet tüntetni a fizikai megsemmi
sítésnek olyan módszereivel is, mint amilyeneket például 
a Hitler-rendszer kitermelt, de lehet úgy is, ahogyan az 
erőszakos vagy ügyesen manipulált asszimilációval tették 
ezt a mi környezetünkben is az elmúlt negyven esztendő 
alatt. Egyszóval — számomra legalábbis, és ezt a tervezett 
énekeskönyvben is kifejezésre kívánom juttatni — a ci
gánymissziónak egy nagyon fontos vetülete a cigánykul
túra ápolása, a cigányok identitástudatának erősítése.

A fenti — többnyire elvinek szánt, bár gyakorlati pél
dákkal is alátámasztott gondolatsor — felvillantott né
hány képet, színt a cigánymisszió sokoldalú tennivalóiból. 
Nyilvánvaló, hogy elméletileg megalapozottan, „teljes erő
bedobással” senki sem végzi ezt a szolgálatot. (Személyes 
szomorúságom, hogy heti hatvan-hetven órás munkaidő 
még azt sem tette lehetővé, hogy a presbitériumot végig
látogassam, nemhogy a területemen élő nagyszámú ci
gánysághoz eljussak.) Igazságtalanság lenne viszont azt 
mondani, hogy a lelkészek semmit sem csinálnak. A már 
említett hortobágyi cigány olvasótáboron részt vevő ci
gánygyermekek bibliaismerete, egyházi énektudása, 
mondjuk meg: hite győzött meg arról, hogy ennek a szol
gálatnak névtelen hősei is vannak. Az, amit én fontosnak 
tartanék, az az, hogy a cigányok közötti munka lenne tu
datosabb, összehangoltabb. Ez mindenképpen eredmé
nyesebbé tenné azt — ha Jáhve is úgy rendelkezett.

dr. Hadházy Antal
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400 évet ölel fel. Olyan hatalmas, hogy azt egy óra alatt 
csak óriás léptekkel, mondhatnám hétmérföldes csizmá
val lehet bejárni. Nem is próbálkozom részletes feltá
rással, csak az egyes századok mérföldköveinél állok meg, 
kicsit körülnézek, aztán haladok tovább.

A  ka tek izm u so k  kora

Vallásoktatásunk története a 16. századig nyúlik 
vissza, ez volt a katekizmusok kora. Ennek legneveze
tesebb mérföldköve, Sideri us János Kisded gyerme
keknek való catechismusa, amely először Debrecenben 
jelent meg 1597-ben. Száz év alatt több mint húszszor 
adták ki, legutoljára 1785-ben. Formában még folytatása 
a középkori kátéknak, de tartalma már új. Az ABC után, 
melyből a betűvetést tanulták a gyermekek, következtek 
a hit elemei: Miatyánk, Hiszekegy, Tízparancsolat. Side
rius kitűnő kérdésekkel és feleletekkel vezeti végig eze
ken a gyermekeket, öntudatos hitre és életre.

Ahogy kikristályosodnak a reformáció különböző irá
nyai, megjelentek a hitvallások. Első és számunkra leg
fontosabb a Heidelbergi Káté, a zsinórmérték, Pápán 
1577-ben. Ez azonban túl nehéz és terjedelmes volt a 
gyermekek számára. Mint Szenczi Molnár Albert írja: 
„Mivelhogy a catechismus öreg szabású (azaz terjedel
mes), némely tanítók a kisdedek könnyebbségére egy
néhány rövidebben formált kérdéseket és feleleteket 
szedtek ki belőle, ki többet, ki kevesebbet, én is azt a 
hatvanhatot.” A Hanaui Biblia előszavában írja, amelynek 
végén a zsoltárokat adja, és után a Kis catechismust. Ez 
a kis katekizmus volt Siderius kátéja mellett a legelter
jedtebb. Váradi 1652-es kiadásához „módszert” intést is 
csatoltak: „A tanítók ne mondjanak semmit fél kedvvel, 
haragosan, unalmasan, csak imígy-amúgy rijogatva, ha
nem jókedvvel, szelíden, frissen, hogy a tanulókat tanu
lásra édesgessék.”

Az első írás, amely magával a vallástanítással foglal
kozik, Samarjai János Ágendája 1636-ban. Ő a vallás- 
tanítást az igehirdetés egyik gyermekeknek szolgáló 
részének tekinti, amelynek másik része a felnőtteknek 
való igehirdetés. A tanítás anyaga a catechismus, ebben 
„mint koszorúban benne kell lennie a credonak, tízpa
rancsolatnak, úri imádságnak és a sacramentumoknak”. 
Ez a lelkész dolga, mert az ő kötelessége, hogy az ifjúságot 
„idején és szorgalmatosan a catechismusra, azaz a hütnek 
első fundamentumira és az körösztyén tudomány kez
detire tanítsa.”

A káték tanítását egészen a 18. századig a templomban 
tartották a lelkészek. Kezdetben csak vasárnap, később 
már hétköznap is, külön csoportban a fiúknak és külön 
a leányoknak. Sorjába vették a kátérészeket. A lelkész 
előmondta, magyarázata, a gyermekek ismételték, azután 
kikérdezte és begyakoroltatta. Két évszázadon át ez vál
tozatlan maradt, mind a tananyag, mind a gépies emlé
keztetés. A legapróbb diák is a Heidelbergi Káté kis 
katekizmusát tanulta.

Mérföldköves újítás volt a 17-18. században a bibliai 
történetek tanítása. Még a török uralom alatt, 1681-ben 
jelent meg az első bibliai történeteket tartalmazó tan
könyv, Martonfalvy György debreceni professzor „Szent 
históriája”, amely nemcsak a bibliai történeteket dolgozta 
fel, hanem a római császárok korai történetét is. Jó 100

évig használták könyvét, csak a 18. században váltotta 
fel másik két könyv, Hübner János hamburgi rektor né
metül és magyarul megjelent Zweimal zweiundfünfzig au
serlesene biblische Geshischte c. könyve. Kétszer 
ötvenkét bibliai történet, először 1740-ben, és Osterwald 
Frigyes János Szent históriák rövid summája. Hübner a 
bibliai történetek mellett három dolgot tartalmaz. Vilá
gosító kérdéseket, hasznos tanulságokat és kegyes gon
dolatokat, amelyek versbe vannak szedve, hogy a 
gyermek könnyebben megtanulhassa. Osterwald szent 
históriái kátéjának első része. Nyolc korszakra osztva öle
li fel az Ó- és Újszövetség nevezetesebb mozzanatait.

A szaporodó káték közül kiemelek egy kuriózumot: 
Sailer György Frigyes pietista hatás alatt álló római kat
holikus pap kátéját, „Kisdedek vallását”, Kolozsvár, 1775. 
Először a reformátusok adták ki, majd megjelent a po
zsonyi római katholikus kispapok kiadásában „Kisdedek 
oktatása a katholikus szülék és tanítóknak közönséges 
hasznokra, Pozsony-Pest, 1790. Ebben olvassuk, hogy a 
protestánsok már tizenkétszer, a katholikusok négyszer 
adták ki. Természetesen a magyar protestánsok a maguk 
hite szerint, a katholikusok pedig egyes részeket kihagy
va. Érdújhelyi Menyhért keserűen jegyzi meg, „Mennyire 
megmételyezettek voltak a római katholikus kispapok, 
akiknek a római egyház catechismusa annyira száraz volt, 
hogy nekik a protestáns katekizmus átdolgozott kiadása 
kellett.”

Visszatérek a 18. század elejére. A török uralom meg
szűnése után immár az egész országra kiterjedt és meg
erősödött az ellenreformáció. Református egyházunk ál
landó védekezésre szorult, erejét, figyelmét szabad
ságának, jogainak biztosítására fordította, iskolák belső 
ügyeivel törődött. Mivel ezek önkormányzati joggal bírtak, 
bennük a tanítás a professzorokhoz, rektorokhoz volt köt
ve. Egyéni képességeik és meggyőződésük szerint tanítot
tak. Ezáltal a színvonal változó volt. rendszertelen és szét
folyó. A kerületek is egymástól függetlenül választották 
meg mit, hogyan tanítsanak. Ebből a szempontból idősze
rű és hasznos volt Mária Terézia elhatározása, hogy a ta
nítást egységesíti. Tanácsadója, Barkocy Ferenc a magyar- 
országi iskolák felügyelője azt tanácsolta neki, hogy a pro
testáns gyerekek csak 14 éves korukig járjanak saját is
koláikba, azután csak katholikusba, ott, ahol nincs szabad 
vallásgyakorlatuk. Ez az előzetes terv rádöbbentette egy
házunk vezetőit arra, hogy valamit tenni kell a megelőzés 
érdekében. Az 1770-ben meghozott Methodus mindkét 
irányban eleget akart lenni az új idők kívánalmainak. Meg
hagyja a régit és alkalmazkodik az újhoz. Előírja, hogy a 
gyermekek értelmi képességeihez képest bibliai törté
neteket is kel! tanítani, Hübner és Osterwald könyve sze
rint, ezzel az új szellem felé kacsint, a pietizmus felé, de 
ugyanakkor meghagyja, hogy a Palatinátusi kátét is hasz
nálni kell, „ez magyarázandó és kikérdezendő.”

Az előre beharangozott új törvény, a „Ratio Educa
tionis” 1777-ben meg is jelent. Ez lett a 18. század val
lástanításának legfontosabb mérföldköve. Külön 
rendelkezett a vallásoktatásról. Elrendelte a káték taní
tását mind az elemi, mind a középiskolákban. Előírta, 
hogy a lelkészek nem csak a templomban, hanem az is
kolákban is, hogy hetenként hányszor oktassák a tanu
lókat hitük igazságaira és az erkölcsi tudományokra. 
Olyan iskolákban, ahol különböző vallású gyermekek jár
nak, az illető felekezetek lelkészei szerdán és szombaton 
a rendes tanítási idő után tartsanak hittanórákat. A Ratio
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Educationis mélyen sértette a protestáns iskolák auto
nómiáját. Felháborodással fogadták és tiltakoztak ellene. 
Mégis több évi harc után belátták, hogy a tervezet szel
lemében, autonómiájuk megtartása mellett meg kell al
kotniok a maguk didaktikai rendszerét. Ezt fejezte ki a 
Tiszántúli Egyházkerület közgyűlése 1792-ben, az Ordo 
studiorum-ban. Ehhez hasonló a Dunamelléki Egyházke
rület utasítása, tanítás módja, amelyet követnek a hel
vetica confessiot tartó Dunán innen levő superintendenciák 
oskolái. 1801.

Közben nagyot fordult a történelem kereke. II. Jó zse f 
halála után, II. Lipót által összehívott országgyűlés teljes 
vallásszabadságot biztosított a protestánsoknak, mire 
mindkét protestáns egyház zsinatot tartott, a reformátu
sok Debrecenben és Pesten, és intézkedtek a vallásta
nításról is. Fontos mérföldkő volt ez a vallásoktatás 
történetében, mert megjelentek az eddigi cenzúra miatt 
nehezen kiadható káték, minden egyházkerületben. 
1804-ben egyszerre kettő is. Láczai Szabó Józseftől Kop
pe kátéjának fordítása Sárospatakon. Ennek bevezető ré
szében már a Ratio Educationis által előírt három 
tagozatnak megfelelően vannak az utasítások. Feltűnő, 
hogy nem kérdés és felelet formájában íródott, hanem 
623 számozott tételben. Erősen érződik rajta a pietista 
hatás, de ez nem Láczai érdeme, hanem Koppáé. Láczai 
másik kátéját erősen racionalista szellem hatja át. Olyan 
nagy különbség van a két káté között, mintha nem ugyan
az az ember fordította és írta volna. Ez a káté mutatja, 
milyen mérföldkő volt a theologiában ekkor a pietizmus 
és racionalizmus találkozása. A pietizmus nem tudta iga
zán áthatni a református egyházat, inkább az evangéli
kust, de a racionalizmus hosszú időre megülte.

A  racionalizmus hatása

A racionalista humanista felvilágosodás felelevenítette 
azt az emberszellemet, amelyet a reformátorok elvetettek. 
Érződött már az 1791-es debreceni zsinat határozatán 
is, amely „a tiszta ész ápolását és továbbadását” kívánja 
a káték által biztosítani. A bibliai történetek mostoha el
bánásban részesülnek, sőt el is tűnnek. Ennek a gon
dolkodásnak termékei a további káték, amelyek a 19. 
század első éveinek mérföldkövei. Több mint 100 évig 
használatban maradt Benedek Mihály debreceni püspök 
három kötetes „Útmutatás a református keresztyén vallás 
előadására”, Debrecen, 1804-1808. Hogy milyen új, már 
az előszavában elmondja: „Egészen más tanultatni, és más 
tanítani. Ez vagy amaz könyvből leckét hagyni, azt ki
kérdezni nem tanítás, hanem tanultatás, és a gyenge gyer
mek kegyeden gyötörtetése. A gyermek tanítása abban 
áll, hogy a tanító először maga beszéli el a tanulnivalókat, 
több ízben. Elbeszélését a tanulók tehetségéhez alkal
mazva a legmegszokottabb, legmegérthetőbb szókkal. Az 
így elbeszélt dolgokat ürgesse-forgassa, hogy azokat a 
gyermek hallásból ne csak megértse, hanem elmondani 
is tudhassa. Való, hogy az ilyen móddal való tanítás fá
radtságba kerül, és mindenkor szorgalmatos előkészü
letet kíván, de ha van munka, amely ezt megéri, az a 
keresztyén vallásra való tanítás. Ennek előadására és 
megtanulására számos esztendők óta az úgynevezett Kis 
Catechismus forgott mind a tanítók, mind a tanulók ke
zében. E könyv igen rövid lévén könnyen megtaníttatott, 
de az abban foglalt igazságok nehezen érthető szókkal 
lévén előadva, magyarázatokat kívántak és a gyermek 
elméjéből hamar kikoptak. Ezért a Tiszántúli superin
tendencia, segíteni akarván, ezt az Útmutatás titulusi 
könyvet készíttette. Az oktatás nem a teremtésen, nem

Istenen kezdődik, hanem hogy ezeket a gyermeki elme 
megfoghassa, más esméreteknek kell ezt megelőzni. Ilye
nek a gyermek által a körülötte levő dolgokról szerzendő 
esméretek, ezek a nap, a hold, a csillagok, kivált pedig 
az állatok, fák, füvek tulajdonságainak esmérete. Minek
utána az egész földről esméretek szerződnek a gyerme
kek elméjében, akkor lehet őket a Teremtőnek 
esméretére vezérelni. Ennek a munkának fő célja útmu
tatás a keresztyén vallás előadására, ennek pedig ágazatit 
lehetetlen a szent história tudása nélkül megismerni, ezért 
belőle a szent história ki nem maradhat.” A könyv sajnos 
nem gyermeknek való, száraz, bonyolult. Mintha érezte 
volna szerzője, megjegyzi: „Akinek nem tetszik könyvem, 
bosszulja meg magát azzal, hogy írjon jobbat!”

A harmadik káté, ami szintén több, mint 100 évig volt 
használatban Dunamelléken, Csekey János Oskolai ká
téja. Nevét nem találjuk sem a lexikonokban, sem a bib
liográfiákban, mert Csekey István egyetemi tanár csak 
1954-ben állapította meg. Története a következő: Mikor 
Báthory Gábor dunamelléki püspök lett, figyelme rögtön 
a hittankönyvek felé fordult. Pályázatot hirdetett új káté 
írására. A bíráló bizottság azonban nem volt megelégedve 
a beküldött pályaművekkel, ezért az 1819-es közgyűlésen 
bejelentették, hogy „az annyira szükséges catechismus 
végre valahára az emberek kezébe kerüljön, egy másik 
dolgoztatott ki, de neve most elhallgatódik.” Elárulja azon
ban az 1820-as Trattner Tamás kiadásában megjelent 
új könyvek jegyzéke: „Oskolai káté a helvétziai vallás
tételt tartó nagyobb gyermekek számára, készítette Cse
key János böltskei prédikátor. Már számos kiadása 
elfogyott, amikor felmerült a gondolat, hogy előbb ki kel
lene javítani néhány homályos részletét, s csak azután 
újból kiadni. A javítással Polgár Mihályt bízták meg. Az 
új kiadás új címmel jelent meg 1843-ban, „Rövid útmu
tatás a helvét hitvallást követők értelme szerint”, ismét 
névtelenül. Polgár Mihály életében nem is jelent meg neve 
alatt, csak később, amikor másodszor is átdolgoztatták. 
Az történt ugyanis, hogy sok panasz érkezett a Trattner 
által nyomtatott káték ellen a túl sok sajtóhiba miatt. Ezért 
átvitték a nyomtatást a kecskeméti Szilády Áronhoz. A 
sok névtelenség miatt ezután egyszerűen a kiadás he
lyéről kecskeméti káténak nevezték el. 50 év múlva, im
már 88 évvel az első kiadás után került csak a szerző 
a címlapra: Polgár Mihály kátéja, átdolgozta Hamar István 
teol. tanár. Hamar csak később, 1923-ban tüntette fel, 
hogy a Rövid útmutatást Csekey János munkájának fel- 
használásával készítette Polgár Mihály.

Most már csak Dunántúlnak nem volt új kátéja. A 
már régóta óhajtott káté megírásával Mándi Márton Ist
ván pápai tanárt bízták meg. A kántiánus elveket valló 
Márton István 1796-ban kiadott egy Keresztyén theo
logusi morál című könyvet, melynek toldalékában megírta 
a katechézisek kritikáját. Azt tanácsolta, hogy a tanulók 
értelmi képességeihez képest kis, közép és nagy kátét 
kell íratni. Mindegyiket a tiszta ész kritikája szerint. Ezért 
olyan tudóssal írassák, aki ismeri az új kritikai filozófiát, 
de amellett moráltheologus is. Helytelenítette a kérdés- 
felelet módszerét, mert a szétszaggatott mondatokat a 
tanuló nem tudja összefüggően felfogni. Mártont 1815- 
ben bízta meg a kerület alsóbbfokú iskolák számára való 
káté megírásával, Márton több kátét írt egymás után, de 
a kerület egyiket sem fogadta el. Márton 1817-ben mégis 
kiadta egyik kátéját Bécsben. Morális kis catechismus cí
men. Alapelve azt volt, hogy a vallástanítást. a morális 
résszel kell kezdeni, s csak azután térni át a hittanra. 
Mert a morált könnyebben fogja fel a gyermek, mint a 
hittudományt. Különben is, a hitelvek különbözőek az em
berek között, de az erkölcs közös. Hivatkozott Lutherre
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is, aki Kiskátéját a Tízparancsolattal kezdte. Az egyház
kerület ezután még többször visszaadta neki kéziratát 
átírás végett, de ő  újra és újra visszautasította, végül 
visszavették tőle a megbízást.

Ezután tanártársát, Tóth Ferencet bízták meg a ká
téírással, két kikötést szabtak eléje: Ne a morális, hanem 
a hittani résszel kezdje és kérdés és felelet formájában 
írja meg. Tóth Ferenc nem szívesen, de engedett kan
tiánus felfogásából. Azonban csak külsőleg, mert a ki
dolgozásnál a hittani részt is úgy dolgozta fel, hogy a 
gyermek erkölcsi érzékét fejlessze. Érdemes volt, mert 
az első kiadás gyorsan elfogyott és később Antal Géza 
átdolgozásában még vagy 50 kiadást ért meg.

Érdekes, hogy ebben a racionális korban világiak is 
foglalkoztak a vallástanítás kérdésével. Fáy András, aki
nek Óramutatója mérföldkő volt egyházunk történetében, 
sürgette, hogy a nevelő vallásos személyiség legyen, mód
szerében pedig tudjon alkalmazkodni a kisgyermek haj
lamaihoz. Idézek az Óramutatóból: „A korai erőltetés 
(vagyis a kátétanítás) által megöletik a későbbi szabad 
meggyőződés és érdeklődés, helyét gépies megszokások 
foglalják el. Úgy vélem, hogy a gyermeknek az első évek
ben, amíg gyenge elméje a vallási hittanokat, misztéri
umokat nem tudja felfogni, egyedül csak szívhajlamát keli 
képeznünk. Isten létezése, jósága, bölcsessége érzetére 
kell vezetnünk, nem pedig kis és palatinatusi kátékkal 
erőltetni és pietisztikus Hübnert forgattatni és memori
záltatni vele. A korai erőltetés az egyik oka annak, hogy 
a kikerült ifjú egész késő vénségéig, amikor a közelgő 
halál rettegése visszahajtja őt az isteneikhez, szent, vallási 
erkölcsi könyveknek még csak a címétől is borzadozik! 
Magát a vallástant szív és jellemképző, psychologiai, em
ber- és népismereti alapokra helyezném, és a gyermekkel 
való bánást az emberiesség és jóakarat elveire építeném. 
Mert a tanítóban első és fő tulajdonság, hogy gyermek- 
barát legyen és tudjon annak felfogásához, hajlamaihoz, 
kedvteléseihez leereszkedni.”

Közvetlenül a pátens kiadása előtt, 1858-ban jelent 
meg Warga János nagykőrösi igazgatónak könyve: Elemi 
és gyakorlati oktatástan, amely külön foglalkozik a val
lástanítással. Ezt „mint a legfőbb és legfelségesebb tár
gyak, igen korán kell nem annyira tanítani, hanem inkább 
a gyermek szívébe csöpögtetni, hogy az élő hitté változ
zék, és minden körülmények között jócselekedetekben 
teremje meg áldott gyümölcseit.” A vallástanítás foko
zatait tanfolyamatoknak nevezi. Az első tanfolyamatban 
a bibliai történeteket kell tanítani. Kérdés, vajon Ó- vagy 
Újszövetséget előbb? Többet az Ószövetségből, mert 
ezek a családi élethez viszonyulnak. A másodikban az 
Újszövetséget összefüggően, azután visszatérni az Ószö
vetségre, mindig utalva az újszövetségi beteljesedésre. 
A harmadik tanfolyamot a catechismus, ehhez előre kell 
bocsátani az Újszövetségből Titus és Jakab levelét. A 
tanító lelkét jellemezze a komolyság és szeretet. Kemény 
szót nem használhat, fenyíteni nem szabad.

Az 1867-es kiegyezés után, az 1868-as népiskolai tör
vény intézkedik az egyházi iskolák részleges államosí
tásáról. Szétválasztotta az egyházi és állami-községi 
iskolákat, külön rendelkezett a vallásoktatásról. Újabb 
mérföldkő volt e században, a legnagyobb. Mivel csak 
általánosságban rendelkezett a vallásoktatásról, a Duna
melléki Egyházkerület bizottságot küldött ki annak pon
tosítására. Javaslatuk három kérdés körül forgott: 1. Ki 
tanítsa a vallást? 2. Mit kell tanítani a vallásból, 3. Ki 
díjazza a vallástanítást, „Ami elfogadtatott?” A felekezeti 
iskolákban, mint eddig is volt, a vallástanítás a tanító 
feladata, azzal a megjegyzéssel, hogy az a lelkész, akinek 
ideje megengedi és erre kedvet érez, jogában áll saját

kezébe venni. A községi és állami iskolákban külön ka
techétára bízandó. Végezheti maga a lelkész is a kisebb 
egyházakban, de a nagyobbakban, ahol a pastorálékkal 
van elfoglalva és az állam őket az anyagkönyvvezetéssel 
is igénybe veszi, ott feltétlenül külön katechétára kell bíz
ni. 2. Mit kell tanítani a vallásból? Erre a törvény csak 
annyit mond, hogy minden osztályban hit és erkölcstant, 
az állami és felekezeti iskolákban egymással összhang
ban. Új tankönyveket kell kidolgoztatni. Ezeknek meg 
kell őrizniök bibliaszerűségüket, a ker. erkölcstan mél
tóságát és felekezeti jellegüket.

A Konvent 1884-ben adja ki az új tantervet, amely 
még a régi racionalista elvek szerint készült. „A vallás 
ismeret — állapítja meg — tan, tudomány, tehát tanítható 
és elsajátítható.” Ennek megfelelően a középiskolák anya
ga vallástudomány: vallástörténelem, vallásfilozófia, val
láslélektan, egyháztörténelem. Találóan jegyzi meg 
Farkas Ignác erről: „A vallástanítás egy kocsi az általános 
emberi nevelés hosszú kocsisorában, talán a legértéke
sebb javakkal megrakott kocsi, talán a mozdony, de lé
nyegében éppen olyan, mint a többi.” Így fosztották meg 
a keresztyén vallás abszolút jellegét. Az akkor készült 
hittankönyvek úgy tüntették fel a keresztyén vallást, mint 
az egyetemes vallástörténet egyik fejezetét. A bibliai tör
téneteket tárgyaló hittankönyvek nem azok hozzánk szóló 
üzenetét fejtegették és alkalmazták, hanem inkább bibliai 
bevezetést vagy tartalmi ismertetést adtak.

A század utolsó módszertani könyve Kiss Áron: A 
protestáns népiskolai vallástanítás módszertana. Eszerint 
„a bibliai történetek tanításának célja, hogy a vallás fej
lődési mozzanatait az egyes konkrét történetekben tálalja 
fel, hogy a gyermekek azokat szemléljék és ébredjenek 
fel bennük a jószándék feltételei.” Ezzel egybefonódva 
jelent meg az 1901-es tanterv, amely összegyűjti azokat 
a bibliai történeteket, amelyek a középiskolákban olva
sandók és tanítandók. Ez volt a Murányi János féle Sze
melvényes biblia, amely még 1941-ben is használatban 
volt. Felismerhető benne a kultúrprotestantizmus elve, 
amely szerint az evangélium kultúrjelenség.

Századunk katechézisa

Így érkezett el vallás tanításunk a XX. századhoz, ahhoz 
a századhoz, amely megrengette a világot, és vele együtt 
egyházunkat is. De íme a pusztában éltető forrás fakadt. 
A vallástanítás kiszáradt medrébe friss, élő víz ömlött. Ka
techetikai gondolkodásunkba új életet lehelt Ravasz Lász
ló magántanári dolgozata: Bevezetés a gyakorlati teoló
giába (Kolozsvár). Abból indul ki, hogy „az egyház tagjai 
nem örökéletűek itt a földi világban, egyre halnak a hívők, 
az üresen maradt helyeket be kell tölteni új nemzedékkel. 
Ezt az új nemzedéket bele kell nevelni a keresztyén hitbe, 
így általuk az egyház reprodukálja magát. Az egyház feladata, 
hogy az általa felhalmozott javakat az új nem zedékben sze
mélyessé tegye, átadja. A vallásos élet egy bizonyos is
meretközlésben nyer kifejezést, melyet mindenkinek el 
kell sajátítani. Így lesz a katekézisnek két ikerága: vallásos 
nevelés és vallásos oktatás. Az utóbbi eszköze az előb
binek, mert az ismeretek elsajátítása integráns része a ne
velésnek. Az egyház természetében van egy bizonyos fe
szítő erő, amely terjeszkedni kíván. Mert az üdv nem ki
zárólagos birtoka egy embernek, hanem indítás arra, hogy 
másokkal is közölje. Ez nyilvánul meg az egyház missziói 
munkájában. Míg a katekézis időben reprodukálja az egy
házat, addig a misszió ugyanezt végzi térbeli síkban.”

Cikksorozatában az ő vonalát vitte tovább Makkai Sán
dor Erdélyben a vallástanítás módszeréről 1914-15-ben.
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Hogyan tanítsunk vallást? A vallástanítás lényege nem is
meretközlés, hanem a gyermek vallásos építése — szögezi 
le. Mint pedagógiai tevékenység, különbözik a többi tan
tárgyak tanításától. Módszerének alapelve, célja, hogy az 
anyagot a gyermekben mintegy életre támassza, és él
ménnyé tegye. A tanítás itt szemléltetés által életre irányul. 
Hogyan jelenik meg a szent élet eszménye a vallásos hő
sök életében? Hogyan lehet legendák, bibliai történetek 
és egyháztörténet által képekben ezt szemléltetni?

A háborúzó évek közepette új problémák merültek 
fel a vallásoktatásban. Mind a Dunamelléki Egyházke
rület, mind a Pesti Egyházmegye megállapította, „mivel 
sokféle hittankönyv van forgalomban, az a sajátságos 
helyzet alakult ki, hogy a Budapestre szüntelenül ki- és 
bevándorló szülők gyermekei néha egy iskolaévben há
rom iskolába is járnak. Ezért szükséges, hogy az egyház 
a tanítandó hittankönyveket egységesen jelölje ki, szűnjön 
meg végre a sok panasz a környékről jött gyermekek 
miatt. Mivel más könyvből tanultak, nem tudnak az új 
helyen haladni.” Új gond a szórványok helyzete is. „Bu
dapesten van a legtöbb községi-állami iskola, és éppen 
itt nincs saját iskolánk. Ezek szellemében érezhető a nyo
más. Sok helyen csekély számuk miatt szinte elsikkasztják 
iskolás gyermekeinket. Kénytelenek vagyunk az iskola- 
igazgató asztaláról lehullott óra- és tanteremmorzsákkal 
beérni.” Fenyeget a türelmetlen bigottság és felekezeti 
csábítás, másrészről a hitetlenség hódító hulláma. Már 
a múlt században jelentkező szociáldemokrácia, majd a 
világháború utáni kommunizmus propagandája megvál
toztatta egyházunk helyzetét. Mind inkább ki akarják szo
rítani a közéletből, sőt megsemmisíteni.

A két világháború közötti korszak nagy hatású kate
chétája Csikesz Sándor, debreceni professzor. Inspirátor 
volt. Tanítványai számos katechetikai munkát jelentettek 
meg. De próféta is volt. 1932-ben az Országos Ref. taní
tóegyesület konferenciáján kijelentette, hogy valláspeda
gógiánk a válság küszöbére érkezett. Négy év múlva, 
1936-ban pedig a Budapesti Ref. Egyházmegye vallásta
nári konferenciáján, amelyen mint fiatal vallástanár én is 
jelen voltam, megállapította, hogy valláspedagógiánk igazi 
válságban van. Azzal kezdte: 120 esztendeje annak, hogy 
Herbart a pedagógia koronázatlan királya elfoglalta Kant 
katedráját. Munkássága nagyszerű, módszere, melyben 
megszabja az ismeretek közlésének módszerét, monu
mentális, de logikai tévedése, hogy a vallást is besorozta 
a többi tantárgyak közé, mert kora racionalizmusa szerint 
a vallás értelmi szövődmény, tehát tanítható, elsajátítható. 
Divatba jött a hitoktató kifejezés, ami formailag és tárgyi
lag képtelenség. Hitet oktatni nem lehet. A hitoktatás 
egyoldalú elfajulása a katechétikai oktatásnak. A vallás
pedagógia célja: az embereket az Istennel való találkozás
ra előkészíteni, feladata, hogy eleven vallásos életet vigyen 
a következő nem zedékbe. Módszerre nézve is volt új 
mondanivalója: „Amit a gyermek leikébe be akarunk vés
ni, sokszor el kell ismételni és mindig ugyanabban a for
mában, mert csak így ragad meg a gyermek lelkében. Nem 
azt tanulja meg, ami helyes, hanem amit sokszor hall és 
az igazolás nélkül igaznak fogadja el. Nem elég a vallásos 
érzület felkeltése, hanem szükséges az aktív vallásos élet 
megindítása is. Ennél igénybe kell venni a modern peda
gógia legújabb módszereit, hogy a gyermek lelkét köze
lebb vihessük Teremtőjéhez.”

Gondolatait tovább fűzte tehetséges tanítványa, Imre 
Lajos. Két valláspedagógiai tárgyú könyvet is írt: a Kate
chetika 1942-ben, a Keresztyén vallástanítás módszere 
1943-ban jelent meg. Ebben már az új konventi Tantervi 
Utasítást is felhasználta. Ökumenikus tanulmány, mert az 
evangélikusok is elfogadták és velük közösen adták ki

Győrben. „A vallástanításban Isten Igéjét hirdetjük — ál
lapítja meg — a gyermekeknek és arra igyekezünk, hogy 
azt elfogadja és életét Isten szolgálatába állítsa. A vallás
tanítás fő anyaga a Biblia. A Kijelentés okmánya, ahol 
egyedül ismerhető meg az Isten akarata. Egy dologról szól, 
Isten megváltó kegyelméről. Annak előkészítéséről az 
Ószövetségben és beteljesedéséről az Újban. Az egyház
történet megmutatja, hogyan valósult meg az Isten által 
összegyűjtött megváltottak közösségében, az egyházban 
Isten akarata, és hősei által hogyan hirdettette akaratát.” 
Teljesen új anyag, amit az evangélikusok is elfogadtak, az 
egyházismertetés és Egyházunk élete, amely bekapcsolja 
a gyermeket az egyház közösségébe. Ez ismerteti az egy
ház mai életét, szervezetét, munkáját, hitvallásait. A felső 
két osztályban önállóan, az alsó osztályokban beleszőve. 
Imre Lajosnak ez a második könyve már a második vi
lágháború alatt jelent meg. 1948 őszére kijöttek az új tan
könyvek. Egy kivétellel, a IV. osztályos „Az Én Megvál
tómra” csak karácsonyra ütötték rá a pecsétet.

Szólnom kellett volna még a többiekről, Enyedy An
dorról, Kiss Tihamér Lászlóról, Farkas Ignácról, akik 
mind kiváló tanulmányokat írtak a vallástanítás törté
netéről, sokat tanultunk tőlük. Emlékezzünk legutoljára 
egyháztörténetünk és vallástanításunk legnagyobb, leg
borzalmasabb mérföldkövére, a második vi lágháborúra, 
áldozatokra, Budapesti testületünk halottjára, özv. M ed
veczky Gyulánéra, aki két unokájával a szolnoki vasút
állomás bombázásánál vesztette életét. A romok elta
karítása után folytattuk a munkát. Kilométereket gyalo
goltunk a fővárosban, mert semmiféle közlekedési eszköz 
nem volt.

1946. március 14-én a Művelődési Minisztérium meg
kereste a Konventet, hogy elkészült a 8 osztályos álta
lános iskola számára az állam tanterve, módszeres 
utasítással együtt. Kéri, készíttesse el a Konvent is a re
formátus egyház vallástanítási tantervét. A Konvent bi
zottságot nevezett ki, amely szeptemberre el is készítette 
a tantervet. A bevezetésben megindokolta, miért van 
szükség reformra. „Nem lehet cél a vallástani anyagot 
szakismereti anyagként egyszerűen átadni, hanem az is 
fontos, hogy a tanuló döntsön Krisztus mellett. Ennek 
megfelelően a vallástanításnak istentiszteleti, térítő és bi
zonyságtevő, lelkipásztori jellegének kell lennie. A tan
anyag kiválasztásánál két szempont vezérli: Eddiginél 
többet kell tanítanunk Jézus Krisztus tanításaiból anélkül, 
hogy az Ószövetséget csökkentenénk. Be kell vezetni a 
tanulót az egyházi életbe és munkájába. A két legma
gasabb osztályban keli tanítani. A bibliai történetek ta
nítása közben egy-egy ablakot kell nyitni az 
egyháztörténetből, mint irányító és szemléltető anyagot.” 
A javaslatot véleményezés végett mind a négy egyház- 
kerületnek megküldték.

Mivel a Tiszántúl nem volt képviselve a konventi bi
zottságban, ők nem fogadták el a javaslatot, hanem ké
szítettek egy másik tervezetet. Ebben javasolták, hogy 
készíttessenek új tankönyveket is, de nem megbízás, ha
nem pályázat útján. Nem az a cél, hogy gyorsan, hanem 
hogy jól oldjuk meg a feladatot. Ezzel párhuzamosan már 
folytak a tárgyalások az állam és egyház között az iskolák 
államosításáról. Bereczky Albert püspök egybehívta a bu
dapesti testületet, ismertetve a fakultatív hitoktatás tervét, 
azt a kérdést, hol tartassanak a hittanórák, az egyháznál 
vagy az iskolában. Ő az egyházat ajánlotta, bizonyára tud
ta már előre, mi fog bekövetkezni, de mi mindnyájan az 
iskolában tartáshoz ragaszkodtunk. Neki volt igaza. Ha 
az egyháznál tarthattuk volna a hittanórákat, bizonyára 
nem oszlott volna úgy szét nyájunk, mint ahogy szétosz
lott. Egypár év múlva a 120 tagú vallásoktató testületnek
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csak egy utolsó mohikánja maradt, Magi Erzsébet, aki 
a 20 ezer tanulóból hét gyermeket tanított, heti két és 
fél órában. De papíron volt vallásoktatás, lehetett kül
földre jelenteni. Vidéken más volt a helyzet, ezt az itt 
levők  fogják majd elmondani.

1945 után jó 30 évig a katechetika a gyakorlati the
ologia utolsó része volt. Még 1949-50-ben Makkai Sándor 
foglalkozott vele, a Ref. Gyülekezet évfolyamaiban, több 
cikkben. Csak theologusok részére a tanárok írtak ka
techetikaí kurzusokat.

Hosszú szünet után a Theologiai Szemlében jelent meg 
két tanulmány: az első 1973-ban Rózsai Tivadartól, a másik 
1980-ban Gyökössy Endrétől. Velük zárom előadásomat

Rózsai Tivadar munkájának címe: Krisztus indulatával 
nevelünk. A problémát négy kérdéskörben tárgyalja. 1. 
A hely, ahol nevelünk. 2. Az ifjúság, akit nevelünk. 3. 
Mi lelkészek, akik nevelünk. 4. A nevelés módszere. Ne
velésünk az egyházban, az egyházért történik. De szembe 
kell néznünk olyan kérdésekkel, amelyek az egyház tör
ténelmi helyzetének megváltozásával merülnek fel. Va
lóban idejét múlt struktúra az egyház? Nevelésünk nem 
történhetik a világtól e lvonatkoztato tt szakrális eljárás
sal, de nem történhetik az evangéliumtól elszakadva, ki
zárólag lélektani módszerrel. Amikor nevelünk, a jövő 
számára nevelünk, nevelésünkkel a mai realitásokban élő 
ifjúságnak az evangéliummal való találkozását munkáljuk,
2. Milyen a mai ifjúság? Agresszívabb, mert hiányzik sta
bil értékrendje. Türelmetlenebb, mert életkorát megelőző 
időben akarja érzéki vágyait kielégíteni. (Dohányzás, al
koholfogyasztás, sex stb.) Felelőtlenebb, mert a technikai 
civilizáció eszközei olcsón, nagy tömegben, könnyebben 
megszerezhetők. Mindez nem lenne baj, ha felelősen élne 
vele, Bibliai alapon, komoly kritikával foglalkozunk az if
júsággal. Az ember értéke nem önmagában van, mert 
isten teremtménye. A Biblia, úgy szól az emberről, mint 
aki bűnös. Ezt komolyan kell venni, különben nagyon 
csalódunk nevelésünkben. De az ember Istennek olyan 
teremtménye is, akiért Jézus meghalt. A nevelés ered
ményessége nem az emberben levő vagy hiányzó jótól 
függ, hanem attól, amit Jézus tett érte. Ahhoz kell kap
csolódnunk, amit jézus Krisztus tett érte. Célunk nem 
életformálás, hanem az Istennel való életközösség felépí
tése, fenntartása, aktív hitélet. Ez első gondolata Istennek 
az emberrel. A második, hogy az embert embertársa szol
gálatára rendelte, hozzáillő segítőtársul és az emberi kö

zösségben való helytállásra. A harmadik, hogy rábízta 
az Édenkert művelését. Ez a természet és környezet iránti 
felelősség a teljes emberkép. Az ember legyen szolgája 
Istennek, barátja embertársának, és ura a világnak. Ezt 
a hármas megbízatást nem lehet, felcserélni. Az ember 
nem lehet ura embertársának, nem lehet szolgája a ter
mészetnek,

Gyökössy Endre tanulmányának címe Pszichokateche
tikai problémák, a katechezisben. A katechetikának két 
fókusza van, az első az Ige, a másik a gyermek, az ifjúság. 
Ez a kettő elválaszthatatlan egymástól De ugyanígy elvá
laszthatatlan egymástól a nevelés és a tanítás is. Mert amíg 
tanítunk, nevelünk is. Elsősorban hiteles keresztyén éle
tünkkel, amit a gyermek szüntelenül figyel. Ez a nevelés, 
tanítás a jézusi szeretet, agapé erőterében történik. Ebbe 
kell bekapcsolódnunk és élnünk. Mert enélkül nem tör
ténik semmi. Nem vagyunk ebben, vagy ha kilépünk be
lőle, csupán vallásos színezetű, tisztes erőfeszítés mun
kánk. Nem több, mint hitoktatás, vallásoktatás. Az aga
péban történő katekézis egyúttal katechetikai módszer is. 
Azt a magatartást jelenti, amivel jézus tanította tanítvá
nyait és a népet. Ez az igeszerű és gyermekszerű katekezis 
úgy illeszkedik a nevelés egészébe, hogy nem válik ketté, 
hanem azt kiegészíti. Így neveljük gyermekeinket nemcsak 
homo sapienssé, hanem homo krisztianussá,

Befejezem, mint bevezetőmben mondtam, vallástaní
tásunk évszázados történetét csak vázlatosan, egyes fon
tos részleteiben ismertettem.

Kezdetben a kátétanítás csendesen folydogált az orto
d o x ia szellemében, azután újabb és újabb mérföldkövek 
szabdalták korszakokká. Teológiai, filozófiai áramlatok, 
állami rendeletek, törvények gázoltak medrébe és meg
változtatták folyását, azt hol gyorsítva, hol lassítva. Hol 
kristálytiszta volt a vize, hol sártól zavaros, hol nap sütött 
rá, hol viharfelhők tornyosultak fölötte. De mindezek mö
gött és felett ott volt a Szentháromság Isten, az Atya, aki 
gondot viselt a nyájra, pásztorokra, a Fiú, aki meghalt és 
megváltotta gyermekeinket és minket, és a Szentlélek Is
ten, aki ihlette a tanítókat, mikor szólni kellett. Az utolsó 
40 év volt talán a legnehezebb, iskolák és gyermekek nél
kül kellett munkálkodnunk. De most a leépítés után kö
vetkezik a fölépítés. Legázolt veteményeskertünkben új
ból munkálkodhatunk. Öntözzünk buzgón, mert a neve
kedést Isten biztosan meg fogja adni.

Beliczay Angéla

A lelki élet problémáinak 
pszichológián túli megoldásairól

(Tűnődések Martin L. Gross könyve fö lö tt arról, hogy neurotikus-e korunk embere.)

Amidőn a századelő sajátos légkörében Sigmund Fre
ud tudományos magyarázatot keresett kora emberének 
boldogtalanságára a Rossz közérzet a kultúrában című 
esszéjében, a következő sorokat vetette papírra: „Három 
oldalról fenyeget a baj; a saját test felől, amely pusztulásra 
és felbomlásra ítélt, sőt mint figyelmeztető jelzést a fáj
dalmat és szorongást sem nélkülözheti, a külvilág felől, 
mely túl erős, könyörtelen, romboló erőkkel támad, és vé
gül a más emberekhez való kapcsolataink felől. Azt a bá
natot, mely ebből az utóbbi forrásból származik, talán leg
fájdalmasabban éljük meg, mint a többit, hajlandóak va

gyunk arra, hogy ezt mint felesleges körítést tekintsük, no
ha nem kevésbé végzetszerűen elháríthatatlan lehet, mint 
a más eredetű baj?1 Freud diagnózisa pontos, éleslátó.

Annyiban legalábbis, amennyiben az emberi közérzet 
okait kutatva az egyént érő támadások dinamikáját az 
általa észlelt jelenségszinten rögzíti. Azonban nem egy
szerűen fenomenologisztikus megoldással állunk szem
ben. Freud az embert érő támadások okait mintegy 
természeti erőkként kezeli, olyanokként, amelyek a hu
mán lét velejárói. Az ember szorongásainak okát az em
beri lét materiális, látható jelenségeinek világába
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lokalizálja. Abba a konfliktusba, ami az emberi ösztönök, 
a kultúra és az embertárs között feszül. Némileg elővé
telezve dolgozatunk később részletesebben is kifejtendő 
mondanivalóját, a következőkre szeretnénk rávilágítani. 
Freud a rossz közérzet okát tehát egy olyan konfliktusban 
vélte megtalálni, amely lényegét tekintve csak az emberi 
lét metafizikai dimenzióiban ragadható meg, ennek be
látása helyett az emberi világ természeti és társadalmi 
korlátainak erőteljes hangsúlyozására szorítkozik. Ami 
az emberi viszonyulások rendszerében valójában Istentől 
való eltávolodásunk következménye, az Freudnál ösz
tön-kultúra antagonizmusa által meghatározott dinamika 
formájában jelenik meg. Az ember biológiai és társadalmi 
természete közötti ellentmondás Freud által történt ki
emelése gondolati zsákutca, elrejti a valódi kérdést: mi
ként viszonyul az ember a láthatatlan világhoz, azon belül 
Istenhez? Ugyanis mind a biológiai világ törvényei, mind 
a társadalmi mozgásformák keretei Isten által adottak. 
E két dolog (ösztön és kultúra) és e két dolog harcának 
megértése Isten nélkül nem lehetséges. Ez az antago
nizmus rejtette el a XX. század embere elől Istent, és 
ennek az antagonizmusnak pszichológiai, medicinális 
megoldáskísérletei keltették azt a látszatot, hogy az ember 
képessé válhat önmaga megváltására. A medicinalizált 
zsargonban a megváltás fogalmát a „gyógyulás” jelenti, 
amint Istennel való szembenállás (bűn) helyett Id-Supe
rego értendő. Ha tehát elfogadnánk a freudi gondolat
menet helyességét és ennek fényében szemlélnénk az 
elmúlt évtizedek fejleményeit, teljes joggal kijelenthetjük, 
hogy e diagnózis érvényes mai valóságunkra is. Az eltelt 
jónéhány évtized távlatából szemlélve megállapíthatjuk, 
hogy az ember biológiai és társdalmi természete közötti 
antagonizmus megragadása óriási mozgalom kezdetét je 
lentette a huszadik századi pszichológiában. Most, a szá
zad vége felé járva a pszichológus látlelete csaknem 
ugyanazokkal a szavakkal, korunk, társadalmunk embe
rére vonatkozóan majdnem ugyanolyan megállapítások
kal szerkeszthető meg. A kérdést mégsem úgy vetnénk 
fel, ahogyan az a diagnózis alapján jogos lenne — ment-e 
előbbre a világ a pszichológia által, a pszichológia hogyan 
és milyen eredménnyel próbált kulcsot adni az embernek 
a lét nagy kérdéseinek megoldásában —, hanem más
ként: merre m ent a világ a pszichológia által?

Az, ami az elmúlt száz év alatt a pszichológia tudo
mányában lezajlott, bizonyos értelemben e tudomány 
csődjét jelenti. Kiderült, hogy a lélektan nem képes a hu
mán egzisztencia alapkérdéseiben értékálló válaszokkal 
az embert megbízható, szilárd erkölcsi normákkal ellátni. 
Az önmaga létét transzcendeálni képes ember egziszten
cia-élménye hiányos, kínzó identitásdiffúziója következté
ben az értékek permanens keresése (vesztése) állapotá
ban van. Az élet-élményen tátongó hiatus a szorongást, 
az ún. neurózist okozza, melynek kezelésére a pszichológia 
önmagát kompetensnek tartja, ugyanakkor nem vesz iga
zán arról tudomást, hogy a probléma olyan létdimenzió 
bevonásával lenne csak megoldható, amit a lélektan „tu
dományos” karaktere miatt nem óhajt akceptálni.

Freud egész koncepciója nem más, mint lázadás a test 
vágyainak nevében a kultúra, a társadalom ellen. E kon
cepcióban az agresszió az érték rangjára emelkedik, hi
szen a létfenntartást szolgálja. Freud erkölcsi értékelést 
csempész így a tudományos elméletalkotásba anélkül, 
hogy morális állásfoglalása expressis verbis megjelenne. 
Az ösztönkésztetésekben a természet determináló erejét 
véli felfedezni, míg a kultúrában az emberi közösség el
nyomó erejét. Felmentést ad az ösztönök súlya alatt ver
gődő embernek, és vádolja az ösztönöket determináló 
biologikumot.

A Freud nyomában kibontakozó mozgalom ars poe
ticája, terápiás hitvallása az idézett írásban így ölt alakot, 
„...az úgynevezett normális embereknél sem megengedett, 
hogy az ösztön-én megfékezése bizonyos határon túl fo
kozódjék. Ha többet követelünk, az egyén lázad vagy ne
urotikussá válik, vagy boldogtalanná tesszük. Az a 
törvény, szeresd felebarátodat, mint önmagadat, az em
beri agresszió legerősebb elhárítása és kitűnő példa a 
kulturális felettes én pszichológiát nélkülöző eljárásának. 
A törvény kivihetetlen, a szeretet ennyire nagymérvű inf
lációja csak értékét csökkentheti, nem háríthatja el a ne
hézséget. ...aki a jelenlegi kultúrában ilyen előírást betart, 
csak hátrányba kerül azzal, aki túlteszi magát rajta.”2 E 
Freud-idézettel jelen dolgozat kérdésfelvetését szeret
nénk minél határozottabban tudatosítani.

Van-e lehetősége az embernek kiutat találni a létét 
átható antinómiák szorongatásaiból, és ha igen, akkor 
a tudomány mit tehet ilyen értelemben az emberért? 
Várható-e a tudománytól, a tudományos lélektantól fe
lelet az ilyen és ehhez hasonló kérdésekre? Mitől szen
ved korunk embere, beteg-e egyáltalán, és ha igen, meg
gyógyítható-e? Lehet-e harmónia az ember és az őt kö
rülvevő természeti és társadalmi erők között? E gondo
latok feletti meditációhoz az alkalmat Martin L. Gross 
könyve adta, melynek címe így hangzik: A  pszichológia 
társadalma (Psychological Society). Akárcsak az idézett 
„Rossz közérzet a kultúrában” című Freud-esszé, Gross 
műve is látlelet. Azonban ez a mű annak az atmoszfé
rának a leírása, ami a tudományos pszichológiának mint 
mozgalomnak a huszadik századi emberre gyakorolt ha
tása nyomán alakult ki. Szándékosan hangsúlyozzuk a 
pszichológia mozgalom jellegét. Szeretnénk megismertet
ni a magyar olvasót e mű elsődleges mondanivalójával, 
és ez nem más, mint hogy társadalmunk aránytalanul 
nagy mértékben került a lélektan befolyása alá. A pszi
chológia a tudományba vetett: hit bizalmán nyert tekin
télyével valami olyasmit ígért az embernek, amit lehe
tetlen az átlagembernek figyelmen kívül hagyni, vagy 
nem reagálni rá valamilyen módon. Ám Martin L. Gross 
szerint ennél többről is szó van az ember és a pszicho
lógia viszonyában. Nevezetesen arról, hogy az a pozíció, 
amiből a pszichológia indult, gyökeresen megváltozott. 
Hovatovább nem a tudomány tölti be azt a szerepet, 
hogy szolgálja az embert, hanem a „tudomány” vált a 
lelki zavarok etiológiai tényezőjévé, az ember válik mint
egy eszközzé abban a folyamatban, ahol a pszichológia 
terapizálja azokat a zavarokat, melyek saját működése 
kapcsán előállnak. Ebben a circulus vitiosusban az em
ber van a pszichológiáért, hódol neki és elszenvedi. Se
beket kap tőle, és a sebekkel hozzá rohan, mert eny
hülést keres. (Ez az ördögi kör azért alakulhatott ki, 
mert az ember a pszichológia művelésében is átélte a 
Hitető által való elcsábíttatást.) Azt hitte, hogy a tudo
mányban istenné lehet, hiszen ha ismeri a jót és a rosz
szat, azaz a számára a jó és a rossz közötti különbséget, 
akkor mindenhatóvá válhat. A tudattalan felfedezésével 
eljutott oda, hogy immár valóban bele fog látni a lélek 
rejtelmeibe, a szív titkába, amiről a Biblia azt írja, hogy 
csak Isten ismerheti. Az ember azzal, hogy a pszicho
lógiával kezébe vette sorsának irányítását — valójában 
ismét elfordult Isten tervétől, akaratától. Ezt Isten bizo
nyos mértékig engedi, hiszen az ember adott határig va
lóban képes önmaga megismerésére, képességei feltá
rására. Ebből születik a század nagy mítosza, az ön- 
megvalósító ember, aki önmagát imádja. Ennek az öni
mádatnak legfőbb eszköze és tudománya a pszichológia. 
A beteg embert önmaga elfogadására, bűnei tolerálására 
sarkallja és hirdeti, hogy az ember képes önmaga meg
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váltására. A pszichológia elcsábít — Freud ambíciója 
volt „elhódítani az emberiséget a vallástól” —, mert a 
nehézségek, buktatók megoldásában a pszichológus nél
külözhetetlenné teszi önmagát, aki azonban nem a va
lódi változtatásában, hanem önmaga és bűnei elfogadá
sában segíti páciensét.

Dolgozatunk nagyjából két fő részre bontható. Az 
egyikben a Pszichológiai Társadalom Gross-féle vízióját 
tárjuk az olvasó elé. A másik részben azokat a gondo
latokat szeretnénk papírra vetni, melyek bennünk pszi
chológusokban és ugyanakkor Istennel járó emberekben 
e könyv olvasásakor megfogantak.

I. Gross szerint a világ nem más, 
mint egy nagy pszichiátriai klinika.

A Pszichológiai Társadalom a legsérülékenyebb kul
túra a történelemben. Polgára, a nyugati ember e szá
zadban kialakult új modellje, aki mások tanácsától, ve
zetésétől függ. Saját elméjének állapotára vonatkozó íté
leteit illetően bizonytalan, még önnön emócióinak au
tentikusságában is kételkedik. A Pszichológiai Társada
lom szakértői hada segíti az eligazodásban. E szakértői 
gárda pszichiáterekből, pszichoanalitikusokból, klinikai 
pszichológusokból, iskolai pszichológusokból, család te
rapeutákból áll, de gyarapodik a hozzáértők köre a pszi
cholingvisztikával, biopszichológiával, pszichobiográfiá
val foglalkozók egyre szélesebb és felkészültebb tábo
rával, hogy csak néhány résztudományt említsünk. A 
művészet, a vallás, a tudomány és a terápia már a pszi
chológia szűrőjén át jut el az egyénhez, és a lélektan 
betölti a morális kódex, az életstílus, a filozófia, a kul
tusz szerepét. A Pszichológiai Társadalom polgár-páci
ensét kételyek gyötrik a magány, a válás, a házasság, 
az interperszonális kapcsolatok, a munka, a boldogság, 
a szexualitás kérdéseiben. A polgár-páciens bőkezűen 
megfizeti, ha megmondják neki, hogy adott helyzetben 
mi a teendő, hogyan kell érezni, hogy kell élni.

A szerző három okot jelöl meg annak magyarázatául, 
hogy a pszichológia ilyen enormis mértékben befolyá
soló tényezővé vált a modern társadalomban. (1). A  pro
testáns etika a Nyugat társadalmaiban elvesztette ko
rábbi befolyását, tehát az értékek meghatározásában a 
megelőző időkhöz képest alárendelt szerepet tölt be. (2) 
A lélektan tudományának erőteljes fejlődésével, a diag
nosztikai módszerek árnyaltabbá válásával az egészség 
és a betegség közötti korábbi merev határvonal egyre 
bizonytalanabbá válik, pszichiátriai értelemben elhomá
lyosodik. A lelki élet zavarai, az emócionális szféra be
tegségei majdnem természetes állapottá, életünk állandó 
velejáróivá lettek és életünk folyamán kisebb-nagyobb 
mértékben, de szinte mindig befolyást gyakorolnak 
ránk. (3). A mai ember megszállottan kutatja a norma
litás egyre nehezebben megfogható és definiálható esz
ményét. A kutatás során a normalitás kritériumai — 
nem tudni, miért — kibogozhatatlanul összekeveredtek 
a boldogság és a lélek nyugalmának kritériumaival. A 
Pszichológiai Társadalom befolyásolható polgára az itt 
említett okokból következően (hamis módon) egyenlő
ségjelet tesz az elme egészsége és a rendszerint elér
hetetlen ideális állapot (boldogság) közé. A hétköznapi 
ember az eszményi állapotot többnyire úgy írja le, mint 
a siker, a szerelem, a gazdasági jólét együttes jelenlétét, 
a szorongás hiánya mellett. Így hozza létre a Pszicho
lógiai Társadalom az önbeteljesítő próféciát. Mi mind
annyian betegek vagyunk, ugyanis a normalitás majd
nem elérhetetlen. Egy vizsgálat adataira hivatkozva

Gross említi, hogy az Egyesült Államokban megközelí
tően a felnőttek 80%-a mutatja a mentális betegség né
hány tünetét. Több mint 32 millió amerikainak lenne 
szüksége szakszerű pszichiátriai segítségre. A becslések 
szerint ugyancsak az USA-ban az 500 ezer kórházban 
kezelt schizofrén betegen kívül 1,7 millió pszichotikus 
van, aki nem részesül kezelésben. További 60 millió 
amerikai mutat olyan deviáns viselkedést, mely kapcso
latos a schizofréniával.3 Miután a pszichológia újradefi
niálta a mentális egészség fogalmát, új helyzet állt elő. 
Az élettel többnyire együtt járó viszontagságokra és 
megpróbáltatásokra adott reakciók, mint a kétségbee
sés, a düh, frusztrációk — diagnosztikus címkét kaptak. 
Hibás alkalmazkodás, helytelen viszonyulás, inadaptív 
megoldás címkét kap és besorolható a kezdődő neuró
zisok vagy elme-esetek közé. Ez a tendencia (a modern 
pszichológia öröksége) megfosztja a mai társadalom em
berét attól az egyszerű jogától, hogy egyidőben lehessen 
normális és szenvedő ember.

Elszakadva Gross gondolatmenetétől, megjegyezzük, 
hogy e címkézéssel válik az Istenre tartozó probléma pszi
chológiai problémává. A beteg is megnyugszik, ha a be
tegség „árán” nem terheli bűneinek felelőssége.

Az emberi problémák többé nem a normál variációi, 
inkább a pszichés működés zavarai. Ha az élet nehézségei 
eltérítik a pszichés állapotunkat a homeosztatikus opti
mumtól, a pszichológia felajánlja az általa legjobbnak tar
tott megoldást, a pszichoterápiát.

Isten keskeny útja helyébe a tudomány „homeosztázis” 
fogalma lép, az ettől való eltérés nem számít morális el
tévelyedésnek, inkább betegségnek, lelki torzulásnak. A 
bűn új neve a „pszichés működés zavara”. A terápia fel
adata e homeosztázis helyreállítása, ami nem egyéb, mint 
a bűnök fenntartása (az ó-ember védelme). Ám a lélektan 
hatása nemcsak a medicinával összefüggő területeken 
ilyen nyilvánvaló. Újabb és újabb diszciplínákat köt le 
még napjainkban is. Az emberi viselkedés rejtett moz
gatóinak magyarázatára irányuló igyekezetével életünk 
szinte minden szegmensére egy láthatatlan filozófiai bé
lyeget nyom. Bűnözők, alulteljesítő tanulók, drog-függők, 
dadogok, öngyilkosok, homoszexuálisok, alkoholisták — 
mind a pszichológia páciensei.

Gross értelmezésében a pszichológia és a vallás közötti 
összefüggés nyilvánvaló. Ugyanis a halhatatlanságba ve
tett hitről való lemondás, valamint az abszolút morál meg
szűnése egy általános helyettesítő létrehozását követeli 
— ez lenne a pszichológia. A protestantizmus térvesz
tésével a pszichológia vált az ember tökéletesítésének 
eszközévé. Az ember elvesztette hitét a formális vallás
ban, a „helyettesítő hit” szerepét a pszichiátria és a pszi
chológia tölti be. Tömegek számára nyújt hitet, felvázol 
egy jobb jövőt, ami kecsegtetően hat a társadalom tag
jaira, alkalmat ad a bűnmegvallására. A bűn hagyományos 
vallásos eszméje idejétmúlttá vált. Elfoglalta helyét a m e
dicinalizált bűn, vagyis a betegség fogalma. Gross elemzi 
a pszichológia térnyerésének gyökereit, és az összefüg
gések között megemlíti a Freud által megalapozott „tu
dattalan” fogalmának fontosságát. A freudi tudattalan 
Gross véleménye szerint a huszadik század során a Szel
lem  antiklerikális emberi ekvivalensévé vált. Az én-köz
pontú modem ember számára a S e lf az Isten helyére 
került, az Univerzum centrumába. A szerző analógiát lát 
az ember és a Szellem között közvetítő papság, valamint 
az emberi elme rejtett motívumai és e motívumok által 
determinált ember között és az interpretátor szerepét be
töltő pszichiátria között.

Az interpretátor saját létét igazolja az interpretációban, 
saját bölcsességét hangsúlyozva Isten helyébe lép. Ér
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demes itt megjegyeznünk, hogy a pszichoanalízis nem be
szél arról, ki vagy mi uralja a tudattalant, mi determinálja 
és mikor, miért törnek fel belőle sajátos rendszerben kép
zetek. Amennyi erről kiderül, pusztán annyi, hogy az em
ber kiszolgáltatottan szenvedi el ezeket a késztetéseket, 
a múlt traumatikus élményeinek torzított formában való 
megjelenését.

A Pszichológiai Társadalom szakértő gárdája fenn
tartja önmaga számára annak privilégiumát, hgy az em
beri viselkedés mélyben húzódó okait minden más tu
dománynál kompetensebben tárja elénk. Ennek egyik 
következménye, hogy a pszichológiai tudatosság fényé
ben az emberi viszonyulások rendszere veszített spon
taneitásából. Inkább vizsgáljuk reakcióinkat és a mások
hoz fűződő viszonyunkat, mintsem egyszerűen átélnénk 
azokat. Az egyik leglátványosabb változás a szülő-gyer
mek viszonyban következett be a tudományos haladás 
nyomán. A szülő nevelői attitűdjének részletes vizsgá
lata járványszerűen terjesztette a bűntudatot a szülők 
körében. A felnövekvő nemzedék sorsának alakulásáért, 
egészségi állapotáért, a neurózisáért a szüleit, a családi 
atmoszférát, a nevelői attitűdöt teszi felelőssé, miközben 
már saját gyermekei kezdik őt magát hibáztatni ugyan
ilyen okok miatt. Így a társadalmi szerződésnek a szülők 
feltétel nélküli tiszteletére vonatkozó előírása egyre ke
vésbé tartható be. Gross vizsgálatai szerint van valami 
lényegi attribútum, egy alapvetően fontos mechanizmus, 
amely meghatározza a Pszichológiai Társadalom műkö
dését. Ezt Pszichológiai Eszmének (Idea) nevezi, és ezen 
keresztül tartja megvalósíthatónak, hogy a pszichológia 
a diverzív felhasználása térnyerése mellett ideológiailag 
azonos szellemben hat. Az Eszme a rendező elv az emo
cionális zavarok terápiájában csakúgy, mint egy regény 
pszichoanalitikus (irodalompszichológiai) elemzésekor. 
Az Eszme közelebbi tanulmányozásakor három össze
tevőt különíthetünk el az Eszme struktúrájában. (1) Erő
sen környezet-determinált és -orientált fejlődésfelfogás. 
Az Eszme tagadja a gének által determinált, meghatá
rozott biokémiai bázison nyugvó temperamentum léte
zését. (2) Nem  fogadja el azt a vallásos nézetet, hogy 
az ember a teremtés műve, és hogy az emberi csele
kedetek aszerint kerülnek megítélésre, hogy mennyire 
vannak összhangban az Istennel kötött szövetséggel. Az 
Eszme természetesen azt is elutasítja, hogy az engedel
messég és hűség fejében az Isten felajánlhatja gyógyító 
erejét, és ez az erő nagyobb, mint az emberé. (3) Nem  
érvényes az Eszme számára az az ősi megegyezés sem, 
hogy az ember csakis tettei által ítélhető meg, felelős 
a tettekért, és hogy a cselekvés-motívum rendszerben 
a cselekvésnek van prioritása. Az Eszme az ellenkező 
nézeten van. A  dolgok nem azok, aminek az első meg
közelítésben látszanak, szükség van a professzionális in
terpretátorra, aki megfejti a valódi motívumokat. Ezek 
többnyire a gyermekkori élményekre alapozódott sze
mélyiség motívumai, és adott esetben a megtévesztésig 
álcázhatja az egyén a felszínen megnyilvánuló viselke
désével. Az Eszme legfontosabb axiómája, hogy amit így 
a felszínen látunk, gondolunk, érzünk — ez éppen az 
a fátyol, ami a tudattalanba rejtett mélypszichológiai 
igazságot rejti. Persze csak annak, aki képes arra, hogy 
dekódolja a felszínt. A tüneti cselekvések olyan szeman
tikus hálóként jelennek meg, ami jelentésteliségével 
minden pillanatban utal a tudattalan létére és arra, hogy 
milyen komoly hiba lenne ezt a determinativ, predesz
tinatív hatótényezőt figyelmen kívül hagyni. Mindent a 
tudattalan formál, Gross példájánál maradva, ez még az 
igazságszolgáltatás gyakorlatában is érvényes, hiszen a 
bírósági orvosszakértő feladata, hogy a pszichológiai

technológia eszközeivel a figyelem fókuszát a tényekről 
(mit) a tények mögött felfejthető motívumokra (miért) 
terelje.

Az Eszme nem nélkülözheti természetesen a tudo
mányos jelleget. Ahhoz, hogy kiterjedt tevékenységében 
a tekintély pozíciójában maradhasson, elvárja, hogy meg
állapításait és kutatásai eredményeit tudományos igaz
ságként kezelje a társadalom. Gross kiemeli ennek 
fontosságát, hiszen a megalapozott tudományos tekintély 
hiányában a pszichológiai teorémák csupán okkult spe
kulációk benyomását kelthetnék.

(A) A  Pszichológiai Társadalom  gyógyító  
tevékenysége: a Pszichoterápia

Könyvében Gross a legnagyobb teret a terápiával 
kapcsolatos problémáknak szenteli. A legégetőbb kér
déseket fogalmazza meg és a válaszkeresésben, érve
lésben többször hivatkozik a pszichoterápia hatóténye
zőire koncentráló tudományos vizsgálatokra. Érdeklődé
sének középpontjában az a probléma áll, hogy haté
kony-e a pszichoterápia az emocionális zavarok és ne
urózisok gyógyításában, és követelmény-e egyáltalán a 
terápiával szemben, hogy képes legyen a gyógyításra. 
Eysenck, Gottschalk, Norman Q. Brill és Shapiro4 ada
taira hivatkozva kétségbevonja, hogy a pszichoterápia 
képes lenne a pszichés zavarok etiológiai értelemben 
vett gyökerét befolyásolni. Meggyőződése, hogy — ter
mészettudományos analógiát használva — a gyógyító lé
lektan egy pre-Pasteur-i szinten van, vagyis olyan keze
lés, ami nem a kórokozóra irányul, hanem a placebó- 
effektus alapján működik. Az idézett vizsgálatokból ki
tűnik, hogy a neurotikus betegek állapota ugyanolyan 
mértékben változott pozitív irányba akkor is, ha a diag
nózis felállítása után várakozólistára helyezték őket, 
mint a pszichoterápiába vett betegek állapota (...). 
Ugyancsak javult azoknak az állapota is, akik a neurózis 
befolyásolására alkalmas gyógyszerek helyett placebót 
kaptak, de ami ennél is váratlanabb, az az, hogyha a 
beteggel közölték is, hogy hatástalan placebót kap, ál
lapota ugyanúgy javult, mintha adekvát terápiában ré
szesült volna. A lehetséges magyarázatok közül Gross 
kiemeli a következőket:

(1) A neurózis mint betegség (mint folyamat) önmagát 
korlátozó tendenciát mutat (spontán gyógyulás). A pszi
choanalízis nem sikeresebb a terápiás eredmények el
érésében, mint bármely más technika. A humán psziché 
állandó erőfeszítése, hogy zavarait önmaga küszöbölje ki.

(2) A  várakozólistás beteg  nem tekintheti páciensnek 
magát, nincs egyelőre lehetősége arra, hogy szupportív 
terápiás kapcsolatból merítsen erőt. Ezért késztetve van 
arra, hogy mobilizálja tartalékait és azokat a forrásokat, 
melyek segítik a remissziót, a nehéz szituációk megol
dását. Érdeklődésének struktúrájában változás áll be. 
Elszakad azoktól a területektől, melyek őt a terápiába 
vitték, új érdeklődési területek alakulnak ki a korábbiak 
helyett.

Az említett placebó-effektus összetevői a következők: 
Bizalom a terapeutában, a segítséggel kapcsolatos vára
kozás, biztatás, szuggesztív erő. Fontos még a terapeuta 
lelkesedése, a páciens iránti vonzalma és érdeklődése 
— ezek mind abban a vágyában, törekvésében erősítik 
meg a beteget, hogy pozitív irányban változzon az álla
pota. Ezekhez képest a pszichodinamikus belátást, in
terpretáció alapján történő megértést elhanyagolható té
nyezőnek tekinti Gross. Ha nem tudomány és nem a 
technika hatékonyságával mérhető beavatkozás a pszi
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choterápia, akkor mi történik a két ember között a te
rápia folyamán — teszi fel a döntő kérdést. A válasz 
megadásában a sámán-pszichoterapeuta analógiát hasz
nálja fel segítségül. A sámán által végrehajtott ördög
űzésben és a pszichoterápiában közös elemek lelhetők 
fel. A sámán (terapeuta) a törzs által ráruházott hatalom 
(a terápia végzésére jogosító tanulmányok által biztosí
tott hozzáértés) birtokában kapcsolatba léphet az ördögi 
erőkkel (felszínre hozza a műit traumatikus élményeit), 
hogy közbenjárjon a megszálló ördögi erőknél a szen
vedő ember érdekében (hogy a traumatikus gyermek
kori élmények hálójából interpretálható, racionális nar
ratívumot bontson ki a beteg számára). Mindkét rituálé 
(varázslat, pszichoterápia) sarokköve a placebó-effektus, 
a személyes találkozás gyógyító és szenvedő között. 
Gross a pszichoterápiát kulcsrituálénak nevezi, mely a 
huszadik század pszichológiai vallásának középpontjá
ban van. A rituáléban a befolyásolható és betegsége mi
att kiszolgáltatott páciens reménye, bizalma kerül egy 
erőtérbe a gyógyító hitével. A gyógyító hite vonatkozik 
részben arra, hogy hisz a beteg gyógyulni akarásában, 
másrészt hisz abban, hogy ő  mint gyógyító, képes szak
értelme birtokában eredményt elérni. Fogalmazhatunk 
úgy is, hogy ami a javuláshoz szükséges, az nem más, 
mint egy bizonyos ideig tartó intim kapcsolat. Az elkép
zelés, hogy a páciens panaszait egy tudatalatti gyermek
kori trauma okozza, pusztán ürügy ahhoz, hogy a beteg 
érzelmileg involválttá váljék e viszonyban. Ugyanakkor 
Gross rámutat arra a problémára is, ami a terápiában 
a validálhatósággal kapcsolatos. Shaski5 adataira hivat
kozva rámutat, hogy a pszichoterapikus vallásban a va
lidálás helyett a hihetőség az, ami formálja a hívő pá
ciens bizalmát. A hihetőséget a korrekt interpretáció se
gít megalapozni, és mintegy intellektuális, racionális 
irányba terelni az imént említett emocionális inolváltság 
mozzanatát.

Összegezésként Gross Kenneth Colestro és Jerome 
Frank6 megállapításaira hivatkozva fogalmazza meg ál
láspontjának lényegét a terápiával kapcsolatban. Esze
rint a kereszténységhez hasonlóan (mely hirdeti a biza
lom, remény, hit és könyörületesség elvét) a pszichote
rápia rejtett teológiája is a bizalomban és a reményben 
nyugszik. A mai terápiát az említett kutatók neuroligi
ozus jelenségnek vélik, ami a mágikus gyakorlat tradí
ciójának utóda, a bizalom eszközével gyógyító művészet. 
Az említett kutatók a terápia további két lényeges 
összetevőjéről emlékeznek meg. A terápiás mítoszról és 
a szuggesztivitásról. Előbbin azt értik, hogy a terapeuta 
az elme természetéről és az elme-univerzum viszonyáról 
a kiképzése során kialakít egy sajátos felfogást. Termé
szetesen ez a felfogás, ismeretrendszer minőségileg el
térő az egyes pszichiátriai, pszichológiai iskoláknál. A 
terápia során a tünetek és a múlt értelmezésekor a be
teg részesedik e mítoszból, a terapeuta világlátásából. 
Szorosan összefügg ezzel a gyógyító szuggesztivitása, hi
szen sok múlik azon, meg tudja-e győzni páciensét a 
mítosz plauzibilitásáről, tudja-e a beteget a mítosz ré
szesévé tenni.

(B) A  pszichiátria sö té t korszaka

Így nevezi könyvében Gross a Freud színrelépésétől 
napjainkig eltelt időszakot. Gross felfogása szerint ugyan
is az elmebetegségek alapvetően multikauzális és poli
génes determináltságú megnyilvánulások. Nézete szerint 
a kutatásnak főként természettudományos oldalon kel
lene összpontosulni, hogy az emberiség végre megtalálja

a schizofrénia terápiájának lehetőségét. Történeti átte
kintésében megemlékezik arról, hogyan értelmezték az 
egyes korok az elmebetegséget. A mezopotámiai papi or
voslás terápiája arra az elképzelésre épült, hogy az el
mebetegséget a testben levő ördögök okozzák. Vallásos 
mágiával próbálták az ördögöt kiűzni. A szuggesztív erő
vel előadott varázsigék az előbbi pontban említett mecha
nizm usokat tekintve sok hasonlóságot mutatnak a mai 
pszichoterápiával. A zsidók a mezopotámiaiakhoz képest 
egy teológiai mozzanattal bővítették az elmebetegség mi
benlétével kapcsolatos elképzeléseiket. Az egy Isten, 
Jahwe az alkotója és döntőbírája egészségnek és beteg
ségnek. Az elmebaj Isten haragjának és büntetésének 
megnyilvánulása az emberi bűnök miatt. A hellén kul
túrában ehhez képest annyi a változás, hogy a kezelés 
során nagyobb hangsúlyt kapnak a fizikális, természetes 
gyógymódok (tisztaság, diéta, fürdők).

A hippocratesi iskola volt az első, amely elvetette a be
tegség természetfeletti eredetének elképzelését. Racioná
lis magyarázatokat kerestek, noha ezek a magyarázatok 
nem haladhatták meg a kor általános tudásszintjét (pl. a 
depresszió oka a fekete epe felszaporodása a testben).

A pszichiátria a 19. századi medicina terméke, és 
hosszú előtörténete ellenére sem produkált lényegi és 
minőségi áttörést a betegségek okának felkutatásában 
(kivéve természetesen az utóbbi néhány évtizedet, 
amely a chiopromazinok jegyében telt el). A pszichiát
riára jellemző erőfeszítés az utóbbi 150 évben az a per
manens törekvés, hogy megpróbálja lerázni a régi ba
bonákat, melyek a betegséget átoknak, morális csapás
nak, ördögi produkciónak fogták fel. Gross rámutat, 
hogy az 1800-as évek végének pszichiátriai áramlatai 
figyelemre méltóak abból a szempontból, hogy az orvo
sok — nem találva a valódi okot — hajlamosak voltak 
„romantikus spekulációk” felé fordulni, és ennek a ten
denciának a terméke az a törekvés, ami az őrültséget 
a környezetnek és misztikusokoknak tulajdonítja. Gross 
szerint ennek az örökségnek máig ható képviselője Fre
ud, aki az ösztön és a tudattalan szimbolizmus fogalmait 
ötvözte a kora gyermekkori traumatikus élmények et
nológiai elképzelésével. Itt válik érthetővé a „pszichiátria 
sötét korszaka” kifejezés. Ugyanis azzal, hogy a miszti
kus örökséget folytató Freud a mai nyugati pszicholó
giában nemcsakhogy jelen van, de jelentős pozíciókat 
foglal el, akadályozza a valódi, érdemi kutatást. (Gross 
felmérése szerint az Egyesük Államokban a pszichiátriai 
tanszékek több mint felének pszichoanalitikusok a ve
zetői.) Az érdemi kutatáson Gross biokémiai, genetikai, 
biológiai ismeretek gyarapítását érti. Az általa felhozott 
érvek közül csak egyet említünk meg. A biológiai, ve
leszületett konstitúcionális tényezők fontosságát tá
masztja alá szerinte az a tény, hogy azonos családi mil
lieu-ben felnövekvő testvérek rendszerint nehezen (ne
hezebben) kezelhetők, de a testvérsorban biztosan van 
olyan gyermek is, aki nem mutat tüneteket. Könnyű egy 
ilyen esetben a laikus szülővel elhitetni, hogy tudatalatti 
elutasítása következtében vált a gyermek nehezen ke
zelhetővé, azonban Gross arra következtet inkább, hogy 
kevésbé fontosak a szülők a gyermek személyiségének 
alakításában, mint ahogy azt a pszichoanalízis sugallja. 
A szülői bűntudat társadalmi méretű elterjesztése része 
a „pszichológiai establishment” fenntartására irányuló 
igyekezetnek, és nem kétséges, hogy kinek és miért ér
deke az establishment fennmaradása. A „neurózis” fo
galma Gross számára mindaz, illetve mindannak szim
bóluma, ami environmentalista kiindulópontból elmosni 
igyekszik az egyedek közötti konstitúcionális különbsé
geket, és egy nehezen megragadható pszichikus abnor
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malitás ürügyén kovácsol kompetenciát saját intézmény
rendszere számára. Látott-e már valaha valaki neurózist, 
felállítható-e ez a „kórisme” értékelő terapeuta szubjek
tivitása nélkül, objektív eszközökkel — teszi fel a pro
vokatív kérdést a szerző. Válaszul rámutat, hogy a ne
urózis egy olyan metafizikai konstrukció, amely elfedi 
a tényt, miszerint szorongásunk abszolút normális je
lenség. Olyannyira, hogy nem más, mint egy emóció, sőt 
humánspecifikus emóció, aminek adatpív értéke van. 
Egészséges, konstruktív, a normalitás lényegét fejezi ki, 
valódi és fiziológiai paraméterekkel jellemezhető. Méré
se megmutatja, hogy minden individuum veleszületett 
diszpozícióval bír atekintetben, hogy milyen mértékű 
szorongás jellemző rá. Még a legszűkebb családon belül 
is hatalmas különbségek lehetnek az egyének közt szo
rongásszintben, szorongástípusban, temperamentumban. 
A Pszichológiai Társadalom erős konformizáló törekvé
sével éppen abba az irányba hat, hogy szorongásunk 
normalitását kétségbevonja, hogy a szorongást patológi
ássá címkézze át. Így az ember számára adott legérté
kesebb, saját individualitása, konstitúciója inkább bűn
ként, patológiaként jelenik meg a pszichológus előtt. 
Gross arra figyelmeztet, hogy szorongásunk félelmeink, 
bizonytalanságunk mi magunk vagyunk, ez a mi megis
mételhetetlen egyediségünk, az egyediség pedig az em
beri normalitás lényege, tehát nem tehetünk egyenlő
ségjelet az individualitás és a pszichológiai zavar közé. 
A boldogtalanság nem azonos a betegséggel.

II. Isten halott —  a szorongás nő

Ez volt a látlelet, mai társadalmunk kórképe, ahogyan 
a szakember látja. E dolgozat szerzői nem tekintik fel
adatuknak, hogy szakmailag értékeljék a fentebb ismer
tetett megállapításokat, azt az Olvasóra bízzuk. Az 
alkalmat szeretnénk megragadni, hogy egy ilyen lényegi 
kérdéseket boncoló könyv kapcsán saját nézeteinknek 
hangot adjunk.

Akár environmentalista, akár biologikus modellben 
gondolkodunk, tény, hogy a „Rossz közérzet a kultúrá
ban” születése óta közérzetünk nem javult. Alapvető élet
érzésként éljük meg környezetünkben az emberi 
kapcsolatok torzulását, az agresszió, brutalitás térnyeré
sét, a bűnözés, a mentális betegségek közvetlen és köz
vetett hatásait.

Freud nem tehetett mást, megtette a probléma meg
oldása felé vezető úton az első lépést, vagyis artikulálta 
azt. Korának alapvető életérzésén át, az életérzés felmu
tatásával közeledett az emberhez. A kollektív élményeket 
az egyéni élettörténetben ragadta meg, számára így tűnt 
kézenfekvőnek az élmények feldolgozása. Freud elmé
letalkotásának lényegi eleme egy olyan univerzális nar
ratívum megalkotása, amelyben a rossz közérzet egy 
konfliktus következménye. Konfliktus keletkezik amiatt, 
hogy az emberi természet szemben áll a kultúra céljaival. 
Az egyén ösztönapparátusa és a felettes-én antagoniz
musa permanens forrása a rossz közérzetnek.

Az univerzális narratívum valláspótlék szerepet tölt
hetett be, hiszen Isten Igéje helyébe lépett és elvonta 
az igazság megismerésétől az embereket.

Freud rádöbbentette a neurotikus embert arra, hiába 
hiszi, hogy „otthon van tudatában”. Freud szerint a ne
urotikus által megélt egzisztenciális fenyegetettségérzés, 
a komfortérzés megtöretése egy tájékozódásvesztés 
eredménye.7 A belső, belénk helyezett determináló erő 
(a tudattalan) lehetetlenné teszi, hogy otthon érezzük 
magunkat a tudatunkban és a világban, mert titokzatos

működésével a reá jellemző törvényszerűségek folytán 
mintegy saját életet él, fenyegeti az ember pszichés jó
létét. A tünetek klinikai szövegét a pszichoanalitikus in
terpretátor a neurózis pszichoanalitikus felfogásának 
nyelvére fordítja le. Ezt a nyelvi transzpozíciót a pszi
choanalitikus mítosz értelmében csak az analitikus in
terpretátor képes elvégezni. Csak ő  tudja betegét hoz
zásegíteni, hogy a neurózis után biztos talajon építkez
zen, ha már a neurózis okát felismertette vele a tera
peuta, Ám egyes szerzők szerint a pszichoanalízis tu
dattalanjának lényegi eleme, hogy megismerhetetlen ma
rad. A traumatikus múlt nem rekapitulálható, mert a fre
udi tudattalan deklarált nóvuma éppen abban áll a XÍX. 
század gondolkodói (Lipps, Techner, Herbart)8 által 
megalapozott tudattalan-felfogáshoz képest, hogy a tu
dattalan tartalmak semmiképpen nem közelíthetők meg 
eredeti formájukban. Csakis a cenzor által eltorzított 
alakban szerezhet tudomást a terapeuta az ott zajló fo
lyamatokról (...). Így az interpretáció folyamata egy de
rivatív, művészileg megkomponált anyagot eredményez, 
nincs lehetőség és biztosíték arra, hogy a traumatikus 
múlt a maga hiteles valóságában kerül a felszínre, in
kább az történik, hogy a pszichoanalízis egy standard 
szövegből álló „panel”- vagy „modul”-készletböl (meta
szövegből) illeszt hozzá a beteg aktuális helyzetéhez, pa
naszaihoz, tüneteihez illőt. A hozzáillesztésnek a pszic
hoanalízisen belüli adekvát voltát a mítoszon belüli biz
tosítékrendszernek tekinthető mozzanatok adják. Ilyen
nek tekinthetjük magát a pszichoanalitikus mítoszt is, 
mint az elméről és a világról alkotott többé-kevésbé ko
herens ismeretrendszert. Ezentúl a pszichoanalitikus tár
sadalomhoz való tartozás kritériumrendszere (kiképzés, 
szupervízió) adja meg a beteg számára problémáival va
ló foglalkozás szakmai garanciáját. A mítosz és a kikép
zés kritériumai Freud óta intranzigens módon adódnak 
át szakmai generációról generációra. Egy külön tanul
mány tárgya lehetne annak az analógiának a vizsgálata, 
ami az egyházalapítás, a Szent Lélek papság általi to
vábbadása és a pszichoanalitikus kiképzés, a tudatalatti 
„titkában” való részesedés között van. Szorosan kapcso
lódik ide annak a közelmúltban megjelent tanulmánynak 
a gondolata, amely arra világít rá, hogy az ún. terápiás 
ellenállás sem a tudattalan elfojtó erőivel kötött szövet
ség erősítése, hanem éppenhogy az interpretátorral kö
tött szövetség felmondási szándéka.9 Tiltakozás az ellen, 
hogy oly mélyen betörjön a terapeuta a magánéletbe. 
Végül azonban a terapeuta szuggesztív ereje és kitar
tása (kombinálva a beteg kiszolgáltatottságával és tekin
télytiszteletével) mégis eléri, hogy elfogadja a páciens 
az analitikus által megalkotott narratív sémát. Ez az in
terpretáció tehát nem attól lesz terápiás hatású, mert 
hiteles, hanem attól, hogy kitölti a bizonytalan szemé
lyiség hézagait, új identitást teremt. A terapeutával mint 
társszerzővel a beteg egy új életet kezd írni. Magától 
értetődik, hogy ez az új „életrajzi szöveg” nemcsak 
visszafelé fókuszálja a narratív séma szerint a széteső 
életeseményeket, hanem prospektive is determinál. 
Gross erről úgy vélekedik, hogy a mítosz elfogadása 
után alapvető változás jöhet létre, A freudi páciens fre
udi álmokat álmodik, a jungi betegnek pedig a jungi 
mítosznak megfelelő képzetei, asszociációi lesznek. A 
beteg „felnő” a mítoszban immanens módon benne rejlő 
értékrendszerhez, meg akar felelni a terapeuta által köz
vetített elvárásoknak. Valamiképpen úgy érzi, ez gyó
gyulásának előfeltétele.

Az alcímben Nietzschére utaltunk és ezt azzal a céllal 
tettük, hogy rámutassunk arra a problémára, ami meg
határozó volt az elmúlt száz év lélektanának alakulásá
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ban, Freud és nyomában a különböző iskolák feltűnő 
módon hordoznak elméletalkotásukban egy közös bé
lyeget. Nevezetesen egy tárgyiasított konfliktusra vetítik 
ki azt a negatív jellegű létélményt, ami végső elem
zésben Istentől való eltávolodás és az emberi bűnök 
halmozódásának következménye. Az egyes iskolák ese
tében a tárgyiasított konfliktus más és más. Adler, az 
individuálpszichológia megteremtője pl. az ember hata
lomvágya és a kisebbrendűségi érzés közötti ellentmon
dásból alkotta elméletét. A pszichológiák elméleti diver
zitásuk mellett egyetértenek valamiben, mégpedig ab
ban, hogy a boldogság, megnyugvás a pszichotechnoló
gia eszközeivel elérhető. Terapeutának és páciensnek 
nem kell mást tennie, mint bizonyos előírásokhoz alkal
mazkodni és plauzibilisnek elfogadni az adott pszicho
lógiai rendszer mítoszát. Könnyű ezt megtenni azért is, 
mert a mítoszok olyasmivel operálnak, ami felett az em
ber még hatalommal bír. A freudi rendszerben az ösz
tönök kielégítése, a gratifikáció aktusa a megoldás kul
csa, ami segít a konfliktus megoldásában. Adier eseté
ben az emberi képességek gyarapítása, a társadalmi hi
erarchiában való előrehaladás segít a kisebbrendűség 
érzésének feloldásában.

Századunk pszichológiái elfedik a tényt, hogy az em
beri rossz közérzet a bűntudatból meríti kiapadhatatlan
nak látszó forrását. A bűntudat oka pedig Istentől való 
eltávolodásunk.

Életproblémáink szorgos medikalizálása a felismerhe
tetlenségig elváltoztatta előttünk bajaink okát. A prob
léma lényege a bűn. A bűn idővel kiiktatódott a „tudo
mány" keretei közül. Ez az emberiségnek szinte pótol
hatatlan vesztesége, hiszen az a csatorna (kommuniká
ciós lehetőség) szűnt meg, ami a metafizika és a pszi
chológia (az ember transzcendencia iránti igénye és a 
tudomány) között valahol a múltban lehetőségként leg
alábbis megadatott. Korunk emberének égbekiáltó szen
vedése a bizonyíték arra, hogy ez a két emberi létmód 
(transzcendencia és tudomány) nem választható külön. 
A pszichológiában is szükséges ennek realizálása. Jelen 
sorok írói a Theologiai Szemle 1991-es évfolyamának
5. számában emlékeztek meg az orvos-teológus elmé
letalkotóról, W. R. D. Fairbairn-ről. Rendszerének rész
leteit illetően most csak utalhatunk ismertető írásunkra, 
azonban annyit mindenesetre szükséges megjegyezni, 
hogy példamutató törekvésével megkezdte helyreállítani 
ezt a szóban forgó kommunikációs lehetőséget. Fairba
irn elméletében a betegség oka a morális deliek, az ab
szolút erkölcsi parancsnak való ellenszegülés. A kate
gorikus imperatívusz (Isten akarata) megszegése már a 
legkorábbi anya-gyermek kapcsolatban patológiás álla
potok és viszonyok kialakulását okozza. Ezt az állapotot 
nevezi Fairbairn schizoid pozíciónak. Tehát a schizoid 
személyiség attól beteg, mert ellenszegült Isten akara
tának, megtagadta a feltétlen engedelmességet, bűnben 
van.

Ez az elmélet lehetőséget jelenthet arra, hogy a pszi
chológia rehabilitálja az emberben jelenlevő metafizikai 
szükséglet és tudományos megismerés iránti vágy elvá
laszthatatlanságát. Másképpen szólva, a tudomány önma
gában nem garantálhatja a boldogságot, de Istennek 
tetsző módon való alkalmazása és a tudomány Isten által

történt vezetése mellett reményteljes várakozás töltheti 
be az embert.

Fairbairn a moralitás logikai szintjének kidolgozásával 
önkéntelenül is rámutatott arra, hogy a morális problémá
kat miként mutatták be századunk pszichológiai törekvé
sei egy egészen más jellegű problémaként, tükröt tartva 
az embernek.

A Biblia emberképében az ember végtelen megisme
rési vágya jól megfér Isten végtelen szemetével, az en
gedelmességgel. Nemcsak megfér vele, de nem is 
nélkülözheti.

Ha most már válaszolni szeretnénk a címben feltett 
kérdésre, hogy tudniillik neurotikus-e korunk embere, 
akkor az adekvát felelet az lehetne, hogy mindenesetre 
úgy tudja magáról, hogy neurotikus. Azonban ez a fo
galom csak ahhoz elegendő (sokszor még ahhoz sem), 
hogy a metafizikai létmód lehetőségéből kirekesztett, 
bűnben élő ember pillanatnyi állapotát leírjuk. A neu
rózis fogalma szimbolikusan jelenti meg az önmagába 
záródó kört, ami a pszichoanalízis mítosza és az ember 
bűnös állapota között van. Fairbairn-nel felelve pedig 
azt mondhatnánk, hogy korunk embere a schizoid po
zícióban rekedt meg. Ez a válasz pedig a szeretet szük
ségességét emeli ki, ami viszont a moralitásra épülő em
beri lét törvényei után kutat (1Kor 13). Reményeink 
szerint ez lesz a 21. század pszichológiájának terápiás 
hitvallása.

Kapás István és Veres Sándor 
MTA Pszichológiai Intézete
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VILÁGKERESZTYÉNSÉG

Az orthodox egyházfők összejövetele

(K onstantinápoly 1992. m árcius 13-15)

Párját ritkító egyházi esemény zajlott le ez év már
ciusában a konstantinápolyi patriarcha székhelyén, az 
isztambuli Fanárionban: valamennyi helyi orthodox egy
ház elöljárói gyűltek össze, hogy megtárgyaljanak és kö
zös állásfoglalást alakítsanak ki több olyan kérdésben, 
amelyek napjainkban foglalkoztatják és aggodalommal 
töltik el az egyetemes Orthodox Egyházat. Az esemény 
azért is rendkívüli, mivel csak az egyházfők személyesen 
tanácskoztak, ellentétben a zsinatokká: amelyeken részt 
szoktak venni a helyi egyházak más főpapjai is. Amelyik 

egyházfő nem tudott személyesen megjelenni, azt egy 
másik jelenlevő egyházfő képviselte. (Nem tudott eljönni 
a grúz patriarcha a hazájában kialakult súlyos politikai 
helyzet miatt, valamint a ciprusi érsek, mert a török ha
tóságoktól nem kaphatott beutazási engedélyt az 1974 
óta tartó részleges ciprusi török megszállásból eredő fe
szült ciprusi-török viszony miatt. Továbbá az Albán Ort
hodox Egyház érseki széke jelenleg nincs betöltve, az 
Amerikai Orthodox Egyház kánoni helyzete pedig még 
nem rendeződött teljes mértékben.) A tanácskozás be
fejeztével a jelenlevő egyházfők közös liturgiát tartottak 
és az alábbi üzenettel fordultak az egyetemes orthodo
xiához.

A legszentebb orthodox egyházak elöljáróinak
üzenete

Az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek nevében. 
Ámen.

1. Egybegyűlve a Szent Lélekben közös tanácskozás 
céljából Fanárionban ma, 1992. március 15-én, az Ort
hodoxia Vasárnapján, a közöttünk első, Varholomeosz 
úr egyetemes patriarcha kezdeményezése és meghívása 
alapján, valamint a többi egyházfő előzetesen kifejezett 
kívánságára, Vartholomeosz patriarcha elnöklete alatt mi, 
a helyi legszentebb patriarchátusok, valamint autokefál 
és autonóm orthodox egyházak Isten kegyelméből és ir
galmából való elöljárói, azaz:

Vartholomeosz, Konstantinápoly, Új Róma érse
ke, egyetemes patriarcha;

Partheniosz, Alexandria és egész Afrika pá
pája és patriarchája;

Ignátiosz, Antióchia és egész Kelet patriar
chája;

Diodorosz, Jeruzsálem és egész Palesztina
patriarchája;

Alexij, Moszkva és egész Oroszország
patriarchája;

Pavle, Belgrád és egész Szerbia patriar
chája;

Teoetist, Bukarest és egész Románia pat
riarchája;

Maxim, Szófia és egész Bulgária patriar
chája;

Ilija, Mczheta és Tbiliszi erseke, egész
Grúzia katholikos-patriarchája 
(képviselve az egyetemes patriar
cha által);

Chryszosztomosz, Új Jusztiniané és egész Ciprus 
érseke (képviselve az alexandriai 
patriarcha által);

Szerafim, Athén és egész Görögország ér
seke,

Vaszi lij, Varsó és egész Lengyelország
metropolitája;

Dorothej, Prága és egész Csehszlovákia
metropolitája; valamint

Johannes, Karélia és egész Finnország ér
seke,

testvéri szeretetben tanácskozván az Egy, Szent, Egye
temes és Apostoli Orthodox Egyházunkat foglalkoztató 
kérdésekről, és közösen elvégezvén a Szent Eucharisztiát 
ezen az évszázadok óta az orthodoxiának szentelt va
sárnapon az Egyetemes Patriarchátus patriarchal temp
lomában, kinyilvánítjuk az alábbiakat:

Lelkünk mélyéből dicsőítve a Háromságban Egy Istent, 
aki arra méltatott minket, hogy szemtől szembe lássuk, 
s a szeretet és békesség csókjával illessük egymást, és 
részesüljünk az Elet Kelyhéből, élvezve az összorthodox 
egység isteni adományát, tudatában pedig annak a fe
lelősségnek, amelyet az Úr gondviselése mint az Egyház 
pásztorainak és lelki vezetőinek a vállunkra tett, alázattal 
és szeretettel küldjük minden jóakaratú embernek, s kü
lönösképpen püspöktársainknak és az Orthodox Egyház 
egész istenfélő plérómájának Isten áldását, a béke csókját 
és a vigasztalás szavát (Zsid 13,22).

Örüljetek az Úrban, testvérek, mindenkor (Fil 3,1).
Erősödjetek meg az Úrban és az Ő hatalmas erejében 

(Ef 6,10).
2. A földkerekség szentséges Orthodox Egyháza, a vi

lágban éhre és elkerülhetetlenül érezve a világban időn
ként végbemenő változások hatását, ma rendkívül éles és 
sürgető problémák előtt áll, amelyekkel egy testként kíván 
szembenézni, követve Szt. Pál szavait: „ha szenved az 
egyik tag, vele együtt szenved valamennyi” (1Kor 12,26). 
Ezen túlmenően, az emberiségnek és Isten egész terem
tésének jövendője felé tekintve a történelem Krisztus utá
ni harmadik évezredébe való belépés jegyében, a gyors 
szellemi és társadalmi átrendeződések és változások kö
zepette teljesítve szent kötelességét, a maga részéről bizony
ságot kíván tenni, számot adva „a bennünk élő reménység
ről" (1Pét 3,15) alázattal, szeretettel és bátorsággal.

A huszadik század nagy vívmányok évszázada volt a 
világmindenség megismerése terén és az embernek azon 
törekvésében, hogy a természetet a maga akaratának ren
delje alá. Ebben az évszázadban nyilvánvalóvá lett az 
ember ereje, ám erőtlensége is. Senki sem kételkedik 
már ennyi eredmény után sem, hogy az ember uralma 
a környezete fölött nem vezet boldogsághoz és az elet 
kiteljesedéséhez. Ezek után az embernek tudomásul kel
lett vennie, hogy a tudományos és technikai haladás —
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Isten nélkül — pusztító eszközzé lesz mind a termé
szetben, mind a társadalmi életben. Megmutatkozott ez 
a kommunista rendszer összeomlása után.

Ezen összeomlás mellett föl kell ismernünk mindazok
nak az emberközpontú ideológiáknak kudarcát is, ame
lyek századunk emberében szellemi űrt és 
létbizonytalanságot idéztek elő, és a jelenkori emberek 
sokaságát arra indították, hogy az üdvösséget új vallási 
és álvallási mozgalmakban keresse, valamint az evilági 
javakhoz való, szinte bálványimádó ragaszkodásban. A 
prozelitizmus valamennyi fajtája, ahogyan az ma végbe
megy, a jelenkori világnak inkább a mély válságát, mint
sem a válság megoldását jelzi. A kortárs ifjúságnak joga 
van megtudni, hogy Krisztus Evangéliuma és az orthodox 
hit nyújt szeretetet gyűlölet helyett, együttműködést 
összeütközés helyett, közösséget megoszlás helyett az 
emberek és a nemzetek között.

3. Mindezek mélyebb szellemi és kánoni egységre szó
lítják az orthodoxokat. Sajnos ezt az egységet gyakran 
fenyegetik a szakadár csoportok, melyek az Orthodox 
Egyház kánoni szervezetével párhuzamosan működnek. 
Erről is tanácskozva megállapítottuk annak szükséges
ségét, hogy az összes helyi orthodox egyházak egymás 
iránti teljes szolidaritással elítéljék ezeket a szakadár cso
portokat, és tartózkodjanak a velük való bármilyen érint
kezéstől, bárhol legyenek is azok, mindaddig, „amíg meg 
nem térnek”, nehogy az Orthodox Egyház teste ebben 
a kérdésben megosztottnak tűnjön: mivel „még a már
tíromság vére sem törölheti el a szakadás bűnét”, és mivel 
„az Egyházat szétszakítani nem kisebb rossz, mint eret
nekségbe esni” (Aranyszájú Szent János).

4 . Az összes krisztushívők egységére való törekvés 
szellemével vettünk részt napjaink ökumenikus mozgal
mában. Ez a részvételünk azon a meggyőződésen alapult, 
hogy mint orthodoxok kötelesek vagyunk minden erőnk
kel hozzájárulni az egység helyreállításához, bizonyságot 
téve az apostolok, az egyházatyák és az egyetemes zsina
tok egy és osztatlan Egyházáról. A nagy nehézségeink ide
jén azt reméltük, hogy az Orthodox Egyház joggal számít
hat valamennyi krisztushívő szolidaritására, amelyet ez a 
mozgalom egyébként mindenkor fő eszméjeként hirdetett.

Nagy szomorúsággal és szívfájdalommal tapasztaltuk, 
hogy a Római Katholikus Egyház egyes körei olyan lé
péseket tesznek, amelyek ellentétesek a szeretet, és az 
igazság dialógusának szellemével. Mi mindenkor őszinte 
érintkezésre törekedtünk mindenkivel az ökumenikus ta
lálkozásokon és a kétoldalú theologiai párbeszédekben, 
és azt vártuk, hogy az atheista-kommunista rendszerek 
összeomlása után, amelyektől kemény üldözést szenve
dett több meggyötört orthodox egyház, ezek támogatást 
vagy legalábbis megértést kapnak az 50, illetve 70 évi ül
dözés következtében keletkezett nehéz, sőt anyagi és pasz
torális lehetőségek tekintetében tragikus helyzetükben.

Ehelyett hagyományosan orthodox országok „missziós 
területeknek” tekintetnek, missziói hálózatok alakulnak és 
prozelitizmus folyik bennük az évtizedek óta összkeresz
tény egyetértéssel elítélt és elvetett összes módszerekkel, 
a keresztény egység felé való remélt haladás kárára. Kü
lönösképpen kiemeljük és elítéljük a Római Egyházhoz 
tartozó unitusoknak egyházaink rovására kifejtett tevé
kenységét Ukrajnában, Romániában, Kelet-Szlovákiában, 
a Közel-Keleten és másutt. Ez a tevékenység olyan álla
potokat idézett elő, amelyek semmiképp nem egyeztethe
tők össze a szeretet cs az igazság dialógusával — melyet 
a keresztyénség örök emlékű vezetői, XXIII. János pápa 
és I. Athinagorasz egyetemes patriarcha kezdték meg és 
vittek előbbre —, és súlyos, nehezen gyógyítható csapást 
mért rá. Ez a dialógus gyakorlatilag máris csak az unió

kérdésének tárgyalására szűkült le mindaddig, amíg ab
ban egyetértés nem jön létre.

Ugyanez vonatkozik egyes protestáns fundamentalis
tákra is, akik készek „prédikálni” orthodox országokban, 
amelyek kommunista rendszerek alatt voltak. Elfogad
hatatlannak tartjuk, hogy ezeket az országokat „missziós 
területeknek” tekintsék, hiszen azokban az Evangélium 
már sok évszázaddal ezelőtt hirdettetett, híveik pedig sok
szor még életüket is adták keresztény hitükért.

Ezzel a kérdéssel kapcsolatosan emlékeztetünk arra, 
hogy mi, orthodoxok, teljes mértékben elítéljük a pro
zelitizmus minden formáját, mert a prozelitizmust vilá
gosan meg kell különböztetni az evangelizációtól és a 
missziótól. A prozelitizmus, amely a már keresztény né
pek, sok esetben az orthodoxok ellen irányul, néha anyagi 
vesztegetések, néha pedig az erőszak különféle formá
jában mérgezi a keresztények kölcsönös kapcsolatait és 
rontja az egységhez vezető útjukat. Ezzel szemben a nem
keresztény országokban és azok népei körében végzett 
misszió az Egyház szent feladata, amely minden támo
gatást megérdemel. Az orthodox misszió ilyen munkát 
végez ma Ázsiában és Afrikában, s ez méltó minden ort
hodoxközi és keresztényközi támogatásra.

5. Az Orhodox Egyház, a megbékélés szellemétől ve
zettetve, már több évtized óta tevékenyen vesz részt a 
keresztény egység helyreállítására irányuló törekvések
ben, hiszen ez az egység az Úr kifejezett és áthághatatlan 
parancsa (Jn 17,21). Az Orhodox Egyház egészének rész
vétele az Egyházak Világtanácsában főleg erre van te
kintettel, s ezért elítél minden olyan esetleges tendenciát, 
amely lebecsüli ezt az elsődleges célt egyéb érdekek és 
meggondolások kedvéért. Ez okból hangsúlyozottan hely
telenítik az orthodoxok az Ökumenén belül újabban mu
tatkozó egyes olyan fejleményeket, mint például a nők 
pappá szentelését, vagy az Isten fogalmát elmosó nyel
vezet használatát, amik komoly akadályokat állítanak az 
egység helyreállítása elé.

Ugyancsak a megbékélés szellemében reméljük, hogy 
az egyes dialógusokban eddig elért előrehaladás — ami
lyen mutatkozik például a keleti orthodox (antichalke
dóni) egyházakkal folytatott párbeszédben — , a még 
meglévő akadályok megszüntetése után kedvező ered
ményekre fog vezetni.

6. Most pedig, különösképpen a jelenkori világ álta
lánosabb problémáira fordítva tekintetünket a Krisztus 
utáni második évezred végének jegyében, és osztozva 
az emberiség reményeiben, de aggodalmaiban is, meg
jegyezzük a következőket:

A technika és a tudományok rohamos haladását — 
amelyek eszközök az emberek életének jobbá tételében, 
valamint a fájdalom, a nyomorúság és a betegségek csil
lapítói — , sajnos nem kíséri mindig a megfelelő szellemi 
és erkölcsi megalapozás. Ebből eredően a szóban levő 
haladás nem mentes komoly veszélyektől.

Így tehát az emberek társadalmi együttélésében, eme 
haladás privilégiumainak és a belőle származó erőnek 
a felhalmozása az emberiségnek csak az egyik részében, 
fokozza a többi ember nyomorúságát, ami felfordulást, 
sőt háborús gócokat hoz létre. Ennek a haladásnak az 
igazságossággal, a szeretettel és a békével való párosulása 
lenne az egyedüli biztos út ahhoz, hogy a haladás ne 
váljék áldásból átokká a következő évezredben.

Óriásiak azonban azok a problémák is, amelyek ebből 
a haladásból az embernek mint szabad személyiségnek 
a fennmaradása szempontjából adódnak, aki az Isten „ké
pére és hasonlatosságára” teremtetett. A genetika fejlő
dése, amely nagymértékben előmozdíthatnák sok 
betegség leküzdését, ehelyett az emberi lényt szabad sze
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mélyiségből a hatalmat gyakorlók által irányított és el
lenőrzött eszközzé teheti.

Hasonlóak a veszélyek a természeti környezet fenn
maradására nézve. Az anyagi teremtés figyelmetlen és 
meggondolatlan kihasználása az ember által a tudo
mányos és műszaki haladás segítségével máris helyre
hozhatatlan pusztítást okoz a természeti környezetben. 
Az Orthodox Egyház, mivel nem maradhat közömbös az 
ilyen pusztítással szemben, arra szólítja miáltalunk az 
összes orthodoxokat, hogy minden évben szeptember 1- 
jét, az egyházi év kezdetét tegyék imák és könyörgések 
napjává Isten teremtésének megóvásáért és a termé
szethez való olyan hozzáállás tanúsításáért, amilyen a 
Szent Eucharisztia és az Egyház aszketikai hagyománya 
megkövetel.

7. A jelenkori emberiség ilyen nagy lehetőségei, nem
különben veszedelmei közepette, az Orthodox Egyház 
üdvözöl minden előhaladást a kiengesztelődés és az egy
ség irányában. Különösképpen üdvözli a haladást Európa 
egysége felé, egyben emlékeztet arra a tényre, hogy annak 
területén nagy számban élnek orthodoxok, és várhatóan 
még többen lesznek a jövőben. Nem szabad elfelejteni, 
hogy a dél- és kelet-európai országokat túlnyomó részt 
orthodox vallású népek lakják, amelyek döntő módon já 
rultak hozzá az európai kultúra és szellemiség kialaku
lásához. Ez a tény jelentős tényezővé teszi Egyházunkat

az Egyesült Európa kialakításában is, és fokozza ezirányú 
felelősségét.

Mélységesen fájlaljuk a szerbek és a horvátok test
vérgyilkos összecsapását Jugoszláviában, s annak összes 
áldozatait. Úgy gondoljuk, hogy a Római Katholikus Egy
ház vezetői, valamint mindnyájunk részéről különös fi
gyelemre, lelkipásztori felelősségre és Isten szerinti 
bölcsességre van szükség, ha el akarjuk hárítani a vallási 
érzés politikai és nemzeti célokra való kihasználását.

Szívünk ugyancsak különös érzékenységgel fordul 
mindazon népek felé, amelyek más földrészeken méltó
ságukért, szabadságukért és igazságos fejlődésükért har
colnak. Kiváltképpen imádkozunk a Közel-Kelet térségé
nek békéjéért és megbékéléséért, ahol a keresztény hit 
született, és ahol különböző vallású népek élnek együtt.

8. Ezeket hirdetve ki az Úrban való szeretettel az ort
hodoxia szent és nagy vasárnapján, a földkerekségen élő 
összes istenfélő orthodox híveket a kanonikus pászto
raikkal való egységre hívjuk, valamennyi krisztushívőt pe
dig megbékélésre és közösségvállalásra a világot ma 
fenyegető veszedelmekkel szemben.

Fanárion, Orhodoxia Vasárnapján, 1992. március 15-én.
AZ ORTHODOX EGYHÁZAK ELÖLJÁRÓI 

(Enimeroszisz 1992/3-4; Information Bulletin 1992/8.
Ford.: Berki Feriz.)

Metodista gondolkodás az ökumenéről
1) A z ökumenikus közösség vállalásának alapja és cél

ja: Krisztus tanítványai egységének kifejezése a világ 
előtt, hogy a Róla szóló bizonyságtétel tartalma és ereje 
hitelképes legyen. Jézus lelki hagyatéka ez: „...egyek le
gyenek..., hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem” 
(Ján 17,21-23). A szeretetben való eggyé válásunk, mely 
„kifelé” is láthatóvá válik, a szolgálati közösséget jelenti 
mindenek előtt, nem egy eggyé szervezett szuperegyházat. 
Kölcsönös megismerést, elfogadást, szolidaritást jelent 
mindazokkal, akik a Szentháromság Istenét és Krisztust 
mint Urukat és Megváltójukat vallják.

Ökumenikus közösségünkben — az első keresztyén 
gyülekezet testvériségéhez hasonlóan — a közös hit: 
Krisztus halálában és a feltámadásban, a Szentlélek éle
tet adó és eggyé tevő munkájában (1Kor 12,12-13) az 
a kohéziós erő, mely egymás mellé rendel bennünket. 
Egymásra utaltságunk ténye, Krisztus testében vállalt 
közösségünk (1Kor 12,14-31) különböző adottságaink
kal és adományainkkal való szolgálat teszi életszerűvé 
bizonyságtételünket. Eme újszövetségi testvériség 
nem kötődik valamilyen fajhoz, nyelvi közösséghez, 
nem feltételezi a választott néphez való tartozást, s 
nem keli egy meghatározott szociális réteghez tarto
zónak lenni. — Különböző indíttatású, más teológiai 
meggyőződésű, különböző tapasztalatokkal bíró keresz
tyén egyházak élnek egymás mellett, akik a fent ösz
szefoglaltakban mégis egyek. Elfogadva a másik mássá
gát, megerősíthetjük egymást egymás szolgálatában. Az 
evangélizációs mozgalmak közös tapasztalata, hogy a he
lyi gyülekezetek együttműködő ökumenikus közössége, 
az evangélium hiteles és hatásos hirdetésének nagyon 
fontos feltétele.

S még egy gondolat: A bibliai kifejezés, „oikumené”, 
a lakott földet, az egész világot, a földkerekséget jelenti

(Luk 2,1). Augusztus császár parancsának hatálya: „pa
szan tén oikoumenén” az egész világbirodalomra, gya
korlatilag az egész akkor lakott földre, ismert világra 
kiterjed. Ezt a kifejezést, mint más kifejezéseket is az 
egyház kisajátította és keresztyén tartalommal töltötte 
meg: mert Krisztus úr az egész világ felett, ezért az Ő 
népe is, amely a gyülekezet, egész világot átölelő öku
menikus méretű. A meg nem osztott egyház idején ke
letkező hitvallások ökumenikusak (Apostoli, Niceai, 
Athanásiusi), s ezért általában minden keresztyén egy
házban is érvényesek.

A kifejezést tekintve fontosnak látszik a modern öku
menikus mozgalom első évszázada végén, Földünk glo
bálisan felvetett kérdései miatt, annak eredeti teljesebb 
jelentéstartalmára utalni. Ha a megnevezés nem is a 
mozgalom célját jelöli így (keresztyén egyházak közös
sége), de annak a felelősségi körnek megjelölésére al
kalmas, amelyben nekünk, keresztyéneknek, gondolkod
nunk kell.

— Ebben az összefüggésben vetődik fel az első kér
dés, hogy Földünk nagyobbik felének népessége nem ke
resztyén. A más istent imádókkal kapcsolatban 
alapelvnek tartjuk a minden felebarát iránti krisztusi sze
retet parancsát és a toleranciát. (Vö. Mát 5,43-46.) De 
emiatt nem szabad feladnunk identitásunkat, nem jelent 
istentiszteleti közösséget, és missziós küldetésünkben 
sem korlátozhat bennünket.

— A másik kérdés: a szekularizált világgal való kap
csolat. Közös a sorsunk, közösek a veszélyek és kö
zösek a reményeink is? Együtt dolgozni minden jó 
szándékú emberrel felelősen környezetünkért, a terem
tettségért: keresztyén kötelesség. (Vö. Jer 29,7.) Az
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egyházaknak azonban feladatuk és küldetésük a Krisz
tusról szóló bizonyságtétel élettapasztalattá való értéke
lése és a hit vállalása.

— Harmadszor az ökumenikus mozgalmon kívül élő 
keresztyén egyházakhoz, felekezetekhez való viszony 
meghatározása következne. Akiknél a biblikusság alap
vető kérdéseivel, egyik bibliai tanításnak a másik kárára 
való hangsúlyozásával, a bibliai szeretetparancs etikai ér
telmezésével is alapvető nézetbeli eltéréseink vannak. — 
a gondolkodni és gondolkodni hagyni elv alapján — , nem 
provokálunk vitát, de a téves tanításokra a Szentírás alap
ján utalnunk kell. (Vö. Csel 6,35-39.) Érthetővé kell tenni, 
aki a másikat a maga helyén elfogadni nem tudja, saját 
tanításait kizárólagosnak tekinti, önmagát rekeszti ki a 
keresztyének közösségéből.

— Negyedszer a zsidósághoz való különleges viszony
ról keli szólnunk, melyet jézus Krisztus Atyjának, Áb
rahám, Izsák és Izrael Istenének közös imádása határoz 
meg. A választott néppel kötött szövetség, melyre Isten 
örökre emlékezik (Zsolt 105,8), a Sionból eljövő Meg
váltóban azt újra érvényesíti (Róm 11,26-28), és a pró
fécia szerint együtt, fog ünnepelni és szolgálni a „két 
nemzet” isten királyi széke eló'tt (Jel 7). Ez az eschata
logikus távlat késztet bennünket a közös és a minket 
pillanatnyilag elválasztó kérdések tanulmányozására, a 
kapcsolat lehetőségeinek keresésére.

— S végül a továbbiakban azon egyházakkal való vi
szonyunkról szólunk, amelyek ökumenikus nyitottságot 
mutatnak, illetve a fent említett biblikus és hitvallási ala
pon állnak.

2) A z  ökumenikus közösségvállalásunk mai akadályai 
között elsőként kell említenünk közös bűnünket: az örö
költ megosztottságot Ezt felismerve és beismerve azon
ban nem szabad folytatódnia annak az önhitt gondol
kodásmódnak, mely szerint a saját felekezetünk „kép
viseli az egyetlen egyházat” (Ökum. tan. füzet 2. sz. 4.
o.). A különböző felekezetek különböző adottságai mö
gött Jézus Krisztus egyházának („a láthatatlan egyház
nak”) valósága van jelen. Az ökumenikus mozgalom 
megújulásának feltételei, hogy elkezdjünk imádkozni is
tentiszteleteinken egymásért, előtérbe helyezve közös 
lelki-teológiai megújulásunkat, és ahol szükséges, akar
junk egymásnak segítséget nyújtani a helyi gyülekezetek 
szintjén is. Egyedül ez a lelkület vezethet a kölcsönös 
türelmetlenség, a versengés keresztyénieden formáitól 
való megszabaduláshoz.

Önnön egyházunk teológiai és tradicionális tisztázá
sára van szükség, hogy másokkal igaz testvériségre ju t
hassunk. Meg kell őriznünk a magunk történetében, ha
gyományaiban rejlő gazdaságot a szinkretizmus kísérté
sével szemben, de nagyobbnak látva a Krisztusban való 
közös elhivatásunkat a misszióra, az evangélium hirde
tésére, a szeretetszolgálatra. Mi metodisták valljuk: „A 
Metodista Egyház, mint az egyetemes egyház része hi
szi, hogy az egyház Ura minden keresztyént eggyé lenni 
hív. Ezért az egyházi élet minden területén egységre tö
rekszik” (Verfassung der Emk. Artikel 5.).

Az akadályok sorába tartozik még a meglevő nyitott
sággal, nagyvonalúsággal való testvérieden visszaélés:

— A már hitre jutottak, egy adott egyházba, gyüle
kezetbe beépültek egy másik egyházba való csá
bítása.

— Lelki kényszer, tisztességtelen manipuláció, erősza
kos rábeszélés mind az egyháztagokkal, mind az 
azon kívül állókkal kapcsolatban hosszú távon fel
mérhetetlen károkat okoz.

— Ökumenikus igehirdetések alkalmával egy-egy egy
ház saját hittételeínek olyan ismertetése, mely más 
egyház idevágó tanításait hátrányos megvilágítás
ban tünteti fel.

— Az a magatartás, mely más egyház tagjaival úgy 
viseltetik, mint eltévelyedettekkel, és az egységet 
egyedü l saját felekezetébe való beépülés útján véli 
elérhetőnek.

3) A z  ökumenikus közösségünk jövőjéről szólva meg 
kell állapítanunk: A közösség nem lehet öncélú, a 
missziót, közös küldetésünket kell szolgálnia. Krisztussal 
azonosulva, a szeretetben megerősödve minden egyház 
és keresztyén közös megbízatása az evangélium hiteles 
hirdetése. Ez a küldetés az Újszövetségben és a 
missziótörténetben is mindig kapcsolatban állt saját éle
tünk Krisztus-fősége alá való rendelésével, jézus akara
tának való átadásával. A megújult keresztyén, gyülekezet, 
egyház lesz a misszió hordozójává ebben a világban. Fon
tos az evangélium mai üzenetét, hiteles válaszait, felis
merni, hirdetni és a gyakorlatban megélni. Az 
ökumenikus közösségben egymás sajátos igei látását 
megértve, a sajátunk mellé állítva gazdagíthatjuk, egymást 
bátorítva hirdethetjük a ránk bízott evangéliumot.

Kívánatosnak látszana egy új élet- és munkastílus ki
alakítása. Teológiai előkészítő munkával szükséges lenne 
az egymás iránti előítéleteinket felszámolni és elfogadni 
a testvérben a testvért. Öröklött gyülekezeti, egyházi 
struktúrák, kegyességi formák és szokások, melyek va
lamikor segítségek voltak, ma funkció nélkül működnek 
tovább és embereket sértenek, gátolnak és akadályoznak.

Fontos lenne tehát:

— A másikról szóló téves információk helyesbítése. (A 
helyi gyülekezetek közt is.)

— Meggondolandó, hogy ott. ahol egy másik élő ke
resztyén gyülekezet működik, fenntartsunk-e nagy 
áldozatok árán kicsiny egyházi csoportokat? (Másik 
oldalról: engedélyezhető-e a teljes jogú vendégtag
ság?) Missziós kapacitást szabadíthatnánk fel.

— Meghívás kölcsönösen az úrvacsorai közösségbe, 
hiszen egy egyház sem a maga asztalához hív, ha
nem mindannyiunkat az Úr hív az Ő asztalához.

— Közösen végzett szeretetszolgálatunk bizonyságté
tele. Az élet egyetemes kihívásaira evangéliumi vá
laszt adni csak együtt tudunk. Az elszegényedő né
pesség, az életterünk leszűkülése, a szennyeződő 
világ kérdései egyetemes válaszokat igényelnek.

Szuhánszki Gábor

FELHASZNÁLT IRODALOM

Henry Carter: Das Erbe Johannes Wesleys und dies Oekumene — Ulrich 
Kunz: Viele Glieder — ein Leib — A lfred Schmollen Handkonkordanz — 
ifj. dr. Bartha Tibor: Biblia fogalmi szókönyv — EmK heute, Heft 72/1991 
Unterwegs mit Christus — John Wesley Prédikációi: Az ökumenikus gon
dolkodásról; A metodista ismertetőjegyei-— Ökumenikus tanulmány füze
tek 2. — Amtsblatt EmK in DDR III/1987: Ökumeneverständnies der Frei
kirchen ( Arbeitsausschuse der Vereinigung Evangelischer Freikirchen).
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KITEKINTÉS

Keletkezés, idő, összetettség

Beszámoló a 4. Európai Természettudományi-Teológiai Találkozóról

Az, ESSSAT (a természettudomány és teológia közös 
tanulmányozására alakult európai társulat angol elneve
zésének kezdőbetűi) 4. konferenciáját ez év március 23- 
tól 29-ig tartotta Olaszországban, a festői szépségű 
Albano-tó partján, Rómától 40 km-re, a Rocca di Papa 
nevű helységben. Ezúttal a Vatikáni Csillagvizsgáló (Spe
cola Vaticana.) volt a konferencia házigazdája, melyen 20 
európai ország természettudósai, filozófusai és teológusai 
találkoztak. Az ESSSAT, az érvényes Szabályzat értel
mében „Európai Társulat, mely a természettudomány és 
a teológia kapcsolatának tanulmányozására alakult, arra, 
hogy a két disciplina között nyílt és kritikus eszm ecserét 
folytasson. Célja a két tudomány kölcsönhatásának és 
az interdisciplináris (tudományok közti) kérdések meg
oldásának előmozdítása. E feladatát a Társulat a zsidó- 
keresztyén örökség alapján állva tölti be.” A Társulatnak 
kb. 10 rendes és több tagja van, megfigyelőként nem
európai országok (USA, Kanada, Irán, Brazília, Dél-afrikai 
Köztársaság) is részt vettek.

A Társulat elnöke: K. Schmitz-Moormann anthropo
logus és római katolikus teológus. Titkára: Ch. Wasser
mann protestáns teológus és fizikus. A héttagú 
elnökségben négyen rendelkeznek teológiai, egyszer s 
mind természettudományi képesítéssel és tudományos fo
kozattal. A tengerentúli egyetemeket és néhány konti
nensünkön lévő tudományos intézetet nem számítva, a 
résztvevők a következő európai, egyetemeket képviselték: 
Szentpétervár, Moszkva, Kazány, Krakkó, Debrecen. Bu
dapest, Athén, Lipcse, Bochum, Tübingen, Heidelberg, 
Göttingen, Marburg, Bielefeld, Karlsruhe, Neuchâtel, Fri
bourg, Genf, Lund, Alta, Utrecht, Amsterdam, Delft, Gro
ningen, Leuvain, Southampton, Durham, Róma, Perugia, 
Firenze, Vatikán, Brescia, Pisa, Lyon, Dijon és Barcelona. 
A Társulat eddigi kétévenkénti konferenciái Loccumban, 
Twente-ben és Genfben voltak. Ezeken a konferenciákon 
az „Evolúció és teremtés”, „Egy világ — a realitás változó 
perspektívái”, „Információ és ismeret a tudományban és 
a teológiában” kérdéseit tárgyalták.

Ezúttal az „Eredetek, idő, összetettség (= komplexi
tás)” problémája volt a megbeszélések fő témája, A 7 mun
kacsoport tárgykörei: 1) „Az idő és az univerzum 
keletkezése”; 2) „Az értelem, a kultúra és az erkölcs ere
dete”: 3) „Idő, komplexitás és organizáció”; 4) „A biológiai 
komplexitás eredete és fejlődése”; 5) „Idő és történelem”; 
6) „A komplexitás fogalma”; 7) „A természettudomány 
és a teológia általános kérdései”. A 7 munkacsoport kü
lön-külön ülésezett, a rövid tanulmányokat mindenki jóval 
a konferencia előtt megkapta, így a tanulmányok szerzői 
csak összefoglalták mondanivalójukat. Ezután következ
tek a kérdések és a vita. Egy dolgozat megbeszélésére 
átlag 45 perc jutott. Az 5. napon a munkacsoportok jegy
zői a plenáris ülésen számoltak be csoportjuk munkájáról, 
ezt is vita követte. A konferencia anyaga — mint az elő
zőké is —, könyv alakban jelenik meg.

Érdemes megemlíteni az öt főelőadás témáit és elő
adóit. A megnyitó előadást A. Grib orosz elméleti fizikus

tartotta, a Szentpétervári Vallásfilozófiai Szabadegyetem 
tanára, az ottani Friedmann Laboratórium vezetője, aki 
ezzel az előadásával elnyerte a tudomány és a vallás kö
zeledésére alapított ezévi Templeton-díjat. Az általa ve
zetett, nemrég alakult intézmények nyugati támogatásban 
is részesülnek. Rajta kívül nagyszámú orosz fizikus volt 
jelen Rocca di Papa-bari, akik közül többen most val
lásfilozófiát is tanítanak, felelevenítve V. Solovjev orosz 
bölcselő gondolatait és az orthodox teológia örökségét. 
A. Grib előadásának címe: „Idő és örökkévalóság a mo
dern relativisztikus kozmológiában” volt. Referense M. 
Heiler lengyel római katolikus teológus, aki mind Olasz
országban, mind Lengyelországban tanít.

Ezután W. Welten jezsuita atya következett, a Gre
goriánum (Római Katolikus Egyetem) professzora. Elő
adásnak címe: „A keletkezéssel, idővel és komplexitással 
kapcsolatos kérdések és megjegyzések”. A referens W. 
Drees holland református teológus és fizikus volt. Másnap 
T. A recchi olasz fizikust, a Firenzei Optikai Intézet tanárát 
hallgathatták a résztvevők. Ő „A komplexitás és önszer
veződés kritikai megközelítése” címmel beszélt. Két nap
pal késeibb Ch. Wassermann, a Genfi Egyetemen tanító 
fizikus-teológus szólt: „Fizikai és teológiai megjegyzések 
az időbeni keletkezés komplexitásáról a processz-filozó
fiában” témájáról. Az ő referense A. Amaldi olasz fizikus, 
a genfi CERN Kutatóközpont vezető munkatársa volt. 
Végül A. Peacocke, oxfordi egyetemi tanár záróelőadá
sára került sor, szokatlan címmel: „Az isteni láng fellob
banása — Néhány megjegyzés a természetes keletkezés, 
komplexitás és a humánum problémáiról”. Utolsó nap 
ökumenikus istentisztelet volt a helyi kápolnában, római 
katolikus, lutheránus, református és orthodox szolgálattal.

A konferencia programjában azonban nemcsak az 
előadások és a csoportmunka szerepeltek, hanem több 
kirándulás is. Sorrendben első volt a pápai audencia 
Rómában, ahol kb. tízezren vettek részt, úgyhogy az 
ESSSAT-tagok és kísérőik csoportja csak kis színfoltnak 
tűnt a földrészek és kultúrák eme szerdánként ismét
lődő találkozóján. A pápa ezen a héten olasz- francia- 
angol- német- holland- és lengyel nyelven üdvözölte a 
megjelenteket. A másik kirándulást Castel Candolfoba 
tettük, ahol nemcsak a pápa nyári rezidenciája található, 
hanem a híres Specola Vaticana, a Vatikáni Obszerva
tórium is. G. V. Coyne jezsuita atya, csillagász- 
professzor, az intézmény vezetője fogadta a vendégeket. 
Az Obszervatórium felbecsülhetetlen értékű könyv
tárában (vezetője Teres Gusztáv jezsuita atya, fizika- és 
matematikatanár, 1956 óta külföldön élő magyar) egye
bek közt Kepler és Galilei műveinek első kiadása, va
lamint egyedülálló meteorit-gyűjtemény található, köztük 
egy darabak kőzet a Holdról, amit az Egyesült Államok 
egyik korábbi elnöke ajándékozott a pápának, A har
madik kirándulást az Abruzzói-hegységben lévő Gran 
Sasso földalatti atomfizikai laboratóriumába tettük. A 
Föld mélyében végzett nagyon bonyolult mérésekben a 
kozmikus sugárzás zavaró hatásai már csak alig jelent
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keznek. A  11 km (!) hosszú alagútban lévő kb. 1.200 
m mélyen fekvő hatalmas laboratórium nemzetközi 
összefogással működik, óriási költséggel tartják fenn. A 
kísérletek a mikrovilág rejtélyeiről, a világegyetem ke
letkezéséről és a Nap belsejében zajló folyamatok mi
lyenségéről adhatnak új ismereteket.

A konferencián részt vett Végh László debreceni fizi
kus, akinek most következő cikke a konferencián elhang
zottak és a hitvalló tudós meggyőződése alapján áttekin
tést nyújt a természettudományok és a teológia kapcso
latának jelenlegi állásáról. Az ő cikkét e sorok írójának 
a konferenciára készült tanulmánya követi, melyet a 3. 
munkacsoport vitatott meg. Mari os Begzos görög vallás
filozófus (Athéni Egyetem, Theologiai Fakultás) szíves 
hozzájárulásával közöljük a 7. munkacsoportban elhang

zott előadását. Írása a század egyik legnagyobb elméleti 
fizikusának, W. Heisenbergnek a filozófiát érintő gondo
latai elemzésével ju t el a Lét és az emberi élet időhöz kö
töttsége, rész-szerinti volta (1Kor 13,12) felmutatásáig, 
mely bizonyos világnézeti alázatig vezethet el és így nyi
tottabbá tehet a teremtésről szóló bibliai tanítás befoga
dására. Gaál Botond professzor és Szél János lelkész, ko
rábbi résztvevők, sajnos ezúttal nem voltak jelen a talál
kozón. Reméljük, 2 év múlva Münchenben ott lehetnek, 
s velük együtt a közép-európai térségből többen, akik a 
természettudományok és a teológia határterületén végez
nek kutatómunkát. Talán nem jogosulatlan az a gondolat 
sem, hogy addig, az ESSSAT segítségével, egy kisebb re
gionális konferenciát lehetne rendezni Magyarországon.

(bj)

Tudomány és teológia

Mielőtt a római konferencia eredményeiről beszámol
nék, szeretnék az általános benyomásokról is írni vala
mennyit. Arról, hogy nagy vonalakban mi jellemezte a 
résztvevők felfogását, hogyan gondolkodnak ma, az ez
redforduló küszöbén azok, akik elmélyültebben foglal
koznak a tudomány és a teológia kapcsolatával. Ez a 
tájékoztatás természetesen nem lehet mentes a szubjektív 
elemektől, bizonyosan függ attól, hogy kikkel volt alkal
munk hosszabban beszélgetni, illetve attól is, hogy kinek 
az előadását, cikkét sikerült megérteni.

Hogy miként szemléltethető a tudomány és a teológia 
viszonya, arra egy példa lehet az a saját készítésű rajz, 
amit A. A. Grib professzor, szentpétervári elméleti fizikus 
mutatott be Templeton-díjjal kitüntetett előadásának be
vezetéseként. A képen egy hegycsúcs látható, amit vastag 
könyveket, műszereket cipelő tudósok igyekeznek meg
mászni. Azonban a csúcshoz közeledve megdöbbenéssel 
veszik észre, hogy mások már megelőzték őket. A hegy 
tétjén néhány teológus ül, akik egymással beszélgetve 
néha lefelé pillantgatnak a felfelé igyekvőkre.

Meg kell mondani, nem ez a rajz, nem a teológiai 
gondolkodás mélysége iránti alázat határozta meg iga
zából a konferencia légkörét, megközelítési módjait. De 
ez, a teológiai felfogás előtti főhajtás, a tudomány és a 
teológia közötti harmónia hirdetésének igénye jellemez
te az orosz ortodox szemlélet Rómában megjelent kép
viselőit, akik valamennyien természettudósok, elsősor
ban fizikusok voltak, Szentpétervárról, Moszkvából és 
Kazányból. Gondolkozásuk mélysége, széles látókörük 
és kifogástalan angol tudásuk a múlt század orosz ér
telmiségének legszebb hagyományait idézte fel. Nem ne
héz megjósolni, hogy a hetven éves diktatúra alól fel
szabadult Oroszország gondolkodói nagy hatást fognak 
gyakorolni Európa és a világ szellemi életére.

A konferencia szellemiségét inkább az aktív termé
szettudós és a passzívabb teológus gondolkodás jellemez
te. A teológusok passzivitása nem védekezést jelentett, ha
nem a hitelvekhez való ragaszkodást, azok megvallását. 
Valóban, a rajz szerinti, a hegycsúcson ülő, igazukban biz
tos, de néha azért lefelé is néző bölcsekre emlékeztettek. 
A természettudósok aktivitása nem volt támadó jellegű, 
már csak azért sem, mert a konferencia természetének 
megfelelően olyan felfogású emberek voltak csak jelen, 
akik a teológiát legalább mint vitapartnert képesek elfo
gadni. A légkört a nyugati keresztyénséget jellemző raci

onális megközelítés határozta meg, ami a keleti felfogás 
szerint sokszor az eretnekség határát súrolja.

Az összejövetel, természetének megfelelően, elsősor
ban a mai tudományos ismeret anyag és az Istenbe ve
tett hit kapcsolatát taglalta. A természettudósok kritikai 
megközelítése mindenképpen jogos, ugyanis a történe
lem során az új tudományos felismerések nagyon sok
szor és sokmindenkit megalapozatlan, a teológiát is érin
tő következtetésekre juttattak. Nem elsősorban arra 
gondolhatunk, hogy természettudományos vagy olyan 
jellegű eredményeket nem mint a hit egyik lehetséges 
forrását, hanem mint Isten létének tudományos értékű, 
megdönthetetlen bizonyítékát kezelték. Ez is előfordult 
és előfordulhat, de inkább ennek az ellentéte volt a 
meghatározó. Az, hogy úgymond természettudományos 
alapon tagadták az Isten létezését vagy munkáját.

Isten teremtő szerepét elfogadva először filozofikus 
alapokon zárták volna ki Istent a világból. Ez a gondo
latmenet a mechanika sikereire épített és a felvilágosodás 
korában vált felkapottá. Eszerint egy jól elkészített szer
kezet akkor tökéletes, he nem igényel karbantartást, ké
sőbbi módosítást. Ezért hogyha Isten teremtette a világot, 
a mindenhatósága abban nyilvánulhat meg a legjobban, 
ha kivonul belőle, és a teremtett világát magára hagyja. 
Isten ebben a képben csak egy nyugalmazott mérnök. 
A fizika megmaradási törvényeinek felismerése után csak 
egy lépés volt Istent a teremtésből is kitaszítani, mondván, 
a világ időben és térben végtelen, mert a benne lévő 
anyag és energia örök.

A XIX. század végének és a XX. század fizikájának 
új eredményei kijózanítólag hatottak a mindentudás ké
pességével kacérkodó emberekre. A relativitáselmélet és 
a kvantumfizika sikerei nagyon erősen arra utalnak, hogy 
a térről, időről, és a tudatunktól független valóságról al
kotott képzetek enyhén szólva megalapozatlanok. Isten 
létét és munkáját általuk sommásan megítélni nem le
hetséges. Századunk utolsó negyedében a fizika újabb 
forradalmának vagyunk tanúi és ennek hatása napjainkra 
már a világkép változásában is jelentkezik.

A római találkozó tárgya, amit a bevezető ismertetés
ben is olvasható, az idő, az eredetek és a komplexitás vizs
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gálata volt. Mi indokolja a három tárgykör egy konferen
cián való tárgyalását?

Ennek oka az, hogy a modern fizika, fejlődésének 
frontvonalában egyrészt a nagy ősrobbanás folyamatá
nak megértése, másrészt az ún. nemlineárisan viselkedő, 
komplex, önszerveződő rendszerek kutatása áll. A vi
lágegyetem eredetének tanulmányozása megköveteli az 
idő fogalmának alaposabb tisztázását, annak értelme
zését, hogy hogyan "keletkezhetett” az idő a kezdetek 
kezdetén. Az ilyen vizsgálatok együtt járnak az idő fo
galmával kapcsolatos régebbi elgondolások, paradoxo
nok újragondolásával is, és meglehetősen sokan nyúj
tottak be a konferenciára ilyen kérdésekkel foglalkozó 
írást.

Számos dolgozat foglalkozott a múlt, a jelen és a jö
vendő viszonyának a tárgyalásával. Volt olyan munka, 
amelyik Aquinói Tamás egyes elképzeléseit fogalmazta 
át újszerű módon, a modern matematika módszereivel. 
Élénk vita folyt a többféle idő értelmezésének lehető
ségeiről, a kronosz és kairosz közötti különbségről, a re
verzibilis és irreverzibilis időről.

A mai fizikai elméletek az ősrobbanást követő első 
T10- 37 másodperc után (ami a másodperc 1/10 része, 
ahol az egyes után 37 nullát kell beírnunk, jól le tudják 
írni a világegyetem történetét. Az ezt megelőző időszakról, 
a keletkezés mikéntjéről az elmélet fejletlensége miatt 
még nincs megfelelő leírásunk. A nagy ősrobbanást leíró 
alapvető modell a modem asztrofizika és az elemi részek 
fizikájának legújabb eredményein alapul. A modell sze
rint világegyetemünk kezdeti tömege akár nulla is lehe
tett, egyéb fizikai jellemzői is az üres térre jellemző adatok 
voltak, ami azt jelenti, hogy a világ a fizikai semmiből 
született. A modell sikerén azt kell érteni, hogy mind 
az asztrofizikai megfigyelések, mind a földi, nagyon nagy 
energiájú részecskékkel végzett kísérletek eredményeit 
jól leírják a modell felhasználásával végzett számítások. 
A Gran Sasso-hegy alatt lévő földalatti laboratóriumban 
tett kiránduláson pontosan ilyen jellegű kísérleteket vég
ző berendezésekkel ismerkedhettek meg a konferencia 
résztvevői.

Milyen módon, miért pattanhatott ki a fizikai semmiből 
a világegyetem? Mi lehetett Isten szerepe? Ezt próbálták 
taglalni az eredetekkel foglalkozó dolgozatok. Erről töp
rengve arra a kérdésre kellene tudni válaszolni, hogy van- 
e olyan kozmológiai vagy egyéb fizikai probléma, amelyre 
bizonyosan nincs tudományos alapon adható magyarázat. 
Valószínű, hogy a kozmológia antropikus elve ebbe a ka
tegóriába esik, de az ilyen jellegű állításokat mindig kellő 
óvatossággal keli megfogalmaznunk. Úgy tűnik, hogy a 
világegyetem keletkezésének alapvető kérdései sem ma
gyarázhatók meg a fizika keretein belül. Vannak ugyan 
olyan próbálkozások, amelyek megkísérlik ezt megtenni, 
de ezek újra olyan alapokon nyugszanak, amelyek nem 
vezethetők vissza valamilyen tudományosnak mondható 
feltevésekre.

Természetesen a tudomány fejlődik, és a fejlődés 
olyan irányt is vehet, hogy sikerül egy minden egyes 
alapjelenséget jól leíró világegyenlet-félét találni. A tu
domány mai állása szerint az alapvető mozgásegyenle
tek, az alapvető kölcsönhatások alakja többé-kevésbé is
mertnek mondható. Azonban az egyenletek és a köl
csönhatások milyenségét nem ismerjük pontosan. Ho

gyan jutottunk el idáig? Amit tettünk, az az, hogy bi
zonyos szimmetria-elveket felhasználva megszorításokat 
kaptunk az egyenletek és a kölcsönhatások viselkedé
sére. Ezek a szimmetriák-megkövetelte megszorítások 
egyes esetekben olyan erősek, hogy teljesen meghatá
rozzák a megfelelő mozgásegyenlet alakját.

Hogy miért pont azokat a szimmetriákat követeljük 
meg, és miért nem másokat, erre nincs válasz. Ha lesz 
is valaha egy még általánosabb modellünk, amely még 
többet tud, és még kevesebb alapfeltevésen alapul, az 
a kérdés akkor is választ vár majd, hogy az alapszim
metria által megengedett vagy megkövetelt világ miért 
alkalmas az élet hordozására.

A kezdeti világegyetem, a forró tűzgolyó, szerkezet 
nélkül forró massza volt. Nyoma sem lehetett benne 
semmiféle ma létező bonyolult szerkezetnek, atommag
nak, atomnak, molekulának, csillagnak, bolygónak, élet
nek, embernek stb. Hogyan keletkezhettek az őskáosz
ból ezek a kifinomult, erősen tagolt rendszerek? Erre 
a kérdésre ma még semmi bizonyosat nem tudunk 
mondani. Mindenesetre az ún. nemlineáris rendszerek 
igazából az utóbbi két évtizedben beinduló erőteljesebb 
kutatása választ adhat arra, hogy legalábbis nagyon egy
szerű esetekben, hogyan emelkedhet ki a káoszból a 
rend.

Hol és hogyan munkálkodhat egy ilyen, állandó fej
lődésben és mozgásban lévő világban Isten? Ez a kérdés 
is előkerült a világegyetem fejlődését tárgyaló előadások
ban, és ebbe a kategóriába sorolható a két magyar részt
vevőnek a konferencián előadott dolgozata is.

Ha a nemlineáris rendszerek fizikai tulajdonságait 
vizsgáljuk, beláthatjuk, hogy a rendszer jövője nem szá
mítható ki, mert bármilyen kis külső behatás a rendszer 
későbbi fejlődését erősen befolyásolhatja. Szinte minden, 
a gyakorlatban előforduló összetett rendszer ilyen, azaz 
bizonytalan, kiszámíthatatlan jövővel rendelkezik. Mivel 
a meghatározó jellegű külső behatások annyira kicsik, 
hogy a kvantummechanika által megengedett határozat
lanságok korlátai alá is eshetnek, a külső befolyás akár 
észrevehetetlen és így követhetetlen is lehet. Az ilyen ha
tások működését még az olyan alapvető megmaradási 
törvény, mint például az energiamegmaradás elve sem 
korlátozhatja. Hogy a jövőt formáló hatások a véletlennek 
vagy isteni beavatkozásnak tulajdoníthatok-e, ezt a tu
dományos módszerekkel el nem dönthető kérdések közé 
kell sorolnunk, vagyis a kérdést csak a hit segítségével 
válaszolhatjuk meg.

Úgy tűnik, hogy mind a világ keletkezésével kapcso
latban, mind Istennek a világban való munkáját illetően 
a tudomány és a teológia harmonikus viszonyba kerül
het. A világ eseményei, bár a folyamatok milyenségét 
szigorú törvények szabályozzák, esetlegesek. A fizikát 
jól ismerő tudós is mindenféle meghasonlás nélkül hi
het a világot a fizikailag semmiből terem tő és azt foly
tonos munkálkodással formáló és fenntartó Istenben. 
Mondhatjuk, hogy számunkra nem eleve lejátszott min
den. a jövőnket Isten nem akarja teljes részletességében 
megszabni. Sok van reánk is bízva, Isten földi képmá
saira, akiket Urunk folyamatosan segít azzal, hogy le
hetőséget ad arra, hogy Neki tetsző módon cseleked
jünk és éljünk.

Végh László
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„A világ eleme”*
(Kol 2,8-20)

Paradigma a teológia és a természettudomány párbeszédéhez

I. A  stoicheia tou ko sm o u  fogalma

a) Szótári jelentés. A stoichon= „rend, sor” főnévből 
ered a stocheia (többes számú, semleges nemű) kifejezés. 
Jelentései: 1) az abc betűi, számok, alapelemek, a tanítás 
elemei; 2) valamely tudomány alapelemei, tételei; 3) alap
anyagok, alkotóelemek; 4) csillagok — a kosmos szerke
zetének elemei; 5) csillaghatalmak, angyalok — a hatalom 
elemei.

b) Kutatástörténte. 1) A „világ elemei”-t (stoicheai tou 
kosmou) régebben angyalhatalmaknak, esetleges gnosz
tikus eredetű, istenellenes démoni erőknek fogták fel, 
melyek a hellenista vallásbölcselet bizonyos formájában 
a csillagokat személyesítették meg, így a kultusz egyik 
tárgyává váltak. Gondoltak egyrészt arra, hogy a perzsa 
elemek (pl. a tűz) tisztelete hatott Kolosséban valamilyen 
gnosztikus és monotheizmusát mégis megőrző zsidó val
lási keveredés formájában, vagy pedig a misztériumval
lások angyalkultuszát vélték a Kol 2-ben leírt tévtanítás 
mögött — 2) Másrészt a kutatástörténetben kialakult 
olyan vélemény is, hogy itt nem angyalhatalmakról, ha
nem tisztán vallási fogalmakról van szó, amilyenekkel 
p l a frígiai (Kolossé Frígiában feküdt) Kybele-kultusz
ban találkozhatunk (erre utalna a pléróma kifejezés: 
1,19; 2,9), vagy a mózesi Törvény tisztelete (amire a 
szombatünneplés: 2,16kk; körülmetélkedés: 2,12 szavak 
utalnak, vö. Gal 4,3.8-10-zel!). — 3) A fenti hipotézise
ket a következő tények cáfolják: ( a) a korabeli szöveg
párhuzamokban a stoicheia csak a „világ” szóval áll 
együtt, magában sehol nem fordul elő, (b) önmagában 
— a „világ” szó nélkül — csak a Kr. u. II. szd.-tól fordul 
elő, akkor valóban már a csillagokra és az azokat moz
gató erőkre vonatkozik, (c) a Kol levél szövege beszél 
démoni-szellemi hatalmakról (1,16 és 2,10), de ezekkel 
kapcsolatban nem említi a stoicheia tou kosmout-t. —
4) A tényekből az az elmélet igazolható, hogy „a világ 
elemei” kifejezésen a Kr. u. I. szd.-ban nem értettek sem 
szellemi hatalmakat, sem tisztán vallási képzeteket, ha
nem egyszerű természetfilozófiai-ismereti fogalmakat, az 
„alkotóelem” jelentése szerint. Ezek az alkotóelemek a 
tűz, a víz, a levegő és a föld  voltak, melyekhez később 
5-ként az éther járult.

II. A  ko lo ssé i tévtanítás filozófiai há ttere

Herakleitosz szerint az istenség változásából adód
nak a természet részeinek harcai, majd a harcok után 
helyreálló egyensúly. Empedoklész a Mindenség négy 
gyökereként említi a tüzet-vizet, levegőt-földet. Egy pse
udopythegoreus kozmológiai töredék szerint a világ- 
egyetem az egyszerű formáktól az összetett formák felé 
halad, de ez a folyamat nem kontinuális és tele van a 
részek összecsapása, majd kiegyenlítődése mozzanataival. 
A természet (fü sis) változásának oka: a világ elemeinek

* A z  E SSSA T  4. konferenciájára készült, s ott megvitatott előadás

harca, majd megbékélése és harmóniára jutása, esetleg 
egy világégés után (stoikus felfogás). Az elemek e har
cában az ember kiszolgáltatott. Lelkének legmagasabb
rendű része azonban szeretne kiszabadulni ebből a ki
szolgáltatottságból. Philo ír arról, hogy a négy elemből 
álló ember halálában mindegyik alkotóelemét visszaadja 
annak az elemnek, melyből vétetett („port s pornak!”). A 
hermetikus irodalom utal arra, hogy a megváltásra vágyó 
ember kiáltása áthat az elemeken, melyek gátolják az 
istenség felé vezető útját. Az említett pseudopythagore
us irat pontosan előírja azokat az aszkétikus gyakorla
tokat, melyek segítségével az ember a világ elemei ural
mától megszabadul, illetve megtisztul és az istenséghez 
emelkedhetik. Ezek az aszkétikus gyakorlatok néhol szó
szerint (!) egyeznek a Kol levél által elítélt tévtanítással. 
Ezért véli J. Blinzler és Ed. Schweizer, hogy a kolosséi 
tévtanítás mögött a már többször idézett pseudopytha
goreus világmagyarázatot kell keresni. Erre utal még a 
philosophia (Kol 2,8; csak itt szerepel az ÚSz-ben); a 
pithanologia (= félrevezető rábeszélés, 2,4); az emberi 
dolgok hagyományozása (2,8); a stoicheia tou kosmou 
félelmének (2,8.20) és a magaválasztotta vallásos meg
nyilvánulásoknak (angyaltisztelet, aszkézis, 2,16-18) 
visszautasítása.

III. Teológiai fe le le tek  „a világ elem e i ”-vel 
kapcsola tos tévtanra

1) Philo és az eredeti Krisztus-himnusz felelete. Philo 
arról ír, hogy a zsidó újévi ünnepen megszólaló kürtök 
a Mindenség alkotóelemeinek kiengesztelődését hirde
tik. Ennek során mind a különféle elemek, mind pedig 
a „fönt” és „lent” (mennyei és földi) világ megbékülnek. 
Mai szempontból figyelemre méltó, hogy ez az esemény 
a liturgiában történik, tehát évenként visszatérő, cikli
kus, nem felei meg az idő irreverzibilis (megfordíthatat
lan irányú) folyamatának, inkább az egyetlen, mindig 
ismétlődő vallási jellegű örökkévalóság-pillanatnak felel 
meg. Philora visszatérve, a kiengesztelés leírásában 
ugyanazokat a szavakat használja, mint a Kol levélben 
található (1,15-20) Krisztus-himnusz: apo-kat-allaxis= 
kiengesztelődés (1,20); eirénopoiésis=  béketeremtés
(1,20), sünestéken=  „összeállt-fennállt” (1,17). Ezek a 
szavak mind nála, mind az ÚSz-ban szinte csak egyszer 
fordulnak elő. Tudnunk kell, hogy az említett Krisztus- 
himnusz előbbi, mint a Kol levél, a szentíró már mint 
kialakult keresztyén hagyományt idézi. Mind Philo, mind 
az őskeresztyén Krisztus-himnusz megegyeznek tehát 
abban, hogy a világ elemei egymással ellentétben állnak, 
s azok csak isteni közbeavatkozásra békülnek meg.

A különbség a két szerző, a hellenista zsidó Philo és 
a keresztyén himnuszíró közt abban áll, hogy az utóbbi 
a terem tést és a m egbékéltetést Krisztusnak tulajdo
nítja. A z  ui. világos, hogy a Kol 1,15-20 főszereplője 
már akkor is Krisztus volt, amikor ez a mű még nem 
került bele az apostoli levélbe. A  keresztyén teológia 
e lső  felelete tehát a természetfilozófia kérdésére az
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volt, hogy a teremtés és a helyreállítás művét nem szabad 
kettészakítani, hiszen m indkettő  centrumában a prae
existens Krisztus, sőt maga a Szentháromság Isten áll.

2) Még érdekesebb eredményre jutunk, ha nem Philo 
és az 1,15-20-ban található eredeti himnusz, hanem az 
apostoli levél szerzője és a himnusz gondolatvilágát ha
sonlítjuk össze. A levélíró ui. egyrészt kibővítette a him
nusz eredeti szövegét (főként az 1,18a és 20a által), 
másrészt értelmezte és tovább folytatta azt (1,21-3,5) a 
tévtan elleni érvelésében.

A himnusznak a levélíró által adott két többlete: elő
ször kibővíti az „és Ő a feje a testnek" kifejezést „az 
egyház” szóval, tehát: „Ő a feje az egyház testének” 
(18a); másodszor a „békét teremtvén” formulához hoz
záteszi: „az Ő keresztjének vére által” (1,20a). Teoló
giailag nézve ezekkel a kiegészítésekkel a himnusznak 
félreérthetetlen krisztológiai értelmet ad. Mert bár bi
zonyos, hogy az eredeti himnusz is Krisztusról szólt (er
re mutat a krisztológiai hitvallást bevezető „aki” formula 
a 15v. elején), de Krisztus neve nem fordult benne elő. 
Igaz, a bővítés után sem fordul elő a himnuszban a 
„Krisztus” név, de az „egyház” és a „keresztjének vére” 
kifejezés minden esetleges vitát kizár, és a himnuszban 
foglaltakat egyértelműen Krisztusra vonatkoztatja. A ter
mészetfilozófiával folytatott párbeszéd szempontjából a 
két krisztológiai bővítés jelentősége az, hogy a „megbé
kéltetés” (1,20) általános értelmű fogalmának a térben 
(egyház) és időben (keresztrefeszítés a történelem egy 
bizonyos pillanatában) végbemenő, tehát körülhatárol
tabb „megváltás” fogalmát adja. Míg az eredeti hellenis
ta-zsidó (Philo) vagy őskeresztyén-liturgikus változat az 
időt évenként ismétlődő körforgásként fogja fel, addig 
az apostoli bővítmény azt egyszeri, megismételhetetlen, 
de mindvégig érvényes kairosnak, időpontnak látja. Köz
ben az „egyház” kifejezést modem szemlélettel nyugod
tan nevezhetnénk ”erőtér”-nek is, annak a helynek, ahol 
az isteni erők hatnak, s így jelen vannak.

A levélíró azonban nem csak a Krisztus-himnusz bő
vítményeiben, hanem az 1,21-3,6 közti szakaszban is ki
fejti gondolatait korának természetfilozófiájával kapcso
latban. Feltűnő, hogy sokkal többet szól anthropológiai, 
mint fízikai kérdésekről: a kosmos jobban érdekli, mint 
a füsis (1,21-23). Az anthropoiógia azonban számára 
nem olyan szempontból érdekes, hogy „miből áll az em
ber?”, hanem abból a szempontból, hogy „kihez tartozik 
az ember, kié az ember?” (2,6-7,9 stb.). Paradox módon 
úgy látja, hogy a Krisztus uralma alá tartozó ember sza
baddá válik a stoicheia tou kosmou, a világ elemeinek 
uralmától (2,15.20). Megfigyelhető az existencia-váltás 
anthropológiai fontossága: az ember az a lény, aki nem 
maradhat az, aki (1,21 k), de nem is kell, hogy az ma
radjon, mert megváltozhat a bűnbocsánat és az új élet 
(2,12-13) által. Az új életet „az egykor és m ost” (1,21- 
22) és a Jen t és fen t” (3,1-2) különbsége minősíti. Fi
gyelemre méltó, hogy az ember fölötti uralomváltást az 
apostol a hatalomváltás (1,15) metaforáján kívül idői 
(„egykor és most”) és térbeli („lent és fent") kategóriák
kal fejezi ki.

IV. N é h á n y  k ö v e tk ez te lé s  a term észe ttudom ány
és a teológia m a i párbeszéd ére  vonatkozóan

1) Tisztában kell lennünk azzal, hogy az ókori ter
mészetfilozófia és a keresztyén teológia találkozása, aho
gyan az a Kol 1-2-ben előttünk áll, történetileg relatív, 
eredendően csak egy adott szellemtörténeti pillanatra 
vonatkozik, s már csak azért sem általánosítható, mert

a későbbi természettudományra hatást gyakorolt a ke
resztyén teológia, de a Kr. u. I. szd-ban erről még nem 
lehetett szó. Mégsem haszon nélküli a mai termé
szettudomány és a mai teológia találkozása során az itt 
szereplő természetfi l ozófi ai képzetek és az azokra adott 
teológiai válaszok egybevetése.

2) A fentebb említett pseudopythagoreus termé
szetfilozófia és annak hatása a Kolosséban nyilván nem 
minősül mai mértékkel természettudománynak. Termé
szeti jelenségek regisztrálásával (tűz, víz, levegő, föld) 
nem vitatkozik a szentíró, de egy bizonyos fajta termé
szetfilozófiával: igen. Nézetünk szerint a teológia illeté
kességi körén kívülre esik az egzakt természet
tudomány, de a kettő közti kapcsolópont például a ter
mészetfilozófia lehet.

3) A keresztyén teológia monotheizmusából monisz
tikus világkép következik. Csakhogy a „monisztikus” 
szót egészen másként kell érteni, mint az E. Haeckel a 
XIX. szd.-ban értette! „Monisztikus” a keresztyén ter
mészetkép, mert a világot nem alkotóelemeire bontva 
kívánja analitikus úton megismerni, hanem teremtés 
(krisis)-ként a maga egységében és a Szentháromság Is
tenre vonatkozásában. Jogosulatlan tehát a keresztyén 
teológiát a „dualisztikus” jelzővel illetni. Magától értető
dő, hogy a teológia nem tagadja a „részek” jelentőségét 
a maguk helyén, és az analízis módszerének jogosult
ságát sem a megismerés során. De nem a „részekből” 
magyarázza az „Egészet”, hanem fordítva: az „Egészből” 
annak részeit.

4) Kapcsolópont lehet teológiai és természetfilozófia, 
illetőleg elméleti fizika közt a tér és idő  fogalma, mivel 
mindkettő a teológiában is használt. Nem szólva arról, 
hogy Augustinus vagy Newton bibliai ihletésű idő- vagy 
tér fogalma mennyire hatott a fizikatörténetben, most 
csak a finom, bibliai distinkciókra utalunk az idő irre
verzibilis folyamata, a döntést váró időpont, a földi idő
be, Isten közelsége által „belerobbanó” örökkévalóság, 
az objektív és szubjektív idő („Az Úrnál 1000 esztendő, 
mint egy nap”), valamint a tér-idő transzformáció (a „le
endő” világnak „felső, mennyei” világgá alakítása) kép
zetével kapcsolatban,

5) A keresztyén teológia természetfilozófiája a terem
tés mellett (után) legjobban az anthropológia kérdésé
ben érdekelt. Eltérően a késő antik világtól, nem az a spe
ciálisan bibliai kérdés, hogy milyen alkotóelemekből áll az 
ember (dichotómia, trichotómia, stb.), hanem az, hogy kié 
az ember? A Kol levél szerint az ember elidegenedett
(1,21) Istentől és önmagától, de ismét közelvalóvá lehet 
Krisztus megváltói tette (1,22) és az új élet (3,1) által. Így 
jut el a keresztyén értelemben vett szabadságig. Ez a sza
badság csak az isteni uralom alatt lehetséges, mely meg
szabadít azoktól az ellentmondásoktól, melyeknek az 
ember — enélkül az uralom nélkül — ki lenne téve. 
A még tapasztalható „Rossz” pedig az eszkhatalógikus 
vég felől értelmezhető.

Bolyki János
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Lét és idő W. Heisenbergnél*
I. L é t  és/vagy Id ő ?

Filozófia történeti á ttek in tés

W erner Heisenberg (1901-1976) a kvantumelmélet.1 
egyik megalapítója. Határozatlansági elvével2 (1927) 
nemcsak a kvantummechanikának3 alapjait fektette le, 
hanem a kvantumlogika4 kifejlesztéséhez is hozzájárult. 
Ez az új logika lényegében a jóslás logikája, hihetetlenül 
nagy szerep jut benne a statisztikának. A valószínűsé
geket, lehetőséget és a probalizmust a modern fizikába 
a kvantumelmélet segítségével vezették be.

A fizikusok matematikája azonban éppúgy hallgat er
ről, mint a hagyományos logika. Mind a matematika tu
dománya, mind a filozófiai logika az idő tudatos kikap
csolásával működik. Más oldalról viszont a fizika a mozgás 
elmélete, azaz olyan tárgyakra vonatkozó elmélet, amelyet 
alapvető módon határoz meg az idő. Így azután a Lét és 
az Idő  közt antinómia5 keletkezik nem csak fizikai, de me
tafizikai szempontból is. Ámbár az idő a valóság alaptu
lajdonságaként érvényesül, mégis kirekesztik a Lét tudo
mányos és filozófiai megfigyelése során. Úgy beszélnek 
a Létről, mintha Idő nem volna. Az időtlen valóságot az 
európai metafizika elvévé emelték. Lét és Idő kultúránk 
filozófiatörténeti hagyományában az egyik legrégibb 
egymással szembehelyezhető két pólus.

Martin Heidegger (1889-1976) éppen ezt a tárgyi kap
csolatot tárgyalta fundamentálontológiájában.6 Ismert fő
műve: „Lét és Idő (Sein und Zeit) első ízben 1927 elején 
jelent meg az Edmund Husserl által kiadott filozófiai és 
fenomenológiakutatási évkönyvben, egyazon évben Werner 
Heisenberg határozatlansági relációjának a tudományba 
történt bevezetésével. Heidegger nagy filozófiai kutatásá
nak utolsó mondata nem lezárt felelet, hanem nyűt kérdés, 
mégpedig: "Vezet-e út az eredeti Időtől a Lét. értelméhez? 
Nyilvánvalóvá válik-e maga az Idő  a Lét értelmeként? He
idegger élete végéig, 50 éven át (1927-től 1976-ig) nem 
adott végérvényes feleletet erre a nyílt kérdésre.

A természettudomány 20. szd.-i fejlődése hozzájárult ah
hoz, hogy erre a nyílt fundamentálontológiai kérdésre felele
tet lehetett találni, és azt ki lehetett fejteni. A biológiában a 
fejlődéselmélet és a fizikában a thermodynamika sok fon
tosat adtak e téren. A relativitáselmélet az időt a térrel 
egyesítette és előkészítette az utat a kvantummechanika ke
letkezéséhez. Technikai-methodológiai okokból azonban 
hagyjuk figyelmen kívül a természettudomány hozzájárulá
sait a Lét-Idő antinómiája feloldására, és korlátozzuk ma
gunkat annak a különleges szerepnek a vizsgálatára, melyet 
eközben Heisenberg határozatlansági elve játszott.

Az itt képviselt tézis így hangzik: a határozatlansági re
lációk a Lét-Idő autonómia következményei, a kvantum- 
mechanika pedig utat nyit a valóság e két paramétere közti 
feszültség feloldására. Heisenberg különös szolgálata ab
ban áll, hogy kvantummechanikai elveinek bevezetésével 
a Lét és Idő problematikájára utalt.

II) W. H eisenberg  és a határozatlansági relációk: 
term észetfilozó fiá i m egalapozás

W. Heisenberg műveinek legkülönfélébb helyein fog
lalkozik a Lét-Idő problematikájával, mégpedig mindjárt

* A z  ESSSAT 4. konferenciájára készült, s ott megvitatott előadás

fizikai tanulmányai kezdetén. Először „A kvantummecha
nikai kinematika és mechanika szemléletes tartalmáról” 
(Über den anschaulichen Inhalt der quantentheoretischen 
Kinematik und Mechanik, 1927) c. írásában vezeti be W. 
Heisenberg a határozatlansági elvet és azt az egyidejűség 
alapvető nehézségeiből magyarázza meg, amint ezt még 
részletesebben elemezni fogjuk. Három évvel később He
isenberg kiadója „A kvantumelmélet fizikális elvei” (Die 
physikalischen Prinzipien der Quantentheorie, J 930) c. 
könyvét, és részletesebb formában határozza meg a kvan
tumelméleti egyidejűség és az időiség általában vett belső 
kapcsolatát.

Első természetfilozófiai főművében, melynek címe: 
„Változások a természettudomány alapjaiban” (Wandlun
gen in den Grundlagen der Naturwissenschaft, 1935) rá
mutat erre a kérdésösszefüggésre. A Nobel-díj átvételénél 
tartott beszédében (1933) fizikális elvének idői feltételhez 
kötöttségéről szólt. Egész életében előszeretettel foglalko
zott a Lét-Idő kérdésének témájával Mindig újból szem
benéz ezzel a kérdéssel és utal korábbi fejtegetéseire.

Újból világosan és érthetően beszél Heisenberg erről 
a témáról, mégpedig második nagy tudományos teljesít
ménye, azaz az elemi részek egységes mezőelmélet kidol
gozása során, amit a háború utáni időkben vezetett be. E 
témára tartozó alapgondolatait az időiség vonatkozásában 
„Az időfogalom paradoxiája az elemi részek elméletében” 
(Paradoxien des Zeitbegriffs in der Theorie der Elemen
tarteilchen, 1551) című cikkében foglalja össze. Ezt a Göt
tingeni Tudományos Akadémia 200 éves fennállása alkal
mából rendezett ünnepség emlékkönyvében adták ki.

„A határozatlansági relációk a jelenlegi (egyidejű), kü
lönféle kvantumelméleti tényezőkről szőlő ismereteink pon
tossági fokozatára vonatkoznak." Ilymódon fordítja Heisen
berg figyelmünket az Idő ("jelenleg/egyidejű"), azaz a kvan
tumelmélet alapvető paramétere felé. Az egyidejűség te
remti meg a hely és sebesség megfigyelésének egész prob
lematikáját. A hely- és sebességmeghatározás fontossága 
az egyidejűség előfeltételezésétől függ. Ha nem lenne 
igény az atomi mérések pontosságára, akkor nem jelen
tene problémát az egyidejűség. Mivel azonban a különféle 
kvantumelméleti tényezők (hely és sebesség) jelenlegi is
meretének pontossági foka határozatlan marad, előáll az 
atomi események jövőbeni ismeretének határozatlansága.

Heisenberg világossá teszi, hogy határozatlansági elve 
az időiség közvetlen következménye. Az ő szavaival: „Vi
lágossá vált, hogy az anyag nem állhat egyidejűleg hullá
mokból és részecskékből.” Az egyidejűség áll a hullám- 
partikula antinómia hátterében. Nem a Lét önmagában, 
hanem az Idő vonatkozása a Létre adja a kvantumelmélet 
fő kérdését. Idő nélkül egyszerű volna a Lét, de mivel az 
Időt a Létbe bele kell tagolni, ezért a természetfilozófiai 
jellegű kérdések egész sora áll elő. A határozatlansági re
lációk éppen ezeket a Létre és az Időre vonatkozó kér
déseket fejezik ki. Heisenberg véleménye szerint „Nyil
vánvaló, hogy hullám- és korpuszkulakép kritikátlan, egy
idejű alkalmazása közvetlen ellentmondásokhoz vezet”

Az egyik oldalon a jelenidejűség (egyidejűség), a má
sikon a hullám-részecske-dualizmus vezetnek el a hatá
rozatlansági elvhez. „A határozatlansági relációk e 
levezetésére ismét a partikula és hullámkép egyidejű 
használata jellemző.” Egyidejűség és határozatlanság egy
mást feltételezik. Ezért vezeti be Heisenberg a históriai, 
illetve történeti gondolatot a mikrofizikába. „Mindenek 
ellenére ezeknél az (atomi) folyamatoknál visszamarad
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egy tovább nem redukálható statisztikus, majdnem úgy 
mondhatnánk: históriai elem.”

A valószínűségnek igen fontos szerepe van a kvan
tumelméletben. Heisenberg szerint a következő megál
lapítás érvényes erre: „A kvantummechanika törvényei 
elvileg statisztikai jellegűek. Ha egy atomi rendszer összes 
meghatározó részét egy kísérlet segítségével megállapí
tottuk, ettől általában még nem lehet előre pontosan meg
mondani a rendszer jövendő megfigyelésének 
eredményét.” A statisztika úgy néz ki, mint elhajlás a 
mechanikától. A pontosság követelményét föladják. He
isenberg szavaival: „Mert még abban az esetben sem ha
tározzák meg a kristályképződés alakját a 
kvantummechanikai törvények, amennyiben a kris
tályképződés előtt a folyadék állapotát teljesen ismerjük. 
A szabályszerű formák képződése csak rendkívüli módon 
valószínűbb, mint egy formátlan darab keletkezése, de 
a végső forma a maga keletkezését a véletlen egy elvileg 
tovább nem analizálható elemének köszönheti.”

A valószínűség az időtől függ. A statisztikusságnál egy 
állapot jövőbeni ismeretéről van sző. A tapasztalat a jövő 
ismerete a jelen alapján. Az Idő a Lét horizontjának tűnik. 
A fizika az időben lefolyó eseményeket vizsgálja. Ilyen 
szempontból az Idő a Lét egyik paramétere. A heisenbergi 
határozatlansági reláció probabilisztikus (esetleges, való
színű) természete éppen a Lét időszerkezetére utal.

III. H eisenberg  és H eidegger közö tt: 
fu n dam entálontológiai kö v e tk ezm én y e k

Összefoglaljuk gondolatainkat. Werner Heisenberg a 
Lét és Idő kapcsolatával fizikusként és nem metafizikus
ként foglalkozik. Megérti a Lét időbeli szerkezetét a fi
zikában. Határozatlansági elve a Lét-Idő antinómiából 
adódik. Három területen látja Heisenberg a Létnek az 
Idővel kapcsolatos viszonyát:

1. az atomi megfigyelések jelenidejűségénél és pon
tosságánál: az atomi rendszerre vonatkozó jelenlegi is
mereteink pontatlanok maradnak. Ezért nem nyerhetünk 
abszolút pontos ismereteket a jövőről. Csak megközelí
tésekre vagyunk utalva.

2. az egyidejűség és a hullám-részecske kettőség: az 
atomi történések kettős, partikuláris (részecske-szerű) 
hullámtermészete kizárja idői, jelenidejű koexistentiáju
kat (együtt létezésüket). Az Idő: a Lét elháríthatatlan tu
lajdonságának bizonyul.

3. a valószínűség és az időiség: a kvantumelmélet a 
statisztikára utak. Az atomi folyamatok mérésénél mu
tatkozó pontatlanság elvezet a jövőre vonatkozó ismere
teink határozatlanságához. Itt a históriai mozzanatnak 
rendkívül nagy szerepe van. E tekintetben is látjuk az 
időnek a Létre vonatkozó jellegét.

Heisenberg és Heidegger köré tanítványok és barátok

D r. H afenscher K áro ly :

csoportosultak. A fizikus természetfilozófiai belátásai és 
a metafizikus fundamentálontológíai gondolatai egy bi
zonyos ponton, a Lét-Idő kérdésére vonatkozóan egybe
estek. Észrevehetjük barátaik, mint Georg Picht, Carl 
Friedrich von Weizsäcker műveiben a nézetek egybee
sését, ugyanúgy tanítványaik esetében is, ilyenek többek 
között G. Altner vagy A. M. Klaus Müller.

Carl Friedrich von Weizsäcker megállapítja: „A kvan
tumelmélet alapfogalmai idői jellegűek.” Utal arra, hogy 
az időre vonatkozó kijelentések logikája alkotja a „kvan
tumlogika” alapjait, mivel a fizikának ahhoz, hogy tapasz
talati tudomány lehessen, az időre kell vonatkoznia. Még 
egy lépéssel tovább megy és feltételezi: „Ha az idő a 
Lét horizontja, akkor a kvantumelmélet koppenhágai ma
gyarázatában7 nincs paradoxia.”

Georg Picht filozófiailag fejti ki ezt a tényállást Peter 
Mittelstaedt a kvantumlogika, azaz az idői kijelentések 
logikája érvényességének problémájával foglalkozik. A. 
M. Klaus Müller az idői kijelentés ún. fizikai logikájával, 
foglalkozik behatóan, és hangsúlyozza: „Míg Arisztotelész 
klasszikus logikája elkerüli az időtlen ellentmondásokat, 
addig az új logika csak az időtől függő kijelentések el
lentmondást szabadságának kifejezése, ami egyazon idő
ben ellentmondás volna, nem szükségképpen ellent
mondás különböző időkben.”

Günther Altner a Lét és Idő viszonya világnézeti kö
vetkeztetéseit vonja le a természettudományi felfedezések 
alapján: „Sürgőssé vált, hogy az időt a természet alap
struktúrájaként írjuk le. De ha úgy van, hogy minden, ami 
van, az időben áll fenn, akkor tilos a mindig azonosnak 
maradó idő mintájára a dolgok determináltsága mecha
nisztikus eszméjét továbbra is fenntartani A múlt és jövő 
irreverzibilis (megfordíthatatlan) átmenetében válik nyil
vánvalóvá a valóság, amelynek nem juthatunk a birtokába, 
hacsak nem engedjük, hogy az győzzön meg minket. Az 
ökológiai krízisben az az alternatív tudomány, hogy részt 
veszünk az élet időhöz kötöttségében, nem pedig az, hogy 
objektivizálható ismérvek alapján rendelkezünk azzal.”

(fordította: Bolyki János) 
Marios Begzos 

az Athéni Egyetem Theologiai Fakultása 
vallásfi lozófi ai tanára

JEGYZETEK

(Néhány atomfizikai fogalom magyarázata, melyek az előadásban előfor
dulnak: 1. kvantumelmélet“  a sugárzások, ezen belül a fény nem folyama
tos. hanem apró mennyiségekben (kvantum) történő kibocsátására adott 
atomfizikai magyarázat. — 2. Határozatlansági reláció= Heisenberg-beve
zette formula az elemi részek kettős természetének egyidejű meghatározha
tatlanságáról. — 3. Kvantummechanika— a kvantumelméletben vizsgált je
lenségek fizikai törvényeinek leírása. — 4. Kvantumlogika= a klasszikus lo
gikát határesetnek tekintő, a kvantummechanikai jelenségekre alkalmazha
tó többértékű logika. — 5. Antinomis=  ellenkezőnek látszó törvények egy
idejű fellépése. — 6. Fundamentálontológia= a filozófiának a Lét alapjait 
vizsgáló része. — 7. Koppenhágai magyarázat=  N. Bohr dán fizikus és isko
lája magyarázata kvantummechanikai kérdésekről.)

A keresztények felelőssége 
a mai magyar társadalomban*

Köszönöm a megtisztelő, megelőlegezett bizalmat, a 
felkérést a protestánsok hangjának megszólaltatására. 
Mondandómat, véleményemet 10 pontban foglaltam 
össze, az adott időkeretben.

1. Magyarországon jelen vannak a protestánsok is.

Ezért egyértelmű, hogy az Önök pártjában a keresztény 
szó nem jelent egyszerűen római katolikust. Bár külö
nösen az utóbbi években, nem utolsó sorban a II. Va
tikáni Zsinat hatására, minden szinten javult a viszony 
a római katolicizmus és a protestáns egyházak között,
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mégis természetesen külön színt képviselnek a Refor
máció egyházai. A 2 /3-1 /3-os arányt tudatosan ismer
nünk kell, ha magyarországi keresztényekről beszélünk. 
Mind nemzetünk kultúrájában, morális arculatának ki
alakításában, mind társadalmunk építésében nem ha
nyagolható el a magyar protestánsok szerepe. Ez nem 
csak puszta jelenlétet, hanem cselekvő részvételt, aktív 
participációt is jelent. Nyilván az Önök pártja sem 
mondhat le a magyarországi protestánsok hozzájárulá
sáról...

2. Noha legjobb ismereteim szerint a római katolikus 
egyház sem egységes tanításbeli hangsúlyaiban és élet
gyakorlatában, a protestantizmuson belül még árnyal
tabb a helyzet. Mindenben egységes protestantizmusról 
beszélni ma naívság volna. Amint római katolikusok kö
zött sok különbség lehetséges és van, akár a II. Vatikáni 
Zsinat hatásának megítélésében, akár a mai magyar po
litikai, gazdasági, kulturális helyzet megítélésében, 
ugyanígy a protestantizmuson belül is többféle irányzat
ról, trendről, tendenciáról beszélhetünk. Mégis a keresz
ténység e két nagy ágában ma is vannak olyan mara
dandó értékek, amelyek segíthetik társadalmunkat a 
megújulás folyamatában, népünk szellemi, erkölcsi gaz
dagításában, egy tisztább, felelősségteljes életfelfogás és 
-folytatás kialakításában.

3. Bár a protestantizmus nem tud felmutatni olyan 20. 
századi dokumentumokat, mint a római egyház — gon
dolok elsősorban a II. Vatikán Zsinat dekrétumaira és 
a mai társadalmi kérdésekkel is foglalkozó pápai encik
likákra —, ez semmiképpen sem jelenti, hogy nekünk 
utoljára a 16. században volt aktuális mondanivalónk. M i 
is a 20. század utolsó évtizedében élünk, a 21. század 
előszobájában, és hitünk és keresztény erkölcsünk re
leváns, a kornak megfelelő módon jut kifejezésre szóban 
és tettben egyaránt. Világszervezeteink nagygyűlései és 
a Magyarországon tartott európai és más nemzetközi pro
testáns gyűlések, ezek üzenetei ékesen bizonyítják ezt. 
Azt szeretnénk, ha az Önök pártja nem csak nevében, 
de ténylegesen is figyelembe venné sajátos hangunkat...

4. Az eddigiekből az tűnhetett ki, hogy az előadó in
kább elhatárolni akarja magát, mint befogadni másokat 
— ennek ellenkezője igaz! A keresztény közeledésnek 
nem csak barátja, de munkálója is vagyok, erőm szerint 
a legkülönbözőbb szinten. Éppen ezért hangsúlyozom, 
hogy fontosabb az, ami összeköt római katolikusokat és 
protestánsokat, mint ami elválaszt: az első 1500 éves 
múlt, a Szentírás használata, a Szentháromság-hit, Jézus 
Krisztus megváltói szolgálata, közös istentiszteleti szöve
geink: Miatyánk, Credo... Protestánsok között pedig ma 
is érvényes a négy alapelv egyezése: a Sola Scriptura 
(egyedül a Szentírás), a Sola gratia (egyedül kegyelemből 
válunk igaz emberekké), a sola tide (egyedül hitből ért
hetjük Isten útjait), s legfőképpen a Solus Christus (egye
dül Jézus Krisztus a mi urunk).

5. Szociális, társadalmi téren is van mondanivalónk 
és jellegzetes keresztény életvitelünk. Nem vagyunk egy
szerűen a társadalom tükörképe. Nem is csak kritikánk 
van — noha az építő kritikára nagy szükség lehet —, 
hanem cselekvő módon, segítőe n és felelősen vesznek 
részt protestáns felekezeteink tagjai a mai élet kialakí
tásában.

6. Nem vonulunk ki. tehát, szent exodussal a mai bo
nyolult társadalmi életből, hanem sóként, kovászként 
igyekszünk szolgálni... Nem az a feladatunk, hogy mi al

kossuk meg a tökéletes társadalmat (societ perfectat) vagy 
egy ún. kontraszt-társadalomként mindenképpen mind
annak ellentéte legyünk, ami kereszténységen kívül élők 
társadalmában folyik. Kizárás, kirekesztés nélkül embe
rekkel együtt akarjuk megvalósítani a megújulást, meg
tisztulást, emberhez méltó életet.

7. Nem feledhetjük, hogy maga a protestáns szó is 
eredetileg pozitív megjelölés volt: pro — testálás vala
miért, valami érdekében tanúskodás. Már a speyeri bi
rodalmi gyűlésen (1529) ilyen értelemben és nem csupán 
a tiltakozás értelmében használták először ezt a kifejezést. 
A protestáns életfolytatásra is jellemző, hogy nem cont
raegzisztencia, nem is csupán coegzisztencia akar lenni, 
hanem proegzisztencia.

8. Tartalmilag és a gyakorlatban mit jelent ez?: a) 
pásztori magatartást. Annak ellenkezőjét, amit kaini ma
gatartásnak szoktunk nevezni. Kain pimasz kérdése ez 
volt: Avagy őrizője vagyok az én atyámfiának? A válasz 
egyértelmű: igen. Jézus követője ilyen másokat őrző 
pásztortípusú ember. — Jézus maga a másokért élő em
berként járt közöttünk — a man for others. — Nem 
volt idegen tőle semmi, ami emberi, és nemcsak a szí
vére, de a vállára is vette az emberek bűneit, bajait. b) 
A protestáns ember felelős embernek tudja magát, aki 
Isten előtt felelős tetteiért, gondolataiért, érzelmeiért, 
magatartásáért. c) A protestáns ember megbecsüli az 
emberi szót, hisz Isten szava is erre kötelezi. A tiszta, 
becsületes, segítő emberi szót. d) Tradicionális keresz
tény értékek hordozói vagyunk mi is: a hit, a remény, 
a szeretet — az ilyen értékek. Mi ajándékoknak nevez
zük, amivel Isten gazdagítja életünket. A bizodalmas 
hit... az egységet munkáló szeretet... és a nehéz helyzet
ben is egyértelmű reménység. Ezek nem muzeális érté
kek, hanem életformáló mai erők. e) A protestáns ke
resztények mindig kultúrát szerető emberek voltak: köl
tőink, íróink, művészeink, iskoláink mind ezt tanúsítják. 
f) Anyagiak dolgában hű sáfárok akarnak lenni a pro
testánsok, akik a napi kenyeret Istentől kérik, hűsége
sen dolgoznak (gondoljunk az ún. protestáns országok 
munkamoráljára) és tiszteletben tartják az ember és a 
köz tulajdonát, g) Családszerető emberek a protestán
sok, nálunk a papcsaládok és hívő népünk családi élete 
mindig a bizonyságtevés, a hiteles tanítványság megnyil
vánulása volt. Az iskola mellett a családban folyt a kö
vetkező nemzedék nevelése. Ideális kép? Túlságosan 
szép, hogy igaz lehessen? — Nem hiszem...

9. A magyar protestánsok éppen kisebbségi helyze
tüknél fogva sok-sok kapcsolatot tartanak fenn hatá
rainkon túl é lő  h ittestvéreinkkel, és ez megóv  
mindenfajta provinciális látástól és arra képesít, hogy 
akár európai, akár globális távlatokban gondolkodjunk. 
Az ún. klasszikus protestantizmusban az angolszász, sváj
ci, holland kapcsolatok (református egyházakra gondolok) 
éppen olyan fontosak, mint a német, skandináv, finn kap
csolatok —, s most evangélikus felekezetem áll előttem.

10. Amikor a keresztények felelősségéről beszélünk 
a m ai magyar társadalomban, mindezt nem magas szó
székről vagy magas lóról mondjuk, kitanítva másokat, 
hanem egyszerűen annak tudatában, hogy a mai Ma
gyarországnak ennek a sokarcú és sokharcú országnak 
és keserves sorsú, de most szabad népének szüksége 
van arra, amit mi is hozzájárulásunkként felajánlhatunk. 
Bizonyára az Önök pártja is szívesen fogadja ezt a fajta 
ajánlatot...

*(A szerző az evangélikus Lelkipásztor c. folyóirat szerkesztője, c. teológiai tanár. Fenti előadását a KDNP április 24-i, Gödöllőn tartott első  kongresszusán 
mint felkért nem párttag tartotta. A  másik felkért hozzászóló Jelenits István piarista rendfőnök volt.)
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Szabó Zoltánra emlékezünk
Többen és több helyen elmondottuk már a közelmúlt

ban, hogy a Sárospataki Református Kollégium törté
netében, az 1952-es felszámolását megelőző három évti
zed mind külső, mind belső épülését tekintve egy felfelé 
ívelő, tartalmas korszak volt. Természetesen ezt a pozitív 
fejlődést, növekedést és gazdagodást Istentől elhívott, tá
lentumokkal megajándékozott emberi eszközök, jeles ta
náregyéniségek is munkálták. Ennek a három évtizednek 
elég részletes elemzését és ismertetését a Theologiai 
Szemlében 1989-ben elvégezte egy tanulmány. Ennek a 
korszaknak volt jelentős tanító és nevelő személyisége 
Szabó Zoltán, a gyakorlati theologiai tanszék professzora.

1902. november 24-én született Alsó-Szuhán, Gömör 
megyében. Édesapja Szabó István tanító, aki családjával 
a következő éven Hernádszentandrásra költözött, s lett 
ott az iskola igazgatója. Azok közé az igen tiszteletre méltó 
tanítók közé tartozott, akik a gyermekek oktatásán és 
nevelésén túl az egész faluközösség szellemi, lelki és 
anyagi felemelkedésén önzetlenül munkálkodtak. Szabó 
István ezt úgy is tette, hogy igen komoly gondot fordított 
a tehetséges falusi gyermekek továbbtanulására. Olyan 
ember volt, akinek munkáját és emlékét halála után is 
megbecsülte, s szeretettel emlegette népünk. A tehetséges 
gyermekeket általában a tájegység, az egyházkerület kol
légiumába, Sárospatakra irányította. Fiát, akinek igen jó 
szellemi képességei már gyermekkorában kiderültek, 
szintén a sárospataki Kollégiumba íratta be 1912-ben. 
A gimnáziumi osztályokat kitűnő eredménnyel végezte, 
1920-ban. érettségizett kitűnően. Utána a Sárospataki Re
formátus Theologiai Akadémián folytatta tanulmányait. 
Már első éves korában bekapcsolódott az első világhá
ború után kibontakozó diákmozgalomba. Egyike lett an
nak a harminc fiatal theologus diáknak, akik 1921. július 
11-én Siófokon megalapították a Soli Deo Gloria Diák- 
szövetséget.2 Még ebben az évben, a balatonkiliti kon
ferencián a mozgalom egyik céljaként az új lelkipásztori 
személyiség kialakításán való munkálkodást jelölték meg: 
„Mi, akik a jelen konferencián résztvettünk, világosan 
megláttuk, hogy csak az lehet igazi lelkipásztor, aki ta
lálkozott lélekben a Jézus Krisztussal, mint az ő személyes 
Megváltójával, és aki élő összeköttetésben van az örök
kévaló Istennel. Kimondjuk tehát, hogy azokat, akiknek 
életében ez a találkozás soha nem történt meg, és ez 
az összeköttetés hiányzik, nem tekintjük igazi lelkipász
toroknak. Ebből levonjuk a következményeket magunkra 
nézve is, és lelkünk bensőséges vágyakozásával, a csen
des órák minél gyakoribb megtartása által arra törek
szünk, hogy Isten kegyelméből a mi életünkben 
megtörténjék a találkozás."3 Az SDG 1923-i gönci kon
ferenciáján Szabó Zoltánt a Diákmozgalom egyik titká
rává választották. Ekkor választotta jeligéjévé a mozgalom 
a 2Tim 2,3-at, „Te azért a munka terhét hordozzad, mint 
a Jézus Krisztus jó vitéze.” Az SDG Diákmozgalom esz
méihez és eszményeihez, amely később nem csupán a 
református theologusok, hanem a világi egyetemi és fő
iskolai hallgatók, sőt a középiskolások diákmozgalmává 
is vált, Szabó Zoltán végig hű maradt. Ahhoz a célki
tűzéséhez is, hogy a mozgalom a diákság között végzett 
tevékenységével olyan, az Isten Igéjét szemléletébe, ma
gatartásába beépítő értelmiséggel ajándékozza meg a ma
gyar társadalmat, amely nem csak a magyar református 
gyülekezetek vezetésében és szolgálatában, hanem a ma
gyar társadalom kulturális, gazdasági és politikai életében 
is pozitív tényező lehet.

Szabó Zoltán theologiai tanulmányait is lelkiismerete
sen, szorgalmasan és eredményesen végezte a pataki lel
készképző főiskolán. Az iskola alapítványi ösztöndíj-rend
szere segítette az anyagiakban nem bővölködő tanítói csa
lád tehetséges fiát. Egyik másodéves korában írott, „Au
gustinus és Rousseau confessioinak összehasonlító ismer
tetése” c. pályamunkájáért komoly jutalmat kapott, de 
pénzbeli jutalomban részesült a francia nyelvben és az 
exegetikai tudományokban elért eredményeiért, továbbá 
az énekkari munkában kifejtett fáradozásaiért. Az 
1923/24. tanévben a Főiskolai Ifjúsági Egyesület elnöke, 
az Egyesület lapjának, a Sárospataki Ifjúsági Közlönynek 
a főszerkesztője. Az ifjúság lapjában kisebb cikkei mellett 
több részletben jelent meg egy nagyobb lélegzetű, lélek
tani tárgyú tanulmánya „Az álom” címmel. Mivel erősödő 
hitéből és személyes Megváltójával, Krisztussal mélyülő 
közösségéből arra a meggyőződésre jutott, hogy már a lel
kipásztori szolgálatra való felkészülés is szent dolog, tu
datosan és elszántan küzdött az ifjúsági lap hasábjain is 
az akadémiai ifjúságban az első világháború után is ta
pasztalható léha, igénytelen szemlélet ellen, amely a he
gyaljai bor fogyasztásában sem tudott mindig mértéket 
tartani. Egyik cikkében, amelynek címe a „Diékélet” volt, 
egyebek mellett ezt írta: „...a diákélet a nemzeti életnek 
a reservoirja, a diák nem a magáé, hanem már ma a jö
vendőé.”4

Első lelkészképesítő vizsgája után nem sokkal, 1924 
őszén az iskola ösztöndíjával Berlinbe ment, s az egye
temen két félévet hallgatott.5 Egy szemesztert Mahling 
professzor irányításával gyakorlati theologiai stúdiumokat 
végzett, majd Spranger professzor vezetése mellett az if
júsági evangéliumi mozgalmakkal és a cserkészettel is
merkedett. Közben igyekezett a német nyelvet is jobban 
elsajátítani. 1925-ben a Stipendium Bernardium elnye
résével három és fél hónapot tanult az Utrechti Egyetemen, 
ahol szintén gyakorlati tanulmányokat végzett, s igyeke
zett megismerni a hollandiai református gyülekezetek éle
tét. A nyár végét Franciaországban töltötte, s tájékozódott 
a francia reformátusok helyzetéről. Néhány napra Ang
liába, Londonba is átrándult.

Az 1925/26-os iskolai évben segédlelkészként Sátor
aljaújhelyen középiskolai hitoktatói szolgálatot látott el. 
1926 szeptemberében tett második lelkészképesítő vizs
gát, ezt is, mind minden eddigi vizsgáját, jeles ered
ménnyel. Már előtte, a nyári Egyházkerületi közgyűlés 
helyettes tanárként megbízta a Sárospataki Református 
Theologiai Akadémia gyakorlati theologiai tanszékének 
az ellátásával. Munkájáról egy év elteltével a pataki kol
légium vezetése már elismerően nyilatkozott: „...fiatal kar
társunk úgy munkálkodott..., hogy elismerés és dicséret 
mellett egy szebb jövő reménysége csillan fel lelkész
képzésünk terén, ...legszebb reményekkel nézhet a pataki 
iskola a fiatal tanár, az alma mater hű fia, saját neveltje 
működése elé.”5

Egy darabig, mint nőtlen tanár, a nyári szünidőket kül
földön töltötte. 1927 nyarán Berlinben a Collegium Hun
garicum-ban kutatómunkával gyarapította ismereteit, de 
három hétre Dániába, néhány napra Svédországba is el
látogatott ismerkedni a skandináv protestantizmussal. 
1928 nyarát Tübingenben töltötte, gyakorlati theologu
sokkal cserélték ki tapasztalataikat, s az egyetemi könyv
tár szakanyagát tanulmányozta. Innen két hétre 
Schweizbe ment, egy kis gyülekezetbe, annak életét igye
kezett megismerni.

119



Közben megszilárdult a helyzete a gyakorlati theologiai 
tanszéken, amiről az évi közigazgatói jelentés így emlé
kezett meg: „Szabó Zoltán theologiai helyettes tanárt az 
akadémiai szék ajánlatára az állandóság jelével tüntette 
ki az elöljáróság. Kimondotta az Egyházkerületi Közgyű
lés, hogy továbbra is alkalmazza...; ha a theologiai doktori 
fokozatot elnyeri, rendkívüli tanárrá, ha még azon felül 
egyetemi magántanári képesítést is szerez, akkor rendes 
tanárrá lépteti elő. Úgy hisszük, hogy ez az előlegezett 
bizalom a legméltóbb érdemek jutalmazása."7

Igyekszik is megfelelni az irányában megnyilvánuló bi
zalomnak. Előadásaira alaposan készük, s tanítványai 
visszaemlékezései arról beszélnek, hogy azok magukkal 
ragadóak voltak. Mind a katedrán, mind a tanítványaival 
való egyéb érintkezéseiben és kapcsolataiban arra kon
centrált, hogy Isten Igéjére alapozott gyakorlati theologiai 
elméletét a hallgatók szolgálatra való felkészülése közben 
már a mindennapi iskolai életükben is éljék meg. Az Isten 
Igéjével való naponkénti táplálkozásukat a naponkénti, 
írásban is rögzített ún. magán-exegesis által igyekezett 
állandóvá tenni. Ezen túl személyisége súlyának egyéni 
ráhatásával is arra törekedett, hogy hallgatóiban úgy for
málódjék ki a hivatástudat, hogy szemléletük, magatar
tásuk tükrözze a keresztyén személyiség, a Krisztus 
szolgája mások által is érzékelhető jegyeit.

Szakterületével összefüggő tartalmú cikkeket és tanul
mányokat publikált a helyi8 és országos egyházi sajtóban. 
Felkérést soha nem utasított vissza, amikor különböző 
iskolai, belmissziós és népművelési rendezvényekre, szol
gálatra kérték. Ezekben az években intenzíven foglalko
zott a cserkészet elvi és gyakorlati problémáival. Ennek 
egyik lecsapódása egy német cserkészújságban, a Spa
eher-ben, „Die ungarische Spaeherbewegung” címen 
összefoglalta a magyar cserkészmozgalom múltját és je 
lenét. A már öt éve működő középiskolások cserkész- 
csapata mellett, zömükben a pataki gimnáziumból jött 
theologusokból megalakította az öreg cserkészek Timot
heus csapatát 1926-ban, ezen belül a vízicserkész tago
zatot. A pataki cserkészmozgalomnak, a középiskolások, 
a földműves és iparos ifjak csapataiban, a kallódó gye
rekekből verbuvált Pipacs őrsben folyó munkának mind
végig szellemi irányítója volt.

Maga is tevékeny részese lévén az egyházunkban ki
bontakozó belmissziós mozgalomnak, Patakon a theolo
gusokat is mindig bekapcsolta a pataki gyülekezet 
gyermekmunkájába, a vasárnapi iskolai foglalkozások ve
zetésébe, a háziistentiszteletek tartásába és a tanya
misszióba. A tanítóképző és a gimnázium ifjúsága 
körében szervezett bibliakörökben is az általa hetenként 
felkészített theologusok szolgáltak.

Amikor 1930. május 11-én Móricz Zsigmond meglá
togatta régi iskoláját, s megtörtént a „nagy kibékülés”, s 
az író a tiszteletére rendezett irodalmi délutánon diákko
rára visszaemlékező előadással, a Bornemissza Péter 
Elektra-fordításának tökéletességéről és szépségéről ké
szített tanulmányának és egyik készülő regénye részleté
nek a felolvasásával szolgált, az összejövetelt Szabó Zol
tán nyitotta meg „Móricz írói egyénisége” című előadásá
val.9 Ekkor kezdődött az a barátság Móricz Zsigmond és 
Szabó Zoltán között, amely később a közös kulturális és 
társadalmi, sőt politikai küzdelmekben bajtársivá alakult. 
Móricz Zsigmond haláláig öccsével, Móricz Miklóssal 
együtt támogatta Szabó Zoltánnak a pataki, később a töb
bi református népfőiskola szervezésével és működtetésé
vel. kapcsolatos erőfeszítéseit, valamint képviselősége ide
jén a szélső jobboldallal folytatott politikai küzdelmeit.

Szabó Zoltán 1930 júniusában Sátoraljaújhelyen kö
tött házasságot Rácz Irénnel, akiben „hozzáillő” társat ka

pott. 1931 augusztusában azonban felesége hirtelen tá
madt, gyógyíthatatlannak bizonyult betegségben elhunyt. 
Rettenetes lelki megrázkódtatást jelentett ez számára, 
amely majdnem összeroskasztotta. Ennek mélységeit 
2000-ig zárt anyagként őrzik a pataki Nagykönyvtár Kéz
irattárában azok a füzetek, amelyekbe fájdalmas érzéseit 
és gondolatait leírta. Méltó társának elvesztésével kez
dődtek el Szabó Zoltán életében a nagy próbatételek, 
amelyek sokak, köztük kortársai szerint is, őt alkotásra 
edző kereszteknek bizonyultak. Szinte az aszkézisig sú
roló önfegyelmezéssel, a minimálisra csökkentett mate
riális, de felfokozott lelki és szellemi igényességgel vetette 
bele magát még jobban a tanári, a nevelői és lelkészi 
munkájába.

Nem sokkal felesége halála után újabb próbatételként 
a „Korán sötétedik” című, diákszerzők antológiájának ál
tala írt bevezetése miatt szakadt rá az akkori államha
talom és a konzervatív egyházkormányzat üldözése.10 
Ebben a szépirodalmi antológiában négy fiatal theologus 
szerző szárnypróbálgatásaiban érződik annak a kornak 
szociális és társadalmi problémáit balról szemlélő, a ve
zető réteg, még az egyház mulasztásait is látó és elítélő 
fiatalok véleménye. Az előszóban Szabó Zoltán az iránta 
őszinte bizalmat tanúsító diákjait atyai barátként szerető 
professzor, lényegében néhány gondolatot hozott fel 
mentségükre, amit a hatalmon lévők nem akartak meg
érteni, és nem tudtak megbocsátani. Az egyházkerület 
elnöksége a kötet hozzáférhető példányainak elkobzását 
rendelte el, s az egyházkerületi ügyész véleménye alapján 
Szabó Zoltán ellen fegyelmi vizsgálat indult. A kötet szer
zői közül kettőt a theologiáról is eltávolítottak. Lehet, hogy 
Szabó Zoltánnak is ez lett volna a sorsa, de az akkori 
ifjúság azt nyilatkozta, hogy professzoruk elbocsátása 
esetén ők is elhagyják az akadémiát. Ezért meghosz
szabbodott Szabó Zoltán fegyelmi ügye, s 1933-ban dor
gálással és pénzbüntetéssel ért véget, illetve ahogy 
nemsokára kiderült, a Belügyminisztérium mint megbíz
hatatlan elemet nyilvántartásba vette. Mint megbélyegzett 
embernek, neki is még sokáig kellemetlenkedtek olyanok, 
akik ilyen esetben mindig akadnak. Például 1932-ben 
már nyomás alatt volt egy prédikációs kötete, de elren
delték a nyomtatás azonnali abbahagyását, s az elkészült 
öt ív, nyolcvan oldal megsemmisítését. Tudtommal egyet
len példány maradt meg a „Testamentum” című csonka 
műből, ma a pataki Nagykönyvtár őrzi.11

1932 december 13-án theologiai doktori szigorlatot 
tett a debreceni Egyetemen, summa cum laude ered
ménnyel. Disszertációjának címe: „Az ifjúság lélektana 
és az ifjúság lelkigondozása.” A debreceni theologiai fa
kultás akkori dékánja, Révész Imre felszólította Szabó 
Zoltánt, mivel eddigi tanulmányait mindig jelesen végezte, 
kérje a sub auspiciis gubernatoris doktorrá avatását. Ezt 
a kérését az egyetemi tanács elutasította.

Tartozunk az igazságnak azzal a megjegyzéssel, hogy 
Elekes Imre, akkori gimnáziumi igazgató kivételével a pa
taki Kollégium tanárai Szabó Zoltán mellé álltak. Közvet
len tanártársainak, a theologiai tanároknak a véleményét 
foglalja össze az 1933. május 17-én tartott kari gyűlés 
jegyzőkönyvének 5. pontjában, itt a 3-5. bekezdésekben 
fogalmazott jellemzés: „Szabó Zoltán Istentől különös ke
gyelmi ajándékokkal megáldott tanár. Tanári szolgálatá
ban, a gyakorlati theologia tanára lévén, bár széleskörű 
tudással és bizonyságtevő lélekkel végzi a tanítás mun
káját, fő feladatának a gyakorlati munkára való előkészí
tést tartja, legfőképpen az igehirdetésre való ránevelést. 
Ezt végzi azáltal is, hogy maga is az Ige szerelmese, az 
az Igében lüktető, életet megragadó, bizonyságtevő igehir
dető. ...Tanári munkájában egy fő szempont vezeti: a ma
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gyar falu megtartására nevelni a magyar nép szeretetétől 
áthatott lelkipásztorokat. Tanári munkáját azáltal is végzi, 
hogy már a theologia falain belül neveli rá a rábízott the
ologus ifjakat a különböző missziói munkára... Mindenes
től benne él az ifjúság világában. Meleg szívű barátja és 
atyai lelkű vezetője annak. A szenvedések tüzében is meg
acélozott életét mindenestül a rábízott ifjúság szolgálatába 
állítja... minden munkája... hitből fakad.”

Ennek ellenére a „Korán sötétedik” ügy kapcsán fel
háborodott világi és egyházi felsőbbségek sokáig gyanús 
szemmel nézték Szabó Zoltánt. Amikor 1934-ben az 
„Igazság és Élet” című egyházi folyóiratunk előkészítői 
lapengedélyért folyamodtak, a miniszterelnökség sajtóosz
tálya j ó darabig csak úgy akarta engedélyezni, ha Szabó 
Zoltánt kihagyják a szerkesztőségből.

A Sárospataki Református Kollégiumnak a harmincas 
évek folyamán történő külső és belső megújulásába úgy 
kapcsolódik bele Szabó Zoltán, hogy igyekszik tudatosan 
a Kollégium egész népének, a kiszolgáló személyzetnek, 
a diákságnak és a tanároknak egész életét jól szervezett 
és jól előkészített bibliakörök segítségével Isten Igéjének 
a hatása, befolyása alá vonni.

Az öregcserkész csapat keretében az 1934/35. iskolai 
évben alakította meg a „regős-csoportot”, amely a magyar 
egyházi és népzene művészi szinten történő megismer
tetését és terjesztését végezte éveken át.

A theologusok felkészítése vonalába tartozott a the
ologusok Szabó Zoltán ötletéből és kezdeményezésével 
indított munkatábor mozgalma. Az első munkatáborban 
1935. június 20. — augusztus 4. között mérnöki veze
téssel két fiatal theologiai tanár jelenlétével a sátoral
jaújhelyi hegyekben utat épített 42 theologus, „...hogy a 
testi munkát is megbecsülve, eltelítődjenek a nemzeti 
szempontból értelemzett szociális hajlamokkal, s a dél
utáni szellemi foglalkozás keretében a mai magyar élet 
sokrétű problémáival foglalkozzanak.”12 A negyvenes 
évek elején a nagykázméri templom felújításán és a sze
gilongi templom építésén hasonló módon dolgozott három 
nyáron át egy-egy theologus csoport.13

Szabó Zoltán ott bábáskodott a sárospataki népfőis
kolának a Theologiai Akadémia égisze alatt történő 
megindulásánál, s munkájával résztvett ennek életében 
és működésében egészen annak megszüntetéséig. Nem
csak érzékelte és igyekezett tanítványaival is megismer
tetni az akkori magyar társadalom bajait, feszültségeit, 
hanem elsősorban a magyar falusi, paraszti rétegek szá
mára a kibontakozás, a segítés útját és módját is ke
reste. Minden tudásával és energiájával részt vett a nép
főiskola koncepciójának, tantervének kidolgozásában 
úgy, hogy az tovább erősítse az iskolás koron már túl 
lévő paraszt-fiatalok művelődési vágyát, gyarapítsa álta
lános műveltségüket, tágítsa látókörüket, fokozza önma
gukkal szemben támasztott igényességüket, lelkesítse fel 
őket, gyülekezetükért, falujukért végzendő odaadó szol
gálatra. Szabó Zoltán is vallotta, hogy a népfőiskola ok
tatási tervében a fő hangsúly ne a részlet-ismeretek 
megtanulására, hanem az egész és az egészet magyarázó 
lényeg felmutatására, mindennek az egésszel való 
összefüggése láttatására essék. Az évek múlásával min
dig hosszabbra nyúló népfőiskolái tanfolyamok külső és 
belső szerkezete és szervezete szintén Szabó Zoltán öt
lete volt. Ennek az, volt a lényege, hogy a népfőiskola 
népe. előadók és hallgatók faluszervezetet és gyüleke
zetszervezetet alkottak, eszmei faluként és gyülekezet
ként „Szeretetfalva” néven működtek. Működésük ideje 
alatt újságot jelentettek meg „Kerékvágás” néven. Az el
ső népfőiskolai tanfolyam 1936, az utolsó 1950 telén 
volt.

Szabó Zoltán a harmincas években mindig több sze
repet vállalt országos szinten is a cserkész- és népfőiskolai 
mozgalomban. Ekkor mélyült el a már egyszer említett 
kapcsolata Móricz Zsigmonddal és Móricz Miklóssal, de 
a népi írókkal is, különösen Szabó Pállal és Veres Péterrel, 
valamint a politikusok közül Teleki Pállal. Velük és tanár
társaival való többszörös tanácskozás után vállalt Szabó 
Zoltán 1939 tavaszán képviselőséget. Tette ezt azzal a re
ménységgel, hogy mint képviselő eredményesebben szol
gálhat olyan ügyeket, elsősorban a magyar parasztság kul
turális, gazdasági és társadalmi helyzetének a javítását, 
amelyben mint megrendszabályozott tanárnak korlátozott 
volt a mozgása. Képviselőségét a későbbiekben az üldö
zöttek sorsának könnyítése és védelme érdekében is min
dig latba vetette egészen addig, míg az 1944 októberi nyi
las puccs miatt — ő is azonnalra szóló SAS katonai be
hívót kapott — illegalitásba nem kényszerült. Illegális la
kása Móricz Miklósnak a III. kerület Ürömhegyi-dűlőben 
álló házában volt. Már Teleki Pál halála, után kereste, s 
meg is találta a kapcsolatot az ellenállási mozgalommal 
Budapesten, Fekete Zsolt fedőnéven működött. Tagja volt 
a Nemzetközi Vöröskereszt Bizottságának, tevékenyen 
részt vett a zsidó és politikai munkaszolgálatosokat, az el
ítéltek gyermekeit mentő vöröskeresztes otthonok szer
vezésében. Budapest ostroma alatt a Nemzetközi Vörös
kereszt alkalmazottjaként betegek és sebesültek bizton
ságba helyezésénél segített.

Nemsokkal Budapest ostroma után kötött házasságot 
Szabó Annával, aki korábban jött fel Brassóból, akivel 
már Buda ostroma alatt együtt, dolgozott a Vöröskereszt 
mentő munkájában. A második világháború befejeztével 
az új országvezetés neki is szánt politikai szerepet. Meg
van a pataki Nagykönyvtár kézirattárában az a kétnyelvű 
nyílt parancs — otkritij prikaz —, amely a debreceni 
kormányhoz való utazását biztosította volna.14 Szabó Zol
tán azonban amint lehetett, hazautazott Patakra, s beállt 
a Kollégiumnak még a háború végén elkezdett, de már 
békében befejezett 1944/45-ös tanévének a munkájába.

Ekkor következett el életének harmadik nagy próba
tétele. Mint a negyvenes évek országgyűlési képviselőjét, 
1946. március 12-én letartóztatták, és népellenes bűntett 
címen emeltek vádat ellene. Jellemzi a sok ellentmon
dással terhelt korszakot, hogy az ellene elfogatási pa
rancsot kiadó rendőrőrnagy és népbírósági ügyész, aki 
mindenáron népellenes bűntettben akarta elmarasztaltat
ni, később mindkettő egy csomó összeharácsolt értékkel 
nyugatra szökött, s politikai menekültekként kaptak me
nedékjogot Franciaországban. Végül is felmentették, ki
szabadult, de újra megbélyegzett ember lett. Korábban 
a szélső jobb, most a szélső bal részéről, amit haláláig 
kénytelen volt hordozni. A Tiszáninneni Református Egy
házkerület, amelynek 1942-tól főjegyzője volt és a pataki 
Kollégium míg mindkettőt meg nem szüntették, személyét 
és munkáját értékelő megbecsüléssel mellette állott.

Szabó Zoltán tevékeny részese volt a Kollégium, benne 
a Theologiai Akadémia utolsó hat éves, a nehéz körül
mények. között is virágzó, a háború utáni intenzív ébredési 
hullám által is megérintett korszakának. Tanórái mellett 
továbbra is szervezője és irányítója volt a Kollégium egé
szét elevenítő, hitébresztő, erősítő, a lelki nevelést segítő 
alkalmaknak, amelyeken a tanárokon kívül a theologiai 
hallgatók, a felsőéves tanítóképzős növendékek és gim
nazisták is szolgáltak. Továbbra is közreműködött a pár 
évig még élő népfőiskola és gyülekezetimunkás-képző 
tanfolyamok munkájában.

A pataki Theologia erőszakos felszámolásakor, mint 
egyházkerületi főjegyző tagja volt annak az 1951. október 
15-én tartott kerületi közgyűlésnek, amely tiltakozott a
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Theologia megszüntetése ellen, s résztvett a jegyzőkönyv 
ide vonatkozó 7. pontja szövegének megfogalmazásában, 
amely egyebek mellett kimondotta, hogy az egyházkerület 
„...továbbra is ragaszkodik a sárospataki theologiai aka
démiájának fenntartásához, nem járulhat hozzá annak 
megszüntetéséhez, s fenntartását Istenben bízó hittel és 
a végsőkig menő áldozatkészséggel vállalja. Egyben kéri 
annak lehetővé tételét, hogy a sárospataki theologia aka
démiát egyházkerületünk már a folyó iskolai év második 
felében, de legkésőbb a jövő iskolai év elején, vagyis 
1952 szeptemberében, Deo volente újra megnyithassa.”15 
Tudjuk, hogy a közgyűlés határozata eredménytelen ma
radt, sőt a Tiszáninneni Egyházkerület önállóságát is 
nemsokára megszüntették.

Sok huza-vona után Szabó Zoltán jövendő szolgálatát, 
sorsát illetően úgy döntöttek az „illetékesek”, hogy Ófehér
tón, a Nyírségi Református Egyházmegyében szolgálhat lel
készként, ahova 1952. december 31-én iktatta be Békefi 
Benő esperes. Négy évi szolgálata alatt itt nem tudott iga
zán meggyökerezni, s felesége egészségi állapota is arra 
késztette, hogy éljen az adódó álláscsere lehetőségével. 
Így került 1956-ben a  Bükkaljára, Noszvajra, ahol decem
ber 18-ától élete végéig szolgált. Itt hamar beleépült a gyü
lekezet és a faluközösség életébe, s mint gyakorló lelkész, 
itt próbálta megvalósítani mindazt, amit professzor korá
ban elméletben tanított. 1957-ben abban reménykedett, 
hogy megszabadul megbélyegzettsége terhétől, s ekkor ér
te egy újabb övön aluli ütés a Kádár Imre: Egyház az idők 
viharában című könyvéből. Erre írásban is reflektált a kö
vetkező címmel: Feljegyzés Kádár Imre Egyház az idők 
viharában c. könyvének Szabó Zoltánnal kapcsolatos 
passzusaihoz. Ez az írás egy higgadt, alázatos, a maga 
tévedéseit is ismerő, belátó és megbánó, de a rosszindu
latú támadást fájlaló keresztyén ember megnyilvánulása.

Noszvajon szűkebben vett lelkészi, igehirdetői, pász
tori és kormányzói munkája mellett helytörténeti és nép
rajzi területen is a régi lendülettel tevékenykedett, 
Theologiai témájú dolgozatokat is készített a következő 
címekkel: A kazuális igehirdetés kérdései — , A keresz
telési igehirdetés dogmatikuma —, A szekularizáció, mint 
gyülekezeti kérdés —, A gyülekezeti lelkigondozás mai 
kérdései —, A konfirmáció és a hitoktatás gyakorlati kér
dései. Noszvajon volt tanítványai, barátai, néprajzi szak
emberek látogatják, de az egyházkormányzat és az 
államegyházügyi hivatal emberei még mindig fenntartás
sal tekintenek rá. Megbecsülő elismerést hivatalosan csak 
világi vonalon, néprajzi munkássága vonalán kapott. A 
Magyar Néprajzi Társaság 1964. január 29-én, választ
mányi ülésén a Társaság tagjává választotta. Ezután már 
csak egy év adatott neki. 1965. január 21-én még a reggeli 
áhítaton szolgált, majd rosszul lett. Egy hónap múlva, 
1965. február 20-án befejezte földi útját.

Személyiségének jellemzésére, a fentieken túl, álljon 
itt Enyedy Andornak Szabó Zoltán halálakor írt „Mi volt 
nekem Szabó Zoltán? című visszaemlékezésének néhány 
részlete:

„Ő volt nekem a minden tekintetben egészséges ember.

Az volt testi mivoltában. Pirospozsgás arca, arányos tes
talkata, izomtól feszülő tagjai, szabályos vonásai, mélytüzű 
mosolygós szemei az emlékek ködén is átragyognak... 
Egészséges volt szellemiségében. Tudós volt, de nem volt 
szobatudós, nem vált az élő valóságtól, az eleven élettől 
elvonatkoztatott könyvmollyá... Nem ragadta el semmiféle 
izmus, nem lett megszállottja semmiféle elméletnek... 
Egészséges volt hitében, lelki életében... Úgy állt Isten 
előtt, mint egy ember a többi emberek közül... Úgy érez
tem, hogy imájában benne vagyok én az egész gyülekezet, 
az egyház és az ország népe, az emberiség: minden bű
nünk, gyarlóságunk, elesettségünk, nyomorúságunk, de 
egyúttal Istenhez való vágyakozásunk, Benne vetett ren
dületlen bizodalmunk... A maga kivételes módján egyszer
re tudott tanár és diák lenni... Tanári lényével, tekintélyé
vel, jótékony szigorával, oktató és nevelő módszereivel 
késztetett a tanulásra, segített az önképzésre, az ifjú em
bernél olyan sorsdöntően fontos önnevelésre, szellemi és 
lelki erők összeszedésére. Közvetlen modorával, jó szívé
vel és szavával viszont ki tudta váltani és meg tudta nyerni 
tanítványai bizalmát, ragaszkodását... Mint néhai jó száz év 
előtt élt Erdélyi János... ő is fel akarta jegyezni, meg akarta 
örökíteni, az utókor számára át akarta menteni a még élő, 
de már feledésbe merülő, veszendőbe menő népszokáso
kat, néphagyományt... mindazt, ahogy élik falusi embere
ink vallásukat, kereszteltetik gyermekeiket, temetik a ha
lottaikat, ünneplik az egybekelő párokat: amint viszonyul
nak Istenükhöz, papjukhoz, tanítójukhoz, egymáshoz és a 
sorsukhoz... a veszteség, csalódás, méltatlan hátratétel és 
mindenféle más megpróbáltatás keresztjeit alázattal, tü
relemmel, derűvel hordozó hősiessége, közösségvállalása, 
rokonszenves egyénisége hozzábilincselte azokat, akik
nek ilyenfajta emberi tulajdonságok felismerésére és meg
becsülésére érzékük és hajlandóságuk volt... Azt írta utol
só levelében egy fájdalmas felsőhajtás után: ’Reá tekintek 
ilyenkor hosszabban és kitartóbban’. Most már Reá tekint 
állandóan, akiben bűneink bocsánata, váltságunk és üd
vösségünk van.”17

Szentirmai Mihály
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Előző (1) számunk tartalomjegyzékében az utolsó cikk szerzőjének vezeték
neve tévesen szerepel. Helyesen: Kocsis Attila. Mind a Szerzőtől, mind az 
Olvasóktól elnézést kérünk!

HELYREIGAZÍTÁS

Κ. I. olvasónk előző számunk 45. oldalán a 4. sz. jegyzet helyesbítését kérte 
a következő megjegyzés kíséretében: „1. Rendkívül, helytelen, ha valamely 
filozófiai irányzat képviselőjének/képviselőinek származását firtatjuk; ez a 
magatartás igen közel áll a ’kollektív bűnösség’ és ’kollektív büntetés’ régen 
elítélt nézeteihez. 2. A mondat számomra nem világos: azt akarja állítani a 
szerző, hogy csak Jaspers volt zsidó, vagy azt, hogy Heidegger is az volt? 
Mindegy: egyik sem volt zsidó származású.” — A Szerkesztőségnek nincs 
módjában minden cikk minden egyes állítását ellenőrizni. Hálásan köszön
jük, ha Olvasóink kiigazítják az így keletkező tévedéseket.
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KÖNYVSZEMLE

Adolf Holl: Taufschein Katolisch

— Prominente Antworten auf die Frage: 
Wie Hältst Du’ s mit der Religion? 

Eichhorn Verlag, Frankfurt am Main, 
1989. 187 l . —

Amint az alcím mutatja, a szerző jeles személyiségeket 
kért föl, hogy válaszoljanak arra a kérdésre: hogyan vi
szonyulnak a valláshoz? A kötet tervezője és szerkesztője 
1930-ben született Bécsben. 1953-72 között vallástanár. 
Nézeteiért az egyházi hatóság tanítási tilalommal sújtotta. 
Botrányt okozó könyvét ("Jézus rossz társaságban”) an
nakidején ismertettem a Theol. Szemlében. 1976-ban el
bocsátották az egyházi szolgálatból, azóta szabad íróként 
működik. Tucatnyi könyve között nagy sikert aratott A s
sisi Ferencről, mint „utolsó keresztyén"-ről írt műve.

Holl e könyvéhez 122 kiválóságot kért föl válaszra 
a politika, a gazdasági élet, az irodalom, a tudomány és 
a sport területéről. A fölkértek egyharmada egyáltalán 
nem reflektált a fölkérésre. (Jórészük nyilván hanyagság
ból, míg Franz Jose f Strausst már holtan érte a körkérdés.) 
További harmad kimentette magát a válaszadás alól. So
kan tolakodásnak minősítették a föltett kérdést. „Mivel 
a kérdés nagyon is személyes ügy, nem vagyok hajlandó 
nyilatkozni” — írja Hans Adam, Lichtenstein hercege 
(*1945). Ez a „legintimebb szféra”, amiről semmilyen for
mában sem adok információt — írja Karlheinz Böhm, 
filmszínész (*1928). A dél-tiroli Reinhold Messner, „a vi
lág leghíresebb hegymászója (*1944) titkárnője útján kö
zölte, hogy őt ugyan katolikusnak keresztelték, de „nem 
gyakorló keresztyén”. Feltűnő — mondja utószavában 
Holl —, a politikusok óvatossága. Hans-Jochen Vogel 
a német Szociáldemokrata Párt elnöke (*1926), szintén 
titkára útján közli, hogy e túlságosan is személyes ügyről 
nyilvánosan nem nyilatkozik. Holl némi gúnnyal jegyzi 
meg, hogy Vogel ifjúkorában olvashatott valamit az oszt
rák marxista Otto Bauer írásaiból arról, hogy a szoci
áldemokráciában „a vallás magánügy”, s ehhez tartja 
magát. Idéz Holl egy angol vallásszociológust (Bryan Wil
son) is, aki szerint az emberek szívesebben beszélnek 
hobbyjukról, munkahelyükről, politikai nézeteikről, sőt 
szexuális életükről is, mintsem hitbeli állapotukról.

A harmadik harmad (pontosan 33 személy) még így 
is széles spektrumot képvisel. Holl szerette volna, ha jeles 
egyházi nagyság foglalja össze a körkérdés tanulságait, 
s fölkérte erre Ratzinger bíborost, ám ő — sok elfog
laltságára hivatkozva —, elhárította magától e feladatot. 
Most mi végezzük el az összefoglalást!

1. Elébb tekintsük át a negatív jellegű válaszokat. Az 
elhidegülésnek különféle okai lehetnek:

a) Gyermekkori emlékek. Sokan felróják a gyóntató
székbeli kérdezés módszerét. Jutta Schulting, a filozófia 
doktora, írónő (*1937), kifogásolja, hogy eléggé gusztus
talanul történt a felvilágosítása a gyóntatószékben. Társai 
úgy fogták föl, hogy szegény páter ily módon jut élmé
nyekhez. — Siegfried Kogelfranz, a Spiegel külpolitikai 
szerkesztője (*1944), aki több mint száz országot utazott 
be, az egyházi erkölcstant okolja a nemi élet oly sok em
ber életében meglévő zavaraiért. „A gyónásban tőlünk, 
gyermekektől, mindig azt az egyet tudakolták. Bűntudatot

és komplexusokat ültettek belénk”. — Hasonlóan nyi
latkozik Alfred Paffenholz, a brémai rádió Kultúra és Tár
sadalom c. adásának vezetője, főiskolai tanár (*1937). A 
rajnai katolicizmus miliőjében nőtt fel. A hitoktatás Isten 
és ember viszonyát „brutális megtorlási teológiaként” áb
rázolta. A nemi kívánságban az ördög jelentkezik. Mind
máig elfogja a harag, ha arra gondol: e nevelés 
következtében még felnőtt korában is bűntudattal járt, 
mert a szexualitás csak „mocskos cselekedetként” volt 
említve. — Paul Flora, világhírű rajzoló (*1922), az egy
kori ministráns, „bornírt katechétákról” beszél, akik azt 
hirdették: a paráznaság a leggonoszabb bűn; az onánia 
őrületre és agylágyulásra vezet; a zsidók gonosz emberek. 
Amikor 1945 Újévén látta, hogy szadista emberek ho
gyan hajtják a jeges télben a magyar zsidókat vesztükbe, 
elveszítette hitét Istenben, Aki még a verebekre is gondot 
visel. Bizonyára van egy magasabb intelligencia, Aki a 
világegyetemet összetartja, de az ember — szerinte — 
„az evolúció közönséges tévedése”.

b) A z  egyház konzervativizmusa. A bécsi idegsebészet 
professzora, R udolf Kautzky (*1913) azt panaszolja, hogy 
az egyház még mindig Dosztojevszkij nagy inkvizítora 
mintájára viselkedik. Az egyház megnyilatkozásaiban 
még mindig érződnek a babona, a titok és tekintély fel
hangjai. Királyi papságról tanít, de a laikusok nem jutnak 
szóhoz. Nagy erővel tiltakozik a terhességmegszakítás el
len, de hasonló eréllyel nem foglal állást az elrettentési 
politika, a fegyverkereskedelem, vagy a környezet- 
szennyezés ellen. Ezért egyházközségéből az egyetemi 
hallgatók közösségébe menekült. — Heinz-Robert Schlet
te —, bonni filozófiaprofesszor (*1931), nem olyan bátor 
— úgymond —, mint Heinrich Böll, hogy kilépjen az egy
házból, de neki is ellenszenves az egyházon belül a sza
badság teljes hiánya, a szexuális erkölcs anakronisztikus 
felfogása, a jelenlegi pápa személyi politikája, az egyház
nak „papi egyházként” való megjelenése. Így az egész 
„épület” diszkreditálja a történeti Jézus üzenetét. — Wer
ner Höfel, a kölni rádió és TV volt elnöke (*1913), kí
vánatosnak tartja, hogy a nők a papi tisztségben, a papok 
pedig a házasság szentségében részesedhetnének. — Eri
ka Pluhar, a bécsi Burgtheater tagja (*1939), arról vall, 
hogy miután gyermekded hitét a kritikai szemlélet váltotta 
fel, a pápa „hiú és emberellenes magatartása” miatt 1982- 
ben kilépett az egyházból. — Heinz van Nouhuys, új
ságíró és kiadó, a Vatikán maffiaszem bankügyleteit rója 
föl. Elképesztőnek tartja, hogy miközben a pápa tiltja a 
tablettát — holott a harmadik világban megszülető gyer
mekek éhhalálra születnek —·, addig külföldi utazásainak 
minden órája 100.000 dollárba kerül.

3. A  dogmatikai türelmetlenség. Sokan megvonták már 
a párhuzamot, hogy mind Rómára, mind a kommunista moz
galomra a hivatalos tanhoz való szigorú ragaszkodás (dog
matizmus) jellemző. Holl megjegyzi, hogy ez éppúgy 
jellemző az iszlám, a zsidó és a protestáns fundamenta
lizmusra is. Uta Ranke-Heinemann, „a világ első Újtesta
mentum-professzornője  (*1927), 1953-ban katalizált.
Szerinte mindkét egyház kegyetlen a kétségben leledzők
höz. Így továbbra is csak keresi az igazán türelmes egy
házat. — Horst Hermann (*1940) az egyházjog pro
fesszora volt a münsteri egyetemen. Megvonták tőle az 
egyházi tanítás jogát, így 1981-ben kilépett az egyházból, 
megnősült, két gyermek atyja. — Merielene Leist, pszi
choanalitikus (*1925), négy gyermek anyja, a férje kál
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váriáját beszéli el: 1953-ban elsőként írta meg a szerelem 
és a nemiség keresztyén antropológiáját. Erre az egyetem 
teológiai tanárai „az altest apostolának” titulálták, s diák
jai előtt igyekeztek lejáratni: „Mi mást tanulhat On Fritz 
Leisttől, mint azt: hogyn kell koitálni?” Amikor pedig 
1972-ben a Herder-Verlag megjelentette „A szexuális ín
ség és az egyház” c. könyvét, az egyházi hatóság a Kiadót 
a könyv visszatartására kényszerítette. így az írónő is — 
a tapasztalt rosszindulat miatt — , csak álnéven m ert 
publikálni. „Egyházamban otthontalannak, rossz hírbe 
kevertnek, jogfosztottnak érzem magamat.”

Érdekes Stephan H. Pfürtner (*1922) életútja és gon
dolatvilága is. A freiburgi (Svájc) egyetem etika pro
fesszora konfliktusba kerül a római hittani 
kongregációval, így 1974-ben kilép a dominikánus rend
ből. 1975 óta (római katolikusként) a marburgi egyetem 
ev. fakultásán adja elő a szociáletikát. Megnősült, két 
gyermeke van. Szerinte az egyházak közti kommunikáció 
legyőzheti a felekezeti válaszfalakat. Megállapítja, hogy 
noha neveltetése révén a latin civilizáció iránt nagy a 
rokonszenve, de az emberi jogok, a demokratikus tár
sadalomalakítás pátosza, az egyéniség értékelése az an
golszász világhoz köti. Kifogásolja, hogy a hierarchia tagjai 
feledik és feledtetik azt, hogy ők is csak emberek, s azt 
éreztetik, hogy ők Isten theofániai az emberek között. 
A klerikusok más szakrális minősége szerinte teológiailag 
igazolhatatlan (Mt 23,8 kk). Nagy csalódást jelent szá
mára az is, hogy a tanítóhivatal a II. Vatikáni Zsinat dön
téseivel bánik. XXIIII János az ökumenizmusról szóló 
dekrétumban meghirdette, hogy más keresztyén közös
ségek diszkriminációjával fel kell hagyni; az egyház-jel
leget nem szabad tőlük megtagadni; a vallásszabadságról 
szóló dekrétumban igent mondott az emberre, mint fe
lelős alanyra, a lelkiismeretére. Mi lett ez ünnepélyes nyi
latkozatokból? — kérdi. Mit mondjunk a Vatikánnak az 
EVT-val való, egyre halogatott együttműködéséről? Nyil
ván a tárgyaló felek egyenrangúaknak kell hogy elismer
jék egymást, s Róma félti az egyházi exkluzivitásra 
irányuló igényét. Így Pfürtner a családban, az ifjúság kö
zött és egyes lelkészekkel való barátságában éli át hitét. 
„S ez nem kevésbé egyház, mint a hierarchia.”

A leghíresebb történet mégis a Hans Küng, a világhírű 
dogmatika professzor (*1928) históriája. 1962-ban XXIII. 
János pápa még zsinati tanácsadónak hívta meg, utóda 
pedig megvonta tőle a tanítás jogát. Húsz esztendős pro
fesszorság és az éppen ünnepelt ezüstmiséje után egyháza 
elhallgattatta. A „Tévedhetetlen?” c. nagy port fölvert 
könyvében éppúgy, mint a Holl számára küldött esszé
jében elmondja, hogy a római egyház bizony tanban és 
gyakorlatban sokszor tévedett. Példái: a görög egyház ki
átkozása, a népnyelven mondott liturgia tilalma, Galilei 
és a modem természettudományos világkép elítélése, a 
pápa középkori világi hatalmához való ragaszkodás, a lel
kiismereti és vallásszabadság elítélése, a történet-kritikai 
exegézis tiltása, jelentős teológusok (pl. Teilhard de Char
din) félre állítás a. Küng szerint az egyház inkább római, 
mint katolikus. A katolicitás katolicizmussá merevedett. 
Vallomása végkicsengése: „Katolikus egyház igen, római 
inkvizíció nem!”

d) A z  egyház reakciós volta. Alfred Lorenzer (*1922), 
a frankfurti egyetem szociológia professzora. Már a II. Va
tikáni Zsinatról írt könyve is így kezdődik: „Ez egy ateista 
könyve”. Természetes, hogy az egyházat kizárólag mint 
társadalmi intézményt és kulturális képződményt tekinti. 
— Werner Hoffmann (*1928), a hamburgi Kunsthalle 
igazgatója. Megszégyenítőnek tartja a beszéd- és tanítási 
tilalmakat, az egyház bűnbánatra való képtelenségét, ki
váltképpen is Ratzinger bíboros kijelentését: „A békezsi

nat tartása kívül esik az egyház feladatkörén.” — Elfriede 
Jelinek (*1946) már kora gyermekkorában, a kolostori is
kolában meggyűlölte a kapitalizmust, mert — úgymond 
— az apácák csak a gazdag szülők gyermekeihez voltak 
kedvesek — a sok ajándék viszonzásaként. 15 évesen ki 
is lépett az egyházból. („Ennek ellenére elbűvölnek az un
dok katolikus nemesek: úgy pihennek a katolikus értékek
ben, mint nyüvek a szalonnában.” — A már említett Heinz 
van Nouhuys pedig azt panaszolja föl: a zsidóüldözések 
idején kérte a káplánt: „Valamit tenni kellene e szegény 
emberekért!”, de azt válaszolta: „Félek, hogy semmit sem 
tudunk tenni.” „Egy világ omlott össze benne” — írja. 
Ugyanakkor azt is felrója, hogy az egyházak az egész vi
lágon megáldották a fegyvereket. Az amerikai elnök is azt 
mondta: „Forward Christian soldiers!”, s a Wehrmacht 
övén is ez állt: „Gott mit uns!” Hozzáfűzi: „Istenem, milyen 
majomparádé a Te nevedben!” Nem tetszett neki A d e
nauer keresztyén érája, de az ellenzék sem, mert Nie
möllerről azt hallotta: Kelet-Berlinből pénzelik.

e) Más világvallás bűvölete. Egy ilyen eset van a könyv
ben: Swami Agehananda Bharati 1923-ban Fischer Li
pótként osztrák katolikus családban született Ifjú 
korában indiai orvosnövendékekkel barátkozván, áttért 
a hinduizmusra. Amerikai egyetemeken tanít indológiát. 
A keresztyénségből a misztikusokat értékeli (Eckehart, 
Tauler, Angelus Silesius, Böhme), akiknél kapcsolópontot 
fedez föl a hinduizmushoz.

II. Es most tekintsük át a pozitív válaszokat. Ezek ke
vesebben vannak, de tekintetbe keli vennünk, hogy a ne
gatív válaszokat adók jórésze is „hű gyermeke” maradt 
egyházának. Pfürtner is beszél a marburgi ev. fakultáson 
eltöltött 27 szemeszterről, ev. kollégái „határtalan kol
legalitásáról”, az ev. gyülekezetek ökumenikus vendég
barátságáról — de megmaradt római katolikusnak. Hans 
Küng is az átélt megaláztatások, mellőzések után fölteszi 
magának a kérdést: „Miért maradok hát katolikus?” S 
így felel: „Mert nem engedem elvenni tőlem azt, ami az 
évek során számomra értékes és drága lett. Drága nekem 
az a katolikus család, amelybe beleszülettem, az a svájci 
egyházközség, ahová mindig örömmel térek vissza, (...) 
mindenekfölött pedig a protestáns Tübingen a katolikus 
fakultásával.”

Az egyházhoz való hűségnek ezen túl is különböző 
motívumai lehetnek:

a) Esztétikai kötődés. Jellemző példa rá Hermann 
Nitsch, bécsi színházi és képzőművészeti szakember 
(*1938) vallomása. 1957-ben megalkotta a 6 napig tartó 
színházi előadás eszméjét. (Vallomása is a leghosszabb: 
20 lap.) A világ minden nagyvárosában (így Budapesten 
is) voltak kiállításai, koncertjei, előadásai. Noha ateista 
nagyapja volt, a bombázások idején megismerte az őszin
te imádkozás valóságát. Később megtetszett neki a pant
heizmus. A képzőművészeti főiskolán elbűvölte a vallásos 
művészet. Az Isten Fiának megfeszítését az emberiség 
legnagyobb drámájának tekintette. Később a vallásos és 
erotikus élmények hasonlósága foglalkoztatta. Majd azon 
ámult el, hogy a keresztyénség a primitív, vad népek nagy 
nevelőintézete volt. Freud és Jung  tanulmányozása pedig 
arra a felismerésre vezette, hogy a keresztyénség az „el
fojtás vallása”. Ugyanakkor számára a keresztyénség az 
utolsó, még élő vallás. Szimbólumrendszerében sokkal 
több életigenlést fedez föl, mint régebben. Mint színházi 
szakember, úgy véli, hogy a templom és a liturgia megfelel 
a modern színház követelményeinek: a fantáziadús öl
tözetű papok teljesen színházszerűen végzik a szent cse
lekményeket, s mind az öt érzékünk igénybe van véve. 
Világosan kimondja, hogy a katolikus kultúrkör inkább 
esztétikai, mintsem etikai hatással van rá.
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b) Lelki támasz, otthonra találás. Számos nyilatkozat 
élén Kurt Waldheim (*1918) egykori ENSZ-főtitkár 
(1971-82), majd osztrák államelnök vallomása álljon előt
tünk. Ő arról tehet bizonyságot, hogy nemcsak katolikus 
származású, hanem „az élet minden helyzetében a ka
tolikus egyház adott neki benső támaszt”. Őszinte hite 
hátterének vallja, hogy szülei sosem gyakoroltak rá 
pressziót, ami annyi fiatalban ellenérzést vált ki. Hite 
adott neki erőt ahhoz is, hogy a politikai intrikák idején 
bírja lelki erővel — Justus Dahinten, (*1925) bécsi mű
egyetemi tanár csupa ujjongás: „Katolikusnak lenni annyi, 
mint nyitva lenni a világra és fölfelé, a növekedés határai 
nélkül. Számomra katolikus hitem az intenzív osztály, ahol 
időről-időre bensőleg jól átlélegeztetnek. Jő otthon lenni, 
az odatartozást átélni. Hiszek egyházam értelem-adásá
ban, ezért elrejtettséget találok benne.” — Dietrich 
Schwarzkopf (*1927), a német TV-program igazgatója, 
ev. hitben született, de 19 évesen katalizált. Taszította 
a konfirmációban a lelkész Deutsche Christen-beállított
sága, viszont vonzotta mostohaapjának, a berlini nagy le
ányiskola igazgatójának katolicizmusa, általában a 
katolikusok összetartása és egyházhűsége. Így amikor so
kan a marxizmus mellett, döntöttek, ő a katolicizmusban 
találta meg lelki hazáját. — Dr. Marietta Gesquiére-Peitz 
(*1933) bécsi újságíró, a müncheni Katolikus Akadémia 
tanácsosa, a PEN tagja, (Két koreai fogadott gyermeke 
és egy pakisztáni nevelt fia van.) Nem emlékszik, hogy 
10 és 25 éves kora között imádkozott volna. Ám akkor 
jött egy hívő férfiú iránti nagy szerelem, majd annak ha
lála után Mozart zenéje, Taizé és a francia katolikus írók 
segítségével megerősödött a hitben. — János, „Thurn és 
Taxis fejedelme (*1926) nagyiparos és bankár, így vall: 
„Mint egyszerű katolikus, Istent magától értetődőnek ve
szem... Maga a hit nem lehet az értelem és mérlegelés 
dolga. A hit maga is kegyelem. E kegyelem nélkül élni: 
élni nem érdemessé teszi az életet sok ember számára. 
Csak hittel tudjuk a sorscsapásokat, a jó és rossz napokat 
megérteni, s azon fáradozni, hogy Istennek tetsző legyen 
az életünk, boldogok legyünk és üdvösségre jussunk.” 
— Schwarzenberg Károly János, Hegg-Krumau fejedelme 
(*1937), szállodatulajdonos, a stájer gazdasági egyesület 
alelnöke, így vall: „A vallás sok nehéz helyzetben oltalom 
és mentőhorgony volt számomra mind a csüggedésben, 
mind a kétségbeesésben.” Megkapó, szinte humorba hajló 
őszinteséggel megjegyzi: „Félek, hogy szánalmas keresz
tyén, de lelkesült katolikus vagyok.” Levebre érsekkel 
osztozik ugyan a latin nyelv elvesztése fölött érzett szo
morúságban, azt viszont sajnálatosnak tartja, hogy az ér
sek nem értette meg: Isten szeretete elfogadásához a 
döntési szabadságunk keli.

c) A z egyház az erkölcsi értékek hordozója. A  föntebb 
említett Justus Dahinten is beszél arról, hogy az értékek 
elvesztésének korszakában élünk. A katolikus hit viszont 
a valódi értékeket tárja elénk, amilyen pl. az embernek 
való megmaradása, vagy szükség esetén a lemondás gya
korlásának tudománya. — Irenaus Eibl-Eibesfeldt mün
cheni biológusprofesszor (*1928) elmondja, hogy az 
egyházhoz ma is rokonszenv fűzi, noha — mint szabad
gondolkodó — a dogmákhoz már nem kötődik. De éppen 
mint biológus, reméli azt, hogy az egyház továbbra is 
képviselni fogja az erkölcsi értékeket. Fölidézi, hogy nagy
bátyja lelkész volt, akivel ő 1944-ben, a bombázások ide
jén, 16 éves korában, heves vitákat folytatott. A bácsika 
azt állította, hogy még a rossz is a jóságos Teremtő céljait 
szolgálja. Amikor ő egyre tagadta, a nagybátyja, távozóba, 
könnyes szemmel keresztet rajzolt homlokára, s hama
rosan elesett a fronton. Azóta a lelkészekben mindig 
nagybátyját véli felfedezni, akik mind a jóért küzdenek.

— A temesvári születésű Erwin Ringel (*1.921) megha
tottan emlékszik vissza arra, hogy a nácizmus idején, fő
iskolás korában, az egyház adott neki lelki támaszt. Ezért 
volt meghökkentő számára, hogy 1950-ben, amikor Hans 
Hoffot nevezték ki a pszichiátriai klinika élére, az ér
sekség arra figyelmeztette, hogy „egy zsidó és szabad
kőműves” beosztottja nem lehet. Azóta nem engedel
meskedik vakon az egyháznak, de továbbra is vallja, hogy 
az egyház a Krisztus élő teste, és azon munkálkodik, hogy 
az egyház egyre jobban Krisztusnak engedelmeskedjék.
— Michael Albus, dr. theol. (*1942), a ZDF katolikus 
adásainak vezetője, teológushoz méltóan nyilatkozik: „A 
keresztségben tapasztaltam meg öntudatlanul, hogy ma
gam felől nem egyedül rendelkezem. Szüleim azon dön
tésükkel, hogy megkereszteltettek, áment mondtak 
életem felől, mielőtt én igent mondhattam volna. Minél 
öregebb leszek, annál inkább tapasztalom, hogy ez a ke
resztség volt az az alapminta, ami életemet meghatározta.”

Íme, a tanulságos körkép. Természetesen nem azért 
mutattuk be, hogy kárörvendő módon gyönyörködjünk 
egy másik egyház saját hívei által felhalmozott kritiká
jában. Annál inkább tanít bennünket Holl antológiája ar
ra, hogy nem élhetünk a nagy számok bűvöletében; hogy 
édeskevés a keresztlevél szerinti egyházhoz tartozás; 
hogy megszívlelendő, vagy legalábbis megfontolandó az 
egyház tagjainak véleménye. Ugyanakkor tiszta örömmel 
tölt el. bennünket, hogy mind a negatív, mind a pozitív 
válaszokban sok vágy kap hangot az ökumené, az egy
házak közeledése érdekében. Nagyon tanulságos volna, 
ha Magyarországon is összegyűjthetnénk azon „kiváló
ságok” véleményét hitről, egyházról, akik „keresztlevél 
szerint” protestánsok.

Addig is marad az egyház megújulásáért való imádság. 
Természetesen nem a más kegyességi irányzatok vesz
téért hangzik ez az ima, mert akkor ott vagyunk csak, 
mint a Günther Nenning bécsi újságíró által ábrázolt egy
házi helyzet: „Régen a konzervatívok imádkoztak azért, 
hogy haljon már meg a szocializmussal „flörtölő” pápa; 
most fordítva, a progresszívek kívánnák el az útból a 
konzervatív pápát, holott...”

Holott Szentlélekért kellene imádkoznunk, Aki ifjakat 
és véneket, férfiakat és nőket, lángelméket és együgyű
eket, költőket és közgazdászokat, papokat és politiku
sokat betölthet hittel és örömmel, látásokkal és 
odaszánással.

Szénási Sándor

Peter Bukowski, 
Predigt-Wahrnehmen

(Neukirchen, 1990)

Napjaink empirikus homiletikájának egyik érdekes és 
értékes újdonsága az elberfeldi szeminárium igazgatójá
nak, a Német Reformierter Bund új elnökének, Peter Bu
kowskinak „A prédikáció érzékelése” c. könyve. A szerző 
gazdag lelkészi és docensi tapasztaltaira támaszkodva al
ternatívákat kíván nyújtani szolgatársainak a prédikálás
hoz. Nem a kezdő prédikátortársakhoz fordul most, 
hanem sokkal inkább azokhoz, akik már rendszeres pré
dikáló tevékenységet folytatnak. Hangsúlyozottan nem el
vi (dogmatika), hanem retorikai, lingvisztikai, kommuni
kációs szempontból vizsgálja a prédikációt. Így érkezik 
meg könyve végén a prédikáció legizgalmasabb teológiai 
problémájának gyakorlati elemzéséhez, hogyan beszél
jünk Istenről ma?
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Számunkra, akik Robertson és Spurgeon, Ravasz 
László és Victor János iskolájában megtanultuk, mit jelent 
az ige eredményes hirdetése szempontjából a prédikáció 
felépítése, egyfajta sajátos rehabilitációt jelent, hogy 
könyvünk kitűnő fiatal szerzője a prédikáció felépítésé
nek  tárgyalásával kezdi mondanivalóját. Josuttistól 
visszafelé egészen Augustinusig kimutatható a keresztyén 
homiletika történetében a prédikáció felépítésének kö
vetelése. Éspedig azért, mert a világos felépítés kibeszél
hetetlen segítség először is magának a prédikátornak. 
Nemcsak az egyes gondolatok elhelyezésében, nemcsak 
az egész anyag elrendezésében, hanem még a prédikáció 
előadásában is. Ugyanilyen segítség a világos felépítés 
azonban a prédikáció hallgatói számára is. Csak a vi
lágosan tagolt beszédet képes a gyülekezet hosszabb ide
ig figyelemmel követni. Sőt Isten szempontjából is van 
értéke a felépítésnek, mivelhogy Isten nem a rendetlen
ség, hanem a rend Istene!

Dehát hogyan található meg a helyes, világos felépítés? 
Barth Károly még úgy látta, hogy a textus gondolatmenete 
eleve megadja a prédikáció felépítését. Bukowski nem 
vonja kétségbe a textus jelentőségét a prédikációban, sőt, 
de azért szerinte „a dolog mégsem ilyen egyszerű”. A 
felépítés ugyanis — empirikus szemmel nézve — a pré
dikáció céljának a függvénye. Az a kérdés, mit akarok 
elérni ezzel a prédikációval a hallgatóságnál? A szerző 
tapasztalatai szerint éppenhogy a céltudatos egyoldalúság 
hiányzik a legtöbb mai prédikációból. Ezen a ponton 
Blumhardtot idézi (az idősebbet): „Azt hiszem azért pré
dikálok olyan jól, mert mindig egyoldalúan prédikálok”. 
Az ún. homíliánál éppen az a baj, hogy nincs célja, az 
ige magyarázata öncélúvá lesz. Ezért nem is tudja a gyü
lekezet sokáig figyelemmel követni. Az előre bejelentett 
felépítésnek ezzel szemben előnye, hogy a gyülekezet kö
vetni tudja a beszéd menetét. Hátránya viszont, hogy ön
kéntelenül is „tanítóbácsis” jelleget ad a prédikációnak. 
Lényeg: ha bejelentjük a felépítést, mindig tartsuk ma
gunkat ígéreteinkhez! Arról beszéljünk, amit bejelentet
tünk. A felépítés eme nagy jelentősége miatt érdemes 
tisztába jönnünk a felépítéselemzés lépéseivel. Meg kell 
tanulnunk elemezni tudni saját prédikációnkat is. Szer
zőnk szerint ennek az elemzésnek a főmozzanatai a há
rom főrész (bevezetés, a tulajdonképpeni főrész és a 
befejezés) mikroszkóp alá helyezése.

Prédikációnk felépítésének elemzését azzal a kérdéssel 
kell kezdeni, könnyűnek vagy nehéznek tűnik-e prédiká
ciónk szövegét utólag tagolni? Ha nehézségek mutatkoz
nak a tagolásban, akkor „valami nem stimmel” (a szerző 
kifejezése). Az átvizsgálás során kiderülhet, nem minden 
leírt ötletünk vagy fordulatunk szükséges. Fel kell vetnünk 
bátran az önkritikus kérdést: nem lett-e túlságosan is 
komplikált a mondanivaló? Továbbá, hogy a quantitív sú
lyok egyenletesen vannak-e a részek között elosztva? Pl. 
nem a prédikáció végére kerültek-e a legjobb gondolata
ink? Még továbbá, eléggé konzisztens-e a tartalom? Mi
lyen funkciója van a prédikáció egészén belül a tagolás
nak? S végül, milyen teológiai alapdöntéseket tükröz a fel
építés: evangéliumot-törvényt, ítéletet-kegyelmet? Ne fe
lejtsük, hogy már a prédikáció felépítése gyakorlatilag teo
lógiai döntéseket tükröz, mivel forma és tartalom egymás
sal differenciált összefüggésben áll (Josuttis).

Ami a bevezetést illeti, nem minden prédikációnak 
van bevezetése, de minden prédikációt el kell kezdeni 
valahogy. Többféle bevezetés is lehetséges (egyházi év
hez, textushoz, szituációhoz kapcsolódó), a lényeg azon
ban mindig az, hogy legyen rövid és precíz! A bevezetés 
vagy motiválja, vagy demotiválja a prédikáció tovább 
hallgatását. A hallgató azt várja a bevezetéstől, hogy az

verjen hidat közötte és a textus között. Ezért nem sze
rencsés a textus „idegenségének” emlegetése. Csínján 
kell bánni azonban a hallgatókra vonatkoztatással is, 
mert itt rendszerint kísértenek a nagy „általánosítások”. 
Ugyancsak gyakori kísértés a teológiai és pszichológiai 
szintek egybemosása: „Itt állunk végre a küszöbön (adv. 
első vas) várva a karácsonyt, tele örömmel Isten földre 
érkezésén...” Bukowski szerint a prédikátor itt „szugge
rál”, mivelhogy teológiai értelmezését adja a pszicholó
giai szituációnak.

A befejezésnek is többféle módja lehetséges: visz
szautalás a bevezetésre, a főgondolat kiemelése, a fő
mondanivaló megerősítése, intés, imádság, dicséret. 
Prédikációnk felülvizsgálatakor érdemes feltenni a kér
dést, hány féle zárása lehetséges ennek a prédikációnak? 
A zárás sohasem lehet függelék. Mindig organikus része 
kell hogy legyen az egész mondanivalónak.

Már ez az első fejezet is érzékelteti, milyen élő kér
désekről milyen élő párbeszédet folytat szerzőnk könyve 
olvasóival. Ez a párbeszéd még érdekesebb lesz azonban 
„A prédikáció célja. A  tartalom és az intenció összefüg
g é s e ." c. 2. fejezetben. A lényeg itt röviden az, hogy ami
lyen sok gondot fordítunk a prédikáció tartalmára, olyan 
keveset a prédikáció intenciójára. A prédikáció intencióját 
elsősorban nyilván az szabja meg, mit akar a textus (!). 
Azonban jó tudni, hogy a bibliai textusok a lehetséges 
beszédintenciók egész spektrumát tartalmazzák. Ez a fel
ismerés óvhat meg attól, hogy csak tanító módon vagy 
csak apellatíve beszéljünk. A prédikáció intenciója szem
pontjából azonban is ugyanilyen fontos kérdés, hogy ne
kem a prédikátornak mennyire személyes ügyem 
prédikációm intenciója? Mert bár tény és való, hogy Isten 
nevében beszélni annyit jelent, hogy a prédikátor által 
hirdetett igazságok érvényességét Isten garantálja és nem 
a prédikátor, ez azonban nem jelenti a prédikátor sze
mélyének kikapcsolását. Krisztus feltámadásáról csak ak
kor prédikálhatok autentikusan, ha magam is teljesen 
meg vagyok győződve a feltámadás valóságáról. A pré
dikáció intenciójával kapcsolatos harmadik kérdés: meg
felel-e prédikációm intenciója a gyülekezetnek? Érzé
kelem-e (wahrnehmen) és érzékeltetem-e, hogy úgy te
kintek hallgatóimra, mint Isten megváltott, elhívott né
pére? Ha ugyanis nem így tekintek rájuk, akkor valami 
eégszen megengedhetetlen absztrakció talaján fogok mo
zogni. Ha azonban így, akkor tudni fogom, hogy Isten 
népének nemcsak ismeretközlésre, hanem megerősítésre 
és útmutatásra is szüksége van a prédikációban. Lényeg: 
A prédikációnak a hallgatók szempontjából érdekesnek 
és érvényesnek kell lennie.

A prédikáció célbaérése szempontjából szükséges is
merni a tipikus zavaró tényezőket is. Az egyik ilyen té
nyező a mindig csak kijelentéi, állító stílus. Úgy tűnik itt 
a prédikátor, mint aki a hallgatók kérdéseire válaszol. Pe
dig legtöbbször csak olyan információk közléséről van szó, 
melyeket a prédikátor tart fontosnak (p. kortörténeti is
mereteket). Ezek a részletek abszolút unalmasak a hall
gatóknak. Hallgatóink nem „ismeretimpulzusokat”, hanem 
cselekvésimpulzusokat várnak a szószékről. De különben 
is. A prédikáció intellektualizálása gyakorlatilag kizárja az 
alsóbb néprétegeket a templomból (Dannowski). Az in
tellektualizálás mellett a másik tipikusnak mondható za
varó tényező a retorikus kérdés formájában feltett indi
rekt apelláció: „Nem kellene-e mindnyájunknak többet 
tenni a világéhség elleni küzdelemben?” És még egy ilyen 
zavaró tényező: a gyülekezet leminősítése. Pl. „Minden til
takozik bennünk mindnyájunkban az ellen a bibliai üzenet 
ellen, hogy a balsors is Isten kezére vezetendő vissza, úgy, 
ahogyan azt Ámós állítja a 3,6 b-ben.” Bukowski szerint
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egyáltalán nem biztos, hogy „mindnyájunkban”! Hiszen hí
vő keresztyének is akadhatnak azért a gyülekezetben!

Napjaink homiletikai eszmélődésében sok szó esik a 
prédikáció konkrétságáról. Könyvünk sem kerüli ki a té
mát. A 3. nagy fejezet ezzel a problémával foglalkozik. 
Figyelmeztet, hogy prédikációink minduntalan visszatérő 
kísértése és már szinte jellemvonása az absztrakt fogal
miság. Pedig az absztrakt fogalmak a valóságot csak se
matikusan tudják visszaadni. Mi lelkészek, akadémiai 
kiképeztetésünk miatt, valósággal diszponálva vagyunk 
az absztrakt beszédmódra. De különben is. Az ún. gyűj
tőfogalmak felsorolása nem oldja meg a problémát, ha
nem csak felerősíti. A gyűjtőfogalmak csak szuggerálják 
a konkrétságot. Ugyanígy a kedvelt metaforák. Nem elég 
emlegetni az „égbekiáltó igazságtalanságokat”, hanem 
meg is kell nevezni azokat.

Szükséges ismernünk a konnotáció törvényét is. Azt, 
hogy egyes szavak mást jelentenek a különböző ember- 
csoportok számára, mint a prédikátor számára. Ha pl. 
az Ézs 12,1-6 alapján így kezdődik a prédikáció: „A dal, 
amelyet hallottatok...” akkor minden normális ember így 
fog reagálni: „Nem dalt hallottunk, hanem egy bibliai tex
tust...” A prédikátor tehát teológiai szakkifejezést hasz
nált, amit rajta kívül senki sem tud kódolni, s így 
feleslegesen nehezítette a prédikáció megértését. A meg
értést nehezíti azonban a miranda-antimiranda feszült
sége is. „Isten előtt nem a teljesítmény számít, hanem 
a hit”, harsogja pl. a prédikáció az üzenetet a teljesít
ménycentrikus világban („Ezt a házat a saját kezemmel 
építettem...!). Vigyázni kell tehát a fogalmazásra! Ugyanígy 
nem szabad visszaélni a valósággal a szószéken! Visz
szaélés történik akkor, amikor a valóság csak illusztráló 
anyag a prédikációban, avagy „motívuminjekció” a pré
dikáció figyelmes hallgatása céljából. A valóság a pré
dikáció számára nem illusztráló anyag, hanem feldol
gozandó téma a Biblia fényében. Az illusztrációs anyaggal 
kapcsolatosan óvakodnunk kell a kliséktől. Ébredjünk rá 
végre, ösztökél szerzőnk, hogy nemcsak Luther, Bonho
effer, Albert Schweitzer és újabb Teréz Anya a keresz
tyén hit és szeretet modelljei, hanem gyülekezetünk tagjai 
között is, sőt városunkban (falunkban) is akadnak pél
daadó hősei az áldozatos helyállásnak, önfegyelemnek, 
önfeláldozásnak, a mások életét megszépítő szeretetnek. 
Prédikációnk kontrollja során vessük fel a kérdést, nem 
lettünk-e bizonyos „klisék” rabjaivá? Melyek azok az élet
területek, amelyek állandóan visszatérnek prédikációnk
ban? De egyáltalán. Rajtam kívül kinek fontosak még 
ezek a területek? Még továbbá: hogyan hozom szóba hall
gatóim életterületét, csak „negatív fólia” módján, avagy 
sikerül a gyülekezet „erős oldalait” is megszólaltatnom, 
illetve megszólítanom? — Óvakodni kell az erőltetett, 
hamis szembeállításoktól is: „Bármilyen sokat haladt is 
előre a tudomány, mégiscsak nyomorult tudomány ez, 
mert nem tud feleletet adni az élet értelmére...” Bukowski 
szerint ez hamis konfrontáció. 1. Mert nem a tudomány 
feladata feleletet adni az élet értelmére, 2. Mert számtalan 
emberen segített pl. bonyolult operációkkal. — Ugyan
csak vigyázni kell a precizitásra ellenfeleink kritizálásá
ban. Az a prédikátor, aki kirohanásokat intéz a „New 
Age mozgalmak" ellen, minden igazsága és jószándéka 
ellenére és félreinformálja a gyülekezetét, mivel a New 
Age „mozgalom” és nem "mozgalmak”! Ami pedig a kü
lönböző etikai követelményeket illeti, az első kérdés min
dig az legyen, teljesíthetők-e egyáltalán követelményeink? 
„Mindnyájunknak fáradoznunk kell azon, hogy a gazdagok 
és szegények közötti szakadék megszűnjék.” Ez teljesít
hetetlen követelmény egy kistisztviselőkből, nyugdíjasok
ból álló gyülekezettel szemben. Ezzel szemben ami

teljesíthető követelmény: „Amikor imádkoztok, ne csak 
magatokért, szeretteitekért imádkozzatok, hanem ellen
ségeitekért is, az alsóbb néposztályokért is, a szenvedő
kért is!”

Ennek a fejezetnek a csúcspontja A z  elbeszélés sze
repe a prédikácóban c. V. sz. alfejezet. Szerzőnk itt négy 
alapkérdés köré rendezi el mondanivalóját: 1. Miért van 
szükség elbeszélésre a prédikációban? 2. Mi az, amit a 
prédikációban első renden el kell beszélni (a Biblia tör
téneteit és nem Biblián kívüli történeteket). 3. Mi a funk
ciója az elbeszélésnek a prédikációban? 4. Hogyan beszél
jük el azt, amit el akarunk beszélni? Gazdag mondaniva
lóját 10 pontban foglalja össze, mondván: 1. Mi lesz az 
elbeszélés funkciója a prédikációban? Ezt kell először is 
tisztázni. Azután 2. Elbeszélendő történetem csakugyan 
megfelel-e prédikációm intenciójának? 3. Mik lesznek az 
elbeszélés főmozzanatai? 4. Elég egyszerűen tudom-e 
majd elmondani? 5. Kevés szereplőre koncentrálni. De a 
cselekmény se legyen túlságosan komplikált. 6. Szemlé
letes legyen az elbeszélés! 7. Elbeszélés közben maradjak 
meg a cselekmény folyamatában (Csak semmi exkurzus!).
8. Az alapidő mindig jelenidő! 9. Rövid mondatokat hasz
náljunk! 10. Sokkal inkább az élő beszéd spontán törvény- 
szerűségeit kövessük, mintsem az írás szabályait. Lényeg: 
egy történetet úgy kell elbeszélni, ahogyan azt a Buber ál
tal emlegetett rabbi nagyapja tette. Az öregember már 
évek óta béna volt. De amikor egyszer az unokáinak arról 
mesélt, hogyan táncoltak és ugrándoztak a Baál papjai a 
bálványuk körül, ő maga is talpraugrott, ugrándozni és 
táncolni kezdett. Attól az órától kezdve meggyógyult. Nos, 
szűri le a tanulságot M. Buber és nyomában P. Bukowski, 
így kell egy történetet elbeszélni! (125. lap.)

Ezek után következik könyvünk legizgalmasabb feje
zete, a negyedik: „A prédikáció mint indicatívusos beszéd 
Istenről.” A szerző Barth Károly híres 1922-es előadására 
(„Not und Verheissung der christlichen Verkündigung”) 
hivatkozva hangsúlyozza, hogy Isten jelen valósága miatt 
kell indicatívusban beszélni. Az indicatívusos prédikáció 
alapproblémája a hit és látás (2Kor 5,7) feszültsége. Az 
a tény, hogy mi a földön lakunk és nem az égben. Az 
Istenről való beszéd mégis lehetséges, mert Isten látha
tatlansága nem diffúz láthatatlanság, hanem precíz rej
tőzködés (Jüngel) a kijelentés igéjében. Isten önkije
lentésének prímér tanúja a Szentírás. Az indicatívusos 
prédikáció annak az ígéretnek a jegyében történik, hogy 
Isten maga fogja igazolni őt, miközben megérinti a gyü
lekezet szívét és felébreszti benne azt a hitet, mely nyu
galmat ad a kérdések és kísértések közepette.

Az indicatívusos prédikációra azért van szükség az 
egyházban, mert ez a legjobb védekezés először is a tör
vényeskedő prédikálással szemben. Azzal a prédikációval 
szemben, mely „megkurtítja” az evangéliumot. Például 
úgy, hogy a Jézus-történeteket azonnal átfunkcionálja cse
lekvésmodellekké. Ahelyett, hogy Isten országának közénk 
érkezéséről prédikálni e történetek alapján. Ennek az át
funkcionálásnak egyik jele a kell szócska megjelenése 
a prédikációban. Pedig ez az egyik leginflációsabb szava 
a keresztyén szószéknek! Másodszor azért van szükség 
az indicatívusos prédikációra, mert ezáltal védekezthe
tünk a törvényeskedő prédikáció másik véglete ellen, a 
törvényt ellaposító prédikáció ellen. Ez a prédikáció naív 
tanítás a bűnről. Az ilyen bűnről szóló beszédből születik 
a morálprédikáció. Az indicatívusos prédikáció ment meg 
harmadszor a rajongó prédikációtól is. Ennek fő jellem
vonása már nem a törvény „ellaposítása”, hanem tudatos 
háttérbe szorítása. Bukowski szerint az ilyen prédikálás 
azért hazugság, mert aki az evangéliumot a törvény ki
kapcsolásával hirdeti, a „beteljesedés” (Erfüllung) módu
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sában beszél, holott még az „ígéret” (Verheissung) mó
dusában kellene szólni. A rajongás tipikus formája Isten 
redukciója. Ez akkor történik, amikor csak Isten szere
tetét hangsúlyozzuk, de elfelejtkezünk ítéletéről. Akkor, 
amikor csak Isten alázatát hangsúlyozzuk, de nem be
szélünk fenségéről, dicsőségéről. Akkor, amikor csak Is
ten közelségére mutatunk rá, de nem szólunk idegen
ségéről, távolságáról. Gyakorlatilag tehát egy sereg tex
tusról nem prédikálunk. Pedig ha tudnók, hogy Istennek 
ez a „redukciója” mennyi feszültség forrása a gyüleke
zetben! Gondoljunk csak a gyülekezet fogyatékos tagjaira. 
Mi a magyarázata fogyatékosságuknak? Ők is Isten te
remtményei? Vagy valami „gyártási hiba” történt?

Az indicatívusos prédikáció egyik észre nem vett 
akadálya „a jól ismert igazságok” állandó emlegetése: 
„Krisztus a Közbenjáró. Ó tartja érvényben az Újszö
vetséget. Az ő vére jobban beszél, mint Ábel vére...” 
Ezek az ismert információk, ha jelen időben szólnak is, 
mégis egyfajta sajátos múlt-hangulatot idéznek. Ismert 
voltuk gyöngíti hatásukat. A segítség nyilván az új in
formáció. Természetesen nem üdvtörténeti, hanem ho
miletikai értelemben. Jelentheti ez pl. egy eddig nem 
hallott exegetikai érdekesség felmutatását. (A Mt 20,1-5 
mögött újabban feltételezhető a Jézus-korabeli tömeges 
munkanélküliség. Ma már tudjuk, hogy a jeruzsálemi 
templom építési munkáinak befejezése után egyik nap
ról a másikra 18.000 ember vált munkanélkülivé...). De 
szolgálhatja az „újdonságot” az is, ha pl. a prédikátor 
beleképzeli magát a bibliai személy helyzetébe, akiről 
prédikál: „Beleképzelem magamat a gyermek-Zákeus 
helyzetébe, hogy csúfolhatták jótszópajtásai...”. De figyel
met keltő újdonságot jelenthet az ún. elidegenedés-ef
fektus alkalmazása is: Jézus feltámadása a halál szá
mára a legnagyobb blamázs. A halál valóságos karikí
rozása..." Bukowski véleménye az, hogy nem a bibliai 
textus az oka annak, ha sok mai prédikátor újdonságot 
csak a Biblián kívüli anyagból tud bevinni a prédikáció
jába. Az ok — mutat rá szerzőnk — sokkal inkább az, 
hogy már nem Barth Károly (!) szemével nézzük a Bib
liát, és nem az ő szomjúságával keressük „az igét a sza
vakban"! Az „igét” keresni a szavakban azt jelenti, hogy 
a textusban önmagáról bizonyságot tevő Istent és az Ál
tala megszólított embert keresni. Miként a lelkigondozói 
beszélgetésben, úgy a textussal folytatott beszélgetés
ben sem szabad elsietni az interpretációt. Mivelhogy 
nem az én megértési horizontom biztosítja a helyes 
megértést, hanem a textus megértéshorizontján létrejött 
megértés. A helyes megértés jele, ha nemcsak minden

áron „megnyugtatni” akarunk a textussal, kikapcsolván 
mindent, ami idegen, sokkoló a számunkra. A lényeges 
kérdés mindig, kicsoda Isten és hogyan cselekszik a 
m in d en k o ri textus bizonyságtétele szerint? Az apolo
getikus prédikáció „elszalasztja” Istent, mivelhogy 
annyira rá akarja erőltetni a hallgatókra. Az indicatívu
sos prédikáció viszont annak az élő találkozásnak a re
ményében történik, melyet Isten ajándékoz azoknak, 
akik saját magáért dicsőítik Őt.

A pneumatikus homiletika oldaláról nézve sok lénye
ges kérdést lehetne most felvetni. Mi a Szentlélek szerepe 
a prédikációban? Isten legáldottabb szolgái nem követtek 
el olyan hibákat — nem is egyet — , melytől szerzőnk óv? 
És egyáltalán, az igehirdetés sodrában kinek van energiája 
minderre figyelni? Sőt, lehet-e ezek után egyáltalán pré
dikálni? De ne mondjuk ezt, mert mindezt inkább csak 
a mindig kísértő prédikátor lustaság kérdezi. Ezek helyett 
a kritikai kérdések helyett tudatosítsuk inkább könyvünk 
értékeit a jelenlegi homiletikai helyzetben.

Könyvünk egyik eléggé nem dicsérhető érdeme a Bib
lia tekintélyének abszolút elismerése, tisztelete. A másik 
a manapság oly szívesen kritizált, kicsinyített Barth Károly 
bátor megbecsülése és pozitív hagyatékának érvényesí
tése (154. 155. 175. lapokon). Harmadszor, a világos fe
lelet a mai időszerű alapkérdésre, hogyan prédikáljunk 
ma? 1. Logikusan! 2. Céltudatosan! 3. Konkrétan! 4. In
dicatívusban! Negyedik értéke kitűnő didaktikája. Példa 
példát követ a könyvben. S végül humorérzéke. Erre csak 
egyetlen példát. A nők világ-imanapján egy fiatal német 
lelkésznő felolvasta a gyülekezet előtt egy brazil asszony 
levelét: „Nevem Anna da Silva... hat gyermekem van, de 
nem tudom, hogyan fogom őket felnevelni...” Az isten- 
tisztelet. után egy idős dáma szólította meg a lelkésznőt. 
Először is gratulált neki, hogy ilyen szépen beszél né
metül, aztán kételkedését nem is titkolva kérdezte „Le
hetséges egyáltalán, hogy egy ilyen csinos fiatal nő már 
hat gyermeket hozott a világra?”

Peter Bukowski 1950-ben született. Teológiát és zenét 
tanult Berlinben, Bonnban, Kölnben. 1975-1977-ig segéd
lelkész és tudományos asszisztens Wuppertalban. 1978- 
1981 az elberfeldi öreg templom lelkipásztora, s egyúttal 
a homiletika docense a prédikátorszemináriumban, e so
rok írójának egyik felejthetetlen alma materében. 1988- 
ban ugyanott a lelkigondozás docense is, mivelhogy 
1984-89 között pszichoterápiai kiképzésben is részesült. 
1990 májusában a németországi Reformierter Bund mo
derátorává választották.

dr. Boross Géza
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E szám ára 90,-
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SZÓLJ, URAM!

Imádkozzunk, de hogyan?

„...imádságom keblemre vissza-vissza szállt.”
Zsolt 35,13b

A Miatyánk tulajdonképpen az első imádság, amit meg
tanulunk és igen gyakran ez az utolsó, amit elmondunk. 
Életem egy-egy mélypontján, amikor valóban eljutottam 
az emberi élet határára, ama nehéz pillanatokban rend
szerint nem jutott más eszembe, mint a Miatyánk. Az utol
só órákban összeszűkülnek a dolgok és legtöbbször ebbe 
a jézusi imába torkollnak.

Talán az egyik csodája az, hogy mindenütt ez van ben
ne: „mi.” A „mi” kenyerünk, „mi” Atyánk, a „mi” vétkeink. 
Ha a magunk szavaival imádkozunk, ritkábban mondjuk 
ezt a „mi”-t, inkább „én”-t emlegetünk. Segíts meg engem, 
áldj meg engem, az én családomat... és így tovább. A Mi
atyánk csodája, hogy újra és újra összekapcsol bennünket 
egymással is, a kenyerünket a másik kenyerével, bűneimet 
a másik bűneivel, bukásomat a másik bukásával és így 
vagyunk „mi” ebben az imádságban.

Már évezredekkel ezelőtt olyan dolgokat tudtak az em
berek, amit a legmodernebb mélylélektan és tudomány 
csak most kezd feszegetni. Ilyen ihletett, intuitív tudásra 
vall, amikor a zsoltáros ezt mondja: „...imádságom keb
lemre vissza-vissza szállt.” Mit érezhetett a zsoltáros, ami
kor ezt leírta? Hogy vannak imádságaink, amelyek 
olyanok, mint a feldobott kövek, visszazuhannak ránk? 
Nem érnek el Isten szívéig? Hiszen a Biblia azt hirdeti, 
hogy mielőtt kimondanánk, Isten már tudja érzéseinket, 
gondolatainkat. Fölfelé szóló „leadásainkat” valahol rög
zítik, ha jól rá vagyunk hangolva a nagy Adóra.

Ez az imádság titka. Csönd nélkül, koncentráció, el
mélyedés nélkül hogyan is lehetne imádkozni? A csak 
vallásos kötelességből eldarált ima kőként hull vissza. De 
azt is érzi az ember a lelke mélyén, amikor az imádság 
oda érkezett, ahova szánta. Amikor létrejön a kapcsolat 
az imádkozó és Isten között. Akkor szinte mindegy, hogy 
néhány szót mormol, szavakba foglalja-e imáját vagy sem.

Gyakran imádkozom szavak nélkül, különösen, ha uta
zom; autóbuszon vagy villamoson lehunyom a szemem és 
erősen koncentrálok Jézus Krisztusra. Olyan nehéz Istenre 
gondolni, nem véletlen, hogy atyáink így tanítottak minket: 
a Jézus Krisztus által. -  Uramat, Gazdámat látom a jerikói 
úton pl. Bartimeus mellett, szívemen végigsuhan mindaz a 
hálaadás, kérés, öröm, bánat, ami bennem van és tudom, 
hogy valami továbbító relén keresztül odaér az ima-rez
gés-számom, ahova kell, a Jézus Krisztus által.

Nemcsak az az imádság tér vissza hozzám, ami olyan, 
mint egy feldobott kő, hanem az is, ami elérkezik oda, 
ahova szánom. Ez keblemre vissza-vissza száll. Ha odaér, 
ahova szeretném, akkor úgy száll vissza, mint békesség, 
jó belső nyugalom, csönd, megbocsátás, áldás.

Gyakran megesik, hogy elakadok a munkámban. Va
lamit írok és nem találom meg azt a gondolatot, szót, szel

lemi mezsgyét, amin tovább kellene haladnom. Akkor le
teszem a tollat. Nem szaladok lexikonokért, szakkönyve
kért, hanem rákönyökölök az üres vagy félig megírt 
papírra, kezembe temetem az arcom és egyszerűen csak 
csöndben vagyok és megkísérlek ráhangolódni a világ
mindenség Alaphangjára, Jézus Krisztusra, az Ő Lényére 
(Igéjére, életére). Olykor úgy látom, ott áll Zákeus fája 
alatt, én ülök a fa tetején és hallom: gyere le onnan! -  
Néha úgy érzem, az íróasztalomnak támaszkodik, mint 
egykor Lévi asztalához, aki buzgón szedte a vámot, s lel
kem mélyén, mint egy finom kis harangot hallom: Jer és 
kövess engem, jobban, tempósabban, ne ilyen bizonyta
lanul. Kövess! Különösen jó és szép képzettársítások ka
varognak bennem, majd lecsendesedem és egy idő múlva 
már tudom, hol kell folytatnom a munkám, amelyben el
akadtam. Egyszerre sima az út, a következő gondolat már 
világos, már tudom, mit kell mondanom, vagy mit kell ír
nom.

Imádságom keblemre olykor úgy száll vissza-vissza, 
mint feddés, máskor különös módon egy-egy szót hallok, 
apám szavába öltözik Isten szava, s hirtelen, mintha Ő 
szólna hozzám, mint kisgyerekhez és tudom, apámon ke
resztül Atyám szólt. Olykor szempárt látok, az édesanyá
mat és tudom, hogy Jézus szeme kérdez vagy erősít. 
Imádságom keblemre vissza-vissza száll. -  Ilyenkor min
dig az az érzésem: nem vagyok egyedül. Azt érzem,
összeért az ég a földdel és én nem a csillagok fölé kiált
gatok, hanem az ég itt van a szobámban, mert Jézus nem 
az égben van, hanem az ég van ott, ahol Ő. Imádságom 
vissza-vissza száll a keblemre és akkor érzem, hogy egé
szen szoros kapcsolatban vagyok mennyei Atyámmal: én 
Őbenne, Ő énbennem.

Hogyan is élhetnek azok az emberek, akiknek nincs 
hasonló élményük, legalább egy évben egyszer, kétszer? 
Ezért van annyi lelki- és idegbeteg, mert nem száll vissza 
gyógyítóan az imájuk -, mert el sem mondják, mert ab
bahagyták, mert nem ismerik a ráhangolódás lehetőségét 
a világmindenség Alaphangjára, Jézus Krisztusra.

Ez a ráhangolódás több, minden betanult és kicsiszolt 
imánál. Fülelünk-e, amikor ezt kimondjuk: Mit akarsz,
hogy cselekedjem? Te mondd meg, Atyám! Engedelmes
kedtem akkor annak a halk és tiszta hangnak, ami nem 
valahonnan kívülről, hanem a lényünk mélyéről visszhang
zott, mert a lelkünk olykor mint a finom membrán meg
pendül és hangot ad? Néha feddőző, olykor áldó, gyógyító, 
békét, csöndet, új erőt adó, halálra, életre felkészítő su
gallatokat, vagy éppen a kinyitott Biblia betűi elevenednek 
meg, mint a kigyulladt csipkebokor, s azon át, abból vá
laszol.

dr. Gyökössy Endre
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Előadások Eivind Berggrav püspök emlékére

1936 és 1956 között Berggrav püspök volt a N orvég B ibliatársaság elnöke. A m ásodik  világháború 
alatt, am ikor a nácik bebörtönözték , te tte  m eg az első p róbálkozásokat Pál leveleinek olyan m odern  
leford ítására, am ely m egérin thetné a korabeli norvég ifjúság érte lm ét és szívét. O lyan új norvég bib
liafordításról volt látom ása, am elyet új generációk új olvasói vesznek kézbe m ajd. Ez a m unka, halála 
u tán  20  évvel, 1978-ban, az új norvég bib liafordítással valósult meg.

Berggrav püspök  1946 és 1956 között az Egyesült B ibliatársaságok elnöke is volt. A m ásodik vi
lágháború  kezdeteko r az egyházak testvéri világközösségének és ökum enikus együ ttm űködésének  is 
m ozgatója volt. E zeken a fórum okon, szíve egész lelkesedésével m inden t m egtett azért, hogy a Biblia 
centrális helyre kerüljön az egyház világm issziójában. Így szinte m agától érte tő d ő  döntés volt, hogy 
ő le tt az Egyesült B ibliatársaságok első  elnöke 1946-ban. Berggrav püspök  teh á t azt a je len tő s  örökséget, 
fontos k ü lde tést és fe ladato t hagyta  ránk:

— hogy Isten  Igéjét, am ely a keresztyén  élet és szolgálat szíve és alapja, m egújítsuk, újrafogalm azzuk;
— továbbá, hogy Istennek  ezt az Igéjét új olvasóknak, új generációknak és új népeknek  adjuk kezébe.
Az évenként ism étlődő  Berggrav előadásokkal, a N orvég  B ibliatársaság ezt az örökséget és fe ladato t

k ívánja szolgálni.
Ole Chr. M . K varm e 

fő titkár

Dr. Leslie Newbigin püspök:

A Biblia tekintélye és a nyugati kultúra

(Dr. L eslie  N ew b ig in  püspök  hosszú éveken ke
resztül a Dél-indiai Egyház püspöke volt. Amikor 
visszatért Angliába, egy kulturális szem pontból sok
színű gyülekezetben szolgált Birminghamben. N ew 
bigin püspök a misszió ügyének kiem elkedő szakér
tője, aki a Nem zetközi Missziói Tanács és az Egyházak 
Világtanácsa kötelékében is szolgált. Az utóbbi időben 
az evangélium és a  nyugati kultúra összefüggéseinek 
kérdésével foglalkozott és egyebek között kiadta a 
„Görögöknek bolondság —  az evangélium és a nyu
gati kultúra” című könyvét 1986-ban. Newbigin püs
pöknek az egyházakhoz címzett problém afelvető gon
dolatai, azóta a Brit Egyesült Királyság területén meg
beszélések sorozatát indította el az evangélium és a 
kultúra témájáról, melyet a  Brit Egyházak Tanácsa 
és a Brit és Külföldi Bibliatanács szervez.)

B evezetés

N agyon m egtisztelő szám om ra, hogy előadónak 
hívtak m eg egy olyan alkalom ra, am ely Eivind 
Berggrav püspök  em lékének kíván tisztelegni. M ég 
azok közé tartozom , akiknek volt alkalm a néhány
szor találkozni vele és sohasem  tudom  elfelejteni 
keresztyén  le lkületének kisugárzó hatásá t. R em é
lem, hogy az a tém a, m elyet választottam  —  a Biblia 
tekintélye és a nyugati ku ltú ra  —  nem  áll m essze 
attól az ünnepségtől, m ely irán ta  való tiszteletét 
igyekszik kifejezésre ju tta tn i.

A  püspök  b á to r és tiszta lá tású  em ber volt, aki 
akkor sem  habozott leleplezni a gonoszt, am ikor 
m ég kevesen  tu d ták  felism erni azt, s m ég kev eseb 
b en  m ertek  ellenállni neki. A m ikor az állam a leg
főbb  hatalm at k ívánja birtokolni, az, aki ennél n a 
gyobb tekintély t is ism er, nem  tehe t m ást, m int el
lenállni e hatalom nak. A m ikor ilyen körülm ények 
adódnak , kö telesek  vagyunk a Biblia tekin télyét 
hangsúlyozni. A  m inden t lehengerelni kívánó náci 
ideológia elleni küzdelem  nehéz napjaiban, az eu
rópai egyházak abból a theologiából nyertek  erőt, 
am ely a Bibliát kom olyan vette, benne Istennek  azt 
az Igéjét ta lá lta  meg, am elyre hivatkozni lehete tt a 
náci állam m al szem ben és am elyből a Barm eni H it
vallás is m egszületett. A H itler legyőzését követő  
években  az ún. bibliai theologia to v áb b ra  is erőteljes 
volt és az európai o rszágokban a keresztyén írók 
habozás nélkül írtak  és beszéltek  arról, hogy mi a 
Biblia tan ítása  az államról, a m unkáról, a házasság
ról és sok egyéb dologról. D e az u tóbbi három  év
tizedben, legalábbis az angolul beszélő  országok
ban, a bibliai theologiai m ozgalom  elhallgatott. A  
bibliai tanulm ányok annyira hangsúlyozták a bibliai 
könyvek különbözőségét azok egysége helyett, és 
annyira m egkötözte őket az a nagy különbség, am ely 
a b ib lia  írók világának ku ltú rája  és a je lenkori kul
tú ra  között van, hogy azok a keresztyén  írók, akik 
a  m ostan i társadalm i és politikai kérdésekkel b ir
kózva a választ keresik, v isszatorpannak  attól, hogy 
a Biblia gondolatainak tekintélyére hivatkozzanak.



Úgy tű n t szám ukra, hogy a Biblia nem  egy, hanem  
sok hangon szól és ezek a hangok oly távolról jö n 
nek  hozzánk, hogy nem  adha tnak  választ azokra a 
problém ákra, m elyekkel mi szem besülünk.

Berggrav püspök  felism erte a náci hatalom  dé
m onikus je llegét és Isten  nevében  ellenállt neki. 
M anapság  az európai országok nem  érzik úgy, m in t
ha  hasonló  k ih ívásban  élnének. N agyjából jó l érez
zük m agunkat egyházainkban. A  nyugati ku ltú ra  ré 
sze életünknek  és mi is beletartozunk  a nyugati 
kultúrába. Sem m iféle kom oly k ihívást nem  érzünk 
ebben  a vonatkozásban. A rra  term észetesen  tö rek 
szünk, hogy az egyének m egtérjenek  a keresztyén  
tan ítványság  útjára, de á ltalában  nem  érezzük szük
ségét annak, hogy a körülöttük  levő ku ltú rá t is p ro b 
lém ássá tegyük, am int azt pl. a külm isszionáriusok 
érezni szokták. Szám om ra az volt a dön tő  esem ény, 
ami felnyito tta  szem em et a je len  körülm ényeinek 
problém ásságára, am ikor a m uszlim  szülők keserű  
vádask o d ásá t hallo ttam  arról, hogy a mi nevelési 
rendszerünk  mivé teszi a gyerm ekeiket. Birming
ham ben, ahol én élek, igen nagy szám ú m uszlim  
lakosság van. Én m agam  is tagja vagyok egy olyan 
testü letnek , am ely összeállítja a vallásos nevelés ve
zérfonalát az állami iskolák szám ára. A  muszlim  szü
lők nem  a vallásos nevelés ellen panaszkod tak  k e 
serűen, hanem  az iskolai tanulm ányok többi tárgyai 
m iatt, am elyek gyerm ekeiket úgy tan íto tták  érten i 
a világot és forgolódni abban, m in tha Isten  nem  is 
létezne. A rra  valóban m egvan a szabadság, hogy 
az em berek  azt a vallást válasszák, am elyiket óhajt
ják , de a tan te rv  nagy egésze, am ely a gyerm ekeket 
azokba a közism ereti tárgyakba vezeti be, m elyek 
a nép  életének  különböző terü le te it irányítják, azt 
sugallja, hogy Isten  nem  létezik, vagy m indenesetre  
lényegtelen a gyakorlati élet szem pontjából. Salm an 
R u sh d ie  ügye a „Sátáni versek”-kel, m ég élesebbé 
te tte  a kérdést. A  m uszlim  szám ára a blaszfém ia 
a lehető  legszörnyűbb bűn, míg a tanu lt nyugati 
értelm iségi szám ára ez csak valam i é rthe te tlen  m a
radvány a középkorból.

Zavarban  a kultúra

Ki tagadhatnál le m a m ár azokat a je leket, am ik 
arra  m utatnak, hogy a nyugati kultúra, am ely az 
európai keresztyén  ku ltúrából fejlődött ki és m ár 
az egész világra elterjedt, kom oly problém ákkal 
küzd. C arver Yu  kínai theologus, aki a kínai filozófia 
és a keresztyén  theologia szem pontjából egyaránt 
vizsgálta a korabeli nyugati kultúrát, így sum m ázta 
a jelenlegi helyzetet: „M űszaki optim izm us és szel
lem i rem énytelenség”. N yugat m ég m indig bízik a 
technológiájában, de a je len tő seb b  irodalm i m űvek 
m ár a rem énytelenséget tükrözik. A m int Jü rgen  
M oltm ann  m ondotta, úgy tűnik, m in tha ez a felirat 
volna ku ltú ránk  felett: „nincs jövője”. N em  úgy vi
selkedünk, m int akik h isznek egy értelm es jövőben. 
Ö kológiai katasz tró fa  felé vezető  ú ton  járunk . T öb
bé m ár nem  hiszünk igazán a fejlődés dok trínájában  
és nem  képzeljük, hogy a mi ku ltú ránk  a legjobb

a világon. Az értelm etlenség m inden  átható  érzése 
fejeződik ki egyaránt a városainkban  m egjelenő 
nem törődöm  vandalizm usban, a drám aírók és re 
gényírók m űveiben és a töm egpusztító  fegyverek 
felhalm ozásában. E bben  a m i idáig ju to tt ku ltú ránk 
ban  hogyan tu d  az egyház olyan hiteles és tek in 
télyes üzenete t hirdetni, am ely szem beállíthatna Is
ten  igazi valóságával? Hol találhatjuk  m eg azt a 
pontot, ahogy szoktuk m ondani, „archim édeszi pon 
to t”, m ely kívül esik ku ltú ránkon  és am elyről k ri
tikus és gyógyító kérdése inke t feltehetjük. A bban  
a könyvben, m elyet a „G örögöknek bolondság” cím
m el írtam  meg, azt p róbáltam  elm ondani, hogy m eg
győződésem  szerin t a Biblia nyújtja  nekünk  ezt az 
archim édeszi pontot. Az egyik vezető  anglikán fo
lyóirat könyvszem le-írója azt írta  erről, hogy a saját 
ku ltú ránkat kritikával illetni ahhoz az em berhez h a 
sonlítható, aki szeretné m egm ozdítani a buszt, de 
közben m aga is benne ül. U gyanakkor fé lreérthe
tetlenül észrevehető  volt, hogy azt sem  érte tte  m eg 
világosan, hogy mit é rtek  én „Biblia” alatt. Szám ára 
a Biblia csupán  egy olyan irat volt, szem m el lá th a 
tóan, m elyet a mi ku ltú ránk  term elt ki, irodalm i elő
tö rténe tünknek  és forrásm unkáinknak  egy része. 
Ezért aztán  ugyanolyan történeti és irodalm i kriti
kán ak  vetjük  alá, m int a többi ókori ira tokat is. Ez 
a szem leíró az egyik vezető  angol egyházi em ber 
is volt és nem  kétséges, hogy sokan  egyetértenek 
vele. D e így a Biblia nem  tud ja  átvilágítani és m ér
legre tenn i a mi kultúránkat. Így a Bibliát csupán 
azokkal a lencsékkel p róbáljuk  szemlélni, m elyeket 
a mi m odern  tudom ányos világszem léletünk nyújt 
szám unkra. N em  törekszünk arra, hogy je lenkori 
világszem léletünket kritizáljuk azokkal a lencsékkel, 
m elyeket a Biblia nyújt nekünk. A zt m ondják  ők, 
hogy a Bibliát a m odern  gondolkodás kategóriáiban 
kell m egértenünk.

K özösség i éle t —  egyéni élet.

H ogyan jö tt  létre ez a fen tiekben  leírt helyzet? 
Volt idő, am ikor a Biblia volt a tekintély nem csak  
a szem élyes hit és életvitel, hanem  a közösségi élet 
szám ára is. Ez szolgáltatta azt a látást, m elynek ke
re téb en  igyekezett m indenki m egérten i a világot és 
a történelm et. D e a klasszikus görög-róm ai eszm ék 
erőteljes ú jjáéledése a renaissance  korában, azután 
a m odern  tudom ányok m egjelenése a 17. század 
ban, valam int a felvilágosodás ko ra  a 18. században, 
az európai értelem  szám ára egy egészen m ás irány
b a  fordulást hozott el a világ m egértése  szem pont
jából. A zt m ondhatjuk, hogy a felvilágosodás kora 
volt a kulm inációs pon tja  ennek a folyam atnak, am i
kor te ljesen  tu d a tá ra  éb red t a változásnak és eljött 
az a pillanat, am ikor a szellemi vezérszerepet já tszó  
E urópa elfordult a keresztyén  hittől, m int a közös
ségi élet értelm ező elvétől, és a helyébe te tt egy 
m ásik alapelvet, am elyben az autonóm  em beri é r
telem  kerü lt a kozm osz központjába, Isten  helyébe. 
A zok az eszm ék, m elyeket egy kis értelm iségi cso
p o rt hozott létre E urópában  a 18. században, m ost
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m ár olyan elfogadott igazságokká lettek, am ik a köz
élete t is irányították. M ég m indig hivatkozhatunk 
Istenre  az egyházban és o tthonainkban , de ugyanezt 
tenni a közélet különböző területein, pl. a politikai 
p á rbeszédekben  vagy a gazdaság tudom ány terü le
tén, illetéktelennek m inősül. A  keresztyén  hit m eg
m arad h a t és szerepet já tszh a t m ég a m agánéletben, 
de a közéletet m ár m ás eszm eiség és törvények 
irányítják.

A  T erm észet K ö n yve  és a Biblia

E b b en  a légkörben  az egyház kezdeti törekvése 
az Írás tek in télyének  helyreállítására á ltalában  ab 
b an  m erü lt ki, hogy annak  ésszerűségét bizonygat
ták. A  Biblia elhelyezhető az ésszerűség param éterein 
belül is. Isten —  m ondták — , ké t könyvet ado tt 
nekünk, a T erm észet K önyvét és azt, am it úgy hí
vunk, hogy Biblia. Sok dolog, am it tudnunk  kell, 
k iolvasható a T erm észet Könyvéből, a Biblia pedig  
azt m ondja el, am it a term észetből nem  tu dhatunk  
meg. De am int a 18. és 19. század e lőrehalad t és 
a tudom ány  tovább  fejlődött, úgy látszott, hogy 
m indegyre tö b b e t tudunk  m eg az első könyvből, 
és egyre kevésbé szükséges szám unkra a Biblia. A 
term észet, úgy látszott, a tudom ány segítségével 
m eg tud ja  m agyarázni a világ keletkezését és az 
em beri élet lé tre jö tté t is. A  keresztyén hit kénytelen 
volt m indinkább  visszahúzódni a belső, szem élyes 
élm ények világába, amíg egyszer a pszichológia te r
m észetes m agyarázatot nem  talált a vallási je len 
ségekre is. A T erm észet Könyve, am it a tradíció 
kötelékei alól felszabadult autonóm  értelem  olvas, 
így m indazt tu d ja  nyújtani nekünk, am it a világról 
és az életünkről tudn i szükséges.

Egy dolog m indenesetre  volt, am it a T erm észet 
Könyve nem  tu d o tt elm ondani szám unkra, m égpe
dig az, hogy ennek  az egész term észeti világnak 
van-e valam i célja és ha  igen, mi légyen az? Az 
ókori és középkori tudom ányos gondolkodás sokat 
foglalkozott a cél kérdésével. A  dolgok folyását ab 
ból a célból igyekezett m egérteni, am it azok betö l
tö ttek. A  m odern  tudom ány a theologiai m agyará
zattól elfordíto tta  a figyelm ét és a dolgok okait ku
ta tta  inkább. Ez a ku ta tás —  am int tud juk  —  hal
latlanul gyümölcsöző volt. A term észet egyre telje
sebben  é rthe tő  volt annak  a tanulm ányozásával, 
ahogyan a dolgok az oksági láncolatokkal egym ás
hoz kapcsolódtak . De az is világosság vált, hogy 
ab b an  a világban, am it így értelm ezünk, nincs helye 
az értékítéletnek. A  dolgok egyszerűen vannak, 
ahogy vannak, és nem  m ondhatjuk  azokat jóknak  
vagy rosszaknak. H a pedig  úgy van, ahogyan azt 
az elm últ három  évszázad alatt a legtöbbször vélték, 
hogy a term észetet úgy kell é rtenünk  és m agyaráz
nunk, m int egy nagy m echanizm ust, am elyben az 
ok és okozat h a tásoka t m eghúzhatjuk a fejlődés 
m inden  részlete, valam int annak  előbbi és későbbi 
lépcsőfokai között hiánytalanul, akkor sem m i m on
danivalónk nem  lehet arról, hogy az a je len ség  jó  
vagy rossz. Ezek a szavak csak valam ilyen cél

összefüggésében ve thetők  fel, am ely célhoz viszo
nyítva lehet valam ely dolog jó  vagy rossz. T ény
m egállapításokból, ahogy szoktuk m ondani, nem  le
het érték íté le teket tenni. De, A lasta ir M acintyre  el
len tm ondó illusztrációját használva, abból a tény
m egállapításból, hogy „ez az ó ra  tíz év ala tt egy 
m ásodpercet sem  késik”, a legtöbb em ber é rték 
íté le te t is m ond, hogy ti. „ez egy jó  óra.” A zonban 
tegyük hozzá, hogy ez az érték íté le t csak azért szü
le thet meg, m ert úgy érezzük, hogy ism erjük az óra 
célját. H a nem  ism erjük azt a célt, am elyért azok 
a kis fém darabok  egybeszerkesztettek , nem  tudunk  
ilyen következtetésre  ju tn i. M ert lehet, hogy az jó  
az idő  m érésére, de nem  feltétlenül jó  a nappali 
szoba dekorálására, vagy arra, hogy m egdobjunk 
vele egy m acskát. A  cél kiküszöbölése a gondolko
dásunkból azt jelenti, hogy elválasztjuk egym ástól 
a tényt és az értéket, és így egy olyan kettévágott 
világunk lesz, m int ez a m ostani is: egy közéleti 
világ, am elyben bizonyos „tényeket” m indenkinek 
ism erni kell, tényeket, am ikről lehet jó  vagy rossz 
vélem ényünk és egy szem élyes világ a m aga é rté 
keivel, am elyekben h ihetsz vagy nem , de m elyek 
m indenképpen  a szem élyes dön téseid  világába ta r
toznak. H a a term észetnek  nincsen célja, vagy n in 
csenek m egfelelő eszközeink e cél m egism erésére, 
akkor m indenkinek szabadsága van arra használni 
a term észetet, am ire akarja. A kkor nincs ilyen dolog, 
m int "j ó ” és „rossz”. Ilyen érték íté le t m inden em ber 
szabad  dön tése  szerin t alakul. Az egyetlen elvárás 
az lehet, hogy az illető becsü letesen  ragaszkodjék 
a döntéséhez.

A  vallás —  az értelem  határain belül

Az o k -o k o za ti h a tások  összefüggésének feltárása 
a term észet világában olyan vállalkozás, am elyben 
az autonóm  em beri értelem  az illetékes. De ahhoz, 
hogy a dolgok lé tezésének  az értelm ét m egism erjük, 
m eg kell kérdeznünk  azok alkotóját is. A  cél kérdése  
olyan m ozzanat, m elyet nem  hagyhatunk  ki k u ta 
tásainkból, legalábbis addig, am íg az be nem  te l
jesed ik . H a egy gépet látunk, m elynek m űködését 
értjük, de célját nem , m eg kell kérdeznünk  annak  
alkotóját, vagy m eg kell figyelnünk valakit, aki a rra  
a célra használja  a gépet, am elyre azt tervezték. 
M ivel azonban  a te rm észet tö rténe tének  mi csupán 
a közepén vagyunk és nem  láthatjuk  a végét, nem  
állnak rendelkezésünkre  olyan adatok, am elyeknek 
alapján  pon tosan  dön thetnénk  m agunktól is annak 
céljáról. N incs m ás választásunk, m int azt rem élni, 
hogy az alkotó m aga fogja m egm ondani azt nekünk. 
Itt érkezik el az autonóm  értelem  a határaihoz, ko r
látaihoz. A Felvilágosodás em berei arról beszéltek, 
hogy „vallás az értelem  határa in  belül.” De talán  
sokkal p on tosabb  volna így fogalmazni, „értelem  a 
vallás h a tára in  belül”, m ivel az értelem  tevékeny
ségének lehetősége szigorúan a rendelkezésre  álló 
je lenség-adatok  határain  belül esik. A cél-adat pe
dig, am elyért a term észet létrejött, csak a term észet 
alkotója által közelíthető meg, vagyis csak a Kije
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len tés által. Ennél a szónál, hogy Kijelentés, a ke
resztyén  em ber term észetesen  a Biblia felé fordul.

Itt érkezünk el egy olyan problém ához, am ely 
m indnyájunknak  fájóan ism erős. Beszéltem  m ár ar
ról a szakadékról, dichotóm iáról a m i ku ltúránkban, 
am ely a tényekre figyelő közélet, és az értékeket 
te tszés szerin t m eghatározó szem élyes élet között 
van. N agyon valószínű, hogy feltételezhetjük, hogy 
ennek  erede te  D escartesnek  am a szerencsétlen  
m egállap ításában  van, am ellyel tudom ány alatt azt 
az ism erete t je lö lte  meg, ami kétségbevonhatatlan , 
am ely leírható a m atem atika m értékeivel és vilá
gosságával. M ivel pedig  tapaszta la tainknak  egy je 
lentős része nem  bír ezzel a világos és k é tségbe
vonhata tlan  jelleggel, ennek  következtében törés 
ke letkezett az objektivizm us —  am ely az ism eret 
szem élyes je llegét ki akarja  küszöbölni —  és a szub
jektivizm us között, am ely az objektív  igazság m eg
ism erésének  igényét feladja. Ez a tö rés végigfut 
egyetem eink ok ta tásán  is, a  hum án és te rm é
szettudom ányos fakultások széttagolásával. Ezen 
felül van  m ég egy különleges kivetítődése is ennek  
a tö résnek , ami b ennünket éppen  itt érint, ebben  
az előadásban. M égpedig az a törés, am ely van az 
ún. liberálisok és az ún. fundam entalisták  között. 
E gyrészt vannak  olyanok, akik a Bibliát objektív, 
tényszerű  pon tos m egállapítások gyűjtem ényének 
látják, m int a többi tudom ányágak  kézikönyvét is. 
M ásfelől ott vannak  azok, akik a Bibliát inkább 
szim bolikus m egállapítások sorozatának  tekintik, 
am ely az írók vallásos tapasz ta la tá t ju tta tja  kifeje
zésre. E két táb o r között keserű  ellentét igen n e 
hézzé teszi szám unkra azt, hogy a Biblia tekintélyére 
hivatkozzunk, m iközben szem be nézünk a nyugati 
ku ltú ra  kihívásával. E nnek  a konflik tusnak a m eg
léte azt a tényt bizonyítja, hogy való jában  mi m ár 
m egadtuk  m agunkat ku ltú ránk  hatásának . O lyan 
helyzetbe hagytuk ju tn i m agunkat, am elyben a Bib
liára, m int tekintélyre való h ivatkozás egyszerűen 
h ihetetlenné vált. Kevés je le  van annak, hogy a két 
táb o r je len tő s p á rb eszéd et kezdene egym ással. 
M egfigyeléseim  során  úgy találtam , hogy a liberális 
theologusok jo b b an  félnek attól, hogy őket fu n d a
m entalistáknak  nevezzék, m int am ennyire a fu n d a
m entalisták  félnek attól, hogy őket liberálisoknak 
m inősítsék.

A z  ism ere t hallgatólagos, há ttér  dim enziója

V an-e k iút ebből a nehéz helyzetből? E nnek  a 
k é rdésnek  a m élyén egy epistem ológiai p roblém a 
van, vagyis az a kérdés, hogy „hogyan ism erünk 
m eg dolgokat”? N agyon befolyásolt engem  ebben  
egy m agyar tudósnak , Polányi M ihálynak a m un
kája, aki jó l lá tta  azt a tö rést, am ely a ham is ob
jektivizm us és az álszubjektivizm us között van, és 
ami nagy veszélyt je len t egész civilizációnk jövőjére. 
Az volt a nagy hozzájárulása ehhez a tém ához, hogy 
felism erte azt a m ozzanatot, am it az ism eret hall
gatólagos vagy h á tté r dim enziójának szoktunk m on
dani, továbbá azt is k im utatta, hogy tu d ásu n k  nagy

része éppen  ilyen jellegű ism eretből áll. Egy egy
szerű  illusztráció világossá fogja tenni ezt. A m ikor 
egy sebész m egpróbálja kideríteni, hogy mi van a 
te s t egyik üregében, m elyet közvetlenül nem  láthat, 
akkor ő  bizonyos érte lem ben tu d a táb an  van  a szon
d a  kezére gyakorolt nyom ásának, de figyelme nem  
efelé fordul igazán, hanem  arra, hogy a szonda vége 
m it m utat az üregben. A  szonda az ő kezének m eg
hosszabbítása. Úgy a m agáénak érzi a szondát, m int 
az ujjait. A m ikor először veszi kezébe, m egvizsgálja 
és eldönti, hogy alkalm as-e a k ívánt célra? D e ami
ko r m ár m int m egbízható eszközt használja, nem  
figyel rá  többé külön, hanem  a daganatokra  vagy 
üregekre összpontosítja  a figyelmét, am iket vizsgál.

A  sebész szondája  term észetesen  csak egy na
gyon egyszerű példa  a rra  a nagytöm egű eszközre, 
m elyeket a felfedezéshez és m egértéshez h aszn á
lunk, a szavakra. L egvilágosabban m utatja  ezt a 
nyelv jelensége. A m ikor tanulni kezdünk  egy nyel
vet, figyelnünk kell m inden  szóra, hogy értelm ét 
felism erjük. D e am ikor m ár folyékonyan beszéljük 
a nyelvet, nem  figyelünk többé külön a szavakra, 
hanem  arra  a tém ára, am it kifejezünk velük. A m ikor 
egy új és ism eretlen  tém át kezdünk  tanulni, je len tős 
idő t tö ltünk  a szavak, a fogalmak, a m ódszerek  b e 
gyakorlására abban  a tárgyban. D e am ikor m ár tu d 
ju k  azokat, nem  gondolunk többé rájuk, kivéve, ha 
valam elyikről felfedeztük, hogy nem  felel m eg arra  
a célra tökéletesen, am ire használjuk. E gyébként 
csak hallgatólagosan, „tudat a la tt” vagyunk tu d a tá 
b an  jelen létüknek , használatukkal a rra  a dologra 
figyelünk, am elyről beszélünk. H a ezt a pon to t m eg
értettük , világos, hogy a hallgatólagos ism eretnek 
ezt a té te lé t széles te rü le ten  tud juk  alkalm azni. E m 
lítettem , hogy a szonda a sebész kezének a m eg
hosszabbítása. De ujjaim m al érzékelhetem  egy fa
darab n ak  a felületét is. A kkor m ár nem  az ujjaim ra 
ügyelek, hanem  a m egérintett felület jellegzetességére. 
C sak hallgatólagosan, m ásodlagosan vagyok tu d a tá 
ban  a testem nek, a szem em nek, a fülem nek és ke
zem nek, m elyek által a körülöttem  levő világot é r
zékelem. D e ennek  a hallgatólagos ism eretnek  van 
egy szélesebb értelm e, vonatkozása (reference) is. 
A  szavak, m elyeket használok, a kifejezések, a m e
taforák, a fogalm ak és képek, m elyeket szüntelenül 
használok, am ikor ki akarom  ku ta tn i a világ és az 
em beri élet titkait, ezek m ind részei egy olyan nyelv
nek, m ely m aga is része annak a civilizációnak, am i
ben  én is felnőttem . T ehát a dön tő  többsége ism e
reteim nek  éppen  ehhez a hallgatólagos vagy h á t
térism erethez tartozik. Az így nyert szellemi alappal 
gyakorolom  kritikai ítéletem et egy bizonyos tárggyal 
vagy eszm ével kapcsolatban. Vagyis bárm ilyen dol
got csak annak  a nagym ennyiségű m eggyőződésnek 
az alapján tudok  kritizálni, am elyet m ár nem  kriti
zálok. E zért a Felvilágosodás program ja az egyete
m es kételkedésről, am ely pedig  m egszabta európai 
gondo lkodásunkat az u tóbbi kétszáz évben, teljesen 
abszurd. C sak  úgy tudok  kételkedni valam iben, ha 
van  egy csom ó dolog, am iben viszont ké telkedés 
nélkül hiszek. Persze m egtörténhet, hogy kételkedni 
kezdek valam ely kifejezésben, am it előbb m ég k é 
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te lkedés nélkül használtam , m int a háttérism eretem  
olyan részét, am elyben megbízom. V iszont ebben  
az ese tben  használa t ese tén  „idézőjelbe” teszem  azt, 
ezzel is jelezve, hogy bizonyos szkepticizm ussal 
használom . D e nem  írhatom  úgy a m ondatokat, hogy 
m inden  szó idézőjelben legyen bennük. T ehát m in
den  ism eret a hallgatólagos, h á ttérism eretek  nagy 
töm egén nyugszik, m elyek m ár kritika nélkül v an 
n ak  m eg bennem . A  m egism erés teh á t ebben  az 
értelem ben szubjektív  aktus, én  vagyok az —  m ég
pedig  bizonyos kulturális és szem élyes tap asz 
ta la tok  által fo rm ában  — , aki a m egism erés fele
lősségét és a vizsgálódások eredm énye m egállapí
tásán ak  a felelősségét vállaltam . É n  vagyok az, aki 
törekszem  a megism erésre. E bben az értelem ben ez 
a folyamat m indenképpen szubjektív. De objektív  ab
b an  a vonatkozásban, hogy azzal a valósággal aka
rok  kapcso la tba  kerülni általa, ami nem  én vagyok, 
ami m ás, m int én, és az objektivitás p róbá ja  az lesz, 
hogy kész vagyok azt, am it én gondolok, alávetni 
m ások  m egítélésének is, m inden  helyzetben  és m in
den  em ber szám ára. T eh á t általános igazság az, am it 
p róbálok  m egragadni és közölni.

Az is világos, hogy m indez az ism eret függ egy 
tradíciótól, ami egy nyelv kere tébe  van beágyazva 
és am i á tadód ik  generációról generációra. N em  is
m erhettem  m eg addig  sem m it, amíg m agam at egy 
trad íciónak  alá nem  vetettem , amíg m eg nem  ta 
nultam  egy nyelvet, be nem  építettem  m agam ban 
a világ és az em beri életnek  azt a m egértésm ódját, 
am ely abban  a nyelvben és ku ltú rában  található 
—  az én ese tem ben  egy európai nyelvben és kul
tú rában . A hogy a filozófus A lastair M acintyre  m eg
állapíto tta legutóbbi könyvében, a „Kinek az igaz
sága? M ilyen ésszerűség?” (W hose Justice?  W hich 
R ationality?) cím űben, hogy m inden szellemi te r 
m ék társadalm ilag  beágyazott. Egy bizonyos tö rté 
nelm i tapasztalatbó l születik, am ely a tradíció által 
generációról generációra továbbadatik . Az az elgon
dolás, hogy van olyan értelm i tevékenység, am ely 
te ljesen  szuprakulturális és felette  áll a rész trad í
ciók szellemi eredm ényeinek, egyszerűen illúzió. T e
h á t m inden  ism eret szem élyes, és m inden  szem é
lyes ism eret csak valam ely trad ícióban  való része
sülés által lehetséges.

A z  egyetem es történelem  egyedülálló  
értelm ezése

Úgy tűnhetik , hogy m essze eltértem  a Biblia té 
májától, de m ost m ár visszatérek. M égpedig azzal, 
hogy egy h indu  brahm in  barátom tól idézek, akivel 
hosszú éveken keresztü l gyakran beszélgettünk  a 
hit dolgairól. A lapos ism erője volt ő, m ind a h indu  
írásoknak, m ind  a Bibliának, és többször m ondott 
nekem  ehhez hasonlót: „Nem  tudom  m egbocsátani 
a keresztyéneknek  azt a m ódszert, ahogyan félre
m agyarázzák a Bibliát. A m ikor olvasom  ezt a köny
vet, benne az egyetem es történelem ről, és az em beri 
lényről m int e tö rténelem  felelős szereplőjéről és 
annak  kü ldetésérő l —  találok egyedülálló m agya

rázatot. Ez valóban egyedülálló! Sehol sem  találunk 
ehhez hason ló t a világ irodalm ában. Ti pedig  úgy 
m utatjá tok  fel nekünk  ezt az írást, m int egy vallásos 
könyvet. N ekünk  Ind iában  sok könyvünk van a val
lásról. N incs szükségünk m ég egy m ásikra.” Bará
tom nak igaza van. A  B ibliában term észetesen  sok
féle tartalm i elem  van, im ádságok, költészet, liturgia, 
törvények, bölcs m ondások  és m ég sok egyéb. De 
alapvető  felép ítésében  ez a könyv a kozm osz egye
tem es tö rténelm ének  in terpretációja, a terem téstő l 
a világvégéig (consum m ation), tö rténete  az em beri 
fajnak  és annak  az egy V alakinek, akiben m indezek 
célja egyedül k ije len tetett és m egvalósulhat. A  Bib
lia tehá t világtörténet. Szem benézve a ténnyel, is
koláinkban és egyetem einken nem  ezt a világtör
téne t értelm ezést tanítják. Ez a tény  a rra  kényszerít 
bennünket, hogy m egkérdezzük: melyik hát az igazi 
tö rténelem ? M elyik a valódi tö rtén e t?  M egállapít
hatjuk, hogy m inden  tö rténetm ondás, különösen ha 
az az egész em beriség  története , csak  válogatás le
het. A  történész  olyan adatokkal dolgozik, m elyeket 
olyanok jegyeztek  fel, akik úgy gondolták, hogy azok 
a m ozzanatok érdem esek  a feljegyzésre. A  tö rténész  
pedig  ebből a hatalm as feljegyzett adatm enny iség
ből azokat választja  ki, am iket ő gondol je len tő sek 
nek. A  tö rténésznek  teh á t egész m unkája, kezd e
tétő l a végéig, attól a m egítéléstől függ, hogy ki mit 
gondol je len tősnek . Ilyen m egállapítást csak úgy te 
hetünk, ha  valam ilyen elképzelésünk van arról, hogy 
mi a je len tős. H itelesen ilyen értékelés csak azon 
az alapon történhet, h a  van valam ilyen meggyőző
désünk  arról, hogy mi a tö rténelem  célja és lényege. 
D e mi az em beriség  tö rténelm ének  a célja? Az a 
világtörténet, am it én  tanultam  az iskolában, félre
érthetetlenül azon a m eggyőződésen alapult, hogy 
a tö rténelem nek az a célja, hogy olyan em bereket 
hozzon létre, am ilyenek m i vagyunk. A  történelem  
a civilizáció keletkezésének  és fejlődésének  az el
beszélése volt, s ez a la tt a mi civilizációnkat értették. 
D e h á t ren d es körülm ények között a tö rtén e t célja 
a végén lesz világos. M ivel pedig  m i m ég nem  értük  
el a végét, így csak arról a pontról kitekintve tud juk  
a tö rtén e te t előtárni, am elyet elértünk, s így mi m a
gunk leszünk a tö rténe t célja. H indu  barátom  azon
b an  pon tosan  lá tta  a célt. E z egészen m ás látom ás 
az em beri tö rténelem ről. Ez az elfogadotthoz és a 
m egszokotthoz kép est döntően m ás alternatíva. Sőt 
azt is világosan lá tta  a barátom , hogy ez a tö rténe t 
határozza m eg azt is, hogy mi kik vagyunk? Senkit 
sem  tu dunk  addig igazán m egism erni, amíg nem  
ism erjük annak  a szem élynek az é le ttö rténetét és 
nem  tudjuk  m egérteni senkinek az é le ttö rténetét 
addig, amíg m eg nem  ism erjük azt a szélesebb tö r
tén e te t is, m elynek az övé csak egy része. A Bib
liának tehát, m ivel egy alternatív  tö rténelem látást 
ad, alternatív  az a szem lélete is, hogy mit je len t 
ebben  a tö rténelem ben  em bernek  lenni.

A m ikor az im ént ism eretünk  hallgatólagos, h á t
tér-kom ponensérő l beszéltem , azt m ondtam , hogy 
m inden  tudom ányunk, érte lm ezésünk m ódja és 
bizonyításunk, a környező világgal való birkózá
sunk, végeredm ényben  függvénye a h á tté rism ere
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tek  am a hatalm as tárházának , m elybe tá rsad a l
m unk kultúrtevékenysége, nevelői m unkája által 
gyerm ekkorunktól kezdve beléptünk. A  h á tté ris 
m ereteknek  ez a hatalm as töm ege form álja vála
szunk m ódját, ahogyan felelünk az új tap asz 
talatokra, felfedezésekre és kötelességekre. Polá
nyi szavaival élve a tradíciónkon belül élünk. 
N em  azon kívül élünk, hanem  benne. Ezen ke
resztül p róbáljuk  m egérteni a világot és az em beri 
társadalm at. H indu  barátom  éppen azt ism erte 
fel, hogy a Biblia gyökeresen m ás változatot hoz 
az egyetem es történelem ről, egy alternatív  tö rté 
ne te t és ezzel együtt gyökeresen m ás u ta t m utat 
az em beri élet m egértésére  is.

A  világ m egértése  a Biblia által

Ennél a pontnál h ad d  hivatkozzam  egy m ásik 
m egállapításra is, am ely am ióta olvastam , m indig 
em lékezetem ben m aradt. Egy Latin-am erikai th e 
ologus m ond ta  egyszer: „A Biblia o lvasásakor 
nem  is az az igazán fontos, hogy m egértsük  a 
szöveget, hanem  hogy m egértsük  a világot a szö
veg által." N agyon fontos m egállapításnak érzem  
ezt. E gyetem einken és theologiai iskoláinkban 
széles k ö rb en  gyakorolják a Biblia tanu l
m ányozásának azt a m ódját, am ely abból áll, hogy 
a Bibliát azokkal a szem üvegekkel tanul
m ányozzuk, m elyeket a korabeli nyugati ku ltúra  
helyez a szem ünkre. Ezt a há ttérkom ponenst a 
mi ku ltú ránk  nyújtja nekünk  és m i ebben  élve, 
benne lakva tanulm ányozzuk, vizsgálgatjuk és 
analizáljuk a Bibliát. Így a Biblia is része annak 
a világnak, am it p róbálunk  m egérteni, része an 
nak  a történelem nek, am it az iskolában m ondtak  
el nekünk. C sakhogy így a Biblia a vallás k a te 
góriájába hull vissza, am elyben egy csom ó vallá
sos tap aszta la to t találunk  leírva, és ezek össze
hason líthatók  m ás kultú rák  és korok  vallásos ta 
pasztalataival is. Ezzel szem ben az előbb idézett 
m ondat azt sugallja, hogy felhívást k ap tunk  arra, 
hogy h ig g y ü n k  abban, hogy a Bibliában elm on
do tt tö rtén e t a valódi történelem , az igaz tö rté 
nelem , ezt vállaljuk m agunkénak  és ebből p ró 
báljuk m egérteni a világot és m egbirkózni általa 
a feladatokkal. Polányi kifejezésével élve, a Biblia 
is csöndesen  m unkálkodik, amíg figyelm ünk rá 
szegeződik a rra  a feladatra, am ely rán k  vár, az 
általa fe lm utato tt világtörténet k ibontakozása köz
ben.

K ülönösen és élővé le tt szám om ra ez a gondolat, 
a fekete lelkészek által vezetett birm ingham i gyü
lekezetekkel való kapcsolatom  által. A m int közis
m ert, nagy szám ban vannak  nagyobb városainkban  
és nagyon eleven gyülekezetek élnek fekete lelki- 
pásztoraik  vezetése alatt. Tagjaik rendszerin t a tá r
sadalom  szegényebb rétegeiből valók. D e úgy tűnik, 
éppen  ők illusztrálják azt a gondolatot, am it a L a
tin-am erikai theologus m ondott. E gyülekezetek tag
ja i a Bibliát a m aguk tö rténe tének  tekintik. „Mi vol
tunk  azok a rabszolgák, akiket a ha talm as Isten

k im entett a nagy birodalom  hatalm ából. Mi vezet
te ttünk  át a V örös-tengeren, míg az egyiptom i király 
serege odaveszett. M inket táp lált a vadonban  m an
nával. M inket vezetett a pusztában  tűz- és füstosz
loppal. Mi álltunk ott, am ikor m egfeszíttetett az Úr, 
és mi voltunk je len  ott is, am ikor fe ltám adt a sírból. 
Ez a mi tö rténetünk . Ezek mi vagyunk." M ás sza
vakkal ezek a férfiak és asszonyok ennek  a tö rté 
netnek  az alapján, abban  szinte benne élve akarják 
m egérteni, felfogni és legyőzni a m indennapi élet 
realitásait egy régi ipari város szegénynegyedében. 
K étségtelenül ez csak ott válik lehetővé, ahol erős 
egyházi élet van, am ely valóságos kapcsolatokkal 
köti össze a tagokat, és ahol erős családi há ttér 
van, ahol a gyerm ekek életük kezdetétő l hallgatják 
ezt a tö rtén e te t és m egtanulják, hogy m int valóságos 
tö rtén e te t vegyék át gondolkodásukba. Nyilvánvaló, 
hogy ez az egyházi és családi élet is csak abban 
az ese tben  tud  fennm aradni a tovább iakban  is, ha 
ezek a fekete bőrszínű keresztyének  úgy tudnak  
élni és gondolkodni, m ég B irm ingham ben is, m int 
m ost, és napró l-napra  felelős dön téseket tudnak  
hozni ebben  a légkörben olyan k érdésekben  is, am e
lyekről a bibliai írók m ég csak nem  is álm odtak.

H ad d  összegezzem  az e lm ondottakat és h add  
vonjak le egy vagy ké t következtetést. A  Biblia te 
k intélyének a korabeli nyugati ku ltú ra  összefüggé
sében  való felm érése so rán  m egem lítettem , hogy 
nyugati ku ltúránk  legfontosabb je llem vonása annak 
szétesése, ham is objektivizm usra és ham is szub
jektivizm usra, m elyet szem léletesen fejez ki egye
tem i tan ításunk  két részre osztódása, te rm é
szettudom ányi és hum án tárgyakra.

Az egyik részen  ott vannak  azok a dolgok, ami
ket tényeknek  hívunk, a m ásik oldalon pedig 
azok, am iket értékeknek  nevezünk. Legnagyobb 
tudósaink  nagyon is tu d a táb an  vannak  a ham is 
objektivizm us veszélyének. Tudják, hogy —  E in
stein szavaival élve — , azok a dolgok, am iket mi 
tényeknek  hívunk, nagyon is attól a theoriátó l 
függenek, am it rá juk  akasztunk. M égis —  érdekes 
m ódon —  a nem  is olyan szigorúan te rm é
szettudom ányos tárgyakban, m int a szociológia és 
a  gazdaságtudom ány — , ném ely tu d ó st m ég m in
dig k ísért az az illúzió, am it így hívnak, hogy „ér
ték  feletti tények.” A  m ásik oldalon o tt vannak  
a m űvészi- és hum án tárgyak és a m egosztott
ságnak  ezen az o ldalán  tartják  szám on a theo lo
giát is. Itt a túlsúly a szubjektivizm us irányába 
esik. Ezen a pon ton  h ad d  fejezzem  ki azt a vé
lem ényem et, hogy a liberális és fundam entalista  
keresztyének  közötti m egosztottság, am ely m iatt 
oly nehéz m a beszélni a Biblia tekin télyének alap
ján , egyszerűen csak a ku ltú ránkban  levő em e b e 
teges je lenségnek  az egyik m anifesztációja. Az a 
vélem ényem , hogy a Biblia igazi tekin télyének a 
kérdése  nem  azoknak a tényeknek  a h ite lességé
b en  van, am elyekről beszám ol, sem  nem  azoknak 
az élm ényeknek az értékében , am ely benne tü k 
röződik, hanem  abban, hogy az „igazi tö rtén e t” 
kulcsát ad ja  kezünkbe. H ad d  m ondjak  el néhány  
gondolatot, ami ebből következik.
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Jézu s  feltám adása  —  a kiindu lópon t

H a jó l gondolom , ki kell m ondanunk, hogy az a 
tip ikusan 18. századi törekvés, am ely a Biblia 
ésszerűségét az ésszerűség  akkori m eghatározása 
szerin t igyekezett bizonygatni, célt tévesz te tt tö rek 
vés volt. A m ikor Lessing, sokszor idézett m egnyi
latkozása szerin t azt m ondta, hogy a tö rténelem  vé
letlenszerű  esem ényei nem  bizonyíthatják az é rte 
lem  örök igazságait, akkor ő az érte lem nek olyan 
m eghatározásával dolgozott, am ely a valósággal 
nem  függött össze. M árpedig  m inden  em beri gon
dolkodás egy tényleges történelm i helyzetbe ágya
zódik bele és egy sajá tos nyelvi kifejezésform ába, 
m elynek azzal a tö rténelem m el szoros kapcso lata  
van. L essing  egy m ásik tö rténelem képpel dolgozott, 
de n incsen olyan történelem feletti értelem , mely fe
lette  állna annak  az értelm ességnek, am ely egy bi
zonyos történelm i helyzet szellemi fejlődéséből bon 
takozott ki. V an a szellemi értelm ezésnek  egy olyan 
tradíciója, m ely Izráel népének  és a keresztyén  egy
háznak  speciális tö rténetébő l fakad  és am elynek 
központja Jézus halála és feltám adása. M eg vagyok 
győződve, hogy ez sokkal egységesebb és átfogóbb 
m agyarázato t tu d  adni az em beri tapasztalásokra, 
m ég a szenvedést és halált is beleértve, m int az a 
racionális tradíció, am ely m ellett L essing  kiállt. De 
nem  próbáljuk  úgy elfogadhatóvá tenn i az egyiket, 
hogy azt m ondjuk, az elhelyezhető a m ásikban  is. 
A  szociológusok nyom án használni szoktuk az „el
fogadhatósági struk tú ra” kifejezést, m ely azt jelzi, 
hogy a m indenkori társadalom  szám ára m elyek azok 
a meggyőződések, feltételezések és gyakorlatok, m e
lyek elfogadhatók és melyek azok, amik nem  fogad
hatók el. A  m odem  nyugati kultúrának olyan az el
fogadhatósági struk túrája , m elyben a keresztyén  hit 
ta rta lm a nem  fogadható  el. Ez legvilágosabbá éppen  
az evangélium  központi tételénél válik, am ikor ti. 
azt m ondjuk, hogy „harm adnapon fe ltám adott a h a 
lálból.” Jézus feltám adása  elfogadhatatlan  té te l a mi 
társadalm unkban . A  tanítványoknak  sok vallásos 
élm énye beilleszthető  abba, de az nem , am it a h it
vallás így kifejezésre ju tta t. Ez nem  illeszthető be 
egyetlen világképbe sem , csak abba, am elynek ez 
a kiindulópontja. A  m egfeszített Jézus fe ltám adá
sából kiindulva felépíthető  a szellemi értelem zésnek 
egy olyan teljes struk túrája , am ely m agában  foglalja 
em beri élm ényeink teljes m egértését, és az egyház 
ezt igyekezett szolgálni évszázadokon keresztül. De 
sem m iképpen sem  teh e tő  elfogadhatóvá Jézus fel
tám ad ása  egy olyan elfogadási struk tú rában , am ely
nek  m ás történelm i alapjai vannak. Ez az a pont, 
ahol az egyháznak m indig radikális m egtérésre, m e
tanoiára, m egfordulásra, új indulásra  kell felhívni 
az em beriséget, m égpedig nem  csak a szív és az 
akarat, hanem  az értelem  tek in te tében  is.

A  közösség, m e ly  ebbő l a történetből él

E fenti értelm ezés hagyom ányának a hordozója 
egy olyan közösség, am ely ebben  az esem ényben

és ez által az esem ény által él. Biztos, hogy kom oly 
je len tősége  van  annak, hogy Jézus nem  azt tette, 
am it M oham ed, vagyis Ő  nem  írt könyvet. M egte
h e tte  volna, de nem  tette. E helyett egy közösséget 
form ált és azt a fe ladato t bízta rájuk, hogy éljék 
m eg ezt a tö rténést. V annak  keresztyének, akik azt 
gondolják, hogy ezzel h ibát követett el Jézus, akik 
zavarónak érzik, hogy nem  egészen pon tosan  tu d 
hatjuk, m it m ondott és te tt Jézus, hogy nem  egy 
evangélium unk van, hanem  négy, és hogy van  ném i 
eltérés ezekben az alapvető  dokum entum okban  is 
atek in tetben , hogy Jézus mit is m ondott és te tt pon 
tosan. Ez term észetesen  m indenkor alapul szolgál 
a m uszlim  vádak  szám ára a keresztyénség ellen, 
hogy nincs m eg az igazi evangélium, hogy az eredeti 
Injil elveszett és csak bizonyos rom láson átm ent 
verzióink vannak. E nnek  ellenére nekünk  kom olyan 
kell vennünk  Jézusnak  ezt a szándékát, és nem  kell 
azt kívánnunk, hogy b árcsak  m ásképpen  lenne. Ki
fejezetten  érződik, hogy neki nem  volt szándéká
ban, hogy ilyen kétségbevonhata tlan  feljegyzéseink 
legyenek szavairól és tetteiről. Az Ő m issziójának 
az volt a lényege, hogy férfiakra és asszonyokra 
b ízta a tö rténetet, aki azt m egélik új m eg új körül
m ények között is. A Bibliával kapcsolatos m odern  
kritikai k u ta tások  hozzásegítettek  b ennünket annak 
m eglátásához, hogy az evangélium i elbeszélések el
té rő  verziói m ögött különböző élethelyzetek vannak, 
m elyekben a tanítványi közösségeknek m eg kellett 
élniök h itük tartalm át. U gyanígy a P entateuchosz 
különböző forrása inak  a m egfejtése is segített b e n 
nünket annak  m eglátásában, hogy az azonos alap
tö rténés hogyan kerü lt ú jram ondásra  és ú jraérte l
m ezésre az új körülm ények között. Az a fontos eb 
ben  a dologban, hogy itt nem  csupán  régi tö rténette l 
van  dolgunk, hanem  olyan esem ényekkel, am elyek 
kulcsot adnak  kezünkbe egész em beri életünk és 
tö rténe tünk  m egértéséhez. Ezeknek az esem ények
nek  az elm ondása pedig  m indig kapcsolódig ahhoz 
a helyzethez, kontextushoz, am elyben élünk és 
am elyben ezt a tö rtén ést ú jra  m eg kell élni.

H indu  barátom  a Bibliát az egyetem es történelem  
egyetem es m agyarázatának  látta, és éppen  ezért az 
em bert e tö rténelem ben  felelősen cselekvő szem ély
nek  szem lélte. Sem m i sem  veheti el az em bertől 
ezt a szem élyes felelősséget. A je len  kötelességei 
iránti felelős döntés fe lada tá t nem  lehet a Biblia 
szövegéből kiradírozni. A  Biblia olyan tö rténete t 
m ond  el nekünk, am ely egy bizonyos ku ltúrában  
zajlik le, de ez nem  ad  ennek  a ku ltú rának  kiem elt 
státust. M agának a tö rténe tnek  van  kiem elt s tá tusa; 
és Isten  egy bizonyos törzset, az Izráelt választo tta  
ki a rra  a célra, hogy ezt a tö rténete t hordozza m in
denek  szám ára. D e a Bibliában elm ondott tö rténe t 
m aga m utatja  be, hogy a körülvevő kultúra, az é le t
m ód, a társadalm i élet rendje  tévedező, változó és 
gyakran fejlődő. M agán a tö rténe ten  belül is új dol
gokat valósítanak m eg és régi dolgokat vetnek  el. 
S mi nem  arra  rendelte ttünk , hogy reprodukáljuk  
az em beri v iselkedésnek  akkori form áját —  akár 
szem élyesek, akár társadalm iak  azok — , hanem  
hogy felelősséggel éljünk Ő előtte, aki szem élyének



je llem vonásait és célját k ijelen tette  szám unkra az 
egész tö rténésnek  abban  a részletében, m ely a 
Szentírásban  ad a to tt nekünk. Így a Biblia tek in té 
lyére hivatkozás, nem  a m últnak  egy rögzített éle t
form ájára  való h ivatkozást jelenti. H anem  hogy az 
igazi tö rtén ést éljük meg, annak  útbaigazítása, lég
köre szerint, am ely tö rténésnek  m últja és jövője is 
van, és am ely elhív és képesít olyan dolgok elvég
zésére is, am elyek azelőtt nem  történtek . A  19. szá
zadi keresztyének  a B ibliában találták  m eg azt a 
tekintélyt, m elynek alapján követelték  a rabszolga
ság eltörlését, noha a rabszolgaság elfogadott for
m ája volt annak  a kultúrának, am elyben az Ú jszö
vetség íródott. A  je len  századi keresztyének  hasonló  
m ódon találnak benne tekintély t a női em ancipá
cióra, noha a nők a lárendeltségének  gondolata 
olyan szem beötlően fordul elő a Biblia sok részében.

A  hívő em berek  term észetesen  téved tek  és té
vednek  is, h ibákat követtek  el és rossz dön téseket 
is hoztak. D e ígéretünk  van  arra, hogy az egyház 
m ég sem  vész el véglegesen. A helyes ú t m egtalá
lásának  feltétele abban  van, hogy m inden  erőnkkel 
és tudásunkkal am a tö rténetben , tö rténés szerint 
éljünk. Ú gy gondolom , itt helyesen használjuk  az 
evangélium  kifejezését, ha  arról beszélünk, hogy 
„m aradjunk m eg” a tö rténetben , abban  a tö rtén és
ben, m elynek középpontja Jézus Krisztus. A zt je 
lenti ez, hogy sohasem  gondolkodhatunk  a Bibliáról 
és az egyházról egym ástól függetlenül. Az egyház 
e tö rténe t közössége és e tö rténés az, am ely m eg
ad ja  az egyház életének  értelm ét. A  könyv ennek 
a népnek  a könyve, és a nép  ennek  a könyvnek a 
népe. D e a tö rténet, m elyet ez a könyv elm ond, 
nem csak az egyháznak a története, hanem  a világ
nak  és a kozm osznak is, és az egyház azért van, 
hogy jele, előíze és eszköze legyen annak  a célnak, 
am ely felé a kozm oszt irányítja Terem tője.

A  Biblia m in t az egyház része

Ez tehá t azt jelenti, hogy nem  szabad  elválasztani 
a Bibliát az őt környező tradíciótól. A  Bibliát az

egyházban és az egyházzal együtt olvassuk, ami azt 
jelenti, hogy abból a közösségből értve, am ely annak 
az igazi tö rténe tnek  a tradíció ja által él, m elyet ge
nerációról generációra  átad. A m ikor elválasztjuk a 
Bibliát a környező tradíciótól, fenyeget a veszély 
bennünket, hogy olyan szem üveggel olvassuk a Bib
liát, m elyet korunk kultúrája  tesz szem ünkre és nem  
azzal, am it a könyvhöz tartozó közösség nyújt n e 
künk. Ism erjük azt a torzult tanítást, am ely a róm ai 
katholikusokat hosszú ideig a rra  vezette, hogy az 
Írá s t és a tradíció t a kijelentés ké t egyenrangú for
rásának  tartsák . Ezt a tévedést igyekezett kijavítani 
a m ásodik  V atikáni Zsinat. V élem ényünk szerint 
akkor o lvassuk a Bibliát helyesen, ha  úgy olvassuk, 
m int ami az egyház része, annak a közösségnek a 
része, am ely évszázadokon keresztül igyekezett an 
nak  tö rtén ésé t m egélni és abból élni, korok  és h e 
lyek különbözőségének kon tex tusában . Mi is akkor 
olvassuk helyesen, ha a mi m ostani tanítványságunk 
kon tex tusában  tesszük azt. H a azzal az im ádsággal 
végezzük, hogy a Szent Lélek, aki ígérte te tt a ta 
nítványoknak vezetőül, tegyen alkalm assá b en n ü n 
ket az igaz tö rtén e t m egélésére napjainkban, de azt 
a szem üveget, mellyel korunkat helyesen láthatjuk, 
azokat az eszközöket, m elyekkel jó l é rthetjük  meg 
azt, azt a m indent átfogó theoriát, am elyben elhe
lyezhetjük korunkat, az az esem énysor, tö rténés fog
ja  szolgáltatni nekünk, am ely a Bibliában van  fel
jegyezve szám unkra és am ely esem ény a kulcs ah 
hoz a teljes esem ényhez, am elynek az em bervilág 
és a te rem te tt világ csak egy része.

Mi m ost sa já t ku ltú ránkban  élünk, am ely szintén 
m ondja a m aga tö rténetét. N em  próbáljuk  bizony
gatni a Biblia tekin télyét ezen a tö rténe ten  belül. 
D e arról bizonyságot teszünk, hogy nem  az az igazi 
tö rtén e t és m agyarázat, am it ku ltú ránk  m ond, és 
hívunk m inden  em bert, hogy jö jjön  és részesedjék  
az igazi tö rténe t m egélésében, am elyet mi azért is
m erünk, m ert Ő , aki kezdete  és vége ennek a tö r
ténetnek , je len  van  velünk a Jézus K risztusban.

Fordíto tta: 
Gál Géza  
(Cegléd)

Jézus mint lelkigondozó 
és Isten országának meghirdetője

(A z alábbi előadás az Ö kum en ikus Evangelizációi M u n ka kö zö sség  teológiai konferenciáján hangzott 
el m ájus 9-én, a tahi R eform á tus L elkészüdülőben .

A z  Evangelizációi M u n ka kö zö sség  1988-ban alakult. É ven te  tartja m unkakon ferenciá it (rendszerint 
a tahi L e lkészüdü lőben) m ájus e lső  hetében , ahol az evangelizáció és m isszió  teológiai és gyakorla ti 
kérdése ivel foglalkozunk. E m elle tt ö kum en ikus je lle g ű  evangelizációkat, le lkészi csendesnapoka t szer
veztünk  és bonyo líto ttunk  le, rendszeres telefon-igehirdetést végzünk több  m in t k é t  éve Budapesten, 
egym ás k ö zö tt rendszeres im akörlevélen  keresz tü l tartjuk a kapcsolatot.

A  M u n ka kö zö sség  célja, h o g y  erősítse azok  közösségét, ak ik  hazánkban e lkö te lezték  m aguka t az  
evangelizáció ügyének, segítse szakm ai fe lké szü lé sü ke t és legyen a testvéri és szakm ai eszm ecsere  
és találkozás fóruma. —  H ecker Frigyes, m etod ista  szuperintendens.)
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B e v e z e t é s

A nnak érdekében, hogy a továbbiakban  Jézusról 
m int lelkigondozóról és Isten  O rszágának  m eghir
dető jéről é rdem ben  beszélhessünk, elö ljáróban el
engedhetetlennek  tűnik három  alapvető  kérdés tisz
tázása.

Az első ez: lehetséges-e egyáltalán Jézusról m int 
lelkigondozóról és ébresz tő  evangélistáról beszélni? 
A dogm atikai és gyakorlati teológiai é rdekektő l és 
előítéletektől m entes, egzakt bibliakritika tükrében  
nem  egyfajta eisegézisnek, teh á t hipotézisnek tű 
nik-e a  Jézusró l m int lelkigondozóról szóló beszéd? 
H iszen Bultm ann  ó ta  közhelynek szám ít az Ú Sz-i 
bevezetéseknek  és a Jézus-ku ta tásnak  az a tétele, 
hogy a Jézusró l szóló Ú S z -h íra d á so k  az ősgyüle
kezet hitvallásai és nem  történelm i referátum ok. 
C sakhogy Bultm annál nem  állt m eg a kutatás. Leg
kiválóbb tanítványai K äsem ann, Bornkam m , Fuchs 
és E beling  lép tek  túl m esterükön. Szerintük a N á 
záreti Jézus igenis m egközelíthető, m ert világosan 
m egállapítható m a m ár a kontinuitás az ún. históriai 
Jézus és a kérügm atikus (a hit) Krisztus(a) között. 
Szinte szállóigévé vált B ornkam m  tézise a Jesus von 
N azareth-ből: „Im K erygm a d er Evangelien die G e
schichte, aber auch in d ieser G eschichte des Keryg
m a zu suchen  ist darum  die uns gestellte A ufgabe” 
(im. 18). U gyanúgy K äsem ann m anapság  gyakran 
idézett figyelm eztetése a D as Problem  des h isto 
rischen  Jesu s c. tanulm ányából, hogy úgym ond: „...es 
nun  doch Stücke in der synoptischen Ü berlieferung 
gibt, w elche d er H istoriker als au thentisch  einfach 
anzuerkennen  hat, w enn er H istoriker b leiben will” 
(Exeg. Vers. EV A  1964, 130). H asonló  érte lem ben 
tan ít a sem  fundam entalizm ussal, sem  rajongással 
távolról sem  vádolható  W illi M arxsen  is, m ondván: 
„Die A lternative: kerygm atisch  oder historisch ist 
falsch  gestellt. W as in  der Form  des Kerygm as b e 
gegnet, m uss n icht allein desw egen  auch schon u n 
historisch sein” (Einl. in N T : 115).

S végül h a  nem  is a teljesség, de az ökum enicitás 
kedvéért idézzünk m ég k é t kiváló róm ai katholikus 
teológust. Az egyik N yíri Tam ás, aki ezt írja p ro b 
lém ánkkal kapcso latban  a Ki ez az em ber c. kitűnő 
könyvében: „Bár az evangélisták nem  akartak  m o
d em  értelem ben vett tö rténelm et írni, beszám oló
ikból m égis jó l kivehető, hogy ki ez az em ber M k 
4,4” (im. 16.). U gyanő idézi m ásik h íres kortársunk, 
H ans K ü n g  vélem ényét könyve egy további helyén: 
„Az evangélium ok, kivált a három  első szinoptikus 
evangélium  m ögött nem  költészet és spekuláció áll, 
hanem  az élő N ázáreti Jézus. A  Róla szerzett ta 
pasztalatok, élm ények, beszám olók és hagyom á
nyok alkotják az evangélium ok hátterét. Bár az ős
keresztyének  hitéről tesznek  tanúságot, h itvallásu
kon  keresztü l Jézust m agát halijuk...” (Nyíri im. 25.). 
T ovábbi bizonyítékok felsorolása helyett szögezzük 
le első alaptételünket: A legújabb egzak t újszö
vetségkutatás alapján érdemben lehetséges Jézus
ról mint lelkigondozóról és Isten O rszágának  
meghirdetőjéről beszélni.

Igen, de itt je len tkezik  azonnal a m ásodik  tisz
tázandó kérdés, szabad-e Jézusról m int lelkigondo
zóról beszélni az egyházban? M ivelhogy a Jn  10,11 
nagy Jézus-logionja (Én vagyok a jó  pásztor) nem  
azt jelenti, hogy én  vagyok a m intalelkész, hanem  
am int a rra  a Kittel-féle teológiai nagyszótár figyel
m eztet, ez a Jézus-logion: Jézus abszolút igényének 
a kifejezése. A zt jelenti, az Ó Sz-i háttérbő l m egért
hetően, hogy Ő az igazi Pásztor. Az egyetlen, akinek 
jo g a  van ahhoz, hogy önm agát Pászto rnak  nevezze. 
Ez a jo g a  a korabeli egyéb pásztorigényekkel szem 
ben  érvényes. Jézus itt egyrészt a hellénizmus külön
böző pásztoristeneivel (Attis, Anubis, Dionysos, H er
mas) konfrontálódik. M ásrészt azonban saját n ép é 
nek  azokkal a vezetőivel, akik m agukat pásztorok
nak  tekintették , de önm agukat legeltették  a nyáj 
helyett (farizeusok, írástudók, főpapság). Jézus pász
tor-igényének és jogának alapja az, hogy Ő az a Pász
tor, aki életét adja a juhokért. Ezért hangsúlyozza 
nagy nyom atékkal M a kka i  Sándor, vigyázat, Jézus 
K risztus nem  egyike a lelkek pásztorainak, m ég ha 
a legkülönbnek ta rtan ó k  is közöttük. Ő  a Pásztor. 
Az egyetlen és egyedüli. Pásztori szolgálata sui ge
neris, m egváltó, isteni tevékenység, am ihez sem m i
féle em beri áldozat nem  fogható. Az ő  áldozata m int 
pásztori szolgálat nem  azonosítható  a gyülekezeti 
lelkigondozás tevékenységével. Az Ő  pásztori sze
mélyisége sem  utánozható. Jézus K risztus nem  lel
k ipásztori példa. „Tiltakoznunk kell tehát —  figyel
m eztet M akkai —  a Jó  Pásztor m inden  em beri, h a 
mis aprópénzre váltása  ellen. Jézus K risztus jó -pász
to rsága nem  iskolai lecke „melyből sokat tanu lha
tunk” a lelkigondozás sikere érdekében . E llenkező
leg: a jó  Pásztor éppen  azt m utatja  m eg nekünk, 
hogy a lelkeket nem  mi hívjuk, vezetjük, védelm ez
zük, gyógyítjuk, vigasztaljuk, hanem  m aga Isten  a 
K risztusban.” D ehát akkor szabad-e egyáltalán k ap 
cso latba hozni Jézus sui generis pásztori m unkáját 
a mi lelkigondozói tevékenységünkkel? M akkai sze
rin t igen, m ert h a  Jézus lelkigondozása em berileg 
nem  érhető  el és nem  is u tánozható  m in ta szám unk
ra, ám  ugyanakkor m inden  lelkigondozást szabá
lyozó Kijelentés. S m int ilyen, az első igénye az, 
hogy Ő hozzá vezessük a lelkeket. A  lelkigondozás 
K risztushoz segítése az em bernek. M ásodszor azt 
igényli, hogy ez a segítés az igehirdetés, ami azt 
jelenti, hogy a szem élyes bizonyságtétel fo rm ájában  
történjék. A m iből következik, hogy jó  lelkigondozó 
csak az lehet, aki m ár részesü lt Jézus lelkigondo
zásában. Így tehát, a kegyelem től való függésben, 
a kegyelem  szem élyes á télésének  öröm ében szabad 
beszélnünk a mi lelkigondozói m unkánkkal kapcso
latosan  is Jézusró l m int lelkigondozóról.

D ehát végül is a harm adik  tisztázandó kérdés, 
szükséges-e? A  k é rd ésb en  a felelet. Szükséges elő
ször is azért, m ert ha  a teológiában van valahol 
kháosz és zűrzavar, az éppen  a lelkigondozás te 
rülete. A  m indnyájunk által jó l ism ert pszichológiai 
robbanás (psychoboom ) következtében  a legkülön
bözőbb irányzatok birkóznak egym ással. A nyolcva
nas évek elején, am ikor rendszeresen  kezdtem  elő
adni poim enikát a budapesti Teológián, m ég arány
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lag világosan m eg lehete tt különböztetn i a m odem  
lelkigondozás három  főirányát (a tanácsoló  Rogers- 
féle, a nu thetikus A dam s-féle , és a h itre  segítő  Tac
k e -féle irányzatot). M a sokkal bonyolultabb a hely
zet: fundam entalista , charizm atikus, csoportd inam i
kai, kom m unikációs-therápiai és sok m ás irányzat 
p róbálja  gondozni, ápolni a lelkeket. M a m ár n e m  
is lelkigondozásról, hanem  életápolásról illik beszél
ni. Avagy —  Stollbergre  gondolok —  „egyházi kon
tex tusban  végzett pszichotheráp iáró l”. Itt és m ost 
nincs m ód az egyes irányzatokkal való kritikai le
szám olásra (ahogyan a ném et teológusok m onda
nák). Itt csak a m ai poim enika diagnózisa leh e tsé 
ges. Ez a diagnózis pedig  így hangzik: N apjaink  
lelkigondozástanai egym ással konfrontációban, vég
ső soron a szekularizálódás állapotában  vannak. Iga
zi tájékozódási pontjuk  nincs. Jézus m int N orm a 
nem  is em líthető! Az ún. kérügm atikus (igehirdető) 
lelkigondozás korunk  sok pásztorálpszichológusa 
előtt a gúnyos m egvetés tárgya. A  lelkigondozás 
tartalm i k érdése it te ljesen  há tté rb e  szorítja egyfajta 
m ódszerfetisizm us. A  kom m unikáció m int olyan, 
szinte sákram entum i ran g ra  em elkedett. E zért szük
séges a bibliai detoxikáció, a lelkigondozó és Isten  
országát h ird e tő  Jézusnak, m int az egyház m inden  
tevékenységét egyedül és érvényesen szabályozó 
N orm ának  az újrafelfedezése. E gyrészt teh á t ezért 
szükséges Jézusró l m int az Isten  országát h irdető  
lelkigondozóról beszélni. M ásodszor azonban  azért, 
m ert akik így beszélnek  róla, azok sem  egyform án 
beszélnek. A zonnal kiderül, h a  csak fu tó  p illan tást 
vetünk is a Jézusró l m int lelkigondozóról szóló n e 
vezetesebb m onográfiákra. Itt van  m indjárt H einrici 
dolgozata (Jesus als Seelsorger, in: Paulus als Se
elsorger, 1910. 5-7). H einrici sok jó  m egfigyelése 
m ellett (Jézus lelk igondozása „kereső”, „m egszaba
dító”, „megőrző” végül is az em beri lelkivezetés (a 
pszichologikus pszichagógia) felfokozott form áját 
látja Jézus pásztori szolgálatában. P latonikus néze
teket hangoztat, hogy úgym ond: „A lélek az em ber 
jobb ik  része”, vagy „a te s t a földhöz, a  lélek Istenhez 
tartozik”. —  Ugyanilyen m egkérdőjelezendő G. K it
tel koncepciója (Jesus als Seelsorger, 1917). Ő  a 
Lk 9,56 alapján  arról beszél, hogy Jézus azért lel
kigondozó, m ert Ő az em ber lelkének a m egm entője. 
H elyesen kritizálja ezt a koncepciót Jen tsch :  „a lel
kigondozás lélekm entés is, de a lélekm entés nem  
m indig lelkigondozás”. A harm adik  ku tató  R enatus 
H upfeld  (Jesus als Seelsorger, 1928) sem  ju t 
m esszebbre, am ikor Jézus „lélekébresztő” (bűnösök
nél) „tettre serken tő” (igazaknál) és „lélekm egtartó” 
(tanítványok esetében) lelkigondozásáról beszél. Ő 
általában összekeveri a lelkigondozást a neveléssel. 
Végső soron: Jézus nála is éppen  azzá lesz, aki ellen 
M akkai oly é lesen  tiltakozik, prim us in ter pa ressé  
a lelkigondozás tö rténetében . D e ne folytassuk. A  
felsorolt pé ldák  eléggé verifikálják, m iért szükséges 
Jézusról m int lelkigondozóról és az Isten  országa 
hirdetőjéről beszélni. Foglaljuk össze b eveze tésün 
ket az R G G  szavaival: J é z u s  gyakorolta a lelki- 
gondozást, azonban  Ő nem  egy a többi lelkigondozó 
között. Az Ő lelkigondozása je lad ás  Isten  ország

áról.” (R G G 3 V: 1641). Ez a m ondat azért olyan fon
tos, m ert legitim álja Jézus lelkigondozói és igehir
detői tevékenységének  azt az összekapcsolását, ami 
a m ostan i előadás cím ében történik: J é z u s  m int 
lelkigondozó és Isten  országának m eghirdetője”. A 
k ét tevékenység között teh á t organikus összefüggés 
van. Jézus azért volt nem csak  egész népe, hanem  
benne egyes em bercsoportok  (betegek, bűnösök, ta 
nítványok), ső t egyes em berek  lelkigondozója, m ert 
Isten  országának h irdető je  volt. És fordítva, Jézus 
azért volt Isten  országának hirdetője, m ert isteni 
könyörülettel szerette  az em bert, s ha  valaki, Ő tu d 
ta  a legjobban, hogy az em ber szám ára az egyetlen, 
radikális theráp ia  Isten  országa. V izsgáljuk m eg 
azért közelebbről is ezt az összefüggést, éspedig  
ebben  a gondolatm enetben: I. Isten  országának h ir
detése, m int Jézus lelkigondozásának fun d am en tu 
m a (cura anim arum  generalis). II. Isten  országának 
realizálódása Jézus lelkigondozói gyakorlatában. III. 
A  jézusi lelkigondozás im pulzusai a k er. egyházi 
lelkigondozás ú jabb  történetében .

I .
I s t e n  o r s z á g á n a k  h ir d e té s e  m in t  J é z u s  

le lk ig o n d o z á s á n a k  fu n d a m e n tu m a

(A cura anim arum  generalis)

Az utolsó száz év Jézus-ku ta tásának  egyik közös 
pozitív felism erése az, hogy Jézus tan ításának  és 
m agatartásának  uralkodó középpontja  a küszö
bönálló Isten  országának a h irdetése  (Kurt Frőr). 
Jézusnál m inden  erre vonatkozik, s m inden ebből 
sugárzik ki (L. Goppelt). Az Isten  országa, Jézus 
igeh irdetésének  és m egváltó m unkájának  az „alap
m otívum a” (W alter Kasper). Jézus m inden  tevé
kenysége, így lelkigondozó m unkássága is csak eb 
ből a há ttérbő l érthető. O lyannyira, hogy azt kell 
m ondanunk, Isten  országának a h irdetése, annak 
értelm ezése, úton-útfélen  való p réd iká lása  Jézus k e 
reszthaláláig, fe ltám adásáig  és m ennybem eneteléig  
ta rtó  földi ú tjának  a fő tém ája, vezérm otívum a, a 
m inden m ást relativizáló szem pont. Igazolja ezt az 
A pC sel 1,3, ah o l Lukács arról beszél, hogy a fel
tám ado tt K risztus fe ltám adása u tán  m ég negyven 
napon  át lé tesíte tt fizikai kon tak tust tanítványaival, 
„szólván az Isten  o rszágára tartozó dolgokról.”

M egállapíthatjuk tehát, hogy Isten  országának ez 
a konzekvens, tendenciózus, perm anens proklam á
lása  (=  m eghirdetése, közhírré tétele) tu la jdonkép
pen  Jézus lelkigondozása a m aga k o rtársa i körében, 
éspedig úgy m int —  a régi cura pastoralis term ino
lógiájával élve —  cura anim arum  generalis. M ik en 
nek  a konkré t je le i?  M iért tek in thető  és tek in tendő  
Jézus Isten  országáról szóló igehirdetése cura ani
m arum  generalisnak?

E lsőrenden  azért, m ert ez az igehirdetés a szó 
legbibliaibb érte lm ében  véve parakletikus, azaz vi
gasztaló beszéd. Az Isten országáról szóló evangéli
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um hirdetésben  te ljesed ik  be igazán Izrael tö rté 
netében  az Ézs 40,1 kk parancsa: „Vigasztaljátok, 
vigasztaljátok népem et, így szól Istenetek...” M ég 
d irek tebben  az Ézs 61,12. A m ikor ugyanis Jézu sn ak  
kezébe ad ják  Ézsaiás pró fé ta  könyvét, s Ő  a köny
vet feltárva a rra  a helyre nyitotta, ahol ez van m eg
írva: „Az Ú rnak  Lelke van  énrajtam , m ivelhogy fel
ken t engem...” az nem  véletlen esem ény. A  könyv 
nem  m agától nyílt ki éppen  akkor, éppen  ott. Jézus 
tud a to san  nyito tta  ki itt a tekercse t és vonatkoztatta  
m agára a prófétai jövendölést. Egész élete e lső ren
den  igehirdetése  ennek  a gyógyító, szabadító, vi
gasztaló evangélium nak a realizálása. E zért olvas
suk  a M t 9 ,35-ben, hogy úgym ond: „És körüljárja 
vala Jézus a városokat m ind  és a falvakat... h ird e t
vén  az Isten  országának evangélium át.” M ert ez az 
evangélium  csakugyan evangélium , vigasztaló öröm 
hír volt azoknak, akik lelki szegények voltak, akik 
sírtak, akik éhezték  és szom júhozták a m egigazu
lást, akik m ertek  irgalm asok lenni, akik szerettek  
volna tiszta szívhez jutni, m int D ávid az 51. zsol
tárban , akik m ertek  háborúságo t szenvedni az igaz
ságért. Igen, Jézus igehirdetése Isten  országáról iga
zi vigasztalás volt a bűnösöknek, az igazak által 
m egvetett, lenézett, k iközösített társadalm i ré teg 
nek. Jézus Isten  országáról szóló igehirdetése új k a 
pu t nyito tt az elrontott, eltékozolt, m egkötözött, po 
kol to rn ácára  ju to tt életeknek. O lyannyira, hogy 
m ég az egyik la tor is a rra  kéri öt az utolsó ó rákban: 
Em lékezzél m eg rólam , U ram , am ikor eljössz a te 
országodban! (Lk 23,42). E zért tek in the tő  lelkigon
dozásnak, éspedig  Isten  országa lelk igondozásának 
Jézus igehirdetése Isten  országáról.

M ásodszor azért, m ert ez az igehirdetés a legra
dikálisabb konfrontáció  az em bert fogva ta rtó  erők
kel. Ezen belül m indenekelő tt a rabb in ista  írásm a
gyarázattal, a tö rvényeskedő  kegyességgel. M uta t
já k  ezt Jézus tízparancsolat-m agyarázatai a M t 5- 
ben. A böjtről, az im ádságról, az alam izsnáról ado tt 
tan ítása i a M t 6-ban  és 7-ben. Az írástudók  és fa
rizeusok m agatartásának  prófétai kritikája a M t 23- 
ban. A különböző szom bat-konfliktusok. Á ltalában 
ez a gyakran v isszatérő  jézusi stíluselem : „H allottá
tok, hogy m egm ondato tt a régieknek, én pedig  azt 
m ondom  néktek...” E nnek  a cura anim arum  genera
lisnak a locus classicusa a tem etési p rédikációk köz
kedvelt tex tusa, a M t 11,28 (Jöjjetek énhozzám  
mindnyájan...). Ez a jézusi hívás nem  a halo ttakhoz 
szól, hanem  az élőkhöz. Tillich ó ta tudjuk, hogy 
azokhoz, akik a vallás igájába fá rad tak  bele, és akik 
a vallás igája által voltak leterhelve. Jézus itt a rab 
b in ista -fa rizeusi kegyesség és teológia igájával ál
lítja szem be a saját igáját, m ondván: „Az én igám 
gyönyörűséges és az én terhem  könnyű!” —  D e az 
Isten  országáról szóló igehirdetés azért is lelkigon
dozás, m ert nem  m ás ez, m int a sá tán  m unkájának  
lerom bolása, a sá tán  konzekvens leleplezése és lé
pésrő l-lépésre tö rtén ő  visszaszorítása. Jézus igehir
detése  ördögűzés, m égpedig  ördögűzés a  Szentlélek 
által. „Ha pedig  én  Istennek  Lelke által űzöm  ki 
az ördögöket, akkor kétség  nélkül e lérkezett hoz
zátok az Istennek  országa” —  m ondja  a farizeu

sokkal fo ly tato tt v itában  a M t 12,28 szerint. S hogy 
ez milyen n agy je len tőségű  hely, igazán akkor értjük  
meg, ha  felism erjük, hogy a sá tán  az „ellenlelkigon
dozó”. A  sá tán  igenis folytat lelkigondozást. Sugal
maz, inspirál, ösztökél. Belzebub a sö tét lelkigondo
zó. Ő az, aki szereti depresszióban, agresszióban 
vagy ha nem , há t legalább csendes rezignációban 
tartan i a lelket. M int tudjuk, m ég Jézust m agát is 
m egpróbálta  lelkigondozni egy kritikus pillanatban, 
m ondván: M entsen  Isten  Uram , nem  eshetik  ez m eg 
tevéled  (Mt 16,23). Sohasem  szabad  elfelejtenünk, 
milyen élesen reagál Jézus azonnal, m ondván: T á
vozz tőlem, sátán, m ert nem  gondolsz az Isten  dol
gaira, hanem  az em beri dolgokra! Ím e itt ú jra  milyen 
nyilvánvalóvá lesz a kétféle gondolkodás. Az egyik, 
am elyik m inden t Isten  országa szem pontjából és a 
m ásik, amelyik m inden t az em ber szem pontjából 
értékel. S itt derül ki Jézus lelkigondozásának egy 
igen je len tős norm atív  vonása: a jézusi lelkigondo
zás nem  érth e t egyet a sátáni gondolkodással. Itt 
n incs kom prom isszum . Itt az em ber fe lszabad ítá
sáról, k iszabadításáró l van szó!

Jézus, Isten  országáról szóló igehirdetése végül 
is döntés elé állít. D ön tést követel. Ez a dön tésre  
hívás az alaphangja a M árk evangélium a 1,15 sze
rin t (Bétölt az idő...). D e ez a dön tésre  hívás tér 
vissza a M t 24-ben, a 7 ,2 1-ben, a M t 1 9 ,21-ben 
(a gazdag ifjú hívásában), m ég élesebben  a Lk 9,62- 
ben. D e a legdirek tebben  a Jn  20,27-ben, Tam ás 
hitre segítésének perikópájában.

I I .
I s t e n  o r s z á g á n a k  r e a l iz á ló d á s a  J é z u s  

l e lk ig o n d o z ó i  g y a k o r la tá b a n

M int fen tebb  láttuk, a Jézusról m int lelkigondo
zóról szóló szakirodalom  több  oldalról, több  szem 
pontból is igyekszik m egközelíteni Jézus lelkigon
dozásának  sajátos vonásait. Úgy látjuk azonban, 
hogy egyetlen dön tő  szem pontot nem  vesznek fi
gyelem be. A zt ti., hogy m ilyen nagy szerepe van 
jé z u s  lelkigondozói tevékenységében  a hitnek. Azt 
tehát, hogy mivel Jézus lelkigondozásának a h á tte re  
teológiailag a Basileai tou T heou, m ivel ez a ta rta l
ma, fundam entum a és m otívum a, vagy ahogyan a 
Jézus-kutatók  m ondják  „centrum a” Jézus igeh irde
tői, tanítói és egész m unkásságának, ezért Jézus lel
kigondozása a szó legszorosabb érte lm ében  véve 
„hitre segítő” és „hitben segítő” lelkigondozás. G op
pelt m egfigyelése szerin t a hit tém ája nem  is annyira 
Jézus igehirdetésében, m int inkább szem élyes b e 
szélgetéseiben jö n  elő. G oppelt m egfigyelése nem  
elég pontos, éspedig  azért, m ert Jézus nagy nyitó 
igeh irdetésének  a fő tétele, a sum m ája így szól: „Bé
tö lt az idő  és elközelített az Istennek  országa. T ér
je te k  m eg és h ig g y e tek  az evangélium ban!” Itt teh á t 
világosan m egjelenik az Isten  országa és a hit or
ganikus összefüggése. Isten  országa, m ely elköze
lített, azt igényli, hogy higgyünk az evangélium ban. 
E h it által kapcso lódunk  be —  m odern  képpel élve

140



—  Isten országának vérkeringésébe. A  hit, amiről 
itt Jézus beszél E beling  szerint: „az em ber tu d a t
változását” (tegyük hozzá: érzelem - és akaratválto
zását is) jelenti. L ássuk  azért néhány  konkré t pél
dán, hogyan fest a gyakorlatban Jézus h itre segítő 
lelkigondozása.

1. Jé zu s  le lk igondozói beszélgetése N iko d ém u s 
sal (Jn 3 ,1k k  16) legyen az első példa. A  tö rténe t 
h ite lességében  kételkedni nincs sem m i alapunk 
(Schnackenburg). R a va sz  László pedig  egyenesen 
azt állítja, hogy ez a beszélgetés az egyik legjelen
tő sebb  beszélgetés a világtörténelem ben. A  m agya
rázók szerin t azért következik a 3. fejezetben, hogy 
illusztrálja a 2,24-et: Jézus csakugyan tudja, mi lakik 
az em berben. Az exegézishez m ég csak annyit, hogy 
a közvélem énnyel szem ben N ikodém us nem  azért 
m en t éjszaka Jézushoz, m ert félt a közítélettől, h a 
nem  azért, m ert az írástudók  rendszerin t a csendes 
éjszakai ó rákat szán ták  a teológiai v itákra  (Strack- 
Billerbeck  m agyarázata). —  Ami m ost m ár m agát 
a beszélgetést illeti, azonnal feltűnik, hogy a b e 
szélgetés vezetése kezdettő l Jézus kezében  van. N i
kodém us problém ája (mi m ódon születhetik...) nem  
egzisztenciális, hanem  vitázó, kontroverz kérdés. Így 
akar kibújni az újjászületés követelm énye alól. E b 
ben  a beszélgetésben  pon tosan  az ellentéte tö rtén ik  
az ún. klienscentrikus lelkigondozásnak. Jézus köz
bevág (törés!). N agyon is d irek t m ódon közli az üze
ne te t (kerygmát). A világ leg term észetesebb  m ódján 
vonja be az aktuális beszélgetésbe a többszáz éves 
bibliai tradíció t (A m iképpen felem elte Mózes...). És 
ami a legdöntőbb: Isten  országa felől nézi p a rtn e ré t 
és az egész problem atikát. Az egész beszélgetés 
scopusa N ikodém us h itre segítése. M utatja  a csúcs
pont, am it csak a rossz papi gyakorlat választ el 
az első versektől: ti. a 16. vers, „ha valaki hisz Ő b en 
ne, el ne vesszen, hanem  örök élete legyen.” Mik 
ennek a beszélgetésnek  m a is érvényes kérdései 
a mi em pirikus lelk igondozásunkra tek in te tte l?  Ú gy 
látom, a következők: 1. V an-e időnk  m ásokkal b e 
szélgetni. 2. Tudjuk-e, m ire van az em bereknek  
szüksége? 3. M erjük-e ezt velük közölni? 4. Tudjuk-e 
vezetni mi a beszélgetést, vagy átcsúszik a vezetés 
a pa rtn e r kezébe? 5. Mi, vagy ki áll a középpontban: 
Isten országa vagy a partner?  Kit m érünk kihez? Isten 
országát a partnerhez, vagy a partnert Isten orszá
gához? 6. M erjük-e nyitva hagyni a beszélgetést, a 
szabadon fúvó Szélre, a L élekre is bízva valam it?

2. A m ásodik  példa: Jézus beszélgetése a sam á
riai asszonnyal (Jn 4,1 kk). V annak  írásm agyarázók, 
így pl. a nagytekintélyű G ottfried  Voigt, akik elis
merik, hogy ebben  a je len e tb en  valóban lelkigon
dozás történik. U gyanakkor azonban, úgym ond: „A 
pszichológiai vagy poim enikai-m ethodikai k ié rtéke
lés e lh ibázott volna” —  (Die bessere  G erechtigkeit, 
104). U gyanakkor azonban  m ások, az ugyancsak 
nagytekintélyű M a kka i  vagy Jen tsch  a  klasszikus 
lelkigondozói parad igm ák közé sorolják. L ü th i  p e 
rikópánkról szóló préd ikáció jában  részletes leírását 
adja, hogyan segíti élő krisztush itre  Jézus a m eg
kötözött, primitív, babonás asszonyt. M ivel a leg
rész le tesebben  azonban  H elm ut T acke  elemzi ezt

a beszélgetést a G laubenshilfe als Lebenshilfe c. 
k itűnő  m űvében, legyen ő a vezetőnk m ost. Tacke 
vélem énye az, hogy ez olyan beszélgetés, melyből 
„m inden lelkigondozás profitálhat" (im. 112.). Kü
lönösen is figyelem re m éltó az a m űvészet, ahogyan 
Jézus az óvatos beszélgetés vezetés által felébreszti 
az asszonyban az érdeklődést. A  víz, a szom júság 
tém áját Jézus lelkigondozó m ódon használja  ki. E 
tém ák segítségével tereli a beszélgetést a hit k ér
déseire. Tacke szerint a mai lelkigondozói gyakorlat 
szám ára különösen az alábbi kom ponensek  m on
danak  sokat. Az első kom ponens: a spon tán  talál
kozás k ihasználása. Itt nem  egy előre m egbeszélt 
(telefonon fixált), hanem  egy véletlen, spon tán  ta 
lálkozásról van szó (legalább is em berileg nézve). 
A  beszélgetőpartnereket sem m i m ás nem  köti 
össze, m int a szó, illetve egy kút. Az ilyen spontán  
ta lá lkozásokban sokkal eredm ényesebben  lehet kö
zölni az evangélium ot, m int a program ozott akciók
ban. —  A  m ásodik kom ponens: az igénybe vétel. 
Jézus vizet k ér az asszonytól. E nnél szerencséseb 
ben  nem  tö rtén h e te tt volna m eg a kontaktusfelvétel 
—  írja Tacke. Jézus igényli az asszony segítségét. 
N em  valam i kérdés, képzet vagy evangélizáló fel
szólítás áll a beszélgetés elején, hanem  egy kérés. 
Jézus m egtiszteli az asszonyt, am ikor valam i olyas
mit k ér tőle, ami életszükséglet. A  m ai lelkigondozó 
csak tanu lh a t Jézustól ebben  a tek in tetben  is. L ehet 
pl. tanácso t kérn i vagy valam i kis szívességet kérni 
attól, akit lelkigondozni akarunk. —  A  harm adik  
kom ponens: a csodálkozás. M iközben Jézus nem  
törődik  a zsidók és sam aritánusok  közötti szaka
dékkal, felébreszti az asszony érdeklődését. A  szab 
ványtól való b á to r eltérés csodálkozást e redm énye
zett. A  m ai lelkigondozás egyik fe ladata  pontosan  
ez —  írja Tacke —  az előítéletek áttörése. S ez nem  
annyira a szavaknak sikerül, m int inkább  a m eg
győző m agatartásnak . —  A  negyedik  kom ponens: 
a félreértés. Jézus m in tha egyenesen provokálná ezt. 
N em  fogalm akban beszél, m integy intellektuális 
szinten, hanem  m egm arad  a tapasztalatok  területén, 
„az élő vízről” m ondottak  kettős je len tése  feszült
séget terem t, és a beszélgetést egy új dim enzió fel
fedezésére  ösztönzi. T anulság: a lelkigondozói b e 
szélgetésben vállalni kell olykor a fé lreértést is, m ert 
az különösen is intuitív út lehet a m egértéshez, fi
gyelm eztet Tacke (im. 114). H a m ost m ár a m agunk 
szem ével és szavaival foglaljuk össze a perikópa 
lelkigondozói m ondanivalóját, a következő pon tok
b an  tehetjük . 1 . A  beszélgetést Jézus kezdem ényezi. 
Ő talál az asszonyra, nem  az asszony Ő reá! Ő  nyitja 
m eg az ajtót azzal, hogy megszólítja. 2. Jézus a földi 
tém ák ró l a le lk iekre  te re li a szót. 3. B á tran  b e le 
v ág  a bűn-prob lém ába (Hívd a  férjedet). 4. N em  
ítéli el az asszonyt, am ikor k iderül az igazság (nem 
moralizál), de leleplezi a teljes igazságot (nem  is 
ködösít). 5. Ö nm agára tereli a beszélgetést. —  N os 
tehát, bárm ennyire is óv b ennünket Voigt a  peri
kópa lelkigondozói k iértékelésétől, lehetetlen  m eg 
nem  állapítani, hogy íme ezt je len ti a jézusi lel
kigondozás: kioldozást, leleplezést, Jézus felfede
zését!
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3. A  harm adik  parad igm a Jézus beszélgetése Pé
terrel húsvét u tán  (Jn 21,15-23). Az itt közölt be
szélgetés Jézus e lelk igondozásának ugyancsak 
klasszikus m odellje, A. K öberle  szerin t ez a b e 
szélgetés a következő lelkigondozói tanulságokkal 
szolgál: 1. C sak az lehet kom petens lelkigondozó, 
akit előbb Jézus lelkigondozott. 2. Jézus lelkigon
dozásában  egyedülálló a szentség  és a szeretet 
egysége. 3. M ár a m egszólítás is je len tő s  (Simon 
Jó n án ak  fia...) (vö. Köberle, C hristus als Seelsor
ger, 96  k). K öberle e három  alapvető megfigye
lésén  túl Jézus lelkigondozásának m ég az alábbi 
h é t vonása vehető  észre ebben  a tóparti beszél
getésben. 1. H agyja jönn i a  partnert. N em  kezdi 
azonnal. Időt hagy P éternek  (mikor aztán m eg
ebédelének). T eh á t nem  sém ák szerin t lelkigon
doz Jézus. Itt nem  kezdi azonnal. 2. Egy idő  u tán  
azonban  m égis Ő  a kezdem ényező. —  3. A  b e 
szélgetés a lap ja a bizalom  és a szeretet (Szeretsz- 
e engem ?). 4. Ezután  következik a bűn  ind irek t 
m egbeszélése (három szor kérdez, m ert Péter há
rom szor tagadott). 5. Az önigazság összetörése 
(megszomorodék). 6. A  b űnbocsánat (=  újbóli m eg
bízatás). 7. V isszavezetés az életbe és a gyüleke
zeti közösségbe. „Mint az orvos tap in tja  a páci
ense pulzusát, hogy szíve állapotát m eg tud ja  ítél
ni, úgy vizsgálja itt Jézus P é te r lelkének pulzusát” 
írja e je len e t egyik legm élyebb m agyarázója, Spur
geon. M ajd  így folytatja: „Nem  azt m ondja Jézus, 
Péter, Péter, bánod-e m ár h ű tlenségede t?” M ajd  
lejjebb: „Nem is hite u tán  kérdezősködik , m ivel
hogy aki szereti őt, az b án ja  is bűnét, és hisz is 
Ő benne”. Spurgeon az egyetlen, aki je len tőséget 
tulajdonít annak a m ozzanatnak, hogy Jézus előbb 
m egebédeltette  Pétert, s csak azután  kezde tt vele 
beszélgetni. E lőbb legeltette —  írja —  aztán b ízta 
m eg a legeltetés szolgálatával. Sum m a sum m árum , 
ez a je len e t tipikus példája  a hívők lelkigondo
zásának, am ikor m ár nem  hitre segítésre, hanem  
h itben  segítésre van szükség.

4. V égül ezt a II. fe jezetünket lezárandó, az egyes 
bibliai perikópák  további felsoro lása és elem zése 
helyett állapítsuk m eg összefoglalóan: Jézus a legkü
lönbözőbb lelkigondozói ese tben  is h itre  segítő  lel
kigondozónak mutatkozik, m int aki következetesen 
ta rtja  m agát igeh irdetésének  fő tém ájához: „Elkö
zelített a m ennyeknek  országa... higgyetek az evan 
gélium ban”. Ez a h itre segítés jellem zi a tanítványok 
lelkigondozását (Higgyetek Istenben: Jn  14,1; L e
gyen h ite tek  Istenben ; M k 11,22; Boldogok, akik 
nem  látnak  és hisznek. Jn  20,29; K icsinyhitű, m iért 
ké telkedél?  M t 14,31). Ez a h itre  segítés jellem zi 
Jézusnál a betegek lelkigondozását, m utatván, hogy 
Jézus a betegséget m indig a lelkigondozás m inősí
te tt ese tének  fogja fel (Legyen nék tek  a ti h itetek 
szerint —  m ondja a hozzá forduló ké t vaknak: M t 
9 ,28-19. —  Hiszel-e te az Isten  F iában, kérdezi a 
vakon születettet, m iu tán  m eggyógyította Jn  9,35! 
—  H a h iheted  azt, m inden  lehetséges a hívőnek, 
m ondja az epilepsziás fiú ap jának  M k 9,23. M ire 
a felelet: H iszek Uram , légy segítségül az én h ite t
lenségem nek! 24. vers. —  (Ez a hitre segítés jellem zi

Jézus lelk igondozását a krízisbe ju to ttak  m egsegí
téséb en  is.) N e fél, csak h iggy —  m ondja a k é t
ségbeesett Jairusnak : M k 5,36. —  O h asszony, nagy 
a te  hited... —  m ondja  a porig alázkodó kananeus 
édesanyának. M t 15,28. Aki hisz énbennem , ha  
m eghal is él. H iszed-é ezt?  kérdezi a gyászban v er
gődő M ártátó l Jn  11,25-26. És végül ez a h itre  se 
gítés jellem zi Jézus lelk igondozását a bűnösökkel 
való beszélgetésben  is (A te h ited  m egtarto tt téged  
—  m ondja a bűnös asszonynak Lk 7,50).

M egállapíthatjuk tehát, hogy az Isten  országát 
m eghirdető  Jézus m int lelkigondozó h itre segítő lel
kigondozó, s ezáltal életre segítő lelkigondozó, és
pedig  nem csak  a földi éle t folytatását, tovább  élését 
lehetővé tevő  lelkigondozó, hanem  a Jn  3,16 érte l
m ében  örökéletre segítő lelkigondozó. Világos, hogy 
Jézusnak  ez a lelk igondozása relativizál, kérdésessé, 
ső t ta rth a ta tlan n á  tesz m inden  olyan lelkigondozást, 
ami nem  ilyen lelkigondozás. Sőt egyszerűen lehe
tetlenné, ta rth a ta tlan n á  teszi, hogy lelkigondozás
nak  nevezzünk bárm ely jó  szándékú, csak horizon
tálisan  tájékozódni képes lelki klinikát, ideggondo
zást, életápolást, lelki elsősegélyt, pszichotherápiát, 
pszichoanalízist és hasonló  lélekgyógyító k ísérle te
ket. Jézus lelkigondozása a gyülekezeti lelkigondo
zás N orm ája, s ugyanakkor nem  csak kritikája, h a 
nem  egyenesen krízise m inden tu d a to san  nem -jézu
si lelkivezetésnek vagy gyógyászatnak. —  Igen, de
h á t van-e ilyen jézusi lelkigondozás? A  b eveze tés
ben  je lze tt rad ikálisan  qualitativ különbség  ellenére, 
am i igen csak fennáll a Jó  Pásztor lelkigondozása 
és a gyülekezeti lelkigondozás között? Nos, testvérek, 
a hit nagy paradoxona az a csoda, hogy van. Jézus 
lelk igondozása realizálható im pulzusokat ad  az egy
házi-gyülekezeti lelkigondozásnak. A  kérdés, mik 
ezek az im pulzusok? Hol vannak  a konkrét doku
m entum ai em e impulzusok realizálhatóságának a k er. 
lelkigondozás tö rténetében? Erre felelünk, ha  m ég oly 
röviden is előadásunk harm adik, befejező részében.

I I I .
A  j é z u s i  l e lk ig o n d o z á s  im p u lz u s a i  
a  k e r e s z t y é n  le lk ig o n d o z á s  ú ja b b  

tö r té n e té b e n

1. A  nagy paradoxon , a jézusi lelkigondozás m o
d em  realizálása lehetőségének első, im m ár klasszikus 
parad igm ája az idősebb  B lum hardt lelkigondozása. 
J. Scharfenberg  a  pásztorálpszichológia egyik mai 
rep rezen tán sa  róla írta  disszertációját, s azt m ondja, 
hogy B lum hardt az a lelkigondozó, aki szüntelenül 
foglalkoztatja a teol. generációkat. Barth  K ároly n e 
m es egyszerűséggel a 19. sz. egyik legnagyobb teo 
lógusának nevezi A  prot. teológia a 19. században 
cím ű m onum entális m űvében. A  KD IV /3-ban pedig  
o ldalakon á t m élta tja  "Jézu s  a győztes” cím en Blum
h a rd t lelkigondozói m unkásságát. A  m odern  orvos
tudom ány (W eizsäcker) abban  lá tja  nagyszerűségét, 
hogy benne ú jra  egyesült a lelkészi és orvosi tev é 
kenység és hivatás. Ő tekinthető  a  pszichosom atikus
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orvoslás atyjának, mivel úgym ond: „Ő nem  szim p
tóm ák gyógyításával, hanem  az össz-személyiség gyó
gyításával” foglalkozott (M enschenführung, 1952, 
52 f). M ik a m a is érvényes tanulságai B lum hardt 
lelkigondozó szolgálatának? 1. A  keresztyén  lelki
gondozás annak  a bibliai igazságnak a dokum entá
lása, hogy nem  beszédben  áll az Istennek  országa, 
hanem  erőben, —  2. A  keresztyén  lelkigondozás 
teh á t végső soron  nem  egyházi tevékenység csupán, 
hanem  Isten  országának funkciója az egyházban és 
az egyház által a világban. —  3. A  keresztyén  lelki
gondozás éppen  ezért élet-halál harc a sö té tség  erői
vel. N em  tanácsolás, nem  kényelm es együtt im ád
kozás, hanem  tuda tos offenzíva az em bert m egszáll
va tartó  erők ellen. —  4. A  keresztyén  lelkigondozás 
által annak  a bibliai igazságnak kell kivilágosodni, 
hogy m égis Jézus a győztes! —  5. A  keresztyén  
lelkigondozás a Jézus K risztus valóságos felszabadí
tó  kegyelm ének eszköze szem élyes életem ben. —
6. A  lelk igondozásban nem  csak a gondozott h itére 
van szükség, hanem  a lelkigondozónak kell első re n 
den  a h it és im ádság em berének  lenni... —  7. A 
hívő lelkigondozó ism ertetőjegyei a nyájasság, a te r
m észetesség, az Ú r előtti alázat. —  B lum hardt szol
gálata által végbem ent életváltozások dokum entál
ják , hogy a jézusi lelkigondozás m a is lehet fölülről 
való a jándék  az egyházban.

2. A nagy paradoxon  m ásik  konkré t bizonysága 
D ietrich B onhoeffer  le lk igondozástana és lelkigon
dozói m unkássága. B onhoeffer úgy él a k öz tuda t
ban, m int az ú jabb  evangélium i rendszeres teológia 
kiváló m űvelője. Pedig B onhoeffer a szó szoros é r
telm ében vett jézusi lelkigondozó is volt. Bizonyítja 
ezt a Bonhoeffer-Brevirarium  előszava, m ely szerint 
az összeállítás célja úgym ond: „Ízelítőt adni B onho
effer lelkigondozói szolgálatából.” Egyik életrajz
írója, L andgrebe  szerint: „Bonhoeffer m ár fiatalon 
igazi lelkigondozója volt m ásoknak. Különösen is az 
volt fogoly- és m ártírtársainak .” —  Egy angol rep ü 
lőtiszt, volt fogolytársa ped ig  ezt írta: „Bonhoeffer 
a boldogság és öröm  légkörét á rasz to tta  m aga körül 
m indenféle élethelyzetben.” B onhoeffer poim enikai 
előadássorozata, melyet a N ém et Hitvalló Egyház fin
kenw aldei szem inárium ában tarto tt a jézusi lelkigon
dozás teológiájának egyik gyöngyszem e (vö. G es. 
Schrf. V:362)... Lényege egyetlen m ondatban  így sum 
m ázható: M inden  problém a gyökere az Isten  Igéje 
elől való m enekülés. Az em ber alapbaja az, hogy nem  
ism eri el Isten  ak ara tá t (Isten országát!). E zért addig 
nem  is lehet igazi lelkigondozást végezni, m íg nem  
tisztáztuk, k icsoda Isten  az em bernek? Igazi vigasz
talás csak ott lehetséges, ahol Isten fontosabb az em 
bernek, m int m inden  m ás. Ezért B onhoeffer lelki
gondozása sem  tanácsadás, hanem  hitre  segítés: 
vissza az Ige uralm a alá! Ami annyit je len t, m int 
hívogatást, ösztönzést, bátorítást, bevezetést Isten  
országába!

3. A jézusi lelkigondozás realizálásának harm adik 
példája  H elm ut Tacke  nagyszabású  kísérle te  a hitre 
segítő lelkigondozás je len tőségének  fe lism erte tésé
re. Akik írásait, főleg ké t világviszonylatban figyel
m et te rem te tt könyvét (G laubershilfe als L eb en s

hilfe 1975 és M it den M üden zur rech ten  Zei zu 
red en  1989) ismerik, b izonyára igazat adnak  n e 
kem, h a  a mi nem zedékünk egyik teológiai zsen i
jén ek  nevezem  őt, akit a Bart, Thurneysen, Brunner, 
B onhoeffer  kategóriába lehet csak  elhelyezni. Az ő 
koncepciója szerin t a lelkigondozás h itre segítés. 
A  hitnek lelkigondozó qualitása van, mivel a Biblia 
tan ítása  szerin t hit által van a megigazulás. A  ke
resztyén  lelkigondozás h itre  segítés, m ivelhogy h it
ben  tö rténhe t m eg a hom o incurvatus relativizálása, 
ső t egyenesen az isten telen  m egigazítása. A  hit lelki
erő  az em beri élet küzdelm eiben. A  h itre segítés 
életre segítés, az élet szó bibliai je len tésének  az ér
telm ében. A  h itre segítés csak a bibliai tradíció fel- 
használásával m ehet végbe. A  Biblia, Isten  hitre segítő 
lelkigondozásának a könyve. Ezért kell a sokféle th e 
ráp ia  között a hit theráp iájáró l beszélni. Szerintünk 
ez az igazi therápia, s nem  az, am it a sokféle iskola 
kínál. Tacke lelkigondozói koncepciójának pozitív 
hatásáró l nem  k isebb  valaki, m int R udo lf Bohren  
tesz m egragadó és elgondolkodtató bizonyságot T ac
ke posthum us könyvének bevezető  tanulm ányában. 
E lm ondja —  többek  között — , hogy első felesége 
halála u tán  találkozott az akkor m ég fiatal H am burg- 
altonai lelkésszel, s kiöntötte neki szíve nagy fájdal
mát. Sétáltunk  a tengerparton  —  írja — , s a fiatal 
lelk ipásztor egyszer csak halkan  idézni kezdte Pál 
apostol szavait: „Ha valaki K risztusban van, új te 
rem tés az, a régiek elm últak, íme újjá  le tt m inden” 
(2Kor 5,17). S én —  írja Bohren —  abban  a pilla
natban  kezdtem  új fényben látni az esem ényeket. Fe
leségem  halálát, sorsom at, s nem  utolsó sorban k ezd 
tem  m eglátni ebben  a szerény, csendes, fiatal lel
k ipász to rban  a született lelkigondozót. Az volt az 
érdekes ebben  a fiatal lelk ipásztorban, hogy a nagy, 
m agukat szívesen reklám ozó sztár-lelkipásztorokkal 
szem ben —  ő nem  tek in te tte  m agát lelkigondozó
nak. Sőt úgy érezte, hogy ő nem  is alkalm as a lel
kigondozó szolgálatra. És ezért volt igazán alkalm as.

Ím e a jézusi lelkigondozás nap jainkban  a m áso
dik évezred végén. M it m ondjunk azért ezekre? 
M ondhatunk-e m ást, m int Tackéval együtt azt, hogy 
ezekre vajon kicsoda alkalm as? Így tapasztalhatjuk  
m eg mi is a paradoxon t Tackéval, Bonhoefferrel, 
B lum hardttal a Pál apostol nagy élm ényét: „Ami 
alkalm atos voltunk az Ú rtól van”. Ez az Ú r tegnap  
és m a és örökké ugyanaz. Ő a lelkigondozók Lel
kigondozója, a lelkigondozó egyház program adója: 
„Elm envén pedig  prédikáljatok, m ondván, elköze
lített a m ennyeknek  országa. B etegeket gyógyítsa
tok, poklosokat tisztítsatok, ha lo ttakat tám asszatok, 
ö rdögöket űzzetek. Ingyen vettétek , ingyen ad já 
tok!” (Mt 10.7-8).

dr. Boross Géza
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1. K ís é r le t  E u r ó p a  le g u tó b b i  
4 0  e s z te n d e jé n e k  á t t e k in té s é r e

L ehete tlen  lenne eleget tenn i annak  a kívána
lom nak, hogy a tém ánkat felölelő irodalom ba még 
oly rövid b e tek in tést is nyújtsunk. A kik teh á t ren 
delkeznek m ár ilyen áttekintéssel, vagy akiknek 
szükségük lenne rá, nyugodtan  elhagyhatják a te r
m et. Bizonyára m indnyájan  elszédülnénk, h a  m eg
p róbálnánk  egy kicsiny b e tek in tést is nyújtani or
szágaink pedagógiai irodalm ába, vagy akár a k e 
resztyén  nevelésről szóló irodalm ába. Ez az iroda
lom  áttek in thetetlen . É n  teh á t nem  beszélhetek  itt 
a neveléstudom ány szakértő jeként. M int teológus 
—  ezt is őszintén m eg kell m ondanom  —  nem  is 
vagyok a keresztyén  nevelés szakértője. O sztozom  
azoknak a kelet-európai teo lógusoknak a sorsában, 
akiknek a nevelés, így a keresztyén  nevelés is, é r
deklődési körüknek  csupán a perem én  m erült fel, 
s éppen  ezért igyekeznek pótolni ezt a hiányt. De 
m int kelet-európai em ber, aki az u tóbbi 40  év tö r
tén e té t —  akárcsak  leg többen  Ö nök közül — ki
sebb-nagyobb m értékben  tud a to san  éltem  át, sze
re tném  a neveléstudom ányról m eg a keresztyén n e 
velés tanáró l m egjelent tankönyveknek  és egyéb 
kiadványoknak a problém afelvetését Önökkel együtt 
összevetni az egykori (?) K elet-Európát illető m ai 
problém áinkkal.

1.1. K orlátozott lehetőségek
Ezzel a ké t szóval jellem ezhetjük  —  persze 

csak eufem isztikusan —  a keresztyén  nevelés 
kü lső  helyzetét. Az egyházi iskolák állam osításá
val, a h itok tatás m egszüntetésével (akár ren d e le 
tileg, akár el-lehetetlenítéssel), és a keresztyén  n e 
velőkre gyakorolt nyom ással a keresztyén  neve
lést szám űzték az. iskolákból. Az egyházban és 
az egyház által végzett nevelést is nagyon m eg
nehezítették , korlátozták, vagy teljesen  m egtiltot
ták  egész K elet-Európában. M ég a családban  sem  
m arad h a to tt m eg érin tetlenül a keresztyén  neve
lés: a gyerm ekek és a szülők előre h a lad ásá t k ed 
vezőtlenül befolyásolhatta, s gyakran befolyásolta 
is az, ha  egy család  „keresztyén"-nek  szám ított,

b ár a félelem  sok ese tben  a hatóságok b eav a t
kozása nélkül is m egtette  a m agáét.

N egyven év elteltével teh á t m indnyájan új kezdet 
e lő tt állunk. M ost az a prob lém a adódik  szám unkra, 
hogy hogyan és hol lehetne és kellene ism ét k iépí
ten i a keresztyén  nevelést.

1.2. A  keresztyén  n evelés saját h ibánkbó l 
történ t összeroppanása

A m ikor állam i kényszerről beszélünk, elkerülhe
te tlen  a kérdés, vajon nem  volt-e tú l könnyű a kom 
m unista  állam oknak kiszorítani a keresztyén neve
lést. Az állami in tézkedéseket a keresztyének  nem  
okvetlenül és nem  egyedül politikai erővel akadá
lyozhatták volna m eg és kellett volna m egakadá
lyozniok. Én inkább  azt a lelki erő t kérem  szám on, 
amellyel a keresztyének  félelem  nélkül já rh a tták  
volna a régi u takat, keresh e ttek  volna m ás utakat, 
ta lá lhattak  volna új m ódszereket és vállalhattak  vol
na  h itben  m inden  há trány t K risztusért. Sem m ikép
p en  sem  akarom  lebecsülni a külső  nyom ást, sem  
m egvetni az em bereket azért, hogy aggódtak éle
tükért, de ennek  ellenére nem  kell-e elism ernünk 
saját felelősségünket is a keresztyén nevelés össze
ro p p an ásáb an ?  V ajon a keresztyén nevelés össze
ro p p an ása  valóban úgy tört-e be egy egészséges 
világba, hogy ott m indent m egtettek, m égpedig az 
evangélium  szerin t te ttek  m eg m inden t és aszerint 
tan íto ttak?

„A tö rténelem  kegyelm e, hogy az élet súlyos ka
tasztrófái, a n ép  életéi is, gyakran az elm élyült és 
gyüm ölcsöző elm élkedés idejét jelentik , amelyből 
olyan felism eréseket kapunk  ajándékul, hogy azok 
m essze felülm úlják a veszteségeket, úgyhogy akik 
m inden t elveszítettek, tapasztalataik  révén gyakran 
gazdagabbnak  ta rtha tják  m agukat azoknál, akiknek 
m indenük m egm aradt. M ert életünk m inden össze
om lásának vagy sikerte lenségének  m egvan az oka 
abban, hogy nem  ism ertük fel az igazságot, és ham is 
e lőfeltevésekből kiindulva gondolkodtunk  vagy cse
lekedtünk.” —  Ezeket írja G erhard  Bohne 1958-ban 
(G rundlagen d er Erziehung, H am burg, Furche V er
lag, 13-14 . l.), m ajd  így folytatja: „1945-ben  azt a 
m egszégyenítő szín játékot éltük át N ém etország
ban, hogy a kom oly önm agunkba szállás helyett
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hangos kiáltozással kerestü k  a bűnösöket, akiket 
m inden bajunkért okolhatunk... Ez nem csak  m él
tatlan, de nagyon veszélyes is, m ert félrevezet b en 
nünket. Az életben  m inden új kezdés önism eretből, 
s nem  m ások hibáztatásából ered.”

Bohne a nevelőknek 1945 utáni m entegetőzésé
ben, hogy ti. ők „csak” együtt úsztak  az árral, a 
felvilágosodás eszm ényének, az em beri autonóm i
ának az á ruba  bocsá tásá t látja. V ajon az ő példájára  
nekünk  a keresztyén nevelés ö sszeroppanásában  
nem  az első  parancso latnak , „Istent félni, szeretni 
és Benne bízni m indenek  felett” (Luther szavai a 
Kis kátéban) az áruba  bocsátást, tehá t a hívő em ber 
k udarcát kell-e lá tnunk?

1.3. A  neve lésb ő l való kivonulás teológiai 
m egokolása

A  keresztyén  nevelés elleni m egsem m isítő  állami 
nyom ás éppen  akkor jö tt, am ikor egyrészt az ige
h irdetés és a nevelés az előbbi rovására  volt egy
m ással összekapcsolva és -keveredve, m ásrészt p e 
dig e ke ttő  szétválasztásának  szükséges voltát fel
ism erve követeltük az egyház tuda tos visszavonu
lását igehirdetési m egbízatására. Az egyházi iskolák 
állam osítása és a h itok ta tásnak  az iskolákból való 
k iszorítása következtében  sok helyütt úgy érezte 
az egyház és a keresztyén  gyülekezet, hogy „meg
szabadult” egy „nem tu lajdonképpen i” feladatától. 
De ott is, ahol k ifejezetten nem  követelték  a nevelés 
és az igehirdetés szétválasztását, e teológiai m eg
fontolások alapján —  am elyek N ém etországban  
m ás körülm ények között és m ár évekkel ko rábban  
éreztették  ha tásu k a t —  könnyebben  em észthették  
m eg ezt a nem  kívánt új helyzetet.

1.4. S zá n d éko s és akaratlan keresztyén  nevelés
K elet-Európa legutóbbi 40  esztendejében  a szán

dékos keresztyén nevelésről éneket kellene zengeni. 
Milyen sokat m ertek és te ttek  is szülők és nagyszülők, 
gyerm ekek és ifjak, gyülekezeti tagok és k a teche
tikai szolgálatot végzők, lelkészek és teológusok!

Anélkül, hogy zavarnánk ezt az éneket, az akarat
lan nevelésről sem  szabad  m egfeledkeznünk. K or
látozott lehetőségeink közepette hogyan neveltünk 
mégis fiatalokat gyerm ekbarát gyülekezetekkel és 
egyházakkal, az oktatás vagy a gyerm ekistentisztelet 
negatív szocializálása ellenére, aggodalm aink és bi
zonytalanságaink, kom prom isszum aink és enged 
m ényeink ellenére, ső t m ég annak  ellenére is, hogy 
„keresztyénietlenül” elhallgattuk az evangélium ot.

1.5. A  k é t  irányban való ú jrakezdés fontolgatása
Túlnyom ó tapasztalat, hogy m ost ism ét sok gyer

mek jö n  az egyházba, hogy a szülők b á trab b ak  és 
nem  sajnálják  az idő t m eg a fárad tságot, hogy gyer
m ekeik keresztyén  neveléséről gondoskodjanak. 
C sodálatos, ahogy fe lbukkannak  egykori és új m un
katársak . H iszen gondoljuk csak meg, hogy ez alatt 
a 40  év ala tt óriásit változott a világ, a nevelés, sőt 
a keresztyén  nevelés is. A  20. század végén nem  
folytathatjuk  ott, ahol a század közepén abba  kellett 
hagynunk. Szükség van az elgondolkodásra.

Bőségesen áll rendelkezésünkre anyag N ém et
országból, Skandináviából vagy az Egyesült Álla
mokból. Igen sokat tanu lhatunk  és kell is tanulnunk 
a testvéregyházak tapasztalataiból. N em  kell újból 
k italálnunk azt, am it ők m ár k ifejlesztettek és ki
próbáltak. D e hogy a h ibáikat is elkerülhessük, nem  
szabad  m inden t gondolkodás nélkül átvennünk. 
M inden tek in tetben  szükség van a m egfontolásra.

2 . I g e h ir d e té s ,  t a n ítá s ,  n e v e lé s :  
v á la s s z u n k , v a g y  v á lla lju k  

a s o k f é le s é g e t ?

Az igehirdetés, a tanítás és a nevelés három  fo
galm át részben  rokonértelm ű szavaknak, részben  
az evangélium  tovább  adásával ellentétes összekap
csolását értették .

E szerint az értelm ezés szerin t az evangélium  
hirdetése  az em beri szívre, tehá t a szem élyes hitre 
irányul. A  hit egyedül a Szentlélek ajándéka. Ezért 
kell ezt m ondanunk: „A Szentlélek a jándékáért való 
könyörgés m indenképpen fontosabb, m int bármilyen 
m ódszer” (Theodor H eckel: Z ur M ethodik des evan
gelischen R eligionsunterrichtes, M ünchen, 1930, 
4 5 . l., idézi Bohne im. 2 5 3 .  l.). C sakhogy Isten  Igéjét 
h irdetn i kell. De m inden  olyan em beri igyekezet, 
am ely ezt az Igét érthetővé vagy hihetővé akarja 
tenni a hallgatók szám ára, azt nem  veszi észre, hogy 
az Ige h itelessége nem  em berektől függ, s hogy si
keré t em beri pó tlással nem  lehet biztosítani. A  h ir
d e te tt Igének olyan hangsúlyozása, hogy az erő t je 
len t a világban, a hitet valam ilyen értelem feletti 
m egragadottságként fogja fel és m utatja  be.

H a a súlypont a tan ításra  esik, akkor az értelm et, 
tehá t a keresztyén  hit racionális vo ltá t vesszük ko
molyan, annak  a tudását, hogy m iről is van szó a 
hittel és a világgal kapcsolatban. T erm észetesen fenn 
áll az a veszély, hogy a  keresztyénséget csak tudásnak, 
tannak , a világ értelm ezésének fogjuk fel, nem  pedig 
az élet m egújulásának és odaszentelésének.

A  nevelés szó a növekedést em eli ki a keresztyén 
létben. A  m egtérés ugyanis az em ber élete irányá
nak  teljes m egváltoztatása, am elynek idő t állónak 
kell bizonyulnia. A  m egtérés ezt a hirtelen  változást 
fejezi ki. A  nevelés a növekedés eszköze. D e azt 
a ham is benyom ást is keltheti, m in tha lehetséges 
lenne a m egtérés gyökeres változás nélkül, m intha 
„fokozatosan” is bele lehetne nőni K risztus köve
tésébe, teh á t m in tha a nevelés nem  venné elég ko
m olyan az em ber bűnét. H a országainkban m ost 
az erkölcsi nevelés h iányát állapítják meg, s ezt a 
nevelést az egyházaktól várják, akkor úgy tek in te 
nek  az egyházra, m int valam i nevelő erőre, amely 
rendelkezik  azzal a képességgel, hogy keresztyén 
h it nélkül is tu d  erkölcsi ta r tá s t adni.

M iközben azt m érlegeljük, hogy e tevékenységek 
és következm ényeik m ennyire je len tő sek  a fiatalok 
között végzett egyházi m unkára  nézve, ezt sokan 
teológiai szőrszálhasogatásnak  tekinthetik , különö
sen  ha figyelem be veszik, hogy a Biblia milyen el
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fogulatlanul használja  a legkülönfélébb szavakat, 
am ikor az evangélium  to vábbadásának  az ügyéről 
akar szólni. Szédítő a szavak nagy szám a a  m aguk 
sokféle jelentésével. Az igehirdetés és a prédikáció  
gyakori e lőfordulásán kívül nagy szám ban ta lá lha
tók  ilyen szavak is, m int: tanítani, megvallani, bi
zonyságot tenni, tan ítvánnyá tenni, inteni, nevelni, 
stb. Ezek a szavak m utatják, hogy az evangélium  
to v áb b ad ása  sem m iképpen  sem  csak egy üzenet 
közlését jelenti, hanem  ennek  a h íradásnak  sokféle 
összekapcsolását is az em ber problém áival, k é rd é 
seivel, helyzetével. Nyilvánvaló, hogy m indem e sza
vak  használata előfeltételezi az em beri értelem, a pe
dagógiai érzék és tudás, a tap in tási készség teljes 
felhasználását. M ivel azonban m inden  em beri igye
kezet azzal a veszéllyel já rha t, hogy úgy véli, pó 
to lhatja  vagy kiegészítheti is ten  erejét, e tek in tetben  
a szó szoros érte lm ében  vett igehirdetés sem  ki
vétel.

M ár az Ó szövetségben is olvashatjuk, pl. a 2M óz 
13,14-ben, az atyáknak  szóló am a parancsolato t, 
hogy gyerm ekeik k érd ésére  m agyarázzák el nekik 
a m egem lékezést az Egyiptom ból való szabadu lás
ról. Ez az em lékezés is, akárcsak  az űrvacsora  vagy 
a keresztelés, jel, cselekvés, im ádság, em beri együtt
lé t és beszéd. Az em ber legkülönbözőbb k ép essé 
geit veszi igénybe, hogy az em bert a m aga teljes 
m ivoltában szólítsa meg.

H a  Pál apostol korin thusi gyülekezetét nézzük, 
ahol nem csak  préd ikáltak , hanem  vitatkoztak is 
egym ással, a jeruzsálem i szegényeknek is gyűjtöt
tek, s a tisztességről „nem csak az Ú r előtt, hanem  
az em berek  előtt is” gondoskodtak, ezt a gyüleke
zetet  is —  m iként Paul Tillich az egyházi iskolát 
nevezte (Die religiöse Substanz d er Kultur, G esam 
m elte W erke, Bank IX, Evangelisches V erlagsw erk 
Stuttgart, 1967, 245. l. )  —  egy kis kísérleti in té 
z e t tn e k  lehetne nevezni, azaz olyan laboratórium 
nak, am elyben az em berek  nem csak hallgatják Isten  
Igéjét, hanem  az első lépéseket is m egteszik a K risz
tus követésében, felfedezik és gyakorolják a sze
re te t első cselekedeteit, m egbeszélik  egym ással az 
evangélium  igazságát, m egtárgyalják egym ás között 
az evangélium ot és a világot illető em beri k é rd é 
seket és ezekre „ideiglenes m egoldást” találnak, az 
Igébe és a sákram entum okban  m egism erik Isten  
szere te tének  az ö röm ét és m egtanulják, hogy ho
gyan ünnepeljék  m eg ezt az öröm et. U gyancsak a 
gyülekezetben tanulják  m eg a hívők, hogyan oldják 
m eg az evangélium  szellem ében az együttélés p ro b 
lém áit, ellentéteiket és összezördüléseiket, és ho
gyan bocsássanak  m eg egym ásnak. A fiataloknak 
is szükségük van egy v éd e tt gyakorlótérre, ahol Is
ten  Igéjének vezetésével gyakorolhatják a k eresz
tyén létet. A  nehézség  nem  az, hogy az ifjúság az 
élet te ljességét viszi be m agával az oktatásba, a 
h ittanba, a fiatalok gyülekezetébe, hanem  hogy ezt 
a teljességet nem  K risztus szerin t akarja  birtokolni. 
D e az sem  m egoldás, ha  ennek  a teljességnek az 
igehirdetés m iatt a tem plom ajtón kívül kell m arad 
nia. V iszont, ha az ifjúság hozhatja  m agával az élet 
te ljességét és a világ kérdéseit, akkor —  de csakis

akkor —  lehetővé válik, hogy a válaszokat nem  
azokra a k érdések re  kapja, am elyeket fel sem  tett, 
teh á t elfogadni sem  tud. (Tillich, im. 243. l.). Az 
em bereknek  K risztusért és K risztus m egbízásából 
végzett szolgálatban a rra  kellene tö rekednünk, hogy 
„nem tekintélyi, konvencióktól m entes és az érin t
kezést elősegítő” nevelést dolgozzunk ki.

A  m ögöttünk lévő 40  esz tendőben  egyházaink
nak  nem csak  a tanulm ányi anyagok, a legkülönfé
lébb  segédeszközök és a m egfelelő tanítási helyi
ségek nem  álltak rendelkezésükre, hanem  azok az 
egyszerű eszközök és lehetőségek sem, am elyek az 
ifjúsági együttlét a lak ításában  segítséget je len tenek . 
Ezt az e lm aradást gyülekezeteink m ost rem élhető 
leg pótolni tudják. H a k o rábban  az volt a baj, hogy 
az együttlét csak az igeh irdetésre  korlátozódhatott, 
m ost az a veszély fenyeget, hogy az új lehetőségek 
valósággal elárasztják  a  gyülekezeti és gyerm ekcso
portokat, és így há tté rb e  szorul a  tu lajdonképpeni 
cél, együttlétük egyetlen igazolása és alapja. A m it 
L u th er a felsőbb iskolákról ír —  én  szívesen olva
som  és idézem  őt — , az a mi keresztyén  nevelé
sünkre is érvényes: „Nagy gondban  vagyok am iatt, 
hogy a felsőbb iskolák a pokol nagy kapui lesznek, 
h a  o tt nem  tanulm ányozzák szorgalm asan a Szent
írást és azt nem  közvetítik az ifjúságnak”. (An den 
christlichen A del deu tscher N ation: V on des christ
lichen S tandes Besserung, 1520, B ornkam m -Ebe
ling, I. 232. l.).

3. A  keresztyén  nevelés célja
A keresztyén  nevelés célja nem  lehet sem  ke

vesebb, sem  több, m int az, hogy az em bereket Jézus 
tanítványaivá tegye. A  tan ítványság  ugyanis nem  
csak tu d ás t jelen t, hanem  hitet, követést, és a szen
vedésre  való készséget is. A  K risztus tan ítványa 
ú ton  já ró  em ber, „míg eljutunk m indnyájan az Isten  
F iában  való h itnek  és az Ő m egism erésének  egy
ségére, é re tt férfiúságra, a K risztus teljességével 
ékeskedő  ko rnak  m értékére” (Ef 4,13). A K risztus 
tan ítványa „mindig kész m egfelelni m indenkinek, 
aki szám ot k ér tő le tek  a b enne tek  lévő rem énység
ről” (1P ét 3,15). A  tan ítvány  Istennel társalog.

E nnek  ellenére nagyon kom olyan szeretnék  óva 
in teni attól, hogy a keresztyén  nevelésre kapo tt 
m egbízatásunkat csak egy kis rész terü le tnek  tek in t
sük a nevelés óriási k iterjed tségében . A keresztyén 
nevelők nem  ta rth a tják  m agukat különcöknek a tö b 
bi nevelő között. A  keresztyén  nevelés az egész 
em berre, az egész életre és az egész világra irányul. 
E zt a szem pontot m ost ké t irányban  ta rtsu k  szem  
előtt.

Az evangélium i h itok tatásró l szólva Paul Tillich 
fon tosnak  ta rtja  (im. 233. l ), hogy a h itok ta tás ne 
abban  lássa  feladatát, hogy „egy konfessziót tan ít
son a többiek  m ellett, ’vallást’ a  több i tan tárgy  m el
lett, hanem  hogy az em ber helyzetét a m aga világi 
és vallásos m egnyilatkozásaiban... az em beri lé t h a 
tá ra  felől lá ttassa  meg.” H add  tegyem  hozzá: a ke
resztyén  nevelésnek  —  kissé túlzottan  fogalm azva 
—  nem  az egyházunkhoz, hanem  az evangélium hoz 
kell elvezetnie a nevelteket. C sak  akkor vagyunk
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jó  lu theránusok, ha  K risztust és az evangélium ot 
szólaltatjuk m eg és tesszük  hallhatóvá.

A m ikor a keresztyén nevelés a dolgokon és az 
em bertársainkon  kívül a harm adik  dim enziót, Isten t 
is szem ügyre veszi, akkor nem  csupán  egy részis
m erete t csatol a többiekhez. „Inkább az ism eret egé
sze változik meg. S ezzel új é rtéket nyer m inden 
tárgyi ism eret, új érte lm et m inden történés. Új je 
lentősége lesz szám om ra a m ásik  em bernek, és 
megváltozik a cselekvés m inden  ösztönzője. V aló
ban m ás lesz m inden.” (G erhard  Bohne, im. 243.
l.). A  keresztyén nevelés az em beri lé tnek  azért sem  
csak egy rész terü le tét érinti, mivel benne nem  egyes 
új em berekről, hanem  az új em beriségről, az új égről 
és új, teh á t lakható  földről, valóságos életről, az 
em beriség rem énységéről van  szó.

Ez a k é t szem pont lényegbe vágóan határozza 
meg a keresztyén  nevelés ta rta lm át és szilárd alapot 
kell, hogy adjon nekünk  a keresztyén  nevelés fon
tosságának  a m eglátásához.

4. K eresztyén  nevelés és az iskola
E urópa sok országában  a keresztyén  nevelés 

nagyszerű lehetőségét lá tják  az iskolai h ito k ta tás
ban. A  jövőben  ta lán  K elet-E urópában  is lehetővé 
válik az iskolai hitoktatás. Az egykori N D K  egyhá
zainak a kivételével ez a h itok tatás nem  igen lesz 
végezhető hitvallási alapon. A  lu theránus népesség  
aránya sokkal k isebb  annál, sem hogy kellő létszám ú 
hittani csoportokat a lko thassunk  az iskolákban. A 
d iaszpórában  nagyok a távolságok, s ilyen körül
m ények között az esetleges h itok ta tás sem  könnyíti 
m eg az u ta t a tem plom ba. Egyházi szocializálódás 
sem  következhetik  be az iskolákban. Ez teh á t jó  
néhány  gyülekezetünkben e lső rendű  és gyakorlati 
problém a.

H a a h itok ta tást egyik lelkészünk, vagy sa já t fe
lekezetünkbeli m unkatárs végzi, akkor az könnyen 
m egrekedhet a hit racionalizálásában, ha  viszont 
ökum enikusan  egy m ásik felekezet lelkésze vagy 
egyházi m u nkatá rsa  végzi, vagy egy „független” h it
oktató, akkor inform ációk átadására , teh á t igazi ok
ta tá sra  kerül sor, de ennek  az a hátránya, hogy 
hiányozni fog belőle a nevelő m eggyőződése és oda
adása.

A keresztyén  nevelés széles horizontja a rra  ösz
tönöz, hogy az egyház az iskolát ne csak a h itok tatás 
szem szögéből nézze. A  k érd és  nem  csupán  az, hogy 
elkötelezett h itoktatók, ka techeták  vagy lelkészek 
beléphetnek-e az isko lába vagy sem. A  keresztyén 
nevelést a keresztyén  politikusoknak is képviseln i
ök kellene, am ennyiben síkra  szállnak az iskolaügy 
fejlesztéséért, s áldozatoktól sem  riadnak  vissza. 
Hogy ism ét L u thert idézzem : „Egy-egy város nem 
csak akkor virágzik, h a  nagy kincseket halm oznak 
fel benne, ha  erős falakat és szép házakat építenek 
ott, ha  sok ágyút és sok fegyvert gyártanak. Sőt, 
ha a fegyverekből sok van, és azok őrültek  kezébe 
kerülnek, abból csak nagyobb kár szárm azik a vá
rosra. Egy-egy város javát, igazi virágzását, jó lé té t 
és erejét az jelenti, ha  sok jó , m űvelt, értelm es, tisz
tességes és jó l nevelt polgára van, m ert azok aztán

gyűjtenek m ajd  k incseket és m indenféle javakat, 
azokat m eg is tud ják  tartan i és helyesen használják 
fel” (An die B ürgerm eister und  R atsherren  aller 
S tädte in deu tschen  L ändern , 1524, Bornkam m - 
Ebeling V. 50. l.).

K eresztyén nevelők, pedagógusok  és politikusok 
azon fáradozhatnának , hogy a világi iskolákban — 
akár van ott h itoktatás, akár nincs —  ne csak szak
ism ereteket tan ítsanak , hanem  „m inden gyerm eket, 
m int Isten  terem tm ényét hozzásegítsék a szabad  
em berséghez” (Evangelisches K irchenlexikon 111,8) 
és „adjanak és kap janak  segítséget az em berléthez 
és az élet m eghódításához” (az EKD —  Evangelisch 
Kirche D eu tsch lands —  zsinatának  határozata, 
1978: vö. Evangelischer E rw achsenenkatechism us, 
1989, 825. l.).

A  felekezeti iskolai keresztyén  nevelés, amely 
M agyarországon m ost ism ét lehetséges, egészen kü
lönleges és óriási p rob lém át je len t. K érdés, hogy a 
különböző szaktárgyak tanára inak  keresztény  m i
volta biztosítja-e az ilyen iskola keresztyénségét. P a
ul Tillich a rra  m u ta t rá  (im. 2 4 2 .  l.), hogy a fiatalok 
lelki fejlődése különösen az ilyen iskolákban  elju t
h a t a kételkedésig, úgyhogy fellázadnak az ilyen 
zárt világ hagyom ányai ellen. Tillich a m egoldást 
az egyházi nevelés és a hum anista  nevelés össze
kapcso lásában  látja. E bben  az összefüggésben a h u 
m anizm us Tillich szám ára a lét felőli radikális, sőt 
legradikálisabb kérdésfe ltevést jelenti, s ő úgy véli, 
hogy az egyházi iskoláknak nem  lenne szabad  el
zárkózniok az ilyen k é rd ések  elől. Az egyházi is
ko lának  m indenképpen  felül kell em elkednie a be tű  
szerinti hiten. Az egyházi iskola teh á t nem  oldja 
m eg a keresztyén  nevelés problém áját, ső t kihívást 
je len t szám ára, de ez a helyzet nem  rem énytelen.

5. A  fe ln ő ttek  oktatása
L uther a N agy K átéban  és sok m ás írásában  is 

állandóan hangoztatja, hogy milyen fontos a gyer
m ekek nevelése, de a felnőtteké is. K orholja a lel
készeket és igehirdetőket, am iért „megvetik m ind 
a hivatalukat, m ind az ilyen tanítást, ném elyek a 
m aguk nagy tudom ányossága m iatt, m ások pedig  
csak lustaságból és a hasuk  szeretetéből... Ó , ezek 
m indenkor szégyenletes zabálók és hasim ádók, akik 
sokkal inkább  lehetnének  d isznópásztorok vagy ku 
tyapecérek, m int lelkigondozók és lelkészek!” (Elő
szó a N agy Kátéhoz). Szinte szégyenkeznek, ha 
hosszabban  olvasnak valam it a K átéból. Ő m aga 
azonban  „gyerm ek és K áté tanulója kell, hogy m a
rad jon”, s hozzáteszi még, hogy „szívesen az is m a
ra d ”. M ajd meg: „Ó , m ilyen m egátalkodott bolondok 
vagyunk! O lyan hatalm as ellenségek között kell lak
nunk, vagy legalább is m egszállnunk, m int az ör
dögök, de fegyvereinket m egvetjük, s túl lusták  va
gyunk ahhoz, hogy előkeressük  őket, vagy egyálta
lán gondoljunk rájuk.”

A  szükség, a tudatlanság  m a is megvan. D e ma, 
40  év u tán  ism ét lehetséges a hitoktatás, s az em 
berek  erre  gyakran nagy nyito ttságot és készséget 
is tanúsítanak . K eresztelés előtt álló családok, j e 
gyesek, h ittan t tanuló gyerm ekek vagy konfirm an
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dusok szülei, különféle hivatásbeli csoportok, vagy 
azonos é rdek lődésű  csoportok a gyülekezeten belül, 
m indezek lehetőségek  k ínálnak a felnőttek  kis kör
ben  folyó oktatásához. Az új helyzetben sokkal 
könnyebb  e lőadókat vagy csoportvezetőket találni, 
akik vagy egy bizonyos tém ához tu d n ak  hozzászól
ni, vagy állandó m unkásai lehetnek  ennek  a m un
kaágnak. A  m unkatársak  m egválasztásában  nem  
feltétlenül az egyháztagság legyen a döntő, hanem  
a készség  és az érdeklődés.

6. A  neve lő k  keresztyénsége
Elengedhetetlen , hogy a nevelő hívő keresz

tyén, K risztus tanítványa legyen. A sokféle ism e
retnek, a hit lehetősége pluralizm usának közlése 
oktatás, de nem  nevelés. A  fiatalok ezt ham ar 
észreveszik, de úgy vélekednek, hogy „a tan ítóban  
nincs m eg az az alap, am elyre az élet épül”, ahogy 
G erh ard  Bohne m ondja (im. 254. l.), m ajd  így 
folytatja: „Itt dől el a mi nevelői mivoltunk. Vagy 
m eg tud juk  m utatni életünk szilárd alap ját és az 
u ta t az igazi élet felé, s akkor nevelők vagyunk; 
vagy nem  tudjuk, esetleg  nem  akarjuk, s akkor 
a m űvelődés kalm árai vagyunk, akik m egfelelő fi
ze tésért tu d ást és képességeket áru lunk anélkül, 
hogy m egkérdeznők, tanítványaink jó ra  vagy

rosszra  használják  fel m ajd  a szerzett ism ereteket. 
N evelői tekintélye csak akkor van a tanítónak, 
ha  az igazságot szolgálja. A m űvelődés kalm ára 
szakem ber, aki csak az áru ját ismeri, de egyebet 
nem .”

A hiten, a szak tudáson  és a pedagógiai k ép es
ségen kívül m ég valam ire van szüksége a keresztyén 
nevelőnek, de azt sem  könyvből, sem  tanfolyam on 
nem  lehet m egtanulni, s ez a szeretet. A  szeretet 
a keresztyén nevelésben  is rengeteg  idő t igényel: 
a jelenléthez, a játékhoz, a beszélgetéshez és az 
im ádsághoz is.

7. A  keresztyén  neve lő k  hatékonysága
K eresztyén nevelésünk eredm ényességével nem  

mi rendelkezünk. Az nincs a mi kezünkben. A zt a 
legjobb m ódszer sem  garantálhatja. M ég a legbuz
góbb im ádság sem. De m inden  em beri és egyházi 
tevékenységünknek  m ár az előkészületénél is k ér
hetjük: Jöjj, Szentlélek, újítsd  m eg igehirdetésünket, 
tan ításunkat, nevelésünket! U tána  pedig: Bocsásd 
m eg a bűneinket! De „mennyivel inkább  ad  a ti 
m ennyei A tyátok Szentlelk e t azoknak, akik kérik  
tő le” (Luk 11,13).

dr. R e u ss  A n d rá s  
(Fordította: F ükő  Dezső)

Hozzászólás Reuss Andrásnak 
a keresztyén nevelésről tartott előadásához

M egpróbálok a jó l tagolt előadás ú tján  szaka
szosan végig m enni. Ö sszegezem  a pozitívum okat, 
s hozzájuk itt-ott kritikai és kiegészítő m egjegyzé
seket fűzök.

1.1. — 1.2. H elyesen m utat rá  az előadás arra, 
hogy nem csak külső  nyom ás következtében  om lott 
össze a keresztyén nevelés a kereken  ve tt elm últ 
40  év során. A  k e resz tyén ek  le lk i erőtlensége  is 
hozzájárult ehhez. —  H elyesen hívja fel Bohne se 
gítségével a figyelm et arra, hogy m ost nem  a bű
nösök  felku tatása a feladatunk, hanem  m ulasztá
sainkat felm érve új fe ladatainkra  kell figyelm ünket 
összpontosítanunk.

Fel lehete tt volna tenn i a kérdést, hogy ösz
szeom lásunk közepette, Isten  ítélete a la tt is m i
lyen fe lism erésekre ju to ttu n k  el pl. a b ib lia-törté
netek, a Kis Káté, az istentisztelet, a konfirm áció 
stb. pedagógiai je len tőségének  és szerepének  új
rafelfedezése kapcsán. E zeket a pozitívum okat az
1.4. szakasz k ere tében  is szóhoz le te tt volna ju t
tatni. O tt ugyanis csak á lta lánosságban  történik  
rá  utalás.

1.5. H elyes m egállapítás: nem  folytathatjuk ott, 
ahol 40  éve abbahagytuk. —  Indok lásképpen  hozzá 
lehete tt volna tenni: 1. fokozódott a szórványoso
dás, 2. a róm ai katolicizm us stra tég iája  változott,
3. az „Ige-teológiáját” teológiai pluralizm us válto tta

fel, 4. a szekularizm us (civil-vallásosság) új form ákat 
s m ére teket öltött.

H elyes m egállapítás, hogy tanu lhatunk  és tanul
nunk  kell m ások tapasztalásából, m égis m agunknak 
kell sajátos helyzetünkben a keresztyén nevelés új 
kere te it és tartalm i m egújhodását keresnünk  és 
m egtalálnunk. —  K érdés: m iként lehetne kelet-eu
rópai összefogással e tek in te tben  egym ást segíte
nünk?

2. szakasz. Jó  az igehirdetés, oktatás, nevelés fo
galm ának rövid tisztázása. N em  lehet az egyiktől 
a m ásikhoz m enekülni. —  Itt a 40  évi „igehirde
tésbe-m enekülés” k ísértése  m ellett ha tározo ttabban  
rá  lehe te tt volna m utatni az előző korszak  „nevelési 
m echanizm usban elkényelm esedő” kísértésére.

A  három  tevékenység egym ásba kapcso lódását 
kitűnően és eredeti m ódon m utatja  be az előadás 
a bibliai szóhasználatok gazdagságának segítségé
vel. A  keresztyén  nevelés ekkléziológiai vonatko
zásaira is helyesen hívja fel a szerző a figyelmet, 
am ikor Tillich kifejezésével élve „laboratórium ként” 
m utatja  be a gyülekezetet . K ét k ísértésre  is utal. A 
régebbi, hogy az ifjúságot foglalkoztató é le tk érd é
sek  kívül rekednek  a belterjes gyülekezeti élet ese 
tében. Az újabb, hogy a kitágult lehetőségek között 
az ifjúsági csoportok éle tében  az, ami alapvető, ami 
tulajdonképpeni, árnyékba kerül. —  A k ísértések
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m elle tt szóvá  ke lle tt volna tenn i a p o zitívu m o t is. 
A  gyülekezet azért laboratórium , m ert ott az evan
gélium fényében sajátos lehetőség  nyílik a p e d a 
gógia hárm as lépésére: a szoktatásra, az ok ta tásra  
és a példam utatásra. Az „Einübung in das C hris
ten tum ” m indhárm at igényli és m agába foglalja.

3. szakasz. S zerencsésnek tartom , hogy a keresz
tyén nevelés definíciója elm aradt. A  szerző egy n é 
zőpontból közelített a kérdés m egválaszolásához, 
a nevelés célja szem pontjából. Egyszerű, jó l hasz
nálható  válasszal szolgál: a keresztyén nevelés célja 
a  tan ítvánnyá tevés. —  Itt bátorító lag  hato tt volna, 
ha megemlíti: ez nem  rem énytelen  vállalkozás. Isten  
ígérete alapján  vállalkozunk rá. A  keresztyén  n e 
velés Isten  ígéreteiben bizakodó, rem énységben vál
lalat feladatunk.

Igen helyesen figyelm eztet az előadás arra, hogy 
a keresztyén  nevelés m indig totális. Totális abban  
az értelem ben, hogy a teljes evangélium m al a teljes 
em ber felé fordul. Egyetlen szép m ondatta l C am 
berra  tém áját intonálja  a szerző, am ikor a k eresz
tyén nevelést az új em beriség, az új ég és új föld 
rem ényének  fényébe, vagyis az evangélium  fényébe 
állítja. A keresztyén  nevelés nem  az egyház m a
gánügye. Közügyet szolgál, világügyet. M ég jo b b an  
lehete tt volna hangsúlyozni szolgálatunk lehe tősé
gét. K isebbség vagyunk, de ez nem  indokolja ala
csonyabbrendűségi érzésünket.

4. szakasz. A  keresztyén nevelés és az iskola k ap 
csolatának bonyolult voltát jó l érzékelteti az előa
dás. A lapelv tek in te tében  Tillichre irányítja a fi
gyelmet, am ikor az egyházi iskola hazánkban  is ta 
pasztalható  „ganz besonderes und  ungeheueres 
P roblem"-jával foglalkozik. Tillich szerin t a k eresz
tyén nevelés és a hum anista  nevelés egym ást köl
csönösen m egterm ékenyítő  talá lkozásának  vállalása 
oldja meg. Itt m eg lehete tt volna említeni, hogy ez 
a találkozás jó  gyüm ölcsöket is terem het. Jó  gyü
m ölcsöket nem  csupán  az egyház, hanem  a hum a
nizm us m indenkor szükséges m egújulása é rd ek é
ben is. E hhez jó  példával szolgál éppen  a kelet-eu
rópai reform áció tö rténete . U talni lehet M elanchton, 
C om enius, H onterus, s m ajd  később  Franke, de m ég 
Bél M átyás szerepére  is.

N em  té r ki az előadás arra, hogy K elet-Európa 
evangélikus egyházainak nagyrésze kisebbségi és 
szórvány egyház, s ezeknek az iskolával való k ap 
csolatait technikailag is, de elvileg is kom plikálják 
a róm ai katolikus tö rekvések  és koncepciók.

5. szakasz. A  keresztyén nevelés szem pontjából 
az iskola je len tő ség é t m egelőzi a család. A  fel
nő ttok ta tás kérdései helyett inkább  a család sze
repével kellett volna foglalkozni. A szülők ok ta
tá sa  szülői értekezletek, tanfolyam ok, különböző 
tém ákat feldolgozó kiadványok segítségével csak 
eszközök, u tak  a cél felé, a családi élet m eg tá
m ogatásának, m egújulásának célja felé. Az iskolai 
nevelés m a m ind szem élytelenebbé válik. T elje
sítm énycentrikus. Tesztek, felm érések alkalm azá
sával minősít. H ajszolja m ár a kisgyerm ekeket is. 
A  család annak  érdekében , hogy a gyerm ek m ajd 
helyt tud jon  állni az életben  —  m indinkább á t
veszi az iskola szellem ét, pedig  inkább  ellent kel
lene állnia. G yerm ekeinket m a szüleikkel együtt 
kellene nevelni. M iként? Ez a kérdés! L u ther 
N agy K átéjában  felism erte ezt a feladatot, de a 
nevelésnek csak egy szektorára, a keresztyén  ta 
n ításra  irányíto tta  nagyon gyakorlatiasan a szülők 
figyelmét.

6. szakasz. A  dolgozat itt tu la jdonképpen  azt tisz
tázza, hogy m ilyen a keresztyén nevelő, mi teszi 
keresztyénné. H asznos, használható  elvi m egállapí
tásokat szólaltat meg. G yakorlati kérdés: m iként ke
ressen  az egyház kapcso lato t a hivatásos pedagó
gusokkal? M iként foglalkozzék velük és m iként fog
lalkoztathatja őket a gyülekezeti é le tben?

7. szakasz. Szép a rövid befejezés, a Szentlé
lekért könyörgésre való buzdítás. Fontos hangsú 
lyoznunk: „Erőnk m agában  mit sem  ér.” —  Ú jra 
felh ívhatta  volna em ellett a résztvevők figyelmét 
arra, hogy a mi m unkánk, a keresztyén  nevelés 
ügyében végzett szolgálatunk milyen szép, milyen 
komoly, milyen je len tős. N e csüggedjünk a n e 
hézségek lá ttán  k ísértéseink  közepette, hiszen „Él 
az Ú r, s áll ígérete...” „Velünk az Ú r táb o rb a  száll, 
Szentlelké t ránk  bocsátja.” M unkánk nem  h iába
való az Ú rban.

B enczur  L ászló

Az egyház prófétai szolgálata 
az új európai kihívások láttán

Az E m lékeztetőben az előkészítő  csoport által 
javaso lt alábbi kérd ések  találhatók:

1. M elyek E urópa különböző részeinek kihívá
sai?

2. M elyek azok a kérdések , am elyekre válaszol
ni fogunk?

3. M ilyen válaszokat, prófétai szavakat adha
tunk  vegyes kultúrájú, vegyes vallású és el
világiasodott korszakokban?

4. M ilyen m ondanivalója van  az egyháznak a 
csalódottak  és milyen a közönyösek szám ára?

5. Hogy közvetítheti az egyház a keresztyén hit 
pozitív elem eit olyan m ódon, hogy m eg is 
hallják az evangélium ot?

E zeket a javasla toka t vezérfonalakként kell szem 
előtt tartaniuk, am ikor szerény előadásom at hall
gatják. E  kérdések  segítségünkre lehetnek  abban, 
hogy figyelm ünket a rra  az igen sokféle kérdésre
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összpontosítsuk, amelyekkel szem be kerülünk, és k e 
retü l szolgálhatnak m a m eg a következő napokban  
végzendő m unkánkhoz. D e előadásom  befejező ré 
szében szeretnék  válaszolni is ezekre a kérdésekre .

M int m editációs anyagot, ső t m int im ádságot is 
használhatjuk  az alábbi szöveget:

„Istenünk, Terem tőnk, sok-sok nyelv van  ezen 
a földön, de a T e evangélium od egyetlen m ennyei 
nyelven hirdeti a Te szere te tede t m inden  népnek. 
Tégy b ennünket az öröm hír hívőivé, hogy a Te Lel
k ed  ereje által m indenü tt m indenki egy m agasztaló 
éneket zengjen F iadért, a mi U runk Jézus K risztu
sért, aki V eled együtt él és uralkodik  a Szentlélek 
egységében, egy Istenként, m ost és m indörökké 
Á m en. (Laudam us, Im ádságok. 25. sz.)

N incs m isszió im ádság nélkül —  és nincs im ád
ság, am ely ne fo ly ta tódhatnék  m issziói szolgálatban.

B e v e z e t é s

A  h e ly ze t egész Európában  
és Kelet-Európában, m in t a ko n tin en s egyik  

részében

A  felszínen nyilván sok különbözőség van, de a 
m élyben hasonlóságok vannak. M a is E urópa m ég 
a világ közepe? N em , m ár nem  az! A z 1991-i Can
b e rrai nagygyűlés u tán  és 1992, az új világ felfe
dezésének  400. évfordulója előtt m ár nem  lehet 
olyan m agától é rte tődően  gondolkodni Európáról, 
m int azelőtt. Szeretjük öreg fö ldrészünket, de az 
csak egyik a többi között. V annak  m ás régiók, kul
tú rák  és tö rténelm ek  is. M it fogunk hangsúlyozni 
holnap és a 21. században? Ez dön tő  kérdés, m eg
éri, hogy az egyházban is elgondolkodjunk felőle.

1. Kelet-Európa. Mi ez? Földrajzi, politikai, gaz
dasági fogalom ? M ost Svédországban vagyunk, 
Stockholm ban, ebben  a csodálatos fővárosban, 
am ely kele tebbre  van Berlintől vagy Prágától, de 
nyilván a N yugathoz tartozik. M iért? M ert m egszűn
tek  a feszültségek K elet és N yugat között, n incsenek  
m ár m eg a politikai töm bök, legalább is nem  úgy, 
m int 1989 előtt, de egy lá thata tlan  és m égis nagyon 
valóságos határvonal húzódik Kelet és N yugat kö
zött. N incs több  berlini fal, de h a tá r  m ég m indig 
van. Ki szüntetheti m eg? M agyarország k é t évvel 
ezelőtt m egnyito tta a vasfüggönyt, de a mi kis o r
szágunk kép telen  eltávolítani a m ai gazdasági vas
függönyt. Jövőre, 1992-ben lesz az Egyesült E urópa 
születésnapja. Egész Európáé-e, vagy csak egy ré 
széé? Boldog európaiak  lesznek  az egyik oldalon, 
és kom or, m ásodrangú  em berek  a m ásikon. G az
dagok (m iért ne?) az egyik félen és szegények (mi
ért?) a  m ásikon.

Rem énységem , hogy nem  gazdasági kategóriák  
jelzik  m ajd  a népeket, hogy nem  az árak, a behozatal 
és a kivitel egyensúlya, a m arhahús, a hal, a gabona 
m ennyisége és m inősége fogja m eghatározni az or
szágok helyzetét és értékét. A  keresztyénségnek  bi
zonyosan nem  szabad  elfogadnia évszázadunk leg

u tóbbi tizedének  ezt az új m egoszlását, legalább is 
ezt rem élem .

H ová tartasz, E urópa?  Q uo vadis, szere te tt föld
részünk? A  felszíni különbözőségeket és a hason 
lóságokat m ajd  később  m utatom  meg.

N em  lenne szabad  tú lbecsülnünk E urópát, bár 
ezen a konferencián erre összpontosítjuk  figyelm ün
ket. E u rópát valóban nem  lenne szabad  elszigetelt 
fö ldrésznek látni többé. Ezen a gyűlésen is globális 
szem léletre van  szükség.

2. A  m isszió i d im enzió  igen fontos. Ez m indig 
is így volt és így is m arad. Á ltalában úgy beszélünk 
róla, m int az egyik prioritásró l m ind  a legfelsőbb 
szinten, m ind a gyökereknél. De term észetesen  v an 
nak  m ás dim enziók is az egyházban, pl. a lelkipász
tori m eg az escha tologikus. A  Je lenések  könyve le
írja az egyesítő m isszió első gyümölcseit, am ikor 
m egszám lálhatatlan  sokaságról beszél m inden  nem 
zetből és ágazatból, m inden  népből és nyelvből. A 
B árány királyi széke előtt állnak, fehér ru h áb a  öl
tözve. O tthon  vannak. M egérkeztek, célba értek. 
Szoktunk beszélni a m isszió ú tjáról az első pünkösd  
óta, az elő ttünk  álló ú tró l a jövőben, a következő 
században, de úgy látszik, m egfeledkezünk erről a 
dimenzióról.

3. M ai fe ladatunk  a testvéregyházak m isszió já
nak összefüggésében. Ezt központi fe ladatnak  ta rt
ju k  ma, s a történelm i egyházak, az orthodox, az 
anglikán, a róm ai katolikus, a p resb iteriánus, vala
m int az úgynevezett neo-pro testáns, különböző ki
adványaiban  nyom on követhető. D e m i a sajátos, 
a sui generis, a lu theránus m isszióban?  Johannes 
A agaard  (A  L utheránus E gyház m últja  és je lene , 
M inneapolis, 1977) ezt írja: „E tö rtén e t befejezése 
nyilvánvaló. N incs lu theránus missziói teológia. V an 
azonban egy m inta a gyakran ellentétes irányzatok 
m ögött, s ez a m inta L u ther teológiájából való.”

Jam es. A. Scherer a könyvében, m elynek címe: 
„...hogy az evangélium  tisztán  h irde ttessék  az egész 
világon” (LW F R eport, 1982, novem ber 11-12.) tö r
ténelm i távlatból p róbál foglalkozni a lu theránus 
m issziói gondolattal és m egállapítja: „Szükséges, 
hogy a L u theránus Egyház tiszta teológiával végez
ze a m issziót és az evangelizációi. Ez m egkívánja 
az egész egyház bizalm át és tám ogatását... El kell 
kerülnie, hogy a m issziót vagy az evangelizációi va
lam ilyen idegen alapon vagy indítékból végezze, 
m ert az szégyent hozna a m unkájára  és gyanússá 
ten n é” (1. lap). A szerző m eg van győződve arról, 
hogy éppen  a 20. században  kell m egszerkeszteni 
a lu theránus m issziói teológiát. Ez szükséges és jo 
gos kívánalom . S nem  lehet elhalasztani. Könyve 
1982-ben  je le n t meg. V ajon m egvalósítottuk ezt a 
célkitűzést jó l ism ert dolgozatunkkal, az „Együtt a 
m isszióban” c. kiadvánnyal, am ely a L u theránus Vi
lágszövetség hozzájárulása a m isszió érte lm ezésé
hez?  Vagy m ég m indig elvégzendő feladat ez a szá
m unkra?

4. A  m isszió i szolgálat n em  függ  a m a i világhely
zettől, hanem  a m issziói m egbízatáson alapul. 
Tem plom i ágendánkat sem  a külvilág szabta  m eg 
és nem  is az fogja m egszabni.
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5. U gyanakkor azonban  nem  szabad  figyelm en  
k ívü l h a gynunk  a kö rü lö ttü n k  é lő  világot és azokat 
a tényleges körülm ényeket, am elyek között élünk. 
Az egyházak nem  engedhetik  m eg m aguknak, hogy 
elszigetelődjenek, vagy éppen  egyházközpontúvá 
váljanak. Az egyházak néha  az egyházakon belüli 
strukturális kérdésekkel foglalkoznak, de am ikor 
ezt teszik, egyáltalán nem  vonzóak a kívül valók 
szám ára. A zokat nem  érdeklik  ennek  vagy annak 
az egyháztestnek a belső  ügyei.

6. Ezt az irányt követve, a k e re sz tyén ek  nem  le
h e tn e k  p u sztá n  n éző k  valam ilyen páholyból, hanem  
m int egyének és m int egyház is korunk  cselekvő 
részesei kell, hogy legyenek egy-egy társadalom ban.

7. Mi, lu theránusok nem  állítjuk azt, hogy m inden  
kérdésre  tu d u n k  válaszolni, vagy m eg tud juk  oldani 
bonyolult ko runk  m inden  problém áját. H itvallása
ink nem  adnak  „kész válaszokat” napjaink  kihívá
saira. Egyedül Isten  az, aki m indentudó  és m in
denható. C sak  Ő , az egyháza nem!

8. A  m ai em ber nem  szere t a bűnről beszélni, a 
valóságban azonban  nem  csak az intellektuális m eg
oldással van  problém ája, hanem  az Isten  és az em 
beriség ellen elkövetett bűnökkel is. A  bűn nem  
erkölcsi kategória, hanem  teológiai, s az egész élet 
m egrontója. K om olyan vesszük, am ire az Á gostai 
H itvallás tan ít bennünket: „T erm észeténél fogva 
senki sem  képes igaz istenfélelem re és igaz isten- 
hitre... (sine m etu  Dei, sine fi ducia)” (II. cikkely). Az 
Isten  Fia nem  azért jö tt, hogy a prob lém ákat m eg
oldja, hanem  hogy az elveszett em bereket m eg
m entse.

9. N em  kerü lhetjük  el az olyan elem i k é rd ések  
fe lvetését, m int am ilyeneket az 1. pon tb an  em lítet
tünk, de nem csak  politikai vagy társadalm i téren. 
Mi a m isszió? V erbális vagy nem  verbális kom m u
nikáció? Felekezeti vagy ökum enikus m isszió? Mi 
a célunk a missziói tevékenységgel? —  Az egyházak 
és a különféle teológiai irányzatok nagyon bonyo
lultak ma. Az egyszerűség lehetne a m egfelelő irány.

10. A m ikor a m agyarországi egyházról beszélünk, 
az nem  je len ti szükségképpen  a M agyarországi 
Evangélikus Egyházat. M i határozo ttan  kisebbségi 
helyzetben vagyunk a róm ai kato likusok  (többség) 
és a refo rm átusok  (presbiteriánusok) között. M a
gyarországon az Evangélikus Egyház nem  volt olyan 
nagy ha tássa l az ország lakosságára, m in t pl. a sk an 
dináv országokban.

I. U gyanaz az evangélium  h ird e ten d ő  egy  
kü lönös új világban

1. T u da tosan  nem  használtam  A ldous H uxley 
szarkasztikus regénycímét, a  S zép  új világ-ot (1932), 
vagy egy m ásik könyvének m ég pesszim istább  cí
m ét: S zé p  új világ, újra m eglátogatva  (1958). T eo
lógusok m ég m a is tanu lha tnak  ebből a két könyv
ből. M eg sem  akartam  em líteni G eorge O rw ell köny
vének címét: az E zerkilenszáznyolcvannégy-et 
(1948), mivel mi m ár 19 8 4  tú lsó  oldalán  vagyunk, 
ahogy Leslie N ew bigin nevezte el a könyvét, am ikor

m egkísérelte, hogy m a tegye fel a helyes kérdéseket. 
Ez a könyv napjaink  teológusainak „kötelező olvas
m ánya” lehet.

2. K orunkat kü lönös új világ-nak  neveztem , —  
am ely  a m i világunk és m ég  m a is Isten  világa. 
Erezzük, hogy ez a világ különös, de mi is b e le ta r
tozunk ebbe a világba, benne élünk és bennünk  
m eg az egyházban is ez él. N em  hiszek abban, hogy 
m a két egym ással sem m ilyen kapcso latban  nem  lé
vő terü le t és kétféle éle t lenne. A  világ és az egyház 
elvált ugyan egym ástól, „...de ők a világon vannak... 
ta rtsd  m eg őket a te nevedben” (Ján 17,11). Ez a 
világ m inden  zavarával, m inden problém ájával és 
bűnével a m i világunk. U gyanakkor ez a különös 
új világ m ég m a is Isten  világa. A  mi U runk U ra 
ennek a világnak. A  tes tté  léteikor a sa já t o rszágába 
jö tt, a sajá t b irodalm ába lépett be. „Er kam  in sein 
E igentum .” Az m ár m ás kérdés, hogy az övéi nem  
fogadták  be Ő t. A  mi Istenünktől, ahogyan Jézus 
K risztusban ism erjük Ő t, sem m i sem  idegen.

3. K i h irdeti m a az evangélium ot?  C hristus p re 
digt C hristum  —  tan íto tta  Luther, s ez azt jelenti, 
hogy K risztus m aga az igehirdető. M issziójának Ő 
a tárgya és alanya, de felhasználja tanítványait e 
fe ladat végrehajtására... M inden nem zedékben  
összegyűjti övéit és kiküldi őket a világba, hogy 
„tanítvánnyá tegyenek m inden  nép ek e t”, s m egígéri 
nekik  valóságos jelenlétét: „Veletek vagyok m inden 
napon...” (Mt 28).

H ogy egy m ai tan ítvány  alkalm asnak érzi-e m agát 
erre a szolgálatra vagy nem, az m ásodlagos kérdés.

K ikn ek  h irdessük  az igé t?  A  m a em berei a cím
zettek. H asonlók  m inden ko r em bereihez, és m égis 
páratlanok, mivel a történelem  sohasem  ism étli ön 
m agát, m inden kornak  m egvan a m aga sajátos ar
culata. N em  állunk meg, hogy elem ezzük a m a em 
berét. N e essünk  rabu l a statisztikai adatoknak  sem. 
Európa m isszió i terület le tt  —  egész Európa, K ele t 
és N yu g a t egyaránt. N yugaton a népesség  többsége 
valószínűleg tagja m ég valam elyik egyháznak, de 
kevés kapcso latuk  van  az egyházzal (talán csak éle
tük  négy pontján). N ém elyeknek m ég világos fo
galm uk sincs arról, hogy mi is a keresztyén hit. K e
leten  pedig  a tem plom ba já ró k  szám ának jelenlegi 
növekedése ellenére is a többség  m ár nem  a ke
resztyénségben  vagy az egyházban keresi életú tján  
a tájékozódás lehetséges forrását, vagy erkölcsi k é r
désekben  az eligazítást. Túl pesszim ista állítás ez? 
N em  hiszem . E zért van  szükségünk m isszióra. 
N agy-nagy szükségünk van  az új evangelizációra.

M it h ird essü n k?  Az egyház kötelessége, hogy az 
em berek m egm entése érdekében  az evangélium ot 
h irdesse. Az em ber egész lénye m egváltásra szorul, 
nem csak  a lelke vagy a teste, hanem  egész lénye. 
Az elspiritualizálódás is m eg a szociális kérdésekre  
való irányultság  is szélsőség. A  Jézus K risztus evan 
gélium ának h irdetése  m agában  foglalja m indkét 
irányzatot. Ez m a a m isszió és az evangelizáció p le
rom atikus (teljességi) felfogása.

H ogyan h ird essü k?  Az em berek  sa já t nyelvén! 
Ezek a kulturális betagolódás, az indigenizálódás 
(m eghonosodás) és a kontextualizálódás (az össze
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függésekbe való helyes illeszkedés) kérdései. Eze
ke t a szavakat n éh a  csak az úgynevezett H arm adik  
Világgal kapcso latban  használják. Ideje, hogy E u
róp áb an  is használa tba  vétessenek. D e nem  a ki
fejezések a fontosak, hanem  ami együtt já r  e m ód
szerekkel.

4. Prófétai szolgálat —  m it je le n t e z?  N agyon 
valószínű, hogy ezt a k é rd ést nem csak  én teszem  
fel napjainkban.

A  fenti cím ben foglalt kifejezés nem  egészen vi
lágos előttem . A  p ró fé ta i szolgálat. E tek in tetben  
nyilvánvaló kü lönbség  van  az Ó - és az Ú jszövetség 
között. Az ÚSz azt állítja, hogy a pró fé ták  Sám ueltől 
és a következőktől fogva, akik csak szóltak (Csel 
3,24), Jézus K risztus életének, halálának  és feltá
m adásának  esem ényeit jövendölték meg. Különösen 
m indazt, amiket K risztusnak szenvednie kellett (Luk 
24,25 kk). Az Ú jszövetség kétség telenül azt állítja, 
„...hogy K risztusban m inden  prófécia b e te ljesede tt”.

A ugustinus azt m ondta, hogy ami re jte tt (latens) 
volt az Ó szövetségben, az nyilvánvaló (patens) lett 
az Ú jszövetségben. A  pró fé ták  előre lá tták  és m eg
m ondták  a jövőt. D e a pró fé ta  és prófécia szavak 
előfordulnak az Ú jszövetségben is (1K or 12,28; E f 
4,11, stb.). A  p ró fé ták  az apostolokkal és a tan í
tókkal együtt lelki h ivatalt lá ttak  el a keresztyén  
közösségben, s kb. a m ásodik  századig gyakorolták 
ezt a szolgálatot az egyházban. Pál aposto l így tanít 
bennünket: „Aki prófétái, em bereknek  beszél épü
lésre, in tésre  és vigasztalásra.” (1K or 14,3). Prófé
táim  az Ú jszövetségben tö b b é-kevésb é  az evangé
lium  m eg fe le lő  m ó d o n  való h ird e tésé t je len te tte . T a 
lán túlságos leegyszerűsítése a dolognak, de sze
rintem  a pró fétá lás napjainkban a Jé zu s  K risztus  
evangélium ának tárgyszerű h ird e tésé t je le n ti a m ai 
világban. E nnek  alapján  az egyház p ró fé ta i szolgá
lata m a az, h o g y  a Jé zu s  K risztus evangélium át h ir
d esse  a tartalm ához illő  m ódon  en n ek  az ö sszeza
varodott m a i világnak. M ás szóval: hiszünk Jézus 
K risztus időszerűségében  és R óla teszünk  bizony
ságot ko rtársa inknak  ezen az űrhajónak  nevezett 
földön.

5. A z  atyák. N em  mi kezd tünk  el elm élkedni a 
misszió, a m issziói fe ladat felől, arról, hogy mi az 
egyház m issziói szolgálata a világban, ebben  a za
varos és bonyolult században. Anélkül, hogy az egy
ház vagy a m isszió tö rtén e tén ek  részleteibe bocsát
koznék, néhány  irányvonalra szeretnék  utalni és a r
ra  kérn i Ö nöket, hogy ezeket sohase feledjék  el. 
„A lu theránus egyháznak a m ai világban végzendő 
m isszióját ké t tényező határozza meg. Az egyik az 
egyház sajátos üzenete az Igazság m egvallásában. 
A  m ásik korunk  világának különös szükséglete. M i
vel az egyház tan ításának  egyetem es je len tősége 
van, kell hogy legyen gyakorlati alkalm azhatósága 
is a je len  nem zedék  különös szükségeire” (A II. 
Szekció Jelen tése , m elyet jóváhagyott a L utheránus 
V ilágszövetség lundi N agygyűlése 1947-ben, ezzel 
a címmel: „Végezve m isszióját egy feldúlt világban” 
—  de az egész je len té s t érdem es elolvasni.).

„Ma az egyház kívánja, hogy az evangelizációt 
valam ennyi felekezet közös fe ladatának  tekintsük,

am ely felülem elkedik a hagyom ányos m egkülönböz
te té sen  az úgynevezett keresztyén  és az úgyneve
zett nem -keresztyén világ között. N apja inkban  a 
m issziói vállalkozás egyik új korszakának  kezdetét 
éljük. M ost ú ttö rő  lelkületre és az Isten  evangéli
um ának  szolgálatára odaszentelt életekre van szük
ség” (Az EV T 1948-ban A m sterdam ban  ta rto tt 
nagygyűlése II. Szekciójának jelentése).

Ezekkel az idézetekkel csak azt akartam  m eg
m utatni, hogy a m isszió kezdettő l fogva m ostanáig  
nap irenden  volt és van  m indkét világszervezetben, 
ső t az e lsőbbséget élvező ügyek közé szám ít (lásd: 
E V T  Evanston, 1954; Új-Delhi, 1961; U ppsala, 
1968; b á r később  a tá rsadalm i és politikai kérdések  
kerü lte  elő térbe {Nairobi, 1975; V ancouver, 1983}, 
valam int az isten tisztelet új form ái {C anberra, 
1991}, s különösen  a K özponti B izottság legutóbbi 
szep tem beri ülése). M indezeknek a nagygyűlések
nek  és ü lésezéseknek  volt valam i m ondanivalójuk 
a m isszióról, s az em ber úgy érzi, hogy a missziói 
fe ladat sürgős, ugyanis éles b írá latokat lehet hallani, 
am elyekből kiderül, hogy az egyházak n incsenek 
m egelégedve sa já t m unkájukkal e téren , ezért nagy 
felelősség nehezedik  a vállukra.

S míg a L u theránus V ilágszövetség H annoverben  
1952-ban, M inneapolisban 1957-ben és H elsinki
ben  1963-ban  ta rto tt nagygyűléseit az együttlét és 
a közös im ádkozás öröm ével m eg iden titásunk  ke
resésével lehet jellem ezni, Evian 1970-ben, D ar es 
Salaam  1977-ben, B udapest 1984-ben és C uritiba 
1990-ben  felnyito tta szem ünket és szívünket, s az
zal a rem énységgel és bizonyossággal teh e ttü n k  bi
zonyságot Róla, aki e lkü ldött m inket a világba, hogy 
az Ú r m eghallo tta  népének  kiáltását. N em  akarom  
idealizálni ezeket a nagygyűléseket (em lékszem  a 
vitákra, a harcokra, a választásokra és a szervezeti 
k érd ések  túlhangsúlyozására), de az előkészítő 
anyagokban és az üzenetekben  m ég m indig találok 
igen értékes m egállapításokat és hasznos anyagot 
m ind  a legm agasabb szintű vezetés, m ind  a gyüle
kezeti gyökerek szám ára.

Külön fejezet volt a L u theránus V ilágszövetség 
tö rtén e téb en  az 1982-i stavangeri konferencia az 
előkészítő tanácskozásaival és utóm unkájával, de 
kü lönösen  azzal az irattal, m elynek címe: „Együtt 
Isten  m issziójában —  LV SZ hozzájárulás a misszió 
értelm ezéséhez” (LVSZ dokum entáció, 26. sz., 1988 
novem ber, szám os nyelvre lefordítva.). Igazán nagy
ra  értékelem  a különböző szin teken m egjelent p u b 
likációkat: a T anulm ányi Kalauzt, az E urópai és 
Észak-am erikai M isszió A d  H oc T anácsadó  Bizott
ságának  je len tésé t, de a sok értékes ira t közül sze
re tnék  kiem elni egy kiadványt, am ely ism erőseim  
k ö rében  szinte te ljesen  ism eretlen, nevezetesen  a 
keresztyén  teológiáról és m issziói stratégiáról foly
ta to tt Ö sszafrikai L u theránus Konzultáció anyagát 
(Morovia, L iberia, 1980). Tudom , hogy egy évtized 
eltelt azóta, de ez a könyv, m int az előadások  leíró 
és norm atív  gyűjtem énye, nem  részesü lt kellő ér
tékelésben. H a  az egyházban és a teológiában te r
m észetes az úgynevezett kétirányú  forgalom, akkor 
ezt a könyvet gyakrabban  kellene a kezünkbe ven-
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n ü n k. (C sak egy példát em lítek: mi, európaiak  igen 
nagy lelki hasznot m eríthetünk  L eonidas Kalugila 
„Egy afrikai m isszionárius tapasztalatai a nyugati 
országokban” c. előadásából.)

V élem ényem  szerin t ezek a k iadványok m ég a 
k iadásuk  ó ta  eltelt néhány  év u tán  is gazdagodást 
je len tenek  szám unkra. N em  az újdonságuk, hanem  
az értékük  a figyelem re méltó.

U gyanezt lehet elm ondani az Ö sszafrikai L u the
ránus Bizottságnak 1987-ben A ntsirabe-ban  (M a
dagaszkár) ta rto tt konferenciájáról. E urópai képvi
selőként való részvételem  a túlnyom ó többségben  
lévő afrikaiak között jó  lecke lehete tt volna m inden 
európainak.

6. Testvéregyházak a m isszióban. II. János Pál 
pápa, aki augusztusban hazánkba látogatott, újból 
és újból emlegeti Európa öreg földrésze újraevange
lizálásának szükségét. Am ikor a svéd  és finn egyházi 
vezetők m eglátogatták  őt, a delegációt Beril W erk 
ström  és Jo h n  V ikström  érsekek  vezették. O któber 
5-én a pápával együtt vettek  részt egy ökum enikus 
istentiszteleten  a Szent P é te r bazilikában, s ezen 
m egem lékeztek Szent Brigitta, Svédország védő
szentje kanonizálásának  600. évfordulójáról.

A  pápa levelet írt a Szent Brigitta rend  apátnőjének 
és ebben  hangsúlyozta, hogy „az a m issziói sürgős
ség, am ely Brigittának E urópán  át m egtett ú tjaiban 
tükröződik, u tánozandó példaképpé teszi őt, külö
nösen  E urópa újraevangelizálásának m unkájában.”

E rre  a tém ára  válaszul W erkström  érsek  azt h an 
goztatta, hogy az ilyen vállalkozásnak ökum enikus
nak  kell lennie. V ikström  érsek  hozzátette, hogy 
nem  kellene tö rekednünk  egyházi hegem óniára, 
m int egyházaknak inkább  azon kellene fáradoz
nunk, hogy m egterem tsük  a szolidaritás alapvető 
értékeit a gyöngébb csoportokkal E u rópában  és a 
H arm adik  Világban.

Így m a a találkozók, gyűlések és tárgyalások al
kalm ával az egység és a m isszió kérdése  egyszerre 
jelentkezik: a m isszió hitelessége az egységen alap
szik, az egység pedig  nem  önközpontú  vállalkozás, 
hanem  valam i sine qua non a  m issziónk e red m é
nyessé tételében. E lm últ m ár az az időszak, am ikor 
az Ú r k érésé t idéztük: „Hogy m indnyájan  egyek 
legyenek”, m a m ár tovább kell m ondanunk: „Hogy 
elhiggye a világ, hogy te kü ld tél engem .”

A  II. V atikáni Z sinat dokum entum ai ritkán  fog
lalkoznak egy fejezetben az egységgel, az ökum e
nizm ussal és a misszióval, m int pl. az Unitatis R e 
dintegratio, azaz az ökum enizm usról szóló d ek ré 
tum. Ez a diszharm ónia nyíltan e llentm ond Krisztus 
akaratának , bo tránykő  a világ szem ében és kárt 
okoz az öröm hír (az evangélium) m indenki szám ára 
való h irdetése  legszentebb  ügyének.

A  10. fejezetben a dialógus tém ájáról m ondottak  
u tán  ez olvasható  a dekrétum ban: „T ovábbá azok
nak a kato likusoknak, akik ugyanazon a te rü leten  
végeznek m isszió i m unkát, m int m ás keresztyének, 
tudniok  kellene, különösen ezekben az időkben, 
azokról a problém ákról, m eg azokról az áldásokról, 
am elyek az ökum enikus m ozgalom  (12. paragrafus) 
következtében érintik  apostolságukat. M inden ke

resztyén hívő az egész világ előtt vallja m eg hitét 
a Szenthárom ság egy Istenben, Isten  tes te t öltött 
F iában, a mi M egváltónkban és U runkban. Ő irá
nyítsa őket fáradozásaikban, és kölcsönös tisz te le t
tel tegyenek bizonyságot közös rem énységükről, 
am ely nem  csal m eg bennünket... A  keresztyénekkel 
szem ben a legnagyobb igény tám asztható , mivel ők 
a K risztus nevével p ecsé te lte ttek  meg.”

Ezzel kapcso latban  nincs időnk és helyünk az 
A d  G en tes  című, az egyház missziói tevékenysé
géről szóló dekrétum m al foglalkozni, am ely teljes 
róm ai katolikus missziológia. A m issziót ism ételten 
az egyház legnagyobb és legszentebb m unkájának  
nevezi. N em csak  az Előszó és a dogm ai elvek tá r
gyalása, hanem  az egész dekrétum  tele van bibliai 
idézetekkel. A  zarándok egyház term észeténél fog
va m isszionáló egyház. Kár, hogy a mi lu theránus 
m issziológiánk nem  hivatkozik gyakrabban  az I. V a
tikáni Z sinat em e dekrétum ára. A  mi lu theránus 
tan ításunkhoz nagyon hasonló  gondolatok, elvek és 
instrukciók találhatók  benne.

Ami az anglikán egyházat illeti, dr. G eorge Carey, 
az új canterburyi érsek, ezt az évtizedet az evan
gelizáció éve in ek  deklarálta. Szándéka nyilvánvaló: 
ebben  az evangelizációs évtizedben a m issziónak 
és az evangelizációnak elsőbbséget akar adni saját 
szolgálatában. Egy új poszto t is betö ltö tt a L am beth  
palo tában  az evangelizációs titkára  kinevezésével.

Egy BBC riportban  dr. C arey azt m ondta, hogy 
az anglikanizmus egy nap m ajd eltűnhetik, hogy he
lyet adjon egy egyesült világegyháznak, és hangsú 
lyozta a tág ölelést, m int egyháza fő jellemzőjét, 
amellyel hozzájárulhat e cél eléréséhez. Az érsek, 
aki egyháza evangélium i m ozgalm ából indult el, az 
alábbi sorokat ú ja  „Hiszek” c. könyvében, amely hit
vallásának nevezhető: „A misszió nem  a mi m unkánk. 
Mi az Ő m issziójába lépünk be. Ezt sohase felejtsük 
el. Az Ő egyháza nem  fog kudarcot vallani, nem  vallhat 
kudarcot, mivel az Isten  hatalm ába és sé rthe te tlen 
ségébe van foglalva. A  mi fe ladatunk  az, hogy fel
ajánljuk N eki gyöngeségünket, hogy ez a törékeny 
csa to rna  az Ő  kegyelm ének hordozójává válhassék.”

A z  1991 év i E V T  nagygyűlés orthodox hangja: 
Parthenics, alexandriai patriarcha  a plénum  előtt 
ta rto tt beszédében  a lá tható  egységről, m int szent 
feladatró l m ondottak  u tán  a m isszióról szólt: „Az 
egységért k ife jte tt szolgálatunk és az egységről te tt  
bizonyságtételünk a K risztus n evéb en  végzett 
m isszióva l és evangelizációval kezdőd ik . Az egyház 
m indenü tt a világban van, az egész em beriségre 
kiterjed. Szerte a világon, az egész ökum enében 
vannak  egyháztagok, lelkészek és bizonyságtevők. 
K üldetésük a világba nem  elsietett misszió. F an a
tizm us és a m ás vallásokat m egkárosító  prozelitiz
m us nélkül végzendő. Legyen u tunk  alapvető sza
bálya a m inden  vallás és m inden lelkiism eret sza
badsága, az em beri szellem  szabadsága. A  mi b i
zonyságtételünk a m isszió és a párbeszéd  bizony
ságtétele” (EVT heted ik  nagygyűlésének hivatalos 
Jelen tése, 3 5 -3 6 . l.). A  p atriarcha  beszédé t nem  ta r
to tták  leghaladóbbnak, de ő legalább m egem lítette 
a missziót.
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Ö sszefoglalás
I. U gyanaz az evangélium  h ird e ten d ő  

a kü lönös új világnak

A m ikor m a az evangélium  releváns h irdetésérő l 
beszélünk, figyelem be vehettük  volna a hom iletika 
szokásos kérdéseit: Ki, kinek, m it és hol? És fog
lalkozhattunk volna a m ai m isszió kérdésével. 
M indezeket az elem i k érd ések e t a m odern  világban 
is ú jra  és ú jra  fel kell tennünk.

A teológiának, a bibliatanulm ánynak, a szocioló
giának, a kulturális anthropológiának, a lélektani n e 
velésnek, a m űvészetnek, az irodalom nak és m ás 
tudom ányágaknak  m indnek  van valam i m ondan i
valója egymás számára. H a előadásom ban a ko m m u 
nikáció  szükségességéről beszélek, az a rra  a m ódra  
vonatkozik, am elyen a keresztyén  hit érin tkezésbe 
kerü lhet azzal, ami az egész világon történik , a mai 
élettel, ennek  a bonyolult évszázadnak utolsó év
tizedében. H ogyan h irdetheti, tan ítha tja  vagy teheti 
valam iképpen  nyilvánvalóvá az evangélium ot e red 
m ényesen  az egyház eb b en  az összezavarodott 
nem zedékben?

A z  em b erek  valóságos h e lyze tén ek  egyetlen ol
dala sincs k ívü l vizsgálódásunk körén. Legfőbb és 
alapvető  kérdésem  az, hogy hogyan kell h irdetn i 
az evangélium ot —  verbálisan  vagy nem  verbálisan 
—  ebben  a különös új világban. Ez a különös új 
világ a mi világunk, mi, keresztyének  is ebben  a 
világban élünk. A  m ai eszm ék és a jelenlegi e se 
m ények, m ég a változások is, közel vannak  hozzánk, 
de ez a különös új világ m inden kérdésével és ügyé
vel, m inden  term észeti és történelm i tragédiájával 
együtt a mi U runk  hatalm a és korm ányzása alatt 
van. H a a m ai világ bonyolultságát és benne sze
re te tt E urópánkat látjuk, m inden bonyolult p rob lé
m ájával, bűnével, eredm ényével és hátrányával 
együtt, könnyen elveszíthetjük a rem énységet. Hol 
van  az a tág  ölelés, am ely m indezt m agába tud ja  
zárni? De ha  valóban hiszünk Benne, m egtudjuk, 
hogy Isten  nagyobb a mi lelkiism eretünknél és tu 
d ásunknál és m inden t tud. S m egism erjük az Isten  
szeretetét, am elyben nincs helye a félelem nek, m ert 
a teljes szere te t kiűzi a félelmet.

II. A  je len leg i m agyarországi he lyze t 
rövid  e lem zése

Mi van m ögöttünk?
K ét világháború  ebben az évszázadban, s m ind

k ettő t elveszítettük. N egyven évi szocialista re n d 
szer. Az elvetélt 1956-os forradalom . A szocializmus 
kem ény és p uha  vonala. A  m odus vivendi a vallások 
szám ára: m eg kellett tanulniok néhány  közlekedési 
szabályt a szocialista rendszerben . A  lakosság egé
sze nem  volt kom m unista, de az volt a Szovjetunió 
által tám ogato tt korm ány. A  hatvanas évek közepe 
óta M agyarországot „a szocialista táborban  a leg
vidám abb b arakknak” nevezték. Sokszor hallottuk 
ezt az állítást: „Az egyházi élet 20-30  év m úlva m eg

szűnik M agyarországon.” Isten  m egszégyenített 
bennünket, ez a prófécia nem  vált valóra. A  ke
resztyénség  a mi gyengeségünk, h ibáink és bűneink 
ellenére is éle tben  m aradt. Ezek a tapasztala taink  
tám ogatják h itü n ke t és azt a rem énységünket, h ogy  
Isten  fe l  fo g  használn i b en n ü n ke t az e lkö ve tke ző  
időkben.

E m beri jogok. Ezekről nem  akarok sokat beszélni. 
Az E gyetem es N yila tkoza to t az E m b eri Jogokról 
(1948) az E N SZ  valam ennyi tagállam a elfogadta, 
s ugyanez tö rtén t a vallásos hit alapján való disz
krim ináció és a vallási tü relm etlenség  m inden for
m ájának  elu tasításáró l szóló 1981-i nyilatkozattal 
is. O lvastam  dr. W . L azareth  és dr. G. Forelli „Re
torika vagy valóság?” (1978) c. könyvét. Így nekünk 
sem m i problém ánk nem  volt a retorikával. M egta
nultuk a leckét: M int keresztyéneknek, tám ogat
nunk  kell korm ányunkat, ebben  az ügyben nem  sza
b ad  m egelégednünk csupán  szép szavakkal.

Változások 1989-ben. M agyarországon a változás 
lassú  folyam at volt, nem  egyik napról a m ásikra 
m ent végbe. D e az á tm enet m ost vértelen  volt. Po
litikai áttörés akkor történt, amikor szabad választá
sokat tartha ttunk . T anúi voltunk egy ideológia, egy 
politikai, gazdasági és társadalm i rendszer összeom 
lásának. És elkezdtünk egy új tanulási folyam atot.

E red m én yek?  Új állam form a: N épi K öztársaság
ból M agyar Köztársaság; totalitarianizmusból dem ok
ratikus rendszer, egy-párt rendszerbő l sok párt, s 
ezek egy kivételével nyugati orientáltságúak. A  p a r
lam ent új A lkotm ányt készített el, s kinyilvánították 
a politikai pluralizm ust.

M i fo ly ik  je len leg ?  T öbb szabadság  a politikában, 
több  prob lém a a gazdasági életben. E nnek  az érem 
nek is ké t oldala van. Persze nem  tagadom  a nagy 
változás pozitív elemeit, de nem  akarom  elrejteni 
a negatívokat sem. Szigorú pénzügyi politika kül
földön, nagy inflációs arány  (37% ) itthon. Sajtó- 
szabadság, alacsony részvételi arány a vá lasztáso
kon, m int ú jabban  Lengyelországban. Bevezettük 
a szabad  piac rendszerét. Ó vatos és kiegyensúlyo
zott külpolitika a helyénvaló. C salódás N yugaton: 
nagy szavak, k is  tettek. Az új életstílus fényoldala, 
de ezzel szem ben a régi típusú kapitalizm us árnyé
ka: 300 .000  m unkanélküli. A nem zeti gazdasági vál
ságot nem  lehet legyőzni. A  stabilizálódás m ég m in
dig csak ígéret, áruink szállítása költséges. A  ver
seny  erős, a fejlett techn ika té rhód ítása  lassú. N é
m elyek úgy gondolják, hogy a 19. századi k ap ita
lizmus jö tt vissza, s a szakszervezetek gyönge sze
rep lésére  hivatkoznak. Ism ét igaz le tt a régi köz
m ondás: G eld  reg ier t die W elt (A pénz korm ányoz
za a világot). M inden t a spekuláció irányít, s egyre 
szélesebb  az ű r a gazdagok és a szegények között. 
T öbb m int egymillióan élnek a létm inim um  alatt 
(1991-ben).

A m erika i hatás  é rezhető  m indenütt. Ez a pop
zene és a w estern  filmek, a divat és a kom m ersz 
irodalom  segítségével vonult be. A  lelkek m élyén 
m ég nagyobb válság érezhető: az élet értelm etlenné 
válik, a d zsungel törvénye  nyom asztóan hat az em 
berekre , a m űvelődés céltalannak látszik, ha  a fi a 
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talok tanulm ányaik befejezése u tán  nem  kapnak  
m unkát, stb.

Tipikus aszim m etria  figyelhető meg: egy kis cso
po rt gazdag, napró l n ap ra  gazdagabb lesz, m íg a 
többség  szegény és egyre szegényedik. M egfigyel
hető  az úgynevezett aszinkronizm us  is. Ez azt je 
lenti, hogy a különféle folyam atok nem  já rn ak  p á r
huzam osan egym ással, vagy a különféle irányzatok 
nem  haladnak  azonos sebességgel.

A  nyugtalanság állapota tapasztalható  körülöt
tünk: forradalom  Jugoszláviában, ethnikai p roblé
m ák R om ániában, a Szovjetunió az összeom lás szé
lén. A  politikai életben  aránylag  kevesen  vesznek 
aktívan részt, a többség  hallgat. T ársadalm unk  úgy
szólván középúton já r: kis szám ban vannak  szél
sőségesek is: egyfelől anarchisták, m ásfelől a régi 
rend  visszaállítását kívánók. De ez irányzatok egyi
ke sem  elég erős még, hogy m egragadhassa  a h a 
talm at. A  m agyar diplom ácia igen aktív, de orszá
gunk nem  szerepel a világ nagy napilap jainak  a 
cím oldalán. Ezt nem  is bánjuk. Sokakat érdekel az 
a kérdés, hogy hogyan csatlakozhatnánk  az új E u
rópához. Ki tu d  válaszolni erre a k érd ésre?

M i a kere sz tyén ek  helyes m agatartása ma, am ely  
alapul szolgálhat a holnap  m isszió jához? Teljes eu 
fória? N aiv optim izm us, vagy sö tét pesszim izm us? 
T artózkodás és óvatos v iselkedés? A realista  ke
resztyén álláspont a változás fo lyam atát kih ívásként 
tekinti, hogy m egtartsuk  önazonosságunkat, de nyi
to ttak  legyünk az ú jdonság  irán t és rem énységgel 
vegyünk részt a való életben. A  rezignáció, a b e 
letörődés sohasem  a h it m egtartása.

III. É g e tő  kérdések , 
a m elyekke l fog la lkozn i k e l l

1. A  trium falista keresz tyén ség  válaszának ve
szélye. Ezt a k ísé rtést többnyire  a róm ai katolikus 
egyházzal kapcso latban  em legetik. A p áp a  látoga
tása idején  néhány  napilap  fel is vetette  ezt a k ér
dést. Az állam osított iskolák visszakerültek  az egy
házi vezetésbe, egyes egyházi épü leteket v isszaka
pott az egyház, stb. N ém elyek úgy vélik, hogy a 
m arxizm us helyett m ost a keresztyén  ideológia k e 
rült a felszínre, párttagok  helyett m ost keresztyének 
korm ányozzák az országot.

Az ilyen elképzelés az egész m ai helyzet és fo
lyam at teljes félreértése. Az evangélikus egyház szá
m ára nem  valóságos ez a veszély, mi csak egy apró 
kisebbség vagyunk, a lakosságnak  m ég 4 5 % -a  sem  
egészen. Az állam ügyekbe való beavatkozást el kell 
kerülni. N em  lehet visszatérni a konstan tinuszi ko r
szakhoz!

2. Szekularizáció. Szerintem  egészen nyilvánvaló, 
hogy M agyarországon a szekularizáció ko rán t sem  
szűnt m eg te ljesen  a m arx ista  ideológiára alapíto tt 
szocializm us eltűnésével. M ég m indig él, akárcsak  
N yugaton, a szekularizm us form ájában  is, am ely ál
vallás. T alán  m ár túl vagyunk a „szekuláris város” 
szindróm áján, ahogy ezt H arvey  C ox írta  le 1967-

ben. E nnek  az új (szekularizm usnak és) szekulari
zációnak van néhány  határozo ttan  új vonása. N agy 
a kiábrándultság. E ltűn t az észbe vetett hit. T eljesen 
m egszűnt m indenféle naiv optim izm us. Egy egész 
korszak a végéhez közeledik. N em csak  pénzünk ér
téke csökkent az utóbbi időben  (az én életem ben 
m ár harm adszor), hanem  devalválódtak az erkölcsi 
értékek  is. A  felvilágosodás értékei m ár nem  érté 
kek. A legtöbb m űvelt p ro testáns fanatikus híve 
volt a felvilágosodásnak. A  laikusokra a francia, a 
k lérusra  a ném et felvilágosodás hatott. É rdekes vol
na  részletekbe bocsátkozni, de ezt nem  tehetem  
meg, csak annyit m ondhatok, hogy sehol sem  ta 
lálható m ár az em berbe, az em ber m indenhatósá
gába v e te tt hit. Illúziónak bizonyult azt hinni, hogy 
a közeljövőben m egvalósul a földi paradicsom ; le
het, hogy ez sokak szám ára csodálatos álom  volt, 
de csak álom. Az em berek  k iábrándu ltak  az ideo
lógiákból. L etörés érezhető, k im erült a lelki akku
m ulátor. Az európai felvilágosodás az én országom 
ban  m ár nem  je len t segítséget. Az egész lelki helyzet 
vákuum ként jellem ezhető. Sokan csalódottak, n é 
m elyek m ég keresők.

3. A  nacionalizm us, m in t lehetséges K elet-euró
p a i veszély. Idegengyűlölet. Az ilyen tendenciák  
N yugaton sem  ism eretlenek. M inket, m agyarokat 
sokszor vádoltak  nacionalizm ussal. Úgy érzem, ez 
a je len b en  m ár nem  igaz. A  nacionalista tendenciák  
általában akkor jelen tkeznek , am ikor egy nem zet 
külső vagy belső  tényezők m iatt lé tében  fenyegetve 
érzi m agát. Sok pé ldá t lehetne felhozni illusztráci
óképpen: vendégm unkások, nem kívánatos idegen 
diákok, vándorok  és m enekültek  —  az ilyen id e 
genektől való félelem  gyűlöletté válhat, pl. az egy
kori N D K -ban, Franciaországban, Svédországban, 
N ém etországban  és K elet-Európában. Bizonyos lég
körben  a legegyszerűbb esem ény is kiválthatja  a gyű
lölködést. A  nacionalizm us m ég em brionális álla
po tában  is olyan kihívás, am elyre azonnal kell vá
laszolni. N ekünk, keresztyéneknek  a szeretetet, a 
m egbékélést és a szolidaritást kell h irdetnünk.

4. N e m i visszaélések. Új kereskedelem . N agy üz
let lett ez. Am i Isten a jándékakén t ada to tt az em 
bernek  a házasságban, az m a sok ese tben  árucikké 
vált: a pornóirodalom tól a videokazettákig, a a sex 
turizm ustól az általános prostitúcióig. A  tá rsa d a 
lom nak m eg kellene értenie, hogy a keresztyének  
nem  m erő  konzervativizm usból vagy puritan izm us
ból em elik fel szavukat ebben  a kérdésben . N em  
akarjuk, hogy olcsó árú  legyen az, ami kincs.

5. A z  erőszak dicsőítése  novellákban, horrorfil
m ekben, stb. Az ilyesm inek igen nagy h a tása  van 
az ifjúságra. Itt, akárcsak  a nem i visszaélés e se té 
ben, nevelési problém áink  adódnak . E rről állandó 
vita folyik. M ilyen nevelési form át kövessünk?

6. A  k la sszikus kö zö sség ek  felbom lása. A  családi 
élet válsága és a nem zedékek  közötti szakadék  is
m ert p roblém ák m a M agyarországon is. V annak 
persze kiegyensúlyozott családok is, de azokról nem  
szólnak az újságok, vagy általában a töm egtájékoz
ta tási eszközök. Szom szédok, falvak vagy új te le
pülések  lakosai nem  úgy élnek m a m ár, m int azelőtt.
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A m agányosság nem  svéd vagy skandináv  problém a 
többé, m egtalálható  M agyarországon is.

7. Ökológiai problém ák. Az utóbbi időben  sokkal 
több  inform áció áll rendelkezésünkre a levegő m eg 
a víz szennyeződéséről, az erdők  kipusztulásáról, 
stb., m int azelőtt. T apasztaljuk a term észeti erőfor
rásokkal való visszaélést, a term észet k izsákm ányo
lását. A  keresztyének  néha  n incsenek  kellő tu d a 
tában  annak, hogy a term észetről, Isten  veszélyez
te te tt term észetérő l való gondoskodás is rán k  van 
bízva. A zt gondolják, hogy az egyháznak sem m i kö
ze sincs az ilyen világi problém ákhoz.

8. H áború és béke. M anapság  jogos félelm et érez 
népünk  a helyi vagy regionális háborúktól. Fegy
veres konfliktus folyik m ég m indig Jugoszláviában. 
M it tehetnek  az egyházak m eg az egyes keresz tyé
nek  a nem zetközi feszültségek, vagy éppen  a h á 
borúk  ellen? Elegendő-e, h a  csak a szokásos lelki 
fe ladatainkat végezzük: istentiszteletek  tartásá t, 
szeretetszolgálatot, lelk igondozást? Igaz-e, hogy az 
egyház m indezekkel Isten  békességét közli az em 
beri közösségekkel? A keresztyének  kö rében  ta 
pasztalható  békesség  kisugárzik m ásokra is, de 
elég-e ez m a? K étségtelen, hogy érezzük gyenge
ségünket, tehetetlenségünket, s m egint kényre- 
kedvre ki vagyunk szolgáltatva a nagyhatalm aknak. 
H ihetjük-e igazán, hogy Isten  m inden  m ai hatalom 
nál nagyobb? (Deus sem per m aior est.) Ó-e m ég 
m indig az erőtlenek erőssége? V alóban m unkálko
dik Isten  a tö rténelem ben? M it szóljunk akkor H or
vátországhoz?

9. A  m unkanélkü liség  problém ája  —  lakáskér
dés. Mi, keresztyének állítjuk, hogy a m unka Istentől 
a te rem tésben  kapo tt olyan m egbízatás, am ely ér
telm et ad  az em beri életnek. A  m unka nem  kizárólag 
gazdasági kérdés. Sokkal több, m int a pénzszerzés 
törvényes eszköze. A  m unkanélküliség  em berte len  
állapot, rendkívüli helyzet. Egyetértek  II. Pál pápa  
encyklikájával, am ikor (a 35. paragrafusban) ezt írja: 
„Sok olyan em beri szükséglet van, ami nem  sze
rezhető  be a piacon. Szigorúan az igazság és az 
igazságosság körébe  vágó feladat, hogy ne engedjük 
m eg az alapvető em beri szükségleteket k ielégítet
lenül m aradni, s ne engedjük meg, hogy elpusztul
ja n a k  azok, akiket ilyen szükségek terhelnek”, va
lam int (a 42. paragrafusban): „fennáll az a veszély, 
hogy elterjed  az a m élységesen kap ita lista  ideológia, 
am ely az olyan problém ákat, m int pl. a m unkanél
küliség, a piac erőinek szabad  fejlődésére bízza.” 
Fiatal házaspárok  lakásproblém ákkal küszködnek.

10. G azdagok és szegények. M int m ár em lítet
tem, m ár m a is és egyre szélesebb ű r  tá tong  kö
zöttünk. N em  ugyanúgy, m int A frikában, Latin- 
A m erikában  m eg Á zsiában. Jó l tudom , hogy csupán 
A frikában m integy 160 m illióan éheznek ma, s az 
élelm iszer term elése csökken. M agyarországon 
több let-term elésünk  van élelm iszerből. De nem  tu d 
ju k  eladni a tejet, vajat, húst, gabonát, gyüm ölcsöt, 
stb. M agyarországon senki sem  hal éhen, de igen 
sok a szegény, különösen az idősek  és a nyugdíjasok 
között. Az a pénz, am it nyugdíjképpen kapnak, nem  
elég m ár a tisztességes életszínvonal fen n ta rtá sá 

hoz. M a m ár jo b b an  látom, m int azelőtt, hogy Jézus 
m aga is szegény volt és a szegényeknek fogta p á rt
já t. Reális m egállapítása, hogy „a szegények m indig 
veletek  vannak”, de nem  volt közöm bös sorsuk 
iránt. Az utolsó ítéletkor azonosságot vállal a sze
gényekkel és a rászorulókkal: „A m ennyiben m eg
te tté tek  ezt eggyel e legkisebbek közül, velem  te t
té tek  meg.” A  szegények és rászoru ltak  m egsegítése 
állandó fe ladata  az egyháznak. Ez m eglehetősen új 
p rob lém a országunkban, és igen sok tennivaló van 
ezen a téren.

11. A ntiszem itizm us. N em zetközi konferenciá
kon rendszerin t felteszik ezt a kérdést: Mi van a 
zsidókkal M agyarországon? Folyik-e párbeszéd  ve
lük? — A  válasz röviden: K elet-E urópában M a
gyarországon, főként B udapesten  van  a legnagyobb 
zsidó közösség, kb. 89-90 .000  taggal. U gyancsak 
itt van az egyetlen rabbiképző  intézet K elet-Euró
pában. V an Z sidó-K eresztyén Szövetségünk, amely 
havon ta  ülésezik. S zeptem berben  tarto ttu k  a h ar
m adik konferenciánkat Sopronban, am elyet a no r
vég egyháznak az Egyházi Segítség Izráelnek nevű 
szolgálata rendezett. A  m agyar és az izraeli korm ány 
felújította a diplom áciai kapcsolatokat. E nnek  az 
egész k é rdésnek  igen sok vonatkozása van. Itt nem  
tehetek  m ást, m int hogy csak je lzést adok, s ha  
van  kérdésük , tőlem  telhetőleg  szívesen válaszolok. 
E bonyolult k é rdésnek  van  politikai, ethnikai, tá r
sadalm i és teológiai oldala, hogy tö b b e t ne is em 
lítsek. Az egész p roblém akör 1983-ban a Luther- 
évforduló alkalmával vált igazán kényessé szám unkra. 
Ism ét felm erültek a szokásos vádak: „Luther volt 
H itler példaképe, ő vetette  m eg az 1938-i kristály 
é jszaka alapját. L u ther nélkül nem  is lehete tt volna 
H itler, L u thert H itler nélkül nem  is lehet m egérteni.” 
A  zsidó népnek  nem  volt érzéke ahhoz, hogy teo 
lógiai különbséget tud jon  tenni az antijudaizm us 
és az antiszem itizm us között. Mi nem  vagyunk fun
dam entalisták  ebben  az ügyben és nem  akarjuk  le
m ásolni Luthert, nem  fogadjuk el m inden  kijelen
té sé t isteni k inyilatkoztatásként. Így ez a  kérdés 
néha  ugyanolyan forró, m int a cigány problém a. M a
gyarországon je len leg  több  m int 400 .000  cigány él.

12. Vándorlás és m enekü ltügy i p ro b lém á k  ma. 
V oltak m enekültjeink az NDK-ból, m agyar és ro
m án nyelvű m enekültjeink  Rom ániából, m ost pedig 
35 .000  vegyes nem zetiségű m enekültünk  van Ju 
goszláviából. A nem zetközi és felekezetközi segély
szervekkel együtt m agunk is próbáljuk m egtenni 
azt, am it tudunk, de úgy érezzük, hogy a jövőben  
nem  fogunk tudni m inden  kötelezettségünknek  ele
get tenni. N em  érin tettem  m inden m a m eglévő k ér
d ést országunkban, csak tájékoztatn i kívántam  
Ö nöket arról a m issziói területről, am elyen élünk.

IV. Valam it a jö vő rő l

 Anélkül, hogy futurológus lennék, kell szólnom  
a jö v en d ő  korszakról is. Az első és legm élyebb k ér
dés ez: V an-e jövőnk, vagy nincs? H am let kérdése 
ez (még 1992-ben is): „Lenni vagy nem  lenni...”
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N em  adha tu n k  pontos prognózist, de m int ta 
nítványoknak, kell hogy legyen stra tég iánk  és tu 
datában  kell lennünk korlátainknak. Em lékezzünk: 
M ielőtt a bölcs király h ad b a  indul, előbb leül és 
eldönti, elég erős-e ahhoz, hogy szem beszálljon a 
m ásik királlyal — , s az, aki to rnyot akar építeni, 
szintén leül és kiszám ítja, hogy m ibe fog ez kerülni 
(Luk 14,26-33). D e ism erjük a gazdag bolond  pé l
dázatá t is, akinek ezt m ondja Isten: „Te bolond! 
M ég az éjjel elkérik a te  le lkedet tő led" (Luk 12,20). 
A  kölcsönös kiegészítés ilyen m agatartásával p ró 
bálunk szem benézni a jövővel, s teljesíteni kö te
lességünket, m issziói kötelességünket, pró fé ta i szol
gálatunkat. A  m isszióra készítünk  terveket. H ogyan 
végezzük? H ogyan éljünk m ostani új lehetősége
inkkel: az iskolák, kórházak, börtönök  jo b b an  m eg
nyíltak m ost m issziónk előtt, m int korábban.

N éhány  új je lenség  is fe ltűn t a horizonton. A 
m isztika —  ezt a szót ernyőként használom , am ely 
a latt különféle irányzatok találhatók, úgy m int: val
lások és álvallások, főként a Távol-Keletről, irraci
onális és antiracionális tendenciák  kapnak  hangot, 
a  hit kongregációi, egyházon kívüli karizm atikusok, 
az Új K or mozgalom, egy bu d d h ista  szem inárium  
három  hétte l ezelőtt ny ito tta  m eg kapuját, növek
szik Jehova  tanúinak  szám a, m orm onok érkeztek  
M agyarországra, zavaros teológiájú független kis 
gyülekezetek je len tkeznek , a spiritualizm us kezd 
gyökeret verni, indiai guruk szerveznek iskolákat 
B udapesten, stb. F eladatunk m o s t az, h ogy  az Ige 
vezetésére figyelve haszná ljuk az eszünket, nem  
olyan bálványként, m int a felvilágosodás korában, 
hanem  m int Isten -ad ta  törvényes eszközt. K öteles
ségünk, hogy hallassuk  a szavunkat. A  róm ai k a 
tolikusok beszélnek, a fundam entalisták  nyilatko
zatokat adnak  ki, de a klasszikus p ro testan tizm us 
hallgat.

A  jövő  h éten  evangelizációs konferenciát ta rtunk  
p ro testáns lelkészek szám ára. E  „csendes hé t” n é 
hány szervezője nagyon rem énykedik, hogy a 
m isszió új korszaka kezdődik  el M agyarországon.

V. K ísérlet az E lő kész ítő  irat k érd ése in ek  
m egválaszolására

Az öt kérdés összetartozik, kapcso latosak  egy
m ással. Az én I-IV . pontjaim  valószínűleg ad tak  
valam ilyen választ, de nem  szabad  elfelejtenünk P é
ter apostol intelm ét: „M indig legyetek készek  m eg
felelni m indenkinek, aki szám ot k ér tő letek  a b en 
netek  élő rem énységről, de szelídséggel és félelem 
m e r  (1P ét 3,15).

1. M elyek  Európa k ü lö n b ö ző  része in ek  kih ívásai?
Igen különbözők ezek a társadalm i-gazdasági, a 

kulturális és a történelm i háttér, a földrajzi helyzet, 
s a politikai rendszerek  szerin t —  állandóak vagy 
átm enetiek. A  helyi és a regionális körülm ényeknek 
m egfelelően és globális perspek tívában  különböző
ek a k ísértéseik  a gazdagoknak és a szegényeknek, 
a nagyvárosok polgárainak és a falusi lakosságnak 
(vö. Luk 21,34).

2. M ely  kérd ésekre  k e ll válaszolnunk?
A  kérd ések  sora végtelennek látszik: örök em beri 

k érd ések  és a m odern  vagy post-m odern  ko r napi 
problém ái. V annak  igazi és vannak  álkérdések, 
olyanok, am elyekre lehet, és olyanok, am elyekre 
nem  lehet válaszolni. N em  csak intellektuális k ér
dések  vagy problém ák vetődnek  fel ma, hanem  van
n ak  bűnök  is. Az alapvető bűn, ahogy Jézus m ondja, 
ez: „Nem  hisznek énbennem ” (Ján 16,9). V an olyan 
lelki vákuum  is, am elyben sem m ilyen kérdés nem  
vetődik fel.

3. M ik  le szn e k  a válaszok?
Prófétai szolgálatunk az evangélium  verbális vagy 

nem  verbális, de releváns közlése. S ezt a prófétai 
szolgálatot folytatjuk akkor is, ha  nem  kérnek  fel 
rá. A prófétai szolgálat nem  párbeszéd , hanem  vég
rehajtandó  m egbízatás. M int keresztyének  és m int 
egyház, néha  mi is teszünk  fel kérdéseke t a világ
nak. Ezt a helyzetet ism erte fel Thielicke professzor 
a m ásodik  világháború alatt és u tán  „Fragen des 
C hristen tum s” c. m űvében. Jézus m aga is sokszor 
ú jabb  kérdésse l válaszolt az Ő t kérdezőknek. A  fel
világosodás ó ta  E urópában  hozzászoktunk az egyol
dalú  helyzethez: m indig csak mi kérdezünk  és p ró 
bálunk m eg felelni, lehetőleg időszerű  válaszokat 
adni a kérdéseinkre. (Ez a kérdőív  erre a régi hely
zetre em lékeztetett engem.)

4. M it m o n d  az egyház a csalódottaknak és a 
kö zö m b ö sö kn ek?

a) A  csalódottaknak: M i sem  vagyunk kivételek. 
G ondoljunk csak a Luk 2 4 ,2 1-re: „Pedig mi azt re 
m éltük, hogy... De...” Ezért mi együttérzünk velük, 
p róbáljuk  m egérteni őket, kim utatn i szo lidaritásun
k a t velük, segíteni nekik a rezignáció elleni harcban  
és egy m ásik  dim enziót h irdetn i nekik —  corum  
D eo — , hogy m indenre m ás szem szögből nézzenek, 
végül —  de nem  utolsó so rban  —  próbálunk  im ád
kozni értük  és velük.

b) A  kö zö m b ö sö kn ek:  N yugtalanítani őket, m ivel 
Jézus nem  csak békességet hozott, hanem  nyugta
lanságot is azoknak, akik ham is békében  és tu d a t
lanságban élnek. M egpróbáljuk kiszabadítani őket a 
maszkjukból, ők ugyanis néha  csak tettetik a közönyt. 
Az élet legalapvetőbb kérdéseit tesszük fel nekik — 
az élet értelm ét és célját illetően, az em beri felelősség 
és a halál k é rd ésé t —  és értük  is im ádkozunk.

5. H ogyan kö zve títh e ti az egyház a keresztyén  
h it p o z itív  üzene té t úgy, h o g y  m e g  is  hallják az evan
gélium ot?

Az üdvözülésre kész recep te t nem  tu dunk  adni. 
A  gyógyszertárban sincs m inden  betegségre orvos
ság. A  mi feladatunk  az, hogy h ite lesen  h irdessük  
az evangélium ot. Mi „csak szolgák vagyunk, akik 
által hívőkké lettetek, de... a növekedést az Isten 
ad ja”, ahogy Pál m ondja a korin thusiaknak  (1Kor 
3,5-6). U gyanakkor azonban  kiváltságunk, hogy Is
ten  m unkatársa i legyünk, hogy együtt m unkálkod
ju n k  Ővele. A  lu theránusok  nem  szeretik Pálnak 
ezt a kifejezését: szünergoi tu theu. A pozitív válasz 
nem  je len t m indig sikeres életet, állandó győzelmet, 
d iadalm as életstílust (via et theologia gloriae). A 
Krisztus útján szenvedések és m egpróbáltatások vár
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nak  ránk. A  keresztyénségnek  nincs pap írkö tésű  
kiadása.

H ogyan?  —  Legyünk egyszerűek (nem prim i
tívek!), tanuljunk  m ás európai keresztyénektő l (a 
K eletnek van tanulnivalója a N yugattól, de m eg
fordítva is, pl. az egyház és állam különválása 
ügyében. H ogy ellenálljon a restau rációs k ísé rté s
nek, hogy értékeln i tu d ja  az egész egyház, a vi
lágkeresztyénség szerepét. A  világszervezetek fon
to sabbak  voltak a kisebbségi egyházak, m int a 
nagyobbak szám ára.) Tanuljuk m eg értékelni az 
ism eretlen  egyének szerepét, nem csak  a vezető
két, hanem  azokét is, akiknek nevét csak Isten  
tudja.

Legyünk készen  arra, hogy Isten  m ég m eglepőbb 
dolgokat is fog m űvelni az eljövendő napokban.

Sok hasonlóság, ső t m ajdnem  azonosság is ta 

lálható m a a különféle országok között, m ivel ko
runkban  egyetlen nagy faluvá le tt a világ. Az én 
országom ban ezt m a sokkal többen  érzik így, m int 
valaha is. N e m  élhe tünk  tö b b é  egym ástó l elszige
telten. Az utóbbi ké t vagy három  évtizedben ta rto tt 
szám os m issziói konferencia  és gyűlés szép aján
lásokat fogalm azott meg, sőt határozatokat is foga
do tt el és nyilatkozatokat ad o tt ki. A zt hiszem, nincs 
szükségünk több  nagy  szavakra, inkább  kom olyab
ban  kellene vennünk, am it eddig  kap tunk  ezen a 
téren . Befejezésül Pál apostol szavait idézhetem : 
„Atyámfiai, erősen  álljatok, m ozdíthatatlanul, buz
gólkodván az Ú rnak  dolgában m indenkor, tudván, 
hogy a ti m unkátok  nem  hiábavaló az Ú rban” (1K or 
15,58).

dr. H afenscher K ároly  
Ford íto tta: F ükő  Dezső)

Németh László üdvösségügye*

M indig felüdülést ad, am ikor az adm inisztrációs 
m unkából á tléphetek  a m isszió terü letére, ami szá
m om ra nem  csak igehirdetést, hanem  kulturális 
m issziót is jelen t. A  XX. század egyik legnagyobb 
teológus-filozófus lángelm éjének, Paul Tillichnek  a 
tézise szerin t a vallás a ku ltú ra  lényege, és a ku ltúra  
a vallás form ája. M ár csak az a kérdés, m elyik az 
a vallás és m elyik az a kultúra, am elyik a legm a
gasabb  szinten tu d ja  a lényeg és form a kölcsönösen 
egym ásra ható  szerepét betölteni. H a N ém eth  Lász
lóhoz fordulunk, akkor a m i útikalauzunk egészen 
biztosan  célhoz vezet bennünket, m ert ő a legegye
tem esebb  és legszem élyesebb lángelm e egyszerre, 
ezért ahogyan írva is van a cím adó táb la  p lakátján: 
A z üdvösségügy lángelm éje. A  XX. században, a 
teljes elvilágiasodás korában  egy skizofrén je lenség  
osztja  m eg az egész ku ltú ra  világát az európai for
rásbó l szárm azó m odern  ku ltú rának  a teljes te rü 
letén, és ez a skizofrénia abban  áll, hogy egyrészt 
vannak  te ljesen  egyetem es, de végül m égis szem ély
telen  igazságaink, és vannak  abszolút szem élyes 
igazságaink, am elyek azonban  egyre inkább  nélkü
lözik az egyetem ességet. Az előbbire, az egyetem es
ség szem élyesség nélküli szegm entum ára legyen 
szabad  példának  felhoznom  a te rm észe ttudom á
nyos törvényeknek  az igazságait, és teljes koord i
n á ta  rendszerét, am ely a XX. századra  egyre inkább 
kiépülni és dinam izálódni látszik. A  term észeti tö r
vények objektivizálhatók, hogyha végső fokon ezt 
az objektiválást a relativitáselm életben, és különö
sen  a kvantum m echanikában  az ún. heisenberg i h a 
tározatlansági relációval m ár m eg is kérdőjelezi m a
ga a term észettudom ány is. A  mi életünk nagyság
ren d jéb en  m égis a te rm észettudom ányos törvények 
m indenestő l fogva objektiválhatók és te ljesen  kö

* Elhangzott a Németh László Népfőiskolán Sopronban, 1992. március 19- 
én.)

zöm bös, hogy ki találja m eg őket, ki állapítja m eg 
és foglalja kép letbe őket, és a gyakorlati életben 
ki alkalm azza őket. H a M en d e le jev  nem  fedezi fel 
az elem ek periódusos rendszerét, felfedezi L o thar 
M ayer; és ha  m ég előbb Jed lik  Á nyos nem  n ép 
szerűsíti a dinam ót, am elyet felfedezett, akkor fel
fedezi Siem ens, és előbb publikálja a találm ányát. 
M indm áig a tudom ányos világ Siem enst, és nem  
Jed lik  Á nyost ta rtja  a dinam ó felfedezőjének. H a 
pedig  haditechnikai versengés tám ad  az ú jabb  te r
m észettudom ányos törvények felfedezése és gya
korlati m egvalósítása terén , akkor ugyanabban  a 
korban, am ikor új törvények felfedezésére és al
kalm azására  é re tt a tudom ányos közszellem  és vi
lág, egym ással versenyezve két szuperhatalom nak 
a tudósai szinte s topperó rára  m érik ezeknek a fel
fedezéseknek  az idejét és az a legdöntőbb  kérdés, 
hogy ki veszi fel ham arabb , ki alkalm azza előbb a 
törvényt, és h a  lehet így m ondani: ki ju t  lépése
lőnybe, am ely végső fokon ta lán  egy világhatalm i 
versengésnek  és m érkőzésnek  az eldöntője is lehet. 
N os, a te rm észettudom ányos törvényeknek, alkal
m azásoknak  ez a teljes szem élytelensége végül oda 
vezet, hogy nem  k isebb  lángelm e, m int C. F. von 
W eizsäcker, aki egyúttal filozófus, teh á t hum án 
lángelm e is, azt m ondja, hogy a legnagyobb lelki
ism ereti konflik tusba kevered tem  éppen  azért, m ert 
látom , hogy a term észettudom ány objektiválható
ságának  Galilei ó ta  hatalm i karak te re  van. M inden 
avégre m unkál, hogy a tud ás hatalom  legyen, de 
ne szellemi, egzisztenciális, m inőségi, a végső vég
te len re  irányuló üdvösség  tekin tetében , hanem  evi
lági hatalm i pozíciószerzés tekintetében, am ikor a 
kü lső  eszközök fejlődése nem  ta rt lépést a belső  
tudatosságnak , erkölcsiségnek és egzisztenciális 
igazságoknak a fejlődésével, és ebből egy olyan re t
tenetes skizofrén h asad ás következik, am ibe az 
egész em beriség belepusztul.
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E gyetem esség  és szem élyesség

A  Princetoni Egyetem en előadások  ta rtá sá ra  kér
tek  fel az öt leghíresebb am erikai egyetem i város 
leghíresebbikében, am elyre azt szokták m ondani, 
hogy neki N ew  York csak külvárosa, m ert olyan szel
lemi m egalopolis ez a kis egyetem i városka, hogy 
hozzá kép est N ew  Y ork is eltörpül m inden  felhő
karcolójával együtt. Közvetlen szom szédságában lak
tam  az A lbert Ei n s tein -háznak, ahol a nagy tudós 
lakott és a legendának  is, am ely valós a lapokra épül, 
a m egismerője lettem, amely éppen erről a term é
szettudom ányos objektiválhatóság és szem élytelen
ség skizofréniáról szól. Azt ta rtja  ugyanis a fáma, 
hogy az ő lakásából m indig a teológiai cam pusnak 
terü letén  át vezetett az ú t a sajá t laboratórium ába. 
S am ikor reggelenként oda-, esténkén t v isszam ent 
ezen az úton, akkor m indig m egem elte kalap ját a 
reform átus M iller-kápolna előtt. M ikor kérdezték, 
hogy E instein úr, aki a sa já t izraeli vallásában sem  
egyházias, —  egyáltalán egy reform átus kápolna 
előtt m iért em el kalapot, akkor azt m ondotta: azért, 
m ert az em beriség  m a m ár —  köztudott —  nem  
az oratórium aiból él, hanem  a laboratórium aiból. De 
hogy bele ne pusztuljon a laboratórium aiba, vissza 
kell térnie az oratórium aihoz. Így tu d ta  ő m egne
vezni a term észettudom ányok  objek tiválhatóságá
nak és szem élytelenségének a skizofréniáját, am ely
be belepusztu lhat az em beriség.

A  m ásik véglet te rm észetesen  a szellem tudom á
nyoknak  a szem élyessége, am ely a végső összefüg
gésekben teljesen tárgyiatlanná és olyan értelem ben 
szubjektívvá válik, hogy az egyetem ességet m inde
nestő l nélkülözi. E nnek  term észetesen  a véglete a 
negatív, a beatüvöltés. Egyik első fo rm ájában  a b e 
atüvöltés a tiltakozás szem pontjából m ég érvényes 
volt egy te ljesen  dekadens kulturális, 60-as évekbeli 
jelenséggel szem ben, am ikor m indenki azt m ondta, 
hogy sem m i sem  jó, ami van, de nem  tudjuk, mi 
volna a jó . K ésőbb azonban  ez a karak te re  is el
m arad t a beatüvöltésnek, és végül a világ m ár 
annyira abszurd  volt, hogy csak üvölteni lehetett 
vele kapcso latban , az egyetem esség azonban eltűnt 
tökéletesen  a láthatárró l. A  baj akkor következett 
be, am ikor m indez az alapvető  jelleg  átm en t a szel
lem tudom ányok te rü le tére  is, és N é m e th  Lászlót 
h ad d  idézzem , aki azt m ondja  a V illám fénynél c. 
d rám ájában, egyik főhősének  szájába adva sa já t vé
lem ényét: „Gyűlölöm  a pszichológusokat. H a
összekerülök velük, m in tha m indegyik azt m onda
ná, ne m occanj, m ert m egm agyarázlak.” Valóban, 
annyira szubjektívvé lesznek az objektív  ru h áb a  öl
tözte te tt szellem tudom ányi, lélektani igazságok, 
hogy végül m ár m indenre tu dunk  egy teljes, ellent
m ondásm entes, fokozatos m egközelítéssel felépített 
gondolatrendszert, világnézetet úgy alkotni, hogy 
közönséges földi halandó  a hétköznapi gondolkodás 
világából nem  tu d  nekünk ellentm ondani. S ahogy 
A d y  m ondja  A  nagyranőtt K risztu sok  c. versében: 
„Úgy születnek szent garm adával/ M ostanában  új 
és új világok./ A  Bibliának egy világa/ M ilyen lassú,

té tova  kézzel készült/ S m a egy-egy új világ mily 
készen/ U grik ki terhes, tüzes em berészbül./

E m berek  esküd tek  a m arxizm usnak a külön
böző fajtáira, és világrendszert k ívántak építeni 
az egzisztencializm us különböző form áira. D e csak 
a sajá t világukat ép íte tték  erre. Sokan ellentm on
do ttak  ezeknek a világnézeteknek, ezeknek a szel
lemi, politikai, hódító, hatalm i program oknak, am e
lyek ugyanolyan jellegűek voltak, m int a te rm é
szettudom ányos a tom bom ba és h idrogénbom ba. 
A  tények is ellene m ondottak ezeknek a szellem- 
tudom ányos rendszereknek. Ám ezeknek hívei ak
kor azt m ondták: annál rosszabb a tényeknek! M eg
magyarázzuk, hogy a tények  nem  tények, m egm a
gyarázzuk, hogy a mi szellemi alkotásaink a va
lóságosak, és a valóságnak a tényei tu la jdonkép
pen  csak a valóság akrobatikus ficam ait jelentik , 
azoktól m inél h am arabb  m eg kell szabadulni. Így 
kerü ltünk  ab b a  a helyzetbe, hogy a világ m ég 
m indig pokollá változott akkor, am ikor egyoldalú 
em beri erőkkel m indenáron  parad icsom m á akar
ták  változtatni. S ennek  a vállalkozás-özönnek a 
XX. században  mi voltunk a szenvedő alanyai, 
de sokszor akara tunkon  kívül vagy akaratlagosan, 
naivan vagy tudatosan , mi voltunk a részleges 
végrehajtói is. T eh á t abba  a k o rb a  kerü ltünk  a 
XX. században, am ikor az em beriség életén  egy 
skizofrén h asadás húzódik keresztül. Az objek ti
válandó egyetem es igazságok szem élytelenek lesz
nek, egyrészt ebbe pusztulunk bele. A  szem élyes 
éle térzések  nélkülöznek m inden  objektiv itást és 
egyetem ességet, s ezek a teljesen telibe talált él
m ényszerűségek végül tárgyilagos ru h á t vesznek 
fel és beszürem kednek  először a világnézet te rü 
le tén  a filozófia terü letére, aztán a pszichológia 
terü letére, aztán  term észetesen  a szociológia te 
rületére. Beszéljünk a tö rténelem ham isításoknak  a 
százszázalékos igazságérzettel végrehajto tt vállal
kozásairó l? És arról, hogy ezek hogy kerü lnek  kis 
és nagy n épek  é le tébe?  Beszéljünk arról, hogy 
nem csak  a szellem nek, hanem  a  népnek  és or
szágnak, ső t a világtörténelem nek ham is beállítá
sa is sokszor objektív, egyetem es ruh áb an  hogyan 
tükröz re tten e tes  elfogultságot? H ogy nélkülözik 
az igazságnak és a to leranciának  a szim biózisát? 
És hogy nélkülözik ennél fogva nem sokára  a to 
leranciát és az igazságot is?

A hogyan az igazság to lerancia nélkül vak, úgy 
a to lerancia igazság nélkül üres. Így ju to ttu n k  el 
a m inden  m indegy állapothoz, am ilyenre A dy fi
gyelm eztet bennünket, hogy csak azért se győzhet 
a m indegy, ezért gyújtsuk ki jó l a szíveinket. M ert 
a töm egek is m anapság, a d ik ta tú ra  tapasztala tai 
u tán  sokszor ebben  a m inden m indegy állapotban 
vannak, s a legjobb ügyekre alig lehe t szám ottevő 
em bereket és szám ottevő csoportokat és töm ege
ke t m egnyerni. Így a XX. század utolsó évtizedére 
győz ez  a  skizofrénia, azaz: vagy egyetem es és 
szem élytelen, v agy szem élyes és nem  egyetem es, 
nem  tárgyilagos igazságai vannak  a m ai em berek
nek, am elyek ezáltal igazságtalanná tesznek  b en 
nünket.
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A z  üdvösségügy lángelm éje

Ez azt jelenti, hogy a m ai em bernek  kárhozatügye 
van és nincs üdvösségügye. N ém eth  László azért 
az üdvösségügy lángelm éje, m ert m agát nem  cím
keszerűen nevezi az üdvösségügy em berének, hanem  
az előbb e lm ondottaknak  lényege szerint. U gyanis 
ki az valam ennyi lángelm énk közül, aki egyetem e
sebb, m int ő? V alóban  egy m indenre kiterjedő, 
egyetem es tájékozódásnak az elkötelezettje a legsze
m élyesebb term észettudom ányos vonatkozásoktól 
kezdve, hiszen orvosi diplom ája van, és a legegye
tem esebb  szellem tudom ányos körképből indul ki. 
Ő a m agyar szellem i erők organizátora kíván lenni 
valós alapon úgy, hogy m inden  érdekli. Ez az egye
tem esség  a mi m agyarság tudatunkat is m agába fog
lalja. A  környező népek  nyelvének, ku ltú rá jának  is
m eretét, azoknak fordítását, az egyetem es kulturális 
vonulato t m agába foglalja, a szellem tudom ányok 
együttesét is. És m indezeknek m ondhatatlanu l a 
m élyére hatol, és m indezeket a lehető  legm agasabb 
színvonalon kívánja művelni. Igen, de am ikor ő eze
k e t az egyetem es táv latokat sa já t m aga szám ára 
felméri, és m indenki szám ára „grafom ániásan” köz
vetíteni akarja  és leírja, ugyanakkor a leglíraibb 
lángelm énk is, n oha  nem  lírai költő. D e hogy ő lírai 
akkor is, am ikor E instein  relativitáselm életéről ír, 
lírai akkor is, am ikor paleontológiai összefüggések
ben  m utat rá  arra, hogy a tö rténelem  gyorsulásában 
N apóleonig  a válto tt lovak voltak  a leggyorsabb köz
lekedési eszközök, s azóta, N apóleon  korától máig, 
ju tu n k  el a ho ldrakétáig  és ívelünk a fo tonrakéta  
gyorsasága felé, akkor is feltétlenül lírai. Az esz
széiben is az. A m ikor ő egy U nam uno-nak, akinek 
a  K eresztyén ség  haldoklása  c. m űvét ném etü l ol
v assa  és nem  spanyolul —  term észetesen  a leg
többször e redetiben  olvas —  és azt m ondja: ez a 
könyv azon ritkaságok közé tartozik, am elyet h á 
rom szor egym ásután kellett elolvasnom, de e kovakő 
szellem  inkább  szikrázik, m int gyújt... M ennyire lírai! 
M egm ondja, hogy önm agában  milyen, és azt is, hogy 
ő hogyan viszonyul hozzá. Soha nem  m agyaráz bele 
b izonyos dolgokat a te rm észettudom ányos és szel
lem tudom ányos valóságokba, hanem  m indig azok
n ak  m élyére hatol. A  dolgoknak, a szem élyeknek, 
az összefüggéseknek, a törvényeknek, az igazságok
n ak  a legm élyére ju t, és csak u tán a  foglal vele szem 
b en  azonnal állást. T ehát ővele nem  tö rtén h e te tt 
volna meg, ami a m ásik kritikussal, aki A rany  Jánost 
kritizálta, hogy itt ezt gondolta  a nagy költő, vagy 
azt gondolta  a nagy költő, s az A rany-m úzeum ban 
o tt van a könyvm argóra írva: —  gondolta  a fene. 
B elem agyarázták azt, ami nem  volt benne. N ém eth  
László sohasem  m agyaráz bele valam it a világ egyes 
jelenségeibe, hanem  m indig előbb kim ondja a világ 
egyes je lenségeit és ahhoz kép est objektív  lelkese
déssel a szellem  szenvedélyével foglal állást m in
dennel kapcso latban . V alóban k lasszikusan  egye
tem es és k lasszikusan  szem élyes. A klasszikusan 
egyetem es és k lasszikusan szem élyes együtt lá tása  
ennek  a legegyetem esebb és legszem élyesebb láng
elm ének a szerves alkotási egységében az, ami őt

az üdvösségügynek a lángelm éjévé teszi tárgyilagos 
m ódon.

A z  üdvösségügy csodája

M árm ost, hogy szem élyes m ódon mi teszi őt az 
üdvösségügy lángelm éjévé, arról írtam  könyvem ben 
(Nyitás a V égtelenre) —  N ém eth  László üdvösség
ügye cím en —  egy tanulm ányt. Az a lényege, hogy 
ha  az üdvösségügy végső fokon ilyen szem élyesen 
egyetem es és ilyen egyetem esen szem élyes, akkor 
csoda. K im ondhatatlan , m egm agyarázhatatlan, m ert 
egyetlenszerű. M egm agyarázni lényegében véve azt 
tudjuk, ami kikísérletezhető, am inek van  analógiája, 
am inek van párja. Az egyetlenszerű lényegében vé
ve m indig titok  m arad, éspedig  nem  a görög krip ton 
értelm ében, ami olyan titko t je len t, am elynek vizs
gálata oszlatja a hom ályt, a teljes kivizsgálása m eg
szünteti a titkot és teljes világosságot tám aszt. A misz
térium  érte lm ében  titok  az ő szem élyes jellegű ü d 
vösségügye, am elyre C sokona i V itéz M ihálynak A 
Lélek halhata tlansága  c. nagy költem ény bevezetője 
ad ja  a term észetrajzi leírását: „Lenni vagy nem  len
ni: kérd ések  kérdése, m elynek nehéz, kétes, szép 
a m egfejtése. K érdés, am elyet ha  m élyebben vizs
gálok, s m ég több  m élységeknek m élyére találok...”

M inél tovább  kutatjuk, annál nagyobb csoda. 
U gyanakkor a m egközelítése m égsem  hiábavaló, 
m ert ki a csodát m eglátni képes, az a csodát m a
gában  hordja. H a  ezt a m egoldhatatlan  titkot nem  
is p róbáljuk  m egoldani, m eg sem  kíséreljük kö
rü ljá rn i és m egközelíten i, akkor m ind ig  ra jtu n k  
kívül álló titok  és legfeljebb felettünk lebegő csoda 
m arad. H a fáradozunk érte, ha  beleérzéssel nyo
m ára  akarunk  bukkanni, ami azért nem  lehetetlen, 
m ert nem csak  egyetem es, hanem  szem élyesen lírai 
is, és a legvallom ásosabb író — , akkor m ár nem  
felettünk  lebeg a csoda, hanem  bennünk  van. M ár 
nem  áll ra jtunk  kívül a titok, hanem  belénk  költö
zött. S am it nem  lehet k im ondani egzisztenciális 
rezonanciával, u tán a  lehet érezni, és ennek  nyom án 
olyan szem élyes és egyetem es m eggazdagodás ré 
szesei leszünk, hogy m inket is bevon az író a m aga 
üdvösségügyébe. M árpedig  ennél k ívánatosabb  lé t
m ódot a mai nem zedéknek, kü lönösen  a m ai ifjú
ságnak  aligha tu d n ék  ajánlani. U gyanis a legtöbb 
em bernek  egyáltalán nincs ügye. M ás em bernek  
kárhozatügye van, ism ét sok em bernek  sok külön
féle ügye létezik, am elyek nem  annyira atom izálják 
az em bereket, hiszen az atom okban m ég óriási en er
giák szunnyadnak, azok kristályképletek  a legvégső 
fokon — , hanem  olyan állapotba hoznak b en n ü n 
ket, am elyet A dy E ndre  így m ond: „rongyolt lel
kem ben  a hit...” S a rongy m ár csakugyan sem m ire 
nem  való.

Pál aposto l azt m ondja, hogy „egyet cselekszem : 
am ik hátam  m egett vannak  elfelejtvén, am ik előt
tem  vannak  nékik  dőlvén, célegyenest igyekszem  
Istennek  a Jézus K risztusban onnét felülről való 
elhívása ju ta lm ára .” S ebből e red  em berfeletti egyol
dalúsága egy em beri é leten  át. E vangélium ának hó
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dító útjával m eggyőzte az egész akkori világot, s 
m indenkit, akire hatni tudott. Egyetlen dologra kon
centráló  em ber volt, és az egy koncen trá tum ában  
teljesítette  be az egész egyetem ességet.

A  m ai em ber azt m ondja: 30-40-féle dologba be
lekotnyeleskedem . E nnek  nagyszerű  eszköze a te 
levízió, a rádió, a töm egkom m unikációs eszközök. 
A kárm it csinálunk, m indig hallunk valam it, m ire 
m eghallgathatnánk, akkorra  m ár el kell m ennünk, 
m ire a lényegre térnénk , akkorra  m ár k ifáradunk  
és a gom bot benyom juk. M ivel a felületes dolgok 
azok, am elyek legegyszerűbben tud ják  a figyelmet 
felkelteni, végignézzük azt, am it be se kellett volna 
kapcsolni, és ezáltal szorul ki az egzisztenciánkból 
m indaz, am inek értelm e lenne, am inek m élysége 
lenne. H asonlók leszünk a versenyautókhoz, am e
lyek a felületen 200  km -es sebességgel rohannak, 
elvesztik a m élységeket és egy m m -re se tudnak  
aláhatolni.

A N ém eth-László-i életm ű viszont segít a lege
gyetem esebben és a legszem élyesebben üdvösség
ügyet nyerni az ügy-nélküliségből, a kárhozatügyből, 
a rongyolttá  szakító ügyeknek az ezreiből és tízez
reiből. S p élda  arra, hogy igenis a XX. század  em 
bere szám ára is vannak  csillagem berek, akik felfelé 
vonják a tekin tetet, és ugyanakkor m egm utatják  a 
helyes irányt is.

N os, erről az üdvösségügyről tudom  elm ondani, 
hogy ez m indenekelő tt a N ém eth  László-i életm ű
ben világos. Egész életm űve egyetlen üdvösségharc
nak fogható fel. V alóban m inden  regénye, drám ája, 
tanulm ánya, írása  egyetlen, szem élyesen egyetem es 
udvösségügy szerves része. M indent egy üdvösség
ügyön belül cselekszik, és szinte ez le tt élete h it
vallásává. E nnyiben  is abszolút pozitív egyéniség. 
A halhata tlan  lángelm éjű D o szto jevszk ijje l egyet
értvén azt m ondja, hogy az az élet, am ely egyetlen 
m ondatban  össze nem  foglalható, szétszakadt, el
veszett, az m aga a m egtestesü lt pusztulás. Az az 
élet, am ely egyetlen m ondatban  összefoglalható, az 
a koncen trá lt élet, s m inden  külső  k u d arca  ellenére 
is feltétlenül célba, telibe találó élet.

A rengeteg  fiaskóval, fájdalom m al, kínnal m eg
tusakodott N ém eth  László-i élet ezért d iadalm as 
élet, m ert összefoglalható ebben  a m ondatban  egész 
élete, s egyetlen egy üdvösségügy harcának  fogható 
fel. É ppen  ezért sem m i sem  vész el belőle, m inden  
mindig gazdagítja az egyéniséget, akár pozitív, akár 
negatív vonásokkal, de végül m indig m indent az 
egészbe tagolva egy olyan világban, am elyről A dy 
azt m ondja, hogy benne „m inden egész eltörött.” 
Ady csakugyan összetört em ber volt, de m inden t 
az egészbe tagolt ő is.

A z  üdvösségügy lényege

M árm ost N ém eth  László sa já t vallom ása szerint 
mi ennek az egyetlen üdvösségügynek világos lé
nyege? Az, hogy az em ber végleg elhibázza az életét, 
hogyha nem  akarja  a legm agasabb szinten m egva
lósítani azt. É s m űködni kezd  —  s m ost m ár, hogy

az ő szavát használjam , ne róla, hanem  általa b e 
széljek —  az ún. ellengravitáció. Az ellengravitáció 
az üdvösségügy alapvető ősereje. „Felfelé m egy bo r
ban  a gyöngy.” Az üdvösségügy lényege az ellen
gravitáció, a lefelé húzó erő  helyett egy felfelé húzó 
erő. A  N ém eth  László-i életm ű érthe te tlen  a felfelé 
húzó é le terő  nélkül. D e hogy ez önm agában véve 
dac, ellenállás és m inden közeg ellenállásának le
győzése, az nyilvánvaló a szóból m agából, hisz a 
gravitáció lefelé húz, az ellengravitáció felfelé emel. 
Ezzel kapcso latban  az első az üdvösség-ösztön, 
amely az em bert ösztönösen m indig valam i jó ra  vi
szi, annak  ellenére, hogy ebben  a világban m inden 
lefelé esik. M ivel az em beri egyéniség is lefelé esik, 
abban  m utatkozik az ellengravitáció, hogy eleve ez
zel a lefelé eséssel nem  tudunk  egyetérteni. „Fél
je te k  a lelkiism eret legelső rezdülésétől, m ert az 
rendszerin t a legnem esebb” (Talleyrand). G árdonyi, 
m ikor észreveszi, hogy a tanuló k iöntötte  a tintát, 
kiszólítja a k a ted ra  elé, és azt m ondja: m eg sem  
kérdezem  tőled, hogy m it tettél, úgyis jo b b an  k é r
dezi tő led  a sa já t kicsi szíved. T ehát: az első el
lengravitáció, az üdvösségösztön. Vigyázat, ez nem  
azonos azzal, hogy m inden  em ber term észettő l fog
va jó. Az egy naív, idealista  filozófia volna. Ennél 
N ém eth  László sokkal reálisabb. Á m de hogy m in
den  lefelé esik nem csak  a fizika világában, hanem  
a lelki-szellemi világban is, s ezzel m égsem  ért egyet 
az em ber, hanem  felfelé törekszik, ez az üdvösség
ösztön legelső hangja  és m egnyilvánulási form ája. 
A kkor ebből az üdvösség-ösztönből kell kiform álni 
lényegében véve az üdvösségügyet, am elynek em 
bere  egy sarkcsillagot választ. E szm ények kialaku
lásá t viszi végbe a sajá t m eggyőződésével és lelki 
világában, és ezeknek az eszm ényeknek a m egva
lósítására  tör, m int pl. Boda Z oltán  ese tében  Az 
em beri színjátékban.

De nagyon sok p éldát tudn án k  erre  m ondani. 
É gető E szter is tu la jdonképpen  egy ilyen ideális 
alak, aki m indig az élet rengeteg  szenvedéséből és 
élete m inden  összekuszált fonalából m indig új pók 
hálókat sző, am elybe m ások m eg tu d n ak  k ap asz
kodni, és am ely rendszert alkot, szeretet-rendszert, 
áldozat-rendszert, em berség-rendszert az em b erte 
lenségben. M árm ost h a  ezzel az egyszerű képlettel 
tovább  foglalkoznánk, nagyon sok különböző dolgot 
m ondhatnánk  el róla, de a lényegre kell térni, ahol 
kiderül, hogy aki m inderről tanít bennünket, az nem  
naív idealista, hanem  valóban realista  valaki. A ké
p e t m ondom  először, am ely a legvilágosabbá teszi 
az üdvösségügyet. M inden em ber é le tében  van  egy 
növény, am elynek m int élete központi je lenségének, 
az öntözgetéssel, a napfényre állítással, a táplálással 
kifejlesztésére, k ib o n tak o z ta tá sá ra , teljességre ju t
ta tá sá ra  törekszik. M ásik képpel élve m inden em ber 
é le tében  van  egy zászló, am elyet felem el és élete 
csúcsára  ki akarja  tűzni. A legdöntőbb  dolog, hogy 
ezt a növényt ne engedjük  elhervadni, hogy ezt a 
zászlót ki ne engedjük a kezünkből és el ne ejtsük. 
M indenki legyen egy D rágfy a m ohácsi csatában, 
aki egyedül ül sarkantyú  nélkül a lovon, kezében 
a zászlóval, annak  jeléül, hogy egyedül őneki m eg
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fu tam odnia sem m i szín a latt nem  szabad. Ő csak 
ezzel élhet vagy ezzel halhat. Az üdvösségügy nö
vényének  az é letben  tartása , k ibontakoztatása, lom
boztatása, gyüm ölcsöztetése és életfává érlelése az 
egyik feladatunk, és a zászlóvállalás hűsége m ind
halálig a másik. A  kettő  szervesen össze is függ: 
a  növény építése az aktív, a zászló m egőrzése pedig  
a passzív  feladatunk. M indent m eg kell tenni, hogy 
a növény kibontakozzon, és m indent m eg kell tenni 
azért, hogy a zászlót el ne ejtsük. Az üdvösség-ösz
tön üdvösségüggyé válása ese tén  dön tő  je len tősége 
van  annak, hogy m indenki felism erje, hogy m i az 
ő sa já t üdvösség-ösztönéből következő üdvösség
ügye az egész, a kisebb-nagyobb és legnagyobb kö
zösség szám ára. M i a k ibon takoztatandó  növény, 
és mi az ő szám ára a szenvedések  á rán  is m egtarto tt 
zászló vállalása.

E bben  az esetben, am i az aktiv itást illeti, nem  
könnyű feladat előtt állunk, hiszen tud juk  pl. — 
hogy egy közism ert szellem történeti p é ldát m ond
ja k  — , hogy a P etőfi-Jókai-O rlai Petrics Som a h á r
m as b ará ti tá rsaságábó l Petőfi m eg volt győződve, 
hogy színész lesz, Jókai szobrász, O rlai Petrics Som a 
költő. Soká tarto tt, míg világos lett, hogy Petőfi a 
költő, O rlai Petrics a festő  és Jókai a regényíró. 
M eg kell találni a növényt és kibontakoztatni.

A  m ásik: vállalni a zászlót. T erm észetesen , amit 
előbb m ondtam  csak arra  példa, hogy valaki a leg
sa já to sabb  tehe tség  terü le té t találja meg. Az ü d 
vösségügy em berénél ennél többrő l van  szó. Az eg
zisztenciális te rü le te t kell m egtalálni, em berségének  
a lényegét kell m egtalálni, a sa já t legegyetem esebb, 
legszem élyesebb em beri ügyét kell vállalni aktív és 
passzív érte lem ben egyaránt. M ár m ost azok az em 
b erek  —  N ém eth  László szerin t — , akik a növényt 
m indvégig ápolják és a zászlót m indvégig el nem  
ejtik: a legendáris em berek. És azok az em berek, 
akiknek életében  valam ilyen csuszam lás, tragédia, 
lélekszerűség, sorsszerűség, fátum , eleve elrendelés, 
kozm ikus és örökkévaló összefüggés szem élyes 
m egnyilvánulásaként a növény elhervad t és elhalt, 
akiknek a kezéből a zászló kiesett: azok a drám ai 
életek. A  nagy kérdés az, hogyan tu d  valaki legen
dáris élet lenni, hogy tu d  valaki nem  drám ai élet 
lenni?

Egy azonban  lehetetlen  az igazi üdvösségügy 
esetén , hogy a drám ai élet legendárisnak  hazudj a 
m agát, hogy a legendáris élet drám ailag nyava
lyogjon, sírjon-ríjon, önrészvétet keltve akarjon le
gendáris élet lenni, m ert az önm agában  m inden 
legendának  az eleve elrendelt és a végleg m eg
pecséte lt halála. A legm egrendítőbb, hogy —  s 
ezt D rám a és legenda cím ű írásában  m ondja el 
—  35 éves ko rában  éri őt az a tragédia, am ely
nek  a nyom án legendáris életből drám ai életté 
válik, m ert először nem  tu d  önm agával és az övéi 
életével a pályája kellős közepén és felfelé íve
lésén  olyan áldozatot hozni, am elyet az üdvös
ségügy m egkívánt volna. S hogy ez milyen d rám át 
jelen t, azt ez a teljes önvallom ás m utatja: „pár 
évvel ezelőtt a kislányom  koporsó jánál azt gon
doltam , hogy ez a legeslegnagyobb fájdalom , ami

egy em bert érhet. De mi volt az ennek  az esz
tendőnek  (1935), —  látva életem  rom lását — re t
ten tő  tragédiájához képest. Egy teljesen  kim erült 
és m egviselt szív m arad  utána. E zután  azért vol
tam  bizonyos benne, hogy egy egész színházat el 
tudok  látni d rám áv á , m ert sa já t életem  drám áját 
írhattam  meg.”

N é m e th  L ászló  titka

Az üdvösségügy e lőadásának  világossága és 
őszintesége eredm ényezi azt, hogy N ém eth  László 
teljesen m eg tu d ja  m utatni az üdvösségügy egye
tem ességét, de a korszerűségét is, a k im ondhata t
lanságát és a csodáját is. Az egyetem ességét úgy 
m utatja  meg, hogy ezek u tán  kárhozatügyként élve 
a saját üdvösségügyét, m in d e n t-h a - le h e t m ottóba 
foglal a drám áiban. Ezek a m ottók csakugyan az 
üdvösségügy kárhozatüggyé válásának  a tragédiájá t 
m utatják, de ugyanakkor a kárhozatban  is az ü d 
vösségügy m elletti elkötelezettségét tökéletesen  
csorbítatlanul hagyják. A hány m ottó, annyi új vi
lágterem tés, —  ahány m egállapítás, annyi csoda. 
N éhányat legyen szabad  ezekből elm ondani. Am i
k or A páczai m ondja, im m ár bele is be tegedtem  a 
lé té rt való küzdelem be: és a jövőben  senki rá  nem  
néz az én  m unkáim ra. „A jövő, Jan , Isten  szem ében 
van” —  m ondja A letta  van der M aat. A  „Hu sz Já 
nos"-b an  azt m ondja, hogy: „Bízzunk Istenben, de 
azért a m agunk eszét ne nőjje be a fű”. Az „Eklé
zsiam egkövetés”-ben, am ikor valaki az érkezőket fi
gyelve néz ki az ablakon, látja: „A bun d ák  kövérek, 
a lovak soványak, ezek alighanem  papok.” A je le n 
ség látásban  is csodálatos, a lényeglátásban is nagy
szerű, de ha  lehet m ondani, az esem ény m eglátá
sában  is. Pl. Széchenyi a kom ornyikjával sakkozik, 
és sakkozás közben elgondolkodva beszélgetnek. 
Széchenyi kérdezi, volt-e m ár Ö n csa tában? A ko
m ornyik feleli: „Azon kívül, hogy gondolkodni szok
tam , m ég halálos veszélyben sem .” „M inden fej Is
ten  kápolnája, de Széchenyi székesegyház.” És ak
ko r Széchenyi azt m ondja, hogy: igen, de „A zse
ninek m indig a középszer az orvossága.” V agy a 
Galileiben, m ikor a b íborosoknak  m ondja  Galilei: 
„gondolják meg, itt nem  gondolkodni kell, hanem  
belenézni a távcsőbe.” A  bíboros azt m ondja: „Nem 
vagyunk mi p ro testánsok , hogy m indnyájan  a saját 
fejünkkel gondolkozzunk.” Egy korszakos szellem 
történeti fo rdulat kellett ahhoz, hogy m egdőljön a 
tekintély uralm a, hisz addig  az volt az igazság, amit 
a tekin tély  állított. A  pro testan tizm ussal eldőlt: az 
a tekintély, aki az igazságot állítja. Szellem történeti 
telitalálat a bíboros felelete: —  nem  vagyunk mi 
pro testánsok , hogy m ind a saját fejünkkel gondol
kozzunk. Egy m ondatban  egy világ, egy szellem tör
téneti korszak, egy örökkévaló fordulat, s egy m eg
testesü lt csoda. E közben jelzi a m aga drám áját, a 
legenda irányát és az üdvösségügy vállalásának a 
kárhozat ellenére való csorbíthatatlanságát.

Ezen túlm enően term észetesen  nem csak egy- 
egy m ondatban  és m ondatok  egységeinek az ez
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reibe soroltan egyetem es ő, hanem  term észetesen 
a regényeinek az ívelésében, tanulm ányainak a 
sokszínűségében, és m indenekfelett drám ái teli
találataiban.

A m ikor m egkérdezi tőle egy tanítványa: —  mit 
csináljak, hogy az em beriség életének  alapigazsá
gain legeltessem  a lelkem et? A kkor azt feleli: — 
olvass m ítoszokat! S a m ítoszok világán keresztü l 
—  ahol az em berek  életének  alapigazságaira neveli 
az övét —  az igazságok sokkal egyetem esebbek  és 
szem élyesebbek lesznek, sem hogy egyszerűen tá r
gyilagosíthatók lennének. Fogalm ilag nem  precizí
rozhatók, hanem  kim ondhatatlanok. N em  fogalm i
lag pontosak, hanem  jelképileg  hűek, szim bolikusan 
igazak. Pl. az, hogy 2 x 2 az négy, azt fogalmilag 
precizírozni tudom . De ha  a hűséget akarom  m eg
határozni, akkor csak m egközelíthetem , hogy a h ű 
ség a legkülönbözőbb ese tekben  azonos elv alapján 
következetesen  hozott döntés. De milyen sokszor 
kell a hűség  nevében  száz százalékos fordulatnak  
bekövetkezni. Pl. a legm agasabb jézusi szinten: „aki 
velem  nincs, ellenem  van, aki velem  nem  gyűjt, té 
kozol”; és: „aki ellenünk nincs, m ellettünk van, ne 
tiltsátok el őket.” H a azt m ondom , Jézus Krisztus 
Ú r, ez százszázalékos igazság a hívők esetében , de 
százszázalékos hazugság a júdások , a farizeusok 
esetében. T ehát itt m ár csak szim bolikusan leh e
tünk hívek. Jelezheti ezt egy szív, egy kereszt, egy 
láng. Jelezheti bárk inek  a sajá t legszem élyesebb 
szim bólum a. S Jó zse f A ttilának  egy négysorosa: 
„Gyönge a testem , óvja a félelem, de én a párom  
m osolyogva várom , m ert énvelem  a hűség  van je len  
az üres űrben  tán torgó  világon.” Aki ezt m atem atikai 
kép letben  akarja  kifejezni, m agától é rte tődően  cső
döt m ond.

N ém eth  László azt m ondja, hogy a fogalm ilag 
precizírozott fontos igazságoknál ne ragad junk  le. 
Ahol lehet fogalm ilag precizírozni, o tt ő precizíroz 
is. A hol ezen túl vagy ennek  m élyére hato l a lélek, 
o tt csak szim bolikusan lehet hű, és nem  fogalmilag 
precíz. Ez az egyik egyetem esség, hogy ő egyáltalán 
nem  pozitivista ebben  az értelem ben, hogy ami kéz
zel fogható, csak az látható  meg, hanem  m indennek  
a m élyére hatol.

U gyanakkor világos, hogy az orvostudom ányban, 
világos, hogy a relativitáselm életben, a kvantum fi
zikában éppen  úgy o tthon  van, m int a vegytanban, 
a biológiában. Zseniálisan  tan ítja  ezt a hódm ező
vásárhelyi iskolájában, ahol é letének egyik legked
vesebb idejét töltötte. M ilyen precíz a kép leteknek  
a tan ításában , milyen nagyszerű  ezen tú lm enően a 
legm agasabb gondolati isko lázásban  látó biológu
sainak a m agyarázatában. M ennyire indokolja az ő 
egész életm űve ezen a területen , hogy az egész fi
lozófiatörténet tu la jdonképpen  nem  m ás, m int láb
jegyzet P laton filozófiájához, de ez a lábjegyzet m u
tatja, hogy nem  lehet az em ber pusztán  platonista, 
hanem  tovább  kell ju tn i Kantig, Hegelig, K ierkega
ardig stb. A  N ém eth  László-i lélek term észetesen  
valóban egyetem es, m ert term észettudom ányokat 
és szellem tudom ányokat a m ítoszok m élységéig és 
a filozófiák m agasságáig olyan precízen ism er, taglal,

tanít, hogy csakugyan pedagógiai szem pontból is 
lángelm e, s nem csak  alkotói szem pontból.

A  korszerűsége is csodálatos. Pl. am ikor a bio
lógiai háztartással, az idegsejtek  ingereivel m utatja  
be, hogy milyen vonatkozásai vannak  az em ber szel
lemi életének, akkor m axim álisan korszerű. Az 
egyént betagolja a családi életbe, a családi életet 
betagolja a népi-nem zeti egységbe, azt a K árpát- 
m edence életébe, a k isebbségek  sorsába, az euró
paiságba, és az egész em beriség  szellem i életébe. 
É spedig  XX. századi m ódon, pon tosan  akkor, am i
ko r ő él.

A m ikor m indez készen  van —  úgyhogy a világ
nézeti veleje kiszívása szem pontjából ő m indennel 
foglalkozik, akkor kiderül, hogy végső fokon ő m aga 
is a k im ondhata tlanság  színvonaláig dolgozza fel 
m agát. K im ondhatatlanul várja  az eljövendő filozó
fus üdvözítőt, a XX. század csúcsán a történelem  
és szellem tudom ányok világegységéig eljutó legen
dáris lángelm ét, aki így m indenkinek egy dinam ikus 
koord ináta  rendszert tu d  adni, és azt szem élyével 
h itelesíteni képes, aki a XX. vagy a XXI. század 
filozófus üdvözítője. U gyanis a vallás üdvözítő  h a 
tásáb an  ő m aga is szeretne, de tud a to san  nem  tud  
hinni. É spedig  m iért?  Az intellektuális becsü 
le tességnek  a m egvesztegethetetlensége miatt. Egy 
A dy feltétlen valóságélm énnyel tu d  m egtérésről val
lani akkor, m ikor azt m ondja: „M ikor elhagytak, mi
kor a lelkem  roskadozva vittem, csöndesen  és vá
ratlanul átölelt az Isten.” Ezt akárhogy m agyarázták 
m ateriális ideológiával, kétség telen  tény, hogy ez 
naponkén ti bibliaolvasásból szárm azó egzisztenci
ális rezonanciával m egfogalm azott, A dy Endre-i m é
re tű  és zseinialitású le írása  a valóságos Isten-él
m ény m egtapasztalásának . E rre  egy A dyt m ajdnem  
kívülről ism erő N ém eth  László nyito tt lenne, de a 
m egvesztegethetetlen  intellektuális becsü letesség  
m indig m egköveteli őnála  a valóságos egzisztenci
ális rezonanciát, a vallásos élm ények u tán  a döntő  
életváltozást. Az elgondolásbeli változásainkat éle t
form a-változásoknak is feltétlenül követniük kell. 
H a nem  követi és nem  tu d ja  követni ez a változás 
az előző évtizednek a beidegződése folytán az élet 
m eggyőződéses, lehetséges változásait, akkor ő el
u tasítja  m agától a m eggyőződésnek ezt a változását. 
T eh á t elu tasítja  m agától a m egtérés ugrását, noha 
világosan k im ondja a vallásos nevelésről szóló írá
sában, hogy azért értem  el ennyi m indent, m ert „a 
bennem  élő Isten  hajto tt m indenre”, és ez csele
ked te  velem  azt, hogy „agysejtjeim  h itetlensége 
idegsejtjeim  hitéhez nem  ért le, vagy ha  leért, akkor 
igazolni és táplálni kényszerült.”

M árpedig  ő is ism eri és ki ne ism erné, ha  nem  
N ém eth  László, a m élylélektant. És h a  ismeri, akkor 
azt is tudja, hogy a tudatos csak a jéghegynek  a 
csúcsa, az 1/9-e. És az 8/9-e a m élyben van. Eszerin t 
a tudatom  1/9-ével vagyok hitetlen, és tudatalattim  
8/9-ével vagyok hívő, akárcsak  ő. U gyanakkor ez 
nem  je len ti azt sem  az ő életében, sem  bárm elyik 
teológus irodalm ár vélem énye szerint, hogy a tu 
datosnak  a szerepe az l/9 :8 /9  arány  ellenére elha
nyagolható volna. Term észetes, hogy a tu d a tn ak  a
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kikapcso lása  akkor, am ikor a tu d a tta lan  ezerszáza
lékosan  bizonyos a dolgában, m ég m indig tragé
diához vezethet. A  tu d a t szerepe nem  hanyagolható 
el akkor sem , h a  a tu datta lan  nincs begyakorolva, 
de akkor sem, h a  a tuda tta lan  be van  gyakorolva 
a m aga szerepébe. E zért nyilvánvaló, hogy pl. egy 
Pál apostol, am ikor a dam aszkuszi ú ton megvakul, 
akkor a tuda tta lan ja  viszi.

István vértanú  m egkövezése alkalm ával látja  an 
nak  csodálatos angyali arcát, és dolgozik benne egy 
hatalm as lelki folyam at, hogy m égsem  az én elvakult 
farizeizm usom nak van igaza, hanem  a m indenek  
felett való örök Szeretetnek. M indez egy látom ásos 
életre sokkoló h a tá s t a dam aszkusz ú ton  nyer, am i
ko r ő m égis öldökléstől lihegve rohan  D am aszkusz 
felé, hogy Jézus híveit legyilkoltassa. S akkor ez a 
nagy csata  egy jézusi je lenésse l eldől úgy, hogy ő 
m aga a földre zuhan. A kkor m egvakul, tuda tta lan ja  
v ilágosan lá tja  a Jézusban  m egjelent Istent, a tu 
datos m ég nem . El kell m ennie A nániáshoz. „Saul, 
atyám fia, gyógyítson m eg téged  a Jézus Krisztus.” 
M egnyílnak a szemei. T ehát a tudato sn ak  is fe lté t
lenül látn ia kell a lá thatatlan t, h a  szabad  így m on
danom . Egyértelm ű m eggyőződésre kell ju tn ia . Ski
zofrén em b er m arad  az, akinek ez a ke ttő  az éle
téb en  nem  ju t  összhangra egym ással. Ez az oka 
annak, hogy N ém eth  László intellektuális becsü 
letességgel nem  tu d ja  vállalni azt, hogy a m egtérést, 
az Isten-hitet kim ondja. Azért, m ert azt az ő éle
tében  m egfelelő változásokkal igazolni nem  tud ja  
és nem  is akarja. Ő ilyen érte lem ben ford íto ttja  
A dynak. A dy azt m ondja: „hiszek hitetlenül Is ten 
ben, m ert hinni akarok, m ert sose volt m ég így rá 
szorulva sem  élő, sem  halott.” A nnyira lírai Ady, 
annyira őszinte a teljes elzüllésben az Istenbe való 
kapaszkodása, annyira teljes a tragédiája  a halál 
kapu jában  állva, hogy tud ja: reálisan  m ár úgyse vál
tozhat m eg az ő élete, de a m eggyőződése m ég m eg
változhat. S m egragadja Istent: „hiszek hitetlenül 
Istenben, m ert hinni akarok.”

H itte l h ite tlen ked ve

N ém eth  László a fordítottja: h ittel h itetlenkedem  
Istenben , hinni nem  akarok! M ert intellektuális b e 
csületességgel nem  tudok  egy olyan élete t p ro d u 
kálni, ami ennek  a k ije len tésnek  m egfelelne. Ezért 
inkább  kárhozatügyben  szenvedve vállal üdvösség
ügyet, m int egy ál-üdvösségügyben azt m ondaná: 
lényegében így hiszem, de nem  tudom  m indenestől 
így csinálni. M egvallja csodálatosan: lelkem  h ite t
lensége idegsejtjeim  hitéhez nem  érh e te tt le, vagy 
ha  leért, akkor igazolni és táplálni kényszerült. E n 
nek  a lényege végeredm ényben  aztán a S zéchenyi- 
N ém eth  László nyilatkozatában ju t  a csúcsra az én 
látásom  szerint, ezt a nyilatkozatot m indenki jegyez
ze meg, hogy tud ja: ez a N ém eth  László-i üdvös
ségügy kulcsa.

Persze ezt nem  ő m ondja, de én, aki életm űvét 
áttanulm ányoztam , felelősen m erem  állítani, hogy 
az egész N ém eth  László-i üdvösségügy kulcsa a kö

vetkező. Széchenyi m ondja: „A keresztyénség  m ér
ge: a dogm ák tek in te tében  h itetlen  és frivol voltam. 
D e a legm élyen, ahogy a világot szenvedem , ez az, 
am iben keresztyén  vagyok.” Szíve szerinti hite és 
a tuda tta lan ja  egym ásnak százszázalékosan m egfe
lel. Ez a hit, m elyet vall, és ez a legm élyebben ke
resztyén. Azaz: életét krisztusi szenvedéssel szen 
vedi és éli meg, s ezt a szenvedéses krisztusi ü d 
vösségügyet végteleníti, am ikor azt m ondja Égető 
E szter-ben: Isten  gyém ántvilágot akar a szénvilág 
helyébe. És a  mi szenvedésünket használja  arra, 
hogy a szénvilágból gyém ántvilág legyen.

—  N em  a hódító  M egváltó üdvösségügyét hir
deti. A  hódító, m egváltó politika, tudom ány, h a 
talom  szórakoztató iparába  belepusztul a világ. A 
szenvedő M egváltó üdvösségügyét vallja, ahogyan 
a világot a legm élyebben szenvedi. Ez az, am iben 
igazán keresztyén. E gyetem essé végteleníti Istent. 
G yém ántvilágot akar szénvilág helyén. A  mi szen
vedésünket használja  arra, hogy a szénvilágból 
gyém ántvilág legyen. É ppen  azért ez az üdvös
ségügy anélkül, hogy biblikus hangvételű  lenne, 
anélkül, hogy bárm ilyen érte lem ben egyházias 
lenne az egyháznak a történelm i m ulasztásaival 
szem ben nagyon kom oly próféciákat vet fel. É p p 
úgy, m int a szocializm ussal szem ben az 1943-as 
szárszói beszédében , ahol kéri az eljövendő orosz 
hadsereggel bevonuló szocializm ust, ne vérezze 
be a kezét, különben  m éltatlanná válik arra, hogy 
igazán szocialista legyen. Ezek felett m indig a m i
nőség  gondolatát ju tta tja  érvényre, m int a m inő
ség forradalm át. L áthatjuk, hogy ebben  is 
m ennyire mai, hiszen ab b a  pusztu lt bele az egész 
szocializmus, hogy álabszolútum okat, s ál-üdvös
ségügyeket igyekezett az em beriség  nyakába v arr
ni. A  sa já t hatalm át abszolutizálva m ásrész t csak 
m ennyiségi növekedést tu d o tt adni, nem  m inősé
git. A zt m eg lehet parancsolni, hogy 25 helyett 
35-öt üssön  a m unkás a szeg fejére egy perc  alatt, 
de azt nem  lehet m egparancsolni, hogy holnapra  
m indenki egy új innovációval jöjjön, am ely 35% - 
kal em eli a gyár term elését. A  ham is abszolú tu
mok, a ham is önistenítő, hatalm i üdvösségügyek 
egyszerűen hazugságok. S am ikor csupán  
m ennyiségi növekedés van  ott, ahol m inőségire 
volna szükség, egyszerűen m inden  összeom lik. H i
ába  van 10 millió katona, nem  lehet m egakadá
lyozni, hogy tavasszal a fű ki ne hajtson. H iába 
van totális ha talm a R á ko si  M átyásnak, nem  tudja  
m egparancsolni K odá ly  Z o ltánnak  és Illyés  G yu
lának, hogy legyen egy új H im nuszunk, csak ne 
szerepeljen  benne Isten  neve. M egm ondják, hogy 
ne tessék  haragudni, nem  tudok  jobbat, m int E r
kel Ferenc, nem  tudok  jobbat, m int Kölcsey F e
renc, m eg kü lönben  is, ezt a nép  m ár m egszokta.

Az igazi üdvösségügy a szenvedő M egváltó leg
egyetem esebb, legszem élyesebb ügye. Aki ezt hű 
séggel éli, annak  az üdvösségügyét a szellem  h a 
talm a igazítja meg, teszi végérvényessé. N ém eth  
Lászlónál ez egyedül keresztyén  talajon fak ad h a
tott, s végül kicsúcsosodik  abban  az Igében, am ely 
a Bibliának egyetlen összefoglaló m ondata: „Ú gy
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szerette  Isten  a világot, hogy az Ő egyszülött F iát 
adta, hogy aki hisz Ő benne, el ne vesszen, hanem  
örök élete legyen” (János 3,16). Itt szem élyes hit 
garantálja, hogy ez a kozm osz te ljességre fog jutni. 
A  N ém eth  László-i gondolkodás nem  engedi, hogy 
a kozm ikus táv latok  a szem élyes h itet m eg to rpe
dózzák, és nem  engedi, hogy a szem élyes hit a koz
m ikus táv latokat beszűkítse.

N ém eth  Lászlónál a legszem élyesebb üdvösség
ügy válik valóra akkor is, hogyha intellektuális b e 
csületességgel, kárhozatügyet harcolva —  hittel hi
te tlenkedve Istenben  hinni nem  akar, de „az eszem  
hitetlensége sejtjeim  hitéhez nem  ér le vagy ha  leér,

igazolni, táplálni kényszerül”, s „a legm élyen, ahogy 
szenvedek, ez az, am iben keresztyén vagyok.” —  
S kárhozato t szenvedve olyan m onum entális éle t
m űvet hagyott hátra, am it pozitív üdvösségügyet 
élő em berek  sem  tu d tak  sokszor produkálni. M ert 
am it vallott, az m ind igaz volt, am it képviselt, az 
m ind őszinte volt, és a legm élyebben személyes. 
E zért ő volt, ő m arad  és ő lesz felülm úlhatatlanul 
m inden  időben  a m agyar irodalom ban —  és ha 
nyelvünk fo rd ítása  tovább  megy —  az egész világ- 
irodalom ban is, egyedülálló m ódon, az üdvösségügy 
lángelm éje.

dr. H egedűs L óránt

VILÁGKERESZTYÉNSÉG

III. Orthodox-református teológiai dialógus

(Zürich-Kappel 1992. március 9-14.)

A  fenti dialógus-sorozat az Ö kum enikus Patriar
chátus és a R eform átus Egyházak V ilágszövetsége 
(W ARC) rendezésében  indult. 9 évig tartó , igen ala
pos teológiai m unkát m agában  foglaló előkészüle
te k 1 u tán  az első  rendes ü lésszakra 1988-ban  Ba
sel-Leuenbergben, a m ásodikra M inszkben és M oszk
vában került sor. M indhárom  alkalommal a legtöbb 
autokefál o rthodox  egyház, köztük K onstantinápoly, 
A lexandria, Jeruzsálem , A ntiochia, M oszkva, A thén  
képviselői —  több kisebb orthodox egyházzal együtt 
részt vettek. A  rom án orthodox egyház első alkalom 
m al nem  kü ldö tt képviselőt. A  reform átus rész tv e
vők között o tt ta lá lhattuk : az USA, K anada, Skócia, 
Svájc, India, N ém etország, Hong-Kong, D él-K orea 
és A usztrália  teológusait. A  m agyar refo rm átusságo t 
Ju h á sz  T am ás kolozsvári teológiai tanár, valam int 
e sorok író ja képviselte. A  Dialógus állandó társu lt 
elnökei: P anteleim on R odopou los  Tyroloe és Se
ren tion  m etropolitája (Antiochiai Patriarchátus), és 
L u ka s  V isher  bern i teológiai tan á r voltak.

M ár az előkészítő ü lésen2 Thom as Torrance, skót 
teológus, az egyházatyák, Kálvin és B arth kitűnő 
kuta tó jának  jav asla tá t elfogadták a jelenlevők. 
E szerin t a dialógus nem  ún. időszerű  kérdésekkel, 
nem  is a felszínen m utatkozó különbségekkel, h a 
nem  a hit alapjaival, elsősorban  a Szenthárom ság 
titkával foglalkozzék. E nnek  m egfelelően L euen
bergben  is, M inszkben is alapos bibliai és pa trisz
tikai tanulm ányok kerü ltek  m egvitatásra.

A  kitűzött cél nagyon m erész: a K elet és a N yugat 
teológiái közti különbséget gyökerében  m egragadni, 
illetve azok m ögé visszanyúlni, és így szolgálni n em 
csak az orthodox-reform átus közeledést, hanem  az 
egész keresztyénség  m egbékélését.

K appelben  a svájci reform áció történelm i ese
m ényeire em lékeztek  a jelenlevők. A  konferencia 
m inden  nap ja  közös áh ítattal k ezdődö tt és végző
dött. A  konferencia m egerősítette  a M inszkben 
m egfogalm azott K onszenzus D okum entum ot a 
Szenhárom ság-tanról a N icea K onstantinápolyi H it
vallás alapján, és elfogadta T orrance professzor 
„Közös Reflexió” c. írását. Ezt az írást —  mely h idat 
alkot a m inszki konferenciával — , valam int a k ap 
peli konferencia legfontosabb előadásait az alábbi
akban  közöljük.

Ez u tóbbi dolgozatok az alábbi tém aköröket ölel
ték  fel: 1) A  Szenthárom ság  és az Inkarnáció. 2) 
Inkarnáció és üdvösség. 3) Inkarnáció és a T erem 
tés. Az első tém ánál ké t —  egym ást korán tsem  
kizáró —  m egközelítési m ód m utatkozott. Az egyik 
az evangélium ok Jézus ábrázolásából indul ki, és 
hangsúlyozta, a refo rm átus teológiában je len tős 
„hárm as tiszt” fontosságát. A  m ásik m egközelítés 
az Evangélium , a H itvallás (Niceai) és az is ten tisz 
teleti élet harm óniájában  m egm utatkozó tételből in 
dul ki: A  Szenthárom ság az Inkarnáció előfeltétele; 
az Inkarnáció  pedig  a Szenthárom ság m anifesztá
ciója. Ilym ódon részesedhet az em ber a S zen thá
rom ság erőiben, kegyelm ében, és lesz isteni te rm é
szet részesévé. Az első m egközelítéssel szem ben 
az a fenn tartás m utatkozott, hogy ilym ódon a tö r
ténelem  prioritást nyer a k ijelentés felett. H a azon
b an  a tö rténelm et nem  szekuláris m ódon, hanem  
a H eilsgeschichte  é rte lm ében  használjuk, ez a ve
szély elkerülhető. A  m ásodik  m ódszerrel szem ben 
a fő kérdés ez: lehetséges-e egyik dogm át a m á
sikból levezetni anélkül, hogy Jézus K risztus tö rté 
netére  u talnánk  vissza? A  m egbeszélések so rán  a
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két m ódszer közeledett egym áshoz. D e további tisz
tázás m ég szükséges.

A  2. artikulus vonatkozásában  teljes egység 
volt K risztus kettős te rm észetének  az ökum enikus 
zsinatokon tö rtén t m egfogalm azását illetően. K ér
dések  m erültek  fel azonban  a com m unicatio  idio 
m atum  és a perichoresis  reform átus, illetve ort
hodox érte lm ezésében  lehetséges különbségekről. 
Az Inkarnáció  és a Szenthárom ságtan  viszonyá
nak  vizsgálata szükségessé tesz további közös ku
ta tá s t K risztus valóságos em bervoltának, em beri 
term észetének  m egfogalm azására. M it je len t az, 
hogy K risztus em bersége a teljes, tökéletes em 
berség  rekapitu lációja? M it je len t az, hogy a „bű
nösök közé szám láltatott(2)? Mit je len t az ere 
dendő  bűn  az em beri term észetre  nézve? Mi a 
viszony az üdvösség  forenzikus/jogi értelm ezése 
és a K risztussal való egyesülés (unio m ystica  cum  
Christo) tan ítása  között?

Az a lábbiakban  m egm utatkozik, m ilyen alapos 
és mély elem zések képezték  a közös ku ta tás alap
jait. A  m egbeszélések légkörét a kölcsönös bizalom 
és m egbecsülés jellem ezte. A  je len levők  a kappeli 
konferenciát az eddigi legalaposabb és legeredm é
nyesebb  dialógusnak tarto tták . K özösen fejezték ki 
a dialógus-sorozat fo ly tatására  irányuló kérést 
m indkét közösség illetékesei felé.

P ásztor János
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Az inkarnáció

I. A  kapocs a S zen thárom ság  témája  
és az inkarnáció  tém ája kö zö tt

Az inkarnáció  Istennek  az em berrel való egye
sülésével kapcso latos abban  az értelem ben, hogy 
Isten  em berivé le tt anélkül, hogy m egszűnt volna 
isteni lenni, az em ber pedig  istenivé lett anélkül, 
hogy m egszűnt volna em beri lenni. Is tennek  ez a 
hum anizálódása és az em bernek  ez az istenivé vá
lása, am ely a mi U runkban, a Jézus K risztusban 
tö rtén t m eg és le tt teljessé, alkotja az inkarnáció 
valóságát. „Isten volt az, aki K risztusban m egbé
kélte tte  m agával a világot, nem  tu lajdonítván nekik 
az ő  bűneiket” (2Kor 5,19), vagy: „Ő  em berré  lett, 
hogy mi istenivé lehessünk” (A thanasius: D e In
carnatione). Isten  em berré  létele azt jelenti, hogy 
Isten  m aga vette  m agára az em beri lé te t és életet 
annak  m inden vonatkozásában  és m éretében. 
M indaz lett, am ik mi vagyunk, és m egtapasztalta  
m indazt, am it mi m egtapasztaltunk, de igaz és bűn 
telen, tehá t m egváltó m ódon. Istennek  ilyen m ódon 
való alászállása m iközénk azonban azt jelenti, hogy 
az em berré  lett Istenben  és Isten  által mi m agunk 
vezette ttünk  el oda, hogy istenivé váljunk abban  
az értelem ben, hogy m egtapasztaljuk  Isten  h á ro m - 
egy azonosságának  m isztérium át, vagy ahogy A tha
nasius m ondja, hogy m egism erjük, hogy „a teológia 
így teljes a Szenthárom ságban  és ez az igaz és egyet
len kegyesség” (C ontra A rianos, 1:18), valam int ab 
ban  az értelem ben, hogy részesei leszünk az isteni 
term észet erejének, energiájának és tökéle tességé
nek, vagy N agy Szent Péter szavaival: „Az Ő  isteni 
ha talm a m inden t m egadott nekünk, am ire szüksé
günk van az élethez és a kegyességhez az Ő ism e
re te  által, aki elhívott m inket az Ő saját dicsőségébe

és jóságába... hogy... részesü lhessünk  az isteni te r
m észetben  és e lkerü lhessük  a rom lottságot ebben 
a világban, am elyet a gonosz kívánság okoz” (1Pét
1,3 k).

M ásrészt az az állítás, hogy Isten  em berivé lett, 
összekapcsolódik  a Szenthárom ság m isztérium ával. 
Isten  nem  a m aga istenségében  lett em ber, hanem  
m int az isteni H árom ság  szem élyei közül az egyik, 
de olyan értelem ben, hogy a Szenthárom ság m ásik 
két szem élye, akik osztoznak az egy istenségben  
azzal is, aki em berré  lett, valam ilyen m ódon szintén 
érintve vannak. Bizonyos, hogy az inkarnációban a 
teljes istenség  egyesült az em berséggel, „m ert 
Ő benne (Krisztusban) lakozik az istenségnek  egész 
teljessége testileg” (Kol 2,9), mégis nem  az istenség 
le tt em beri, hanem  m aga a szen thárom ság  m ásodik 
személye, vagy hogy ism ét A thanasiust idézzem: 
„Nem a Logos (isteni) lénye (uzia) (az istenség), ha
nem  Ő m aga (autosz) le tt em berivé” (C ontra A rianos 
1,11 k), vagy ahogy ugyancsak ő m ondja m áshol: 
„A Logos önm agát (heauton ) adta, hogy leszálljon 
és legyen olyan, m int a terem tm ényei” (C ontra A ri
anos 2,51. Vö. m ég C o n tra  Ar. 1,60, 62. 2,9; 11-12; 
13., 45., 46., 51., 53., 67. stb.). M ás szóval, az is
tenség  elsődlegesen a Szenthárom ság  egyik szem é
lyén keresztül van érintve az inkarnációban, de mi
vel a teljes Szenthárom ság  istenség, a teljes Szent
három ság  is érintve van.

A keresztyén hagyom ányban nyilván összefonó
dik egym ással a Szenthárom ság tém ája  m eg az in
karnáció  tém ája. Ez főként az egyház evangélium á
ban, h itvallásaiban és liturgiájában látható, de az 
Ó szövetségben is, ahol az inkarnáció az eljövendő 
valóság anticipációjaként vagy típusakén t jelenik  
meg.

Az evangélium , úgy értem  a liturgiában használt
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Evangélium  Könyve, a Ján o s 1,1 kk-val kezdődik, 
am ely összekapcsolja a Szenthárom ságot és az in
karnációt. E lőször a H árom ságra  utal Isten  neveivel: 
Logos, Élet és Világosság, s ezután közvetlenül té r 
át az inkarnációra  a legünnepélyesebb  és legköz
pon tibb  evangélium i m egállapítással: „Az Ige (a Lo
gos) testté  le tt” (Ján 1,14a). Itt a Szenthárom ság  az 
inkarnáció előfeltétele, de következm ényeivel olyan 
m egvilágításban, am elyet eb b en  az igében lá tha
tunk: „...és lá ttuk  az ő dicsőségét, m int az A tya egy
szülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelem m el 
és igazsággal” (Ján 1,14). Az inkarnáció válik az 
A tya, az egyszülött F iú és az élet Lelke S zen thá
rom ságának  az em berek  szám ára való m egm utat
kozása, m anifesztálódása kiinduló pontjává. S egy 
kissé később  úgy kerül össze a Szenthárom ság és 
az inkarnáció  az evangélium ban, m int az Isten  éle
téb en  való em beri részvétel alapja: „Úgy szerette  
Isten  a világot, hogy az Ő egyszülött F iát adta, hogy 
h a  valaki hiszen Ő benne, el ne vesszen, hanem  örök 
élete legyen” (Ján 3,16). A  trin itárius tém ának  ezt 
a m intáját, azaz m int az inkarnáció tém ájának  el
őfeltételét, valam int az inkarnáció tém ájának  m int 
a  Szenthárom ság  tém ája em berek  szám ára való 
m egm utatásának  előfeltételét és m int a S zen thá
rom ság  é letében  való em beri részvétel m ódját látjuk 
végigvezetve az egész Evangélium on, annak  négy
féle m ódozatában, János, M áté, Lukács és M árk 
szerint.

H a a H itvallás felé fordulunk, hasonló  m in tát ta 
lálunk. A N iceai H itvallás és á lta lában  valam ennyi 
ősi keresztelési hitvallás felépítése alap jában  véve 
trin itáriánus és inkarnációs. „Hiszünk egy m inden
ható  A tya Istenben... és egy Ú r Jézus K risztusban, 
az Isten  egyszülött Fiában... aki mi érettünk , em 
b erek ért és a mi üdvösségünkért alászállott a 
m ennyekből és te s te t öltött... és em berré  lett... és 
a Szentlélekben, a m egelevenítő  Ú rban, aki az A tyá
tól szárm azik.” A  m ásodik  cikkely m essze a leg
hosszabb, éppen  azért, m ert ez vezeti be az inkar
náció tém áját. S érdekes megfigyelni, hogy azzal, 
hogy ezt a m ásodik  cikkelyt Jézus K risztus nevével 
kezdi, s csak  azután m agyarázza meg, hogy Ő az 
Isten  Fia, aki é re ttünk  öltö tt te s te t és szenvedett, 
a H itvallás az inkarnációt állította a Szenthárom ság 
tém ájának  középpontjába, m in tha egyarán t akarná  
sugallni azt is, hogy a Szenthárom ság  előfeltételezi 
az inkarnációt, m eg azt is, hogy az inkarnáció  m a
nifesztálja és közli a Szenthárom ság  igazságát és 
kegyelm ét.

A trin itáriánus és az inkarnációs krisztológiai té 
m ák eme kombinációja a keleti orthodoxia liturgiá
jában , akár a napi officium ban, akár a sák ram en
tum okban, akár az istentiszteleti liturgiában, az or
thodox  isten im ádatnak  ta lán  a legjellem zőbb vo
nása. E nnek  talán  legegyszerűbb kifejezése az a 
m ozdulat, am elyet az o rthodox  papok  végeznek az 
ujjaikkal, am ikor Isten  á ldásá t közvetítik. Azzal, 
hogy egyik kezük három  ujját összekapcsolják m ásik 
kezük két ujjával, eleven bizonyságot tesznek a Szent
három ság és az inkarnáció közötti kapcsolatról. Ezt 
term észetesen még külön is hangsúlyozza a dikero t

rikera  (egy kettős és egy hárm as gyertyatartó) hasz
nálata a püspökök részéről a liturgiában. Valamennyi 
sákram entum , amely K risztusra utal bennünket és 
ezzel bevisz az inkarnáció  b irodalm ába, a S zen thá
rom ság  hívásával kezdődik  és központi ak tusa  tri
n itáriánus. Ez legfeltűnőbb a kereszteléskor, am e
lyet m indig a Szenthárom ság  nevében  három szoros 
felm erítéssel végzünk, amivel a keresz te lendő  a 
testté  le tt Ú rhoz kapcsolódik. Az esketési szerta r
tá sb an  m ind  a gyűrűk cseréje, m ind  a m egkoronázás 
trinitáriánus, s ugyanilyen a cerem oniális tánc is az 
Ú r asztala körül. Az ordináció rítu sában  három  ce
rem oniális körm enet van az oltár körül a p resb ite 
rekért, és három  püspök  szenteli fel az új püspököt. 
A Szenthárom ság  és az inkarnáció  között em e k ap 
csolatnak ta lán  legkidolgozottabb kifejezése m agá
b an  az istentiszteleti liturgiában látható, am ely az 
áldo tt Szenthárom ság  ünnepélyes kikiáltásával kez
dődik, m ajd  ism ételt trin itáriánus invokációkkal, ak
tusokkal és felkiáltásokkal folytatódik a S zen thá
rom ság im ádata, am elyek felism erhetően inkarná
ciós kon tex tu sb a  vannak  foglalva, hogy abból ki
bontakozzék Jézus K risztus egész m isztérium a a Fi
únak  a m ennyből való alászállásától és betlehem i 
szü letésétő l haláláig, tem etéséig, fe ltám adásáig  és 
m ennybem eneteléig. K ülönösen érdekes e liturgia 
kezdete. A  Szenthárom ság  áldo tt o rszágának m eg
nyitó k iáltása  közben az Evangélium  Könyvét, 
am ely a tes tté  lett U ra t jelképezi a szent asztalon 
vagy trónon, ahol van  egyelőre, felem elik és k e 
resz te t form ázva m ozgatják az an tim ensio  felett, így 
kapcsolva össze a S zenthárom ságot az inkarnáció
val. S ami áll itt a kezdetre, az érvényes az egész 
eucharistiára  is. Itt elő ttünk van a Szenthárom ság 
és az inkarnáció  k é t valóságán nyugvó hit kettős 
m isztérium ának a m egünneplése vagy kiábrázolása.

Ami az Ó szövetség  b izonyságtételét illeti e két 
tém a összekapcsolásáról, itt m indenek  előtt arra  
em lékeztethetünk, hogy m ár kezdetben  a te rem tés
k or az em ber a Szenthárom ság  képére és h aso n 
la tosságára  te rem te te tt („Terem tsünk em bert a mi 
k épünkre  és hason la tosságunkra” —  1M óz 1,26), 
ami keresztyén  kon tex tusban  K risztusra értendő, 
m int aki Isten  szakaszto tt képm ása. V an  egy igen 
feltűnő szakasz T ertu llianusnak  a D e resurrectione  
c. m űvében, am ely ezt a tém át kissé nyers an th ro 
pom orfizm usa ellenére is nagy ékesszólással fejti 
ki: „V alóban nagy dolog m ent végbe akkor, am ikor 
az az agyag (em berré) form álódott... G ondoljuk csak 
el, m ennyire lefoglalta Isten t és m ennyire odaszen 
te lte  m agát annak, hogy kinek a vonásait hozza elő 
kezével, szem ével, m unkájával, ítéletével, bö lcses
ségével, gondviselésével és legfőképpen szere
tetével. B árhogyan is gyúrta az agyagot, K risztusra 
gondolt, aki egy n ap  m ajd  em ber lesz, m ert a L o
gosnak  is olyan agyaggá és tes tté  kellett válnia, m int 
amilyen volt a világ akkor. E zért m ond ta  az A tya 
eleve a Fiúnak: ’T erem té  tehá t Isten  az em bert’, 
azaz azt a terem tm ényt, am elyet akkor form ált, ’az 
Isten  kép ére’, term észetesen  a K risztuséra, ’terem té 
őt’” (id. m űve 62. o.). D e az ószövetségi keresztyén 
exegézisben közhely az a m eggyőződés, hogy az
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egész Ó szövetség typologiailag és allegorikusan a 
Szenthárom ság  m ásodik  Szem élyének tes tté lé te lé 
ről tesz bizonyságot. B arnabás azt m ondja, hogy 
„M ózes, D ávid és Illés lá tta  a F iú eljövendő testé- 
lé te lé t” (vö. B arnabás levele, 12.9.). Ignatius azt 
m ondja, hogy „A próféták  Jézus K risztus szerint 
éltek... m ert az Ó  tanítványai voltak  a Lélek által.. 
Ő rá  néztek  előre, m int T anító jukra” (Levél a M ag
neziánusokhoz 8,1)... „...ők is h irde tték  az evangé
liumot, am ely a Jézus teste  (az inkarnáció), rem ény
ked tek  benne és várták  Ő t” (Levél a Philadelphia
iakhoz 5,2). Ju stinus m ártír az ószövetségi p rófé
ták ra  hivatkozik, hogy m egvédje Isten  F iának az 
inkarnáció ját azzal a vélem énnyel szem ben, amely 
szerint K risztus m águs volt, és p é ldakén t hozza fel, 
hogy É zsaiás k ifejezetten m egjövendölte (7,14) a 
F iú tes tté  léteiét egy Szűztől való születés által (Első 
A pologia 30. 33. Vö. m ég T ertullianus: D e Praescr... 
haeretic, 9,1-3), H ippolytus contra  N oetum  17, Phi
losophoum ena 10,33, O rigenes: D er Principiis 1. 
Pref. 4, 4.1.6, E usebius: P raeparatio  evangelica 1.10 
stb.). A zt is állítja, hogy Istennek  valam ennyi Ó szö
vetség-beli theophan ia-jában  (m egjelenésében) a 
Fiú volt az, aki ténylegesen m egjelent, s ezzel elő
készítette  ú tjá t az inkarnációhoz (uo. 63, Vö. m ég 
Dialogos 11. és 100.). Az egyik legfeltűnőbb eset 
ezzel kapcso la tban  az a híres szakasz Isten  böl
csességéről a Példabeszédek  könyvének 8. része 
20. és köv. verseiben, am elyet az egyházatyák az 
ariánus v itában  az inkarnáció  jegyében  értettek.

E b b en  a m egvilágításban nem  csoda, hogy a p a t
riasztikus teológiát általában a theologia  és az oi
konom ia  ke ttő s tém ájában  foglalják össze, m elyek 
közül az előbbi a Szenthárom ságra, az u tóbb i pedig 
az inkarnációra  vonatkozik. E bben  a p e rspek tívá
ban  az inkarnáció  sem m iképpen sem  volt a Szent
három ság  egy Isten  valam ilyen későbbi elgondolása. 
Az egyház h itében  valóban úgy szerepel a Szent
három ság, m int az inkarnáció  előfeltétele, az inkar
náció pedig  m int a Szenthárom ság  m egnyilvánulása 
és a kegyelm ében való részesülés. P róbáljuk m eg 
kifejteni ezt a hagyom ányból ve tt rövid tételekkel.

1. A  Szen thárom ság  m in t az inkarnáció  
előfeltétele

a) Az A tya m int az inkarnáció előfeltétele. Az 
inkarnáció t az A tya kezdem ényezi, am ikor m eg
szabja szerepét az isteni örök tanácsvégzésben. Ezt 
a felfogást tá rja  elénk kifejezetten  Pál apostol: „Ál
do tt legyen az Isten  és a mi U runknak, Jézus Krisz
tu snak  az Atyja, aki m egáldott m inket m inden  lelki 
áldással a m ennyekben  a K risztusban, a szerint, 
am int m agának  kiválasztott m inket Ő benne a világ 
te rem tetése  előtt, hogy legyünk m i szen tek  és fe d d 
hete tlenek  Ő előtte szeretet által, eleve elhatároz
ván, hogy m inket a m aga fiaivá fogad Jézus K risztus 
által, az Ő akara tjának  jó  kedve szerint, kegyelm e 
d icsőségének m agasztalására, am ellyel m egajándé
kozott m inket am a Szerelm esben” (Ef 1,3-6). A t
hanasius ezt úgy m agyarázza, hogy „mi előre m eg 
voltunk form álva Őbenne... hogy Ő nekünk  v ette te tt 
alapul, am ikor m agára  vette  a mi ökonóm iánkat...

hogy mi Ő rá  épülünk, m ivel Ő volt az alap m ár a 
világ kezdete  előtt... hogy a mi é letünk Jézus Krisz
tu sban  a lap ítta to tt m eg és készítte te tt el” (C ontra 
A rianos 2.76).

Az A tya ennek  előfeltételezését a te rem tés isteni 
te rvében  terem ti meg, am ely által a világ az Ő Lo
goszában/Fiában, Logosza/Fia által és Logoszá
ért/F iáért terem tetett. Pál apostol ezt így m ondja: 
„Ő benne te rem te tt minden... m indenek  Ő általa és 
Ő reá  nézve te rem te ttek” (Kol 1,16). A thanasius p e 
dig úgy m agyarázza, hogy a te rem tés csak Az által 
nyerhető  vissza, akiben terem tetett, nevezetesen  a 
L ogoszban (De Incarnatione 1.20).

Az A tya a F iú t az idők te ljességében  küldi el, 
hogy vigye végbe az inkarnációt és annak  m egváltó 
célját (G al 4,4).

Az A tya az Ő Lelkét a F iúnak és a Fiú által 
küldi el, hogy teljesítse az inkarnáció  célját. L ásd  
ezzel kapcso latban  a trin itáriánus aktus m in tájá t a 
mi U runk  m egkereszteltetésében.

b) A  Fiú m int az inkarnáció  előfeltétele. A  Fiú 
az Isten  örök tanácsvégzésében  ren d e lte te tt arra, 
hogy Ő legyen az, aki ezt végrehajtja. Vö. E f 1,3-6).
—  A  Fiú m ár a te rem tésko r ki volt jelölve, m int 
végrehajtásának  előfeltétele (Vö. Kol 1,12-20). — 
A  Fiú véghezviszi az inkarnációt (Vö. Ján  1,14, Fil 
2,8 kk). —  A  Fiú teljesíti az inkarnáció  célját.

c) A  Szentlélek m in t az inkarnáció előfeltétele. 
A  Szentlélek szü n eu d o ke i tó  Patri. (együtt vélekedik 
az Atyával) —  A  Szentlélek szünergei (együtt m un
kálkodik) a F iúval a terem tésben . —  A  Szentlélek 
hajtja  végre az inkarnáció  véghezvitelét a Fiú által. 
Vö. az angyali üdvözlet form áját és a Hitvallást.
—  A  Szentlélek a kulcs a testté  lett Fiú egész éle
téhez. L ásd  a beszám olókat U runk m egkeresztel
tetéséről, szolgálatáról, haláláról és feltám adásáról.
—  A  Szentlélek küldetik  pünkösdkor az A tyától a 
Fiú által, hogy teljesítse az inkarnáció célját az egy
házban, m ibennünk.

2. A z  inkarnáció m in t a Szen thárom ság  
m egnyila tkozása és a kegye lm ében  való 
részesedés.

a) A  Szenthárom ság  m anifesztálódás (m egnyilat
kozása) az inkarnációban. Az A tya kijelentése. Az 
evangélium ban a F iú je len ti ki az A tyát. L ásd  U runk 
kijelentéseit az evangélium ban az A tyáról, de kü
lönösen  válaszát Fülöp em e kérdésére : „M utasd 
m eg nekünk  az A tyát”.

A  Fiú kijelentése. Az evangélium ban az A tya je 
lenti ki a Fiút. L ásd  P é te r vallástételét C aesarea  
Philippinél.

A  m ásik V igasztaló kijelentése. Vö. Ján o s evan
gélium ának a Paraklétoszra, azaz a V igasztalóra vo
natkozó szakaszait, valam int azokat a szakaszokat, 
am elyekben az Ú r a Szentlélek ajándékáró l beszél, 
beleértve a p ü n kösdö t is.

A  Szenthárom ság  kijelentése az evangélium ok 
szerin t és az aposto lok kérügm ájában  (igehirdeté
sében). L ásd  azokat az ősi keresztelési form ulákat 
is, am elyek jelzik, hogy a K risztus szem élye je len ti 
ki a Szenthárom ság három  szem élyét, am ennyiben
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K risztus nevében  való keresztelés azonos az Atya, 
Fiú és Szentlélek nevében  végzett kereszteléssel.

b) R észesedés a Szenthárom ság  kegyelm ében az 
inkarnáció  által. Vö. különösen  a teljes Istenségnek 
testileg  a K risztusban való lakozása tém áját, vala
m int az A tyának, a F iúnak és a Szentiéleknek az 
egyházban való lakozása tém áját.

I I . H o g y a n  é r te lm e z z ü k  
a  N ic e a i  H it v a l lá s  m á s o d ik  c ik k e ly é t ?

A  N iceai H itvallás m ásodik  cikkelye, am ely a 
krisztológiával foglalkozik, szorosan követi az evan
gélium ot, am ennyiben először Isten  örökkévaló F iát 
m utatja  be, s azután té r rá  az inkarnáció  tém ájára. 
E bben  a hitcikkelyben valójában három  szakaszt 
kü lönböztethetünk  meg: az első K risztusnak m int 
a Szenthárom ság  m ásodik szem élyének isteni azo
n osságára  vonatkozik; a m ásodik  az inkarnációra; 
a harm adik  pedig  az Ő te s te t öltött életére, amely 
szorosan  összefügg az em berek  üdvözítésével. Em e 
három  szakasz m indegyike m in tha előfeltétele len
ne a következőnek. Jézus isteni szem élyisége szol
gálta tja  az a lapot az inkarnációhoz, az inkarnáció 
pedig  az üdvösség  alapja. D e vizsgáljuk m eg ezeket 
közelebbről.

Legelőször is arról hallunk, hogy kicsoda Jézus 
K risztus az Istenhez való viszonyában („És egy Ú r 
Jézus K risztusban, az Isten  F iában”). Ő a S zen thá
rom ság  m ásodik  szem élye, Isten  egyszülött Fia, aki 
az A tyától született m inden  időknek  előtte, aki ho
m ogén az Atyával, m int fény a fényből, ezért igaz 
Isten tő l való igaz Isten, Isten  term észetes sarja, aki 
gyökeresen  különbözik Isten  terem tm ényeitől. Ő 
konszubsztancionális (egylényű) az A tyával, azaz 
egy az A tyával lényében és azonosságában, amivel 
Ő egy is Vele és m egkülönböztethető  is Tőle, 
a m e n n y ib e n  az Istentől született, de nem  terem 
te te tt általa. A Fiú egylényegűsége (konszubsztan
cionalitása) az A tyával egyaránt je len t azonosságot 
és különbséget. Ezt keleten  legvilágosabban A tha
nasius állítja, N yugaton  pedig  H ilarius azonos című 
ira ta ikban: D e Synodis, am elyekben azzal érvelnek, 
hogy ha  a F iú lényében olyan, m int az A tya (h o 
m oiousios) és h a  Isten  lénye egy, akkor az egylényű 
(homoiusios) szóval m indkét igazságot vallhatjuk. 
A  patrisztikus hagyom ányban, am ely alkotja ennek 
a h itvallásnak a különös kon tex tusát, vagy Sitz-im - 
Leben-jét, az egylényegű kifejezéssel je lze tt azonos
ság az A tya és a F iú azonos lényére (uzia), vagy 
term észetére  (fü zisz ) utal, a különbség  pedig  az Ő 
hyposztaziszaikra (h üposzta ze isz) — , vagy szem é
lyeikre (proszöpa). Ezt különösen  a nagy k ap p ad ó 
ciai teológusok fe jte tték  ki, akik örökölték  is m eg 
tisztázták  is A thanasius hiteles tanítását. A  radikális 
kü lönbség  a Fiú és a terem tm ények  között m inde
nekelő tt az, hogy a Fiú született az A tyától, ezzel 
szem ben m inden m ás te rem te te tt általa. T ovábbá 
a niceai hagyom ány szerin t a Fiú születése, b á r fel
foghatatlan, úgy értendő, hogy az A tya Isten  lényé

ből (ek  té sz  uziasz tu Patrosz) való a sem m iből va
lóval (e x  u k  ontőn) e llentétben. Itt az A tya lénye 
m ind a hyposztazisz-át, m ind a lényeg-ét jelenti, 
azaz az A tya teljes egzisztenciáját, lé tezését (hü 
parxisz). A sem m iből te rem te tt lét jellem ez m inden 
m ás dolgot, am ely te rem te te tt általa. A  hitvallás m á
sodik cikkelyének ez az első szakasza valóban úgy 
állítja elénk a F iú isteni azonosságát, m int inkar
nációjának előfeltételét. Ő , Isten  örökkévaló, igaz 
és egylényű Fia, az inkarnáció tárgya.

Az isteni Fiú inkarn ációjáról szól ennek a m á
sodik  cikkelynek a m ásodik  szakasza („aki érettünk, 
az em berekért és a mi üdvösségünkért alászállott 
és te s te t öltött...” stb.). E bben  foglaltatik a Fiú alá
szállása a m ennyből, hogy együtt legyen terem tm é
nyeivel az Ő  te rem te tt életük sajá t szintjén. M ég 
pon tosabba, az foglaltatik benne, hogy a Fiú testté  
léteiével vagy em berivé léteiével azonosíto tta  m agát 
velünk. Itt a legfontosabb az, hogy Isten  örökkévaló 
és egyszülött F ia az inkarnáció  egyetlen tárgya. Ő 
maga, szem élyében és hyposztaziszában, vált testté  
(szarköthenta) és em berivé (enanthröpészanta ). 
Ezeknek a k ifejezéseknek az érte lm ét az tisztázta, 
am it az egyházatyák m ondtak  főként három  e re t
nekség  ellen, az apollinarizm us (4. század), a neo
torianizm us (5. század) és az eutychianizm us (5. szá
zad) ellen. Az első eretnekség  egyfajta új doketiz
m us volt (új, mivel nem  v ita tta  K risztus testének  
valóságát, m int a korai doketizm us, am ely teológiai 
dualizm us h irdetett, de tagad ta  K risztus racionális 
és eszm élő lelkének valóságát). A  m ásodik  e re tn ek 
ség egyfajta új ebionizm us, vagy sam osataneizm us 
volt (új, m ivel az inkarnációban  egy hyposztatikus 
Logos-nak az em ber Jézusban  való benne lakozását 
látta, ellen tétben  az olyan Logos-szal, aki pusztán  
isteni energia a dinam ikus m onarchizm us teológiai 
rendszerében). A  harm adik  ere tnekség  egyfajta új 
theopaschilizm us vagy patripassionizm us (Isten
vagy A tya-szenvedés) volt (új, mivel elfogadta az 
isteni és em beri term észet teljességét az inkarnáció 
előtt, de u tán a  m ár összezavarta őket).

A pollinarisnak az inkarnációról vallott olyan fel
fogása ellen, hogy az Isten Fia csak em beri húst és 
lélek nélküli em beri teste t vett magára, az egyház
atyák azt állították, hogy az inkarnált teljes em beri 
term észet „test és lélek, értelem  és eszm élet, s m ind
az, ami az em ber felépítéséhez tartozik” felöltését 
jelenti, kivéve a bűnt, am ely para füzin  (term észeten 
kívül) van. A nnak  a term észetnek, am elyet a Fiú 
az inkarnációban  m agára vett, igazi em beri azonos
sága különösen ezekből a szavakból derü l ki: „testet 
öltött... Szűz M áriából” (szarkothenta ... e k  M ariasz 
te sz  P arthenu ), Isten  örökkévaló F iának az igazi 
részvételét az szűzi szü letésben  pedig  ez a kifejezés 
m utatja: „Szent Lélektől” (ek  P h e u m a to sz  Hagiu).

A  nestorisnizm ussal szem ben, am ely azt tan íto t
ta, hogy az inkarnáció az Isten  F iának csak erkölcsi 
egyesülése egy bizonyos em beri lénnyel, az egy
házatyák azt állították, hogy az inkarnáció az Isten 
F iának term észetes egyesülése volt az em beri te r
m észettel. Az ő m egfogalm azásuk szerin t nem  úgy 
történ t, hogy a Isten  Fia belépett egy bizonyos em 
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berbe  (egy Jézusnak  nevezett közönséges em berbe), 
m int ahogy a pró fé ták  ese tében  történ t, hanem  Ő 
m aga le tt em berré. Ez azt je len ti hogy Jézus Krisz
tu sb an  nem  k é t szem ély vagy hypostasis, egy isteni 
és egy em beri, hanem  az istenség  és az em berség  
hypostatikus vagy szem élyes egyesülését láthatjuk, 
azaz a ké t te rm észet egyesül Isten  F iának egy sze
m élyében és hypostasisában . E rre  gondolt A lexand
riai Cyril, am ikor a tes tté  le tt Logos Isten  egy te r
m észetéről (m ia fü z isz  tu  Logu  szesza rko m en e), 
vagy hypostatikus egyesüléséről (h ü p o szta tiké  h e 
nózisz) beszélt, azonosítva itt a term észetet a hypos
tasis-szal és a személlyel. U gyanezt állította bizánci 
Leontios az enhypostasia  tanában , am ellyel az volt 
a célja, hogy hangsúlyozza K risztus egy isteni sze
m élyét, m int az által felvett em beri term észet on
tológiai be teljesü lésének  alapját. M ás szóval, Krisz
tus term észete  nem  anhypostatikus (anüpostatosz), 
hanem  enhypostatikus (enüposzta tosz) az Isten  Fi
ának  isteni hypostasis-ában, am ely ezáltal úgy lett 
em beri, hogy közben  isteni is m aradt. Ez lévén a 
dolgok állása, egyes m odern  teológusoknak az az 
állítása, hogy a patrisztikus krisztológia doketista, 
m ivel hiányzik belőle az em beri szem élyiség, csupán 
m egtévesztő  ürügy a neonesto rianus ere tnekség  
visszahozatalára.

Az eutychianizm ussal szem ben azt állítják az egy
házatyák, hogy a végtelen, nem -terem tett, isteni te r
m észetű  Isten  F iának a tes tté  lé te lében/em berré  lé
te lében  a te rem te tt em beri term észettel való egye
sülése nem  je len ti azt, hogy az előbbi egy csapásra  
m egszünteti az u tóbbit, m ely ese tben  elveszne az 
üdvösség  egész alapja, hanem  az előbbi közli bi
zonyos kifejezéseit, idióm áit (vagy tulajdonságait) 
az utóbbival, ami az em beri term észet üdvözülését 
és tökéle tessé  válását eredm ényezi Isten  örök te r
vével összhangban, ahogy m ajd  az idők te ljességé
ben  k onkré tan  lá tható  is lesz. Itt teh á t az em beri 
term észet istenivé válása  és a com m unicatio  id io 
m atum  (a kifejezések kom m unikációja vagy tu laj
donságok közlése) valósága forog kockán.

Az apollinarizm us és az eutychianizm us m onisz
tikusan, a nestorianizm us dualisztikusan értelm ezte 
az inkarnációt. M ind az pollinarizm us, m ind  a n e s
torianizm us elítélésével az egyházatyák úgy érte l
m ezték az inkarnációt, m int egységet a k e ttő sség 
b en  és k e ttő sséget az egységben, a hypostasis egy
ségét a term észet kettősségében . Így az inkarnáci
óban  a Szenthárom ság  m isztérium ának fo rd íto ttjá t 
láthatjuk. Az inkarnációban  —  A thanasius, G ergely 
teológus és Cyril szavaival —  nem  allo sz  k a i allosz, 
hanem  allo k a i allo (más és m ás, az előbbi hím 
nem ben, teh á t szem élyre vonatkozóan, az utóbbi 
sem leges nem ben, teh á t tárgyra  vagy fogalom ra vo
natkozóan) és h e is z  k a i h o  au tosz  (egy és ugyanaz, 
hím nem ben), azaz nem  egy és m ás személy, hanem  
egy és m ás term észet és egy és ugyanazon szem ély 
szerepel. A  Szenthárom ságban  nem  allo k a i allo, 
hanem  allosz k a i allosz ka i allosz és hen  ka i to  
auto  (egy és ugyanaz, sem leges nem ben), azaz nem  
m ás és m ás term észet, hanem  m ás és m ás és m ás 
szem ély szerepel, teh á t egy lény három  szem élyben.

A  kriszto lógiának ez az értelm ezése legvilágosab
b an  C yrilnek az antióchiaiakkal 433 -ban  tö rtén t k a 
tallagai-ában  (m egbékélésében) és a 451. évi chal
cedoni dogm atikus nyilatkozatban olvasható.

További tisztázást az ötödik és ha tod ik  öku
m enikus zsinat végzett, az előbbi a nestori té 
velygésnek ú jra  k apu t nyitó három  capitulum  
e re tnek  tan ításában  szereplő  dualizm us elítélésé
vel és K risztus összetett hyposis-ának (szü n th e 
to sz  hüposztazisz) hangsúlyozásával, az u tóbbi p e 
dig az apollinariai keveredésnek  és az autychosi 
m onofizita zavarnak  ú jra  kapu t nyitó m onenerg is
ta és m onotheletista  e re tnekség  elítélésével, va
lam int annak  hangsúlyozásával, hogy az inkarná
cióban kétféle term észetű  energiával és kétféle 
te rm észetű  akarattal, az istenivel és az em berivel 
van  dolgunk, s nem  elvont, e lferd íte tt és gonosz 
szem élyes energiával és akarattal. E  zsinatok H o 
roi-ai (H atárvonások) örök érvényűek az o rtodox  
keresztyénség  szám ára és igen ékesszólóan v an 
nak  m egfogalm azva Sophronius jeruzsálem i p a t
riarcha  zsinati Levelében.

A z  inkarnáció szoteriológiai je llege

N agyon je len tős az, hogy a H itvallásnak az Isten  
F ia inkarnációjával foglalkozó m ásodik  cikkelye szí
vében  az a kifejezett állítás olvasható, hogy m indez 
érettünk, a mi üdvösségünkért történik. Az üdvös
ség alapját egyaránt képezi az isteni és em beri te r
m észet egyesülése Isten  örökkévaló F iának a sze
m élyében és hypostasisában  azáltal, hogy alászállott 
a m ennyből, az Ő szarközisz-áb an  (testté lételében) 
a Szentlélektől és Szűz M áriától és enarhtöpezisz- 
ében  (em berré léteiében), valam int az élete is, amely 
a Fiú keresztre  feszítése, szenvedése, feltám adása, 
m ennybem enetele, az A tya jo b b ján  való helyet fog
lalása, d icsőséges újraeljövetele, a m inden  em ber 
fe le tt való ítéletté és örökké tartó  u ra lkodása  ha
talm as ak tusaiban  csúcsosodik ki.

Valam ennyi fenti állítás a következő igen lénye
gesen idevágó tém ák további m egfontolását kívánják:

—  Az inkarnáció, m int kapocs a te rem tés és a 
m egváltás között.

—  Az inkarnáció  és a bűneset.
—  Az inkarn ácó és az em beriség.
—  Az inkarnáció és az exchatalógia azaz az in 

karnáció  ideje, m int „az idők teljesség”, „a korszakok 
bete ljesedése”.

I I .  M e ly e k  a  fő  m e g v ita ta n d ó  
k é r d é s k ö r ö k  a z  e l f o g a d o t t  
N y i la t k o z a t r a  t e k in t e t t e l?

Itt a leglényegesebb tém ákat soroljuk fel:
—  A  S zenthárom ság  m int az inkarnáció előfel

tétele.
—  Isten  F iának  szem élye és hypostasisa, m int 

az inkarnáció kulcsa.
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—  Az is ten ség  és em berség  egyesülése az in
karnációba.

—  Az inkarnáció  következm ényei Isten  F iának 
szem élyére és hypostasisára  nézve (em berré válás).

—  Az inkarnáció  és az üdvösség.

—  Az inkarnáció és a terem tés.
— Az inkarnáció  és az eschaton.

dr. George D. Dragas 
pro topresb iter  

(Fordította: F ü k ő  D ezső)

Az inkarnáció és a Szentháromság

A Krisztus tisztségeiben gyökeredző két tanítás

A  Szenthárom ságról és az inkarnációról szóló ta
n ítást m indig úgy tekintették , m int a keresztyén  hit 
ké t fő  pillérét. Együtt ad ják  a k ere te t a terem tés 
és az üdvözítés teljes keresztyén  értelm ezéséhez a 
h itre  és az életre való vonatkozásában.

A  ké t tan ítás alapvető  jellege kitűnik abból, hogy 
az első ha t ökum enikus zsinat főként ezekkel fog
lalkozott: a Szenthárom ság volt a niceai zsinat (325) 
központi tém ája, az inkarnáció  és a ké t term észet 
hypostatikus egysége K risztusban az efézusié (431), 
a  chalcedonié (451), valam int a m ásodik  és a h a r
m adik  konstantinápolyi zsinaté (553, illetve 680). 
A  fordulóponto t je len tő  első konstan tinápoly i zsinat 
(381) egyarán t foglalkozott a Szenthárom sággal és 
az inkarnációval: A ncyrai M arcellus m odalizm usá
val szem ben K risztus örökkévaló hypostasis-ának 
örökös szabályát szögezte le ;1 M acedonius köve
tőivel szem ben a Lélek istenségét vallo tta;2 A pol
linaris követőivel szem ben pedig  Jézus szűztől való 
születését, valam int kereszthalálát és tem etésé t 
hangsúlyozta.

K onzultációnk legutóbbi összejövetelén megvi
tattuk. hogy milyen viszonyban van  egym ással a 
Szentírásnak m eg az egyházatyáknak tan ítása  a 
Szenthárom ságról. A rra  a végkövetkeztetésre ju 
to ttunk, hogy az első egyházatyák tan ítása  m eg 
a N icea-K onstantinápolyi H itvallás te ljesen  az 
aposto lok tan ításán  és az Ú jszövetségen alapult. 
M ai kérdésünk  az, hogy hogyan közelítsünk az 
inkarnáció  dogm ájához. Pontosabban , mi a vi
szony e két alapvető tanítás között? Megelőzi-e a 
teológiában a Szenthárom ság tana  az inkarnációról 
szóló tanítást, úgyhogy az u tóbbi az előbbinek kö
vetkezm énye? V agy az inkarnáció-e a S zen thá
rom ság  hitének alapja?

Szám os teológiai dolgozat foglalkozott a Szent
három sággal úgy, m int ami m egelőzi az inkarnációt.4 
O ntológiailag ez az eljárás a helyes: a Szen thárom 
ság örökkévaló, teh á t m egelőzi az inkarnációt, am ely 
az idő  egy bizonyos pon tján  kezdődött. Ebből azon
ban  helytelen lenne azt következtetni, hogy az in 
karnáció t illető h itünk  epistem ológiailag (a felism e
rés tekintetében) a Szenthárom ság tanábó l ered, 
vagy hogy így keletkezett históriailag.

Történetileg  szólva ta lán  érthe tőbb  lenne az az 
érvelés, hogy az inkarnáció  hite m egelőzte a Szent- 
három ság  hitét. N agyon valószínűtlen ugyanis, hogy 
az őskeresztyének  a héber B ibliában o lvashattak  a

Szenthárom ságról, viszont a Jézus K risztusról szer
zett tudom ásuk  alapján  m eg voltak győződve róla. 
Így teh á t a rra  a következtetésre  lehet ju tni, hogy 
a keresztyének  előbb ism erték  fel, hogy Jézus a 
tes tb en  m egjelent Isten, s csak később  tudatosu lt 
bennük, hogy itt isteni szem élyek három ságával van 
dolguk.

Ezzel a m ásodik  m egközelítéssel kapcso latban  
az a problém a, hogy egy szigorúan m onotheisztikus 
hit a legnagyobb valószínűséggel úgy tek in te tt J é 
zusra, m int em berre, akin keresztü l Isten  Lelke 
m unkálkodo tt és akiben Isten  kijelentette  m agát. 
N em  látszik valószínűnek, hogy az őskeresztyének 
k ikövetkeztethették  volna az isteni szem élyek 
Szenthárom ságát, ha  csak előbb fel nem  ism erték, 
hogy Jézus és a Szentlélek m eg Jézus és az A tya 
közötti viszony időtlen.

Szerintem  legjobb lesz, h a  a Szenthárom ság taná t 
is m eg az inkarn ációét is egym ástól függetlenül ki
alakult tan ításkén t tárgyaljuk, m ég ha  szorosan 
összekapcsolódnak  is egym ással. Egyik sem  szár
m azott a m ásikból epistem ologiailag vagy h isto ria
ilag. Inkább  m indkettő  erősen  Jézus K risztus sze
m élyében és m unkájában  gyökerezett, am ikor a h é 
b e r Biblia képeinek  (típusainak) jegyében  fogták fel 
e tanításokat.

E redm ényeinket előlegezve és a dolgot töm ö
ren  összefoglalva, ezt m ondhatjuk : A  S zenthárom 
ságról szóló tan ítás annak  felism eréséből ered, 
hogy Jézu sn a k  Is ten h ez  való viszonyában  (Istentől 
való kü ldetésében , Istenhez való im ádságában  és 
Istenhez való v isszatérésében) örökkévaló vi
szonnyal van  dolgunk az isteni lényben. A  Niceai 
H itvallás szerin t K risztus hom ousios  (egylényű) Is
tennel, az A tyával. Az inkarnáció tan a  pedig  ab 
ból a felism erésből ered , hogy Jé zu sn a k  hozzánk, 
m in t az ő  nép éh ez  fű ző d ő  viszonyában  Isten  Igéje 
vagy Bölcsessége áll elő ttünk em beri alakban. A 
C halcedoni H itvallás szerin t K risztus hom oiousios  
(hasonló lényegű) velünk.

Először az inkarnáció  fogalm ának je len tésé t te 
kintem  át az Ú jszövetségben és a N iceai H itval
lásban. Ezen az alapon kim utatom , hogy az inkar
náció hite nem  a Szenthárom ságról szóló tan ításból 
vezethető  le. Ez pedig  elvezet K risztus hagyom á
nyos hárm as tiszte (trip lex m unus)  a lapvető szere
pének  m egtárgyalásához a ké t tan ítás m eghatáro
zásában.
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A z  inkarnáció és a Szen thárom ság

Az Ú jszövetségben az a gondolat, hogy az Ige 
tes tté  lett, k ifejezetten ké t szövegrészben olvasható. 
A  legism ertebb a Ján  1,14, de ugyanez az alapvető 
gondolat található  egy ősi him nuszban, am elyet az 
1Tim  3,16 idéz:
Ján  1,14: „S az Ige tes tté  le tt (szarx egeneto; la

tinul: caro fac tum  est) és lakozék m i
közöttünk”

1T im 3 ,1 6 : „Isten m egjelent tes tb en  (efaneró thé en 
szarki; latinul: m anifesta tum  e s t in car
né), igaznak bizonyult lélekben...”

E  szövegek alapján kap ja  az „inkarnáció” fogalm a 
elsődleges je len tésé t abból a kezdeti esem ényből, 
hogy az Ige tes tté  le tt (vagy: m egjelent testben).

Ez a kezdeti esem ény feltehetőleg a szűztől való 
születés volt,6 b á r egyes tudósok  tagadják, hogy 
akár János, akár Pál gondolt volna erre. Az inkar
náció esem énye azonban  a szó tu la jdonképpeni ér
te lm ében  tö b b e t foglal m agába, m int pusztán  egy 
kezdeti esem ényt. A  dolgok am az állását is jelenti, 
am elyet ez az esem ény te rem te tt meg: az isteni és 
em beri term észet hypostatikus egyesülését Jézus 
K risztus szem élyében. S a Ján  1,14 így folytatódik:

„...és az Ig e  te s tté  le tt és la ko zék  m ikö zö ttünk, 
és lá ttu k  az Ő  dicsőségét, m in t az A tya  egy
szü lö ttjének  dicsőségét, ak i teljes vala k e g y e 
lem m el és igazsággal”

Istennek  em beri testben  lakozása valam i egészen 
új, Izráel tö rtén e téb en  példátlan  dolog volt. És tartós 
is. Az inkarnáció k iterjed t a tö rténeti Jézus egész 
életére: m egaláztato tt állapotára; de k iterjed  a fel
m agasztalt K risztus jelenlegi állapotára, am int az 
A tya jo b b ján  ül; s ki fog terjedn i K risztus örökké
való uralm ának  jöven d ő  állapotára is.7 A  dolgok 
jelenlegi állása teh á t egészen m ás, m int a hellenista 
egyiptom i istenek  ideiglenes földi m egjelenései, 
vagy V isnu tes tté  lételei.8 Példátlan  az egész em beri 
tö rténetben .

A  N iceai H itvallás k on tex tusában  az inkarnáció 
a görög szarkothenta  (soristos passivum  partici
pium  accusativusban) kifejezésre van alapítva, ami 
ezt je len ti: „testté té te te tt”, vagy: „m egtestesült 
lett”, s la tin ra  így fordíto tták: incarnatus est (eb
ből e red  a latin és sok-sok m ás nyelvi „incarnatio” 
=  testté  létei fogalma). A  H itvallásban van egy 
párhuzam os görög kifejezés is: enanthropeszanta, 
ami ezt jelenti: „em berré té te te tt” vagy: „em ber/em 
beri le tt” (latinul: hom o  factus est). A kárcsak  a 
jánosi sarx egeneto, ezek a kifejezések is azt a kez
deti esem ényt jelölik, am elyben az örökkévaló Ige 
egyesült az em beri testtel: „...alászállott a m ennyek
ből és teste t öltött a Szentiélekből és Szűz M ári
ából, és em berré  le tt”.

Az inkarnáció azonban a hitvallásban is m eg az 
evangélium ban is többe t je len t egy pusztán  kezdeti 
esem énynél, s szűztől való születésnél. A  dolgoknak 
azt az állását is jelenti, am elyet ez az esem ény te 

rem tett meg. A  hitvallás való jában négy külön sza
kaszt ír le Jézus életében:

1) Ö rökkévaló fiúságát az A tyával (az inkarnáció 
előtt), am inek nincs kezdete;

2) a m egaláztatás állapotát (a szűztől való szü
letéstő l a kereszthalálig);

3) felm agasztaltatása  jelenlegi állapotát (a feltá
m adástó l a paruziáig);

4) Krisztus jövendő  uralmát, am elynek nincs vége. 
Az inkarnáció em e fokozatok közül a m ásodikra,

a h arm ad ik ra  és a negyedikre terjed  ki:

„...érettünk, em berekért és a m i üdvösségün
k é r t alászállott a m ennyekből, és te s te t öltö tt 
a Szen tié lekb ő l és S zű z  M áriából és em berré  
lett. M eg feszítte te tt ére ttünk  Poncius Pilátus 
alatt és szenvedett, és e ltem ette te tt és har
m adnapra  feltám adott... és fe lm én e  a 
m en n y e k b e  és üle az A tya  jo b b ja  fe lő l és 
ism é t e ljövend  íté ln i é lőket és holtakat; az  
Ő országának nem  le sz  vége.”

M indem e fokozatok em beri te s tb en  hajta tnak  
végre és benne foglaltatnak az inkarnációban.

A  H itvallás m ásodik  cikkelyének elsődleges góc
pon tja  teh á t a szó tágabb  értelm ében  ve tt testté  
lé te l. Az inkarnációt azonban  a fen t felsorolt foko
zatok elsője előzi meg, am elyben K risztus fé lreért
hetetlenül a Szenthárom ság  m ásodik szem élyeként 
határoztatik  meg, m int „egylényű az A tyával”. Azt 
jelenti-e ez, hogy az inkarnáció  a Szenthárom ság 
következm énye ?

A  latin  „Q uicunque vult”-tal ellentétben, ahogy 
hagyom ányosan szoktak hivatkozni az A thanasius- 
féle H itvallásra, a N iceai H itvallás nem  kezdődik  
a Szenthárom ság  form ális kijelentésével. A Szent- 
három ság  tan á t m indhárom  hitcikkely kere tének  té 
telezi fel, olyan keretnek, am ely m ár az Ú jszövet
ségben m egállapíttatott, ahogy ebben  m inszki gyű
lésünkön egyet is é rte ttü n k  (1K or 8,6; 12,4-6; E f 
4,4-6).9

A  H itvallásban a trin itáriánus k ere t igazi biblikus 
m ódon inkább  paralelizm usok által ábrázoltatik, 
m int form ális állítással (ahogy a Q uicunque vult- 
ban). E zeket a párhuzam okat a Szenthárom ság h á 
rom  szem élye között a következőképpen  m u ta th a t
ju k  ki:

Hiszünk...
egy Istenben ,

a M indenható  A tyában,
m enny és föld T erem tőjében;

egy Ú rban,
az A tya egyszülöttjében,

aki által te rem te te tt m inden;
a Szentiélekben,

aki az A tyától szárm azik, 
az éle t U rában  és A dom ányo
zójában.10

A  H itvallás szerint teh á t m indhárom  szem ély hi
tünk  tárgya; m indhárom  szem ély T erem tő; a m á
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sodik és a harm adik  szem ély az A tyától szárm azik 
(vagy a 318  niceai egyházatya H itvallásának sza
vaival. „az A tya uzia-jától”, azaz lényétől). D e ezek 
az igazságok nincsenek  így külön-külön leszögezve, 
az egyetem es k ere t fejezi ki ezeket. Ez nem  je len ti 
azt, hogy a hitcikkelyek tarta lm a a Szenthárom ság 
dogm ájából vezethető  le. Inkább  ezek töltik ki és 
teszik valóságossá, bizonyítják azt.

M ás szóval, a N iceai H itvallás szerves egészként 
áll előttünk, nem  logikai levezetések sorozataként. 
Ezt a H itvallást nem  kell úgy olvasni, m in tha a m á
sodik cikkely az elsőből következnék, a harm adik  
pedig  a m ásodikból. A  m ásodik  cikkely a F iúra  össz
pontosítja  a figyelmet, de nyilván b enne  van  a Lélek 
je lenvalósága és m űködése is („testet öltö tt a Szent
lélekből").

H asonlóképpen, az első cikkely az A tyára irá
nyítja a figyelmet, de az A tyát úgy írja le, hogy 
m ár feltételezi az örökkévaló Fiú je len létét. A m ikor 
az első cikkely Isten t „Atyá”-nak nevezi, ez nem  
úgy értendő, m int csak az egyik címe, m int a „M in
denha tó” vagy „a m enny és föld T erem tője”, am ely 
Isten t a terem tésse l hozza kapcso latba, hanem  ez 
m ár u talás a Fiú örökkévaló je len létére. A  patrisz 
tikus gondolkodás szerin t Isten  nem  lehet igazán 
A tya az egylényegű Fiú nélkül.11

A m ikor pedig  Isten t „a m enny és föld és m inden  
lá tható  és lá tha ta tlan  dolog T erem tőjé ”-nek nevezi, 
abban  a „láthatatlanok”-on az angyalok és ark an 
gyalok is értendők, de sem  a Fiú, aki „az A tyától 
nem zetett”, teh á t nem  terem tetett, sem  a Szentlélek, 
aki „az A tyától szárm azik”.

U gyanaz az organikus jelleg, am ely jellem zi a H it
vallás egészét, vonatkozik m agában véve a m ásodik  
hitcikkelyre is. Ezt is holisztikusan  kell értelm ezni. 
A hogy nincs m ás A tya, m int a F iú A tyja, ugyanúgy 
nincs m ás Fiú sem, m int az, aki

„miérettünk, em b erekért és a m i ü d vö ssé
g ü n kér t alászállott a m e n n yekb ő l és tes te t 
ö ltö tt a S zen tié lekbő l és S zű z  M áriából és 
em berré  lett. M eg feszítte te tt ére ttü n k  Poncius 
Pilátus alatt és szen ved e tt és eltem ette te tt, 
és harm adnapra fe ltá m a d o tt”.

Vagy ugyanez János evangélium ának szavaival: 
nincs m ás Ige, m int az, aki „testté lett és lakozék 
m iközöttünk és lá ttuk  az Ő dicsőségét” (Ján 1,14). 
Az evangélium  olyanoknak íra to tt és a H itvallások 
olyanok részére  szerkesztettek , akik m ár m egism er
té k  Jézus, m in t U rukat és M egváltójukat.

Az inkarnáció  teh á t éppen  úgy nem  a S zen thá
rom ság  m ásodik  szem élyének prae-existentia-jából 
vezettetik  le, m int ahogy a m ásodik  szem ély sem  
abból, am it az első cikkely az A tyáról m o ndhat el. 
Inkább  úgy van, hogy a m ásodik  szem ély örökké
való term észetének  le írása  előfeltételezi tudom á
sunkat arról, hogy ez az, akinek élete, halála és 
fe ltám adása  a mi üdvösségünk alapja. Ez vezet el 
a jóváté te lnek  és azoknak a szerepeknek  fontolóra 
vételéhez, am elyeket Jézus „érettünk és a mi ü d 
vösségünkért” vett m agára élete esem ényeiben.

K risztus tisztségeinek a lapvető  szerepe

Ú jabban  a nyugati teológiában sok vita folyt arról, 
hogy mi a krisztológia helyes kiinduló pontja. „Fel
ülről” induljunk-e el, Isten  örökkévaló Fiától és úgy 
halad junk  lefelé a tö rténeti Jézus életéhez? Vagy 
kezdjük „alulról”, a tö rténeti Jézusból indulva ki, 
és így halad junk  felfelé a Szenthárom ság Istenig?

Az a lternatívákat gyakran K risztus „két te rm é
szete” jegyében  értik. A  felülről való elindulás 
egyenlő azzal, hogy a Szenthárom ság m ásodik  sze
m élyének, az isteni Igének létével kezdjük és azt 
p róbáljuk  m egérteni, hogyan egyesül ez az isteni 
term észet az em ber Jézussal. Az alulról való elin
dulás pedig  azt jelenti, hogy az em beri term észettel, 
a „történeti Jézussal” kezdjük és m egpróbáljuk fel
ism erni benne az istenit.

V alószínűleg sohasem  fogjuk m egtudni, hogy az 
első tanítványok hogyan ju to ttak  el Jézusba, m int 
U rukba és K risztusunk b a  vete tt hitre. M áté 16 sze
rin t ezt közvetlenül az A tya Isten  je len te tte  ki: „M ert 
nem  tes t és vér je len te tte  ezt m eg neked, hanem  
az én  m ennyei A tyám ” (M át 16,17, vö. M át 3,17; 
17,5).

A  tanítványok talán  nem  is tu d n ák  visszaidézni 
azokat a lépéseket, am elyekkel elju to ttak  hitükhöz, 
h a  szem élyesen szó lhatnánk hozzájuk és kérdeznők  
m eg őket. V alóban, egy következetes folyam at 
egyes lépéseinek  a fogalm a —  bárm ilyen kedves 
is ez a m odern, ipari nem zedék  szívének —  nem  
a m egfelelő kategória  a Szentírással való foglalko
zásban.

T ovábbi vizsgálódásunk egyik tém ájának  aján
lanám  azokat a je len tő s  különbségeket, am elyek a 
hagyom ányos (akár héber, akár görög) tá rsadalm ak  
és a m odern  ipari tá rsadalm ak  között ta lá lhatók  a 
m egism erés folyam atának m egértésében. H a nem  
érzékeljük finom an ezeket a különbségeket, azt koc
káztatjuk, hogy egyáltalán nem  m egfelelő m ódon 
erőszakoljuk a következtető, vitatkozó eljárásokat 
a  Szentírás és a H itvallás sajátos gondolatvilágára.

A m it tudunk, az az, hogy Jézust m ár az Ú jszö
vetség  legrégibb szövegeiben is „Krisztus"-nak, 
„Úr”-nak és „Isten Fiá”-nak vallják. J é z u s  a Krisz
tu s”, "J é z u s  az Ú r” és J é z u s  az Isten  Fia”, ezek az 
egyház legkorábbi hitvallási kijelentései közé ta r
toznak .12 M ás bibliai hitvallások azt állítják, hogy 
K risztus a mi b űne inkért halt meg, a mi m egiga
zu lásunkért tám ad t fel és azért m ent a m ennybe, 
hogy Isten  trónusánál esedezzék  é re ttü n k .13

Az találjuk tehát, hogy am ennyire felism erhetjük 
a teológia fe jlődésének  első fokozatait, o tt Jézust 
az Ó szövetség  fogalm ainak és képeinek  (típusainak) 
jegyében  ism erték  és vallották meg. A m int látszik, 
az evangélium i hit sem  nem  „felülről”, sem  nem  
„alulról” kezdődött, hanem  Isten  jelenvalóságának  
korábbi m egértéséből és a héber Biblia ígéreteiből 
szü letett meg.

Ezt a következtetést m egerősítik  azok a tö rté 
netek, am elyek az apostolok elhívását m ondják  el. 
Jézus felszólításának: „Kövess engem !” és a tan ít
ványok azonnali válaszának (M át 4 ,19-20; 8,19-22;
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9,9) szűkszavúsága azt jelzi, hogy Jézusban  m ár 
szolgálata legelső fokozatain is olyan p ró fé tá t láttak, 
m int Illés, vagy esetleg  m agát a M essiást ism erték  
fel benne. Így teh á t a „történeti Jézu s” sohasem  
szigetelődött el azoktól a szerepektől vagy típusoktól, 
am elyeket Jézusnak  hitük szerin t be kellett töltenie.

Fonto lgatásaink  m ásodik  tém ájául teh á t a „fe
lülről” vagy „alulról” kérd ésén ek  gyüm ölcstelen vi
tá ja  helyett a sokkal lényegesebb különbségeket ja 
vaslom  a hagyom ányos zsidó társadalom  m eg a m o
d e m  ipari tá rsada lm ak  között az em beri term észet 
m egértésé t illetően. Ahogy P e te r Berger  és m ások 
kim utatták , a hagyom ányos társadalm ak  tagjai úgy 
ö ltö tték  m agukra családi és hivatásbeli szerepüket, 
ahogy a m odern  elvilágiasodott em berek  m ár 
nem .14

A  Bibliát tanulm ányozó m ai nyugati tudós h a tá 
rozo ttan  hátrányban  van am iatt, hogy olyan kultúra  
gyerm eke, am ely különbséget tesz az egyén meg 
az életben  vállalt szerepei között. A  „puszta én” 
fogalm ának m egalkotásával gyakran elvonatkoztat
ju k  m agunkat m inden  társadalm i viszonyulástól, ső t 
m ég a családi kötelékektől is. Úgy beszélünk  a „ka
lapviselés”-ről m eg a „m unkaköri elvárásoknak  
m egfelelő m agata rtás”-ról, m in tha ezek teljesen kí
vül esnének  belső  term észetünkön.

Ezzel szem ben a hagyom ányos tá rsada lm ak  em 
berei azok voltak, am it csináltak. C saládnevüket, 
foglalkozásukat, örökölt é rtékeiket úgy tekintették , 
m int sa já t énjük vonásait. H ogy egy történelm i pé l
d á t idézzek: H a  valaki m eg akarná  írni I. K ároly 
király életrajzát, nem  tek in thetne  el attól, hogy ő 
S tuart volt, továbbá Skócia m eg A nglia királya (jog 
szerint), és nem  gondo lhatna rá  úgy, m int egy m ai 
érte lem ben  v e tt egyénre. Ugyanígy nem  rek o n stru 
álhatjuk  a „történeti Jézu st”, h a  elválasztjuk őt a 
zsidó próféta, a M essiás és a m ártír szerepétől, am e
lyeket elvállalt. Teológiailag szólva, „Krisztus tisz t
ségei” szerves részei „Krisztus szem élyé"-nek.

E zért úgy gondolom , hogy egy p usz tán  „funkci
onális” krisztológia m odern  fogalm át alkalm azha
tatlannak kell tartanunk a Szentírás korának em be
reire. A  funkcionális krisztológia úgy tek in t Jézusra, 
m int aki egy p ró fé ta  szerepében  beszélt Isten  h e 
lyett, vagy a M essiás szerepében  cselekedett Isten  
helyett. Feltételezi, hogy Jézus elválasztható ezektől 
a szerepektől, m in tha ezek sem m it sem  m o n d an á
nak  nekünk  az Ő belső  term észetéről. Ilyen ese tben  
Jézus isteni azonosságának  elveszítésében valójá
ban  az tükröződik, hogy a m ai em ber elveszítette 
önazonosságának  érzetét. Bárm ennyire nehezünkre 
esik is korunkban  k ib o n tak o zn u n k  a „puszta én” 
kultuszából, ezt a betegséget sem m iképpen sem  ve
títhetjük  vissza az Ú jszövetség korába.

N os tehát, h a  inkább  K risztus tisztségeit, m int 
a k é t term észe te t tekin tjük  kiinduló pontnak , azt 
tapasztaljuk , hogy a ké t term észetrő l és a három  
szem élyről szóló tan ítás —  az inkarnáció  és a Szent
három ság  tan a  —  term észetesen  következik az Ú j
szövetség bizonyságtételéből —  m indegyik a m aga 
m ódján. K risztus hagyom ányos tisztségeiből m eg
láthatjuk, hogy Ő volt az Isten  Igéje, Bölcsessége

és egyszülött F ia (a Szenthárom ság  dogm ájának 
alapja). U gyanezekből a tisztségekből lá thatjuk  m eg 
azt is, hogy Isten  Igéje tes tté  lett, szenvedett és 
m eghalt é re ttünk  (az inkarnáció). E nnek  részletes 
kidolgozása m a m u tv á lla lk o z á s  lenne, de m egkí
sérlem  felvázolni körvonalait.

1. Jé zu s  m in t pró fé ta  és m in t Isten  Igéje
V együk először Jézus prófétai tisztét. Az nyil

vánvaló, hogy kortársa i úgy tek in te ttek  Jézusra, 
m int p ró fé tá ra .15 Az Ú jszövetség  valóban úgy festi 
le Jézust, m int aki te ljesen  m egfelel am az excha
tologikus p ró fé ta  szerepének, akire várt a zsidó nép. 
E nnek  a p ró fé tának  „Illés lelkével és erejével” kel
le tt já rn ia  (Luk 1,17; vö. M al 4,5-6) s „olyan p ró 
fé tának  kellett lennie, m int M ózes”, akit az Isten  
„tám aszt” a zsidóknak. Ez a várakozás M ózesnek 
a D euteronom ium  18 ,15-ben lejegyzett szavain ala
p u lt:16

„Prófétát tám aszt n é k e d  az Úr, a te  Is ten ed  
teközüled, a te atyádfiai közül, olyat m in t  
én, azt hallgassátok!" (5M óz 18,16).

A  klasszikus p ró fé tákat egyaránt tetteikből és 
szavaikból lehe te tt felism erni. M ózes nem  csak h ir
dette  Izráel népének  szabadulását, hanem  ki is ve
zette őket a szolgaság házából és táp lá lta  őket a 
pusztában . Illés és Elizeus nem  csak kihívták m aguk 
ellen nagy beszédeikkel koruk  politikai ha ta lm as
ságait, hanem  betegeket is gyógyítottak és az éhe
zőknek is ad tak  enni (1Kir 17,8-24; 2K ir 5,1-14; 
Luk 4,25-27).

Jézus szavai és te tte i e g y a rá n t a rra  m utatnak, 
hogy ő a várva-várt próféta. M iként Illés és Elizeus, 
ő is gyógyította a betegeket, m egvendégelte az éhe
zőket. M iként M ózes, új szabadságot h irdetett, új 
szövetséget szerzett és azt a saját vérével pecsételte  
meg.

D e Jézus több  volt, m int próféta: Ő Isten  testté  
le tt Igéje volt. A  klasszikus pró fé ták  az Istentől k a 
p o tt szavakat m ondták  tovább: „Így szólt az Ú r...” 
Jézus azonban saját hatalm ánál fogva beszélt: „Hal
lottátok, hogy m egm ondatott... én pedig  az m ondom  
néktek...” és „Bizony, bizony m ondom  néktek...”17 
R aym ond B row n  m egállapítja: „Úgy látszik, azt kell 
feltételeznünk, hogy az Ige nem  elérkezett hozzá, 
hanem  m áris ná la  volt —  am it János így fogalmaz 
meg: Ő volt az Ig e ”18

H asonlóképpen, m íg a klasszikus próféták , mi
k én t M ózes is, a rra  szólították fel a népet, hogy a 
T órának  való engedelm esség m egújításában köves
sék  őket, Jézus azt k ívánta  tőlük, hogy m ég annak  
kockáztatásával is őt kövessék, ha  ezzel m egsértik  
a T óra  egyes rendelkezéseit.19 A hogy E. P. Sanders  
m ondja: „...Jézus hajlandó volt azt állítani, hogy az 
Ő követése  fölöslegessé teszi a kegyesség és a T óra 
követelm ényeit.”20
H ozzátehetnők  m ég (bár S anders nem  teszi hozzá), 
hogy Jézus azért ha tály talan íto tta  a T órát, m ert ő 
m aga volt Isten  Igéje.

Végül, míg a klasszikus p ró fé tákat Isten  meg
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őrizte bajaik közepette is, Jézust a végső csapásból, 
m agából a halálból tám aszto tta  fel.21 A hogy M áté 
m eg Lukács összegezte ezt: „N agyobb van itt Jó 
násnál” (M át 12,41; Luk 11,32).

Jézus teh á t p ró fé ta  is volt, m int M ózes, és több 
is, m int próféta. Ő betö ltö tte  a héber B ibliának m ind 
az em beri prófétáról, m ind az isteni Igéről alkotott 
képei (típusai) jellegzetességeit. M ilyen következ
m ényekkel já r  ez az inkarnáció m egértéséhez a 
Szenthárom ság  dogm ájához való v iszonyában?

Egyfelől a hit Jézusban , m int isteni Igében, 
szolgáltatta a szükséges alapot a Szenthárom ság  
dogm ájához. A  zsidó hagyom ányban az Ige a te 
rem tésnek  is m eg a  k ije len tésnek  is eszköze.22 
M int Isten  Igéje, Jézus „Istenből való Isten, vilá
gosságból való világosság, igaz Istentől való igaz 
Isten... egylényű az A tyával, aki által le ttek  m in
denek.” A  Szentlélek pedig, aki Jézuson  keresztül 
beszélt és gyógyított b e tegeke t,23 a harm adik  sze
mély, „az Ú r (to  kürion ) és életadó... aki szólott 
a p ró fé ták  által” (és gyógyított a p ró fétákon  ke
resztül) Izrá elben.

M ásfelől a hit Jézusban , m int M ózeshez hasonló 
p ró fé tában  segített a keresz t és a feltám adás re j
télyes esem ényeinek m egm agyarázásában. Jézu st a 
nép  ham is p ró fé takén t vete tte  el és ítélte halálra 
(az 5M óz 18,20 valóban ilyen ítéletet szán t a ham is 
prófétákra). D e m ás p rófétákkal ellentétben, akik 
hasonló  so rsra  ju to ttak , Jézust Isten  fe ltám aszto tta  
az 5M óz 18,15 ígéretének  szó szerinti be tö ltése
ként: „Prófétát tám aszt (jagin, görögül: anaszteszei) 
nék ed  az Úr, a te  Istened, te közüled, a te  atyádfi ai 
közül, olyat, m int én”. P é te r éppen  ezzel érvelt a 
pünkösd  utáni m ásodik  igehirdetésében:

„M ózes e z t  m ondo tta : Prófétá t tám aszt 
(anasztészei) n é k te k  az Úr a ti atyátokfi ai 
közül, m in t engem. A z t  hallgassátok m in d e n 
ben, am it csak m o n d  néktek...
...Az Isten  az Ő  Fiát elsősorban n e k te k  tá
m asztván  (anasztézasz) e lkü ld é  őt, h ogy  m eg
áldjon titeket, m in d eg y ikő tö ke t m egtérítvén  
b ű n e itekb ő l” (C sel 3,22-26).

A  feltám adás teh á t Jézusnak, m int igaz (M ózes
hez hasonló) p ró fé tának  az igazolása és m inden  igaz 
próféciának, az isteni Igének alapja.

E zért az inkarnáció t —  és benne a keresz tre  fe
szítést m eg a fe ltám adást is —  úgy leh e te tt érteni, 
m int egyik vonását Jézus pró fé ta  és több  m int p ró 
fé ta  voltának, m int Isten  Igéje tes tté  léteiét, szen
v ed ésé t és fe ltám adását érettünk:

„Alászállott a m en n yekb ő l és te s te t ö ltö tt a 
Szen tlé lekb ő l és S zű z  Máriából, és em berré  
lett. M eg feszítte te tt ére ttü n k  Poncius Pilátus 
alatt és szen ved e tt és e ltem ette te tt, és har
m adnapra fe ltám ado tt az Írások szerint...”

K risztus prófétai tiszte teh á t az egyik út, am elyen 
e lju thatunk  a Szenthárom ság  és az inkarnáció  dog
m ájához.

2. Jé zu s  m in t királyi M essiás és Isten  
B ölcsessége

A  m ásodik  nagyobb tiszt, am elyben felism erték 
és ábrázolták  Jézust, a király vagy a M essiás tiszte 
volt. Az Ú jszövetség Jézust világosan „Dávid fia
kén t” és Sám uelen keresztü l D ávidnak  m egígért „Is
ten  F iaként” m utatja  be:

„...feltámasztom utánad a te  magodat, m e ly  
ágyékodbó l szárm azik, és m egerősítem  az ő  
királyságát. A z  fo g  háza t ép íten i az én n e 
vem n ek  és m egerősítem  az ő  királyságának  
trónját m indörökké. É s le szek  n é k i atyja, és 
ő  lészen  n ékem  fiam...” (2Sám  7,12-15).

Bár Jézus szándékosan  elhatáro lta  m agát a ki
rályra vonatkozó népszerű , nacionalista v áradal
m aktól, tanítványainak —  m int látszik —  helyet 
ígért Isten  országában, azt m ondta, hogy ő új tem p 
lom ot fog építeni (m iként Salamon), és „a zsidók 
királya"-k én t feszítették  keresztre .23

D e nem  úgy, m int Salam on, akiről azt jegyezték 
fel, hogy Istenhez im ádkozott bö lcsességért,26 J é 
zust az Ú jszövetség m int Isten  szem élyes Bölcses
ségét ábrázolja.27 S míg Izráel királyait az Ú r kente 
fel, Jézus m aga volt a „felkent Ú r”, 8 Jáhve/Ú r em 
beri alakban. Ahogy M áté és L ukács m ondja: „...na
gyobb van itt Salam onnál!” (M át 12,42; Luk 11,31).

Jézus tehá t bölcs volt és király, m int D ávid és 
Salamon, és több is, m int bölcs és király. Jézus töltötte 
be m ind a királyról, m ind a bölcsességről alkotott 
képek  (típusok) jellegzetességeit. M ilyen következ
m ényekkel já r  ez a tiszt az inkarnáció m egértéséhez 
a Szenthárom ság  dogm ájához való viszonyában?

Egyfelől a Jézusba  m int Isteni B ölcsességbe ve
te tt h it a  Szenthárom ság  dogm ájának egy m ásik 
m egközelítését teszi lehetővé. M int az Isten  Böl
csessége, Jézus „Istenből volt Isten, világosságból 
világosság, igaz Istentől való igaz Isten... egylényű 
az Atyával, aki által le ttek  m indenek”. A  „világosság 
a világosságból” kifejezés való jában  közvetlenül a 
bölcsesség-irodalom  egyik alapgondolatából e red  
(„Ő az örök világosság tükröződése”), amely Sala
m on B ölcsességében található  (7,26), valam int a 
Z sidókhoz írt levélben: „Aki Isten  dicsőségének visz
szatükröződése” (Zsid 1,3). A  Szentlélek pedig, aki 
királlyá ken te  fel Jézu st m egkeresztelésekor,29 a 
harm adik  isteni személy, „Úr” (to kürion), akárcsak  
Jézus, „az élet adom ányozója”.

M ásfelől a Jézu sb a  m int királyi M essiásba vete tt 
h it tovább  segítette  a keresz t és a fe ltám adás e se 
m ényeinek m agyarázatát. Azzal, hogy ham is p ró fé
tak én t elvetették, Jézus Izráel k irályának tragikus 
szerepét, a „szenvedő Szolga”30 szerepét tö ltö tte  be. 
Azzal, hogy fe ltám adt a halálból és Isten  jo b b já ra  
ült, Jézus m int Isten  igazi szolgája31 m agasztalta to tt 
fel és d icső ítte te tt meg, „Isten F iá”-nak32, és dávidi 
M essisának33 je len te te tt ki. Sőt ennél is tö bbe t j e 
len te tt ez, a fe ltám adott Krisztus, m int isteni Böl
csesség34 és Ú r35 tö ltö tt be m indeneket.

Az inkarnáció  teh á t —  beleértve a keresz tre  fe
szítést és a fe ltám adást is —  úgy volt érthető , m int
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a dávidi M essiás és több  m int M essiás egyik vo
nása, ő lévén m aga Isten  Bölcsessége, aki testté  
lett, szenvedett és fe ltám adott érettünk. Valóban, 
a  királyi tiszt szépen kapcsolja össze K risztus tisz t
ségeit K risztusnak a H itvallás m ásodik  cikkelyében 
leírt m unkáival:

„És (hiszek) egy  Úr Jézus Krisztusban, az 
Isten  egyszülött Fiában... ak i m i érettünk, em 
berekért és  a m i üdvösségünkért alászállott 
a m en n yekb ő l és te s te t ö ltö tt a S zen tlé lekbő l 
és S zű z  Máriából, és em berré  lett. M eg fe 
s z ít te te tt  é re ttü n k  Poncius Pilátus alatt és 
szen ved e tt és eltem ette te tt, és harm adnapra  
fe ltám ado tt és fe lm én e  a m en n yekb e  és üle 
az A ty a  jo b b ja  fe lő l és  ism é t e ljö ven d ő  di
csőségben íté ln i é lőket és holtakat; az Ő  or
szágának n em  leszen  vége.”

K risztus királyi tiszte a m ásodik  lehetőség  arra, 
hogy eljussunk m ind  a Szenthárom ság, m ind  az in
karnáció  tanához.

3. Jé zu s  m in t á ldozati vértanú és m in t Isten  Fia 
A  harm adik  kép  (típus), am elynek Jézus m egfe

lelt, az agedah-n ak , Izsák m egkötözésének képe 
volt, ahogy az az 1M óz 22 -ben  van leírva:

„És m onda  Isten: V ed d  a te  fiadat, ama te 
egyetlenegyedet, akit szeretsz, Izsákot, és 
m en j e l M órijának fö ld jére  és á ldozd  m eg  
o tt ég ő  áldozatul a h eg yek  k ö zü l egyen, am e
ly e t m o n d á n d o k  n é k e d ” (1M ó z  22,2).

Ezt a tém át m ár részletesen  m egtárgyaltam  egy 
előadásban, am elyet m inszki ü lésezésünkön ta rto t
tam, m int a legalkalm asabb m ódját annak, hogy fel
ism erjük Jézus istenfiúságát az Ú jszövetségben.36

R öviden összefoglalva: a zsidók Izsák m egkötö
zését tek in te tték  az Istennek  felajánlott áldozatok 
tem plom i kultusza alapjának. A  M órija hegye azo
nos a Sion hegyével, am elyen állt Salam on tem p 
lom a (1M óz 22 ,14; 2K rón 3,1). A  hellenista ko r
ban  azok a zsidó vértanúk, akik olyan zsarnokok 
önkényuralm a alatt haltak  meg, m int A ntiochus 
E piphanes, úgy tek in te ttek  m agukra (és m ások is 
rájuk), m int akik ú jra átélik ősüknek, Izsáknak 
élm ényét, akit apja, Á brahám  felajánlott Istennek. 
A hogy Izsák készségesen  m eghajolt Isten  p a ra n 
csa előtt, úgy voltak készek ezek a vértanúk  is 
inkább  odaáldozni életüket, sem m int elhagyni a 
T óra  tanítását. Az ilyen önfeláldozásról azt hitték, 
hogy engesztelő  ereje van  az egész nép  szám ára 
(4M akk 8-18).37

Az Ú jszövetségben szintén úgy tek in te ttek  J é 
zusra, m int akinek Izsák az előképe, az áldozati 
bárány, akinek halála jóváté te l a nép  bűneiért. L e
hetséges, hogy Jézus m aga is így nézett előre h a 
lálára. A hogy M áté m ondja Jézus m egkeresztelé
sekor m integy u talással a keresztre: „Így illik n e 
künk m inden  igazságot be tö ltenünk” (M át 3,15). E n 
gedelm es m agata rtása  ism ét kitűnik  a G ecsem áné

kertjében  m ondo tt szavaiból: „Abbá, Atyám... ne az 
én akaratom  legyen meg, hanem  a tied” (M árk 
15,36). Ezek a szavak m egfeleltek Izsák szavainak, 
am elyeket a zsidó hagyom ány szerint in tézett Á b
rahám hoz az 1Móz 22-ben.

D e Jézus feljebb em elkedett a pap i tiszt hagyo
m ányos előírásainál, m int ahogy prófétai és királyi 
tiszte esetében is. Az „atya”, aki á tad ta  Jézust a ki
végzésre, nem  más, m int Isten. Keresztelési kijelen
tésének  szavai: „Ez amaz én szerelm es Fiam ” (hu tosz  
esztin h o  h ü io sz  m u  ho  agapétosz, M át 3,17) pon tosan  
m egfelelnek azoknak a szavaknak, am elyeket Isten 
m ondo tt Á brahám nak: „V edd a te  fiadat... akit sze
re tsz” (labe ton hüion szu  ton agapéton, 1M óz 22,2). 
D e m íg a zsidó vértanúk  egy általános feltám adás 
rem ényében  bízták lelküke t Istenre, Jézus h arm ad 
n ap ra  fel is tám adt, jelezvén, hogy Ő volt az egyetlen 
olyan zsidó vértanú, akinek testi je len léte  nélkül 
Isten  nem  m arad h ato tt (vö. Csel 2,31).

Így Jézus betö ltö tte  az akedah-nak, a zsidó vér
tan ú  áldozati fe la ján lásának  héber kép é t (típusát), 
de felül is em elkedett azon. Ahogy M áténál olvas
suk  az egész áldozati kultusszal kapcso latban : „a 
tem plom nál nagyobb van itt” (M át 12,6).

M iként a prófétai és királyi tiszt, ez a papi vagy 
áldozati tiszt is alapot szolgáltat m ind a S zen thá
rom ság, m ind az inkarnáció  tanához. Egyfelől Jézus 
az, akiben Isten  jövője elrejtetett, ugyanúgy, ahogy 
Á brahám  jövője is Izsákhoz volt kötve. Jézus az 
egyetlen igaz Isten  egyetlen igaz Fia. A  papi tisztnek 
ez az oldala m utat Jézus istenségére és a S zen thá
rom ság tanára. Az örökkévaló A tya és az örökkévaló 
Fiú viszonya valóban egészen term észetesen  kö
vetkezik ebből a tisztből. A  Szentlélek pedig, aki 
felkente Jézust, m int Istennek  szentelt áldozatot,39 
a harm adik  isteni személy, aki osztozik a S zen thá
rom ság  szent közösségében.

M ásfelől a keresz t és a fe ltám adást m ég é rth e
tőbbé teszi az akedah  m otívum a, m int a prófétai 
és királyi tiszt. Jézus volt Isten  egyetlen eszköze 
arra, hogy jóvá té te lt szerezzen Izráel bűneiért. A  
Zsidókhoz írt levél szerzője fejti ki azt a gondolatot, 
hogy K risztus egy időre  k isebbé té te te tt az angya
loknál és em beri te s te t öltött, hogy helyettünk  és 
é re ttünk  elszenvedje a halált (Zsid 2,9; 10,5-10). 
A  feltám adás és a m ennybem enetel jelezte, hogy 
Isten  elfogadta ezt az áldozatot, hogy teljes le tt a 
jóváté te l (vö. Bírák 13,19-23; Bölcs 6-7).

T eh á t az inkarnációt úgy is lehe te tt érteni, m int 
egyik vonását annak, hogy Jézus zsidó vértanú, de 
több  is annál, Isten  sa já t Fia, aki é re ttünk  öltött 
testet, é re ttünk  szenvedett és tám ado tt fel:

„Érettünk és a m i üdvösségünkért alászállott 
a m en n yekb ő l és te s te t öltö tt a S zen tlé lekbő l 
és S zű z Máriából, és em berré lett. M eg feszít
te te tt ére ttü n k  Poncius Pilátus alatt és sze n 
vedett, és e ltem ette te tt és harm adnapon fe l
tám a d o tt az írások  szerin t és fe lm én e  a 
m ennyekbe...”

Így teh á t Jézus papi, áldozati tiszte a harm adik
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lehetőség  arra, hogy eljussunk a Szenthárom ság  és 
az inkarnáció dogm ájához.

Ö sszefoglalás

V égső m egállapításunk tehát, hogy a legm egfe
lelőbb kiindulási p on t m int a Szenthárom ság, m ind 
az inkarnáció  tanához K risztus szem élye és műve, 
ahogy az a h éb er Biblia képeiből (típusaiból) é rthe tő  
és ahogy az Ú jszövetségben van lejegyezve.

A  Jézusba, m int Isten  te s tté  lett Igéjébe, Isten 
szem élyes B ölcsességébe, Isten  egyszülött F iába ve
te tt hit ad ja  m eg az alapot a Szenthárom ság dog
m ájához. Isten  Igéje és bölcsessége m int isteni en er
gia és isteni tu la jdonság  ism eretes volt a héb er Bib
liában —  ta lán  ezek szolgáltatták  az egyik m ódot 
arra, hogy leírják velük Isten  im m anenciáját a vi
lágban. K risztus élete és halála következtében  úgy 
kellett tek in ten i rájuk, m int különálló isteni szem é
lyiségre, aki az A tyától jö tt  és az A tyához té r  vissza, 
de istenségében  egyenlő az Atyával. Ahogy a h it
vallás m ondja, K risztus „Isten egyszülött Fia, aki 
az A tyától nem zetett m inden  időknek  előtte, vilá
gosságból való világosság, igaz Istenből való igaz 
Isten, egylényű az A tyával”.

M egfordítva, a Jézu sb a  m int m ózesi p rófétába, 
dávidi M essiásba, m ásodik  Izsákba v e te tt hit szol
gáltatja az alapot az inkarnáció  m egértéséhez. A 
prófétai, királyi és papi tiszt ősidőktől fogva távoli 
em lékként volt ism eretes Izrá elben. Az által, amit 
K risztus végzett, kezdtek  ezekre úgy tekinteni, m int 
je len  valóságokra, am elyek annyira beleépültek  m ár 
Izráel tö rténetébe  és az em beri term észetbe, hogy 
ha tásuk  sohasem  szűnhetik  meg.

Az inkarnáció teh á t nem  a Szenthárom ság tan á 
ból vezetődött le, hanem  Jézus bibliai bem utatásában 
gyökerezett, m int a Mózesről, Dávidról és Izsákról 
alkotott héber képek (típusok) beteljesedése; próféta, 
M essiás és vértanú; Ige, Bölcsesség és Isten  Fia.

V alóban kellett lennie egy kezdeti esem énynek 
is, ahogy M áté és Lukács tesz erről világos bizony
ságot, am ikor az isteni Ige először költözött em beri 
életbe. Kellett, hogy legyen Szentiélektől való n em 
zette tés és szűztől való születés, a szó szoros é r
te lm ében  vett in-carnatio  (testbe lépés). A hogy a 
H itvallás m ondja: „Alászállott a m ennyekből és te s 
te t öltö tt a Szentlélekből és Szűz M áriából és em 
berré  lett.”

A  Szenthárom ság  tan a  és az inkarnáció között 
az összekötő  kapocs K risztus szem élyében és m ű
vében  van. A Szenthárom ság  m ásodik  személye, 
m int az az elv, hogy Isten  je len  van  és m egm ent 
a pró fétákon  (mint Ige), a királyokon (mint Bölcses
ség) és a tem plom  áldozati szerta rtásán  keresztül 
(mint sekina-dicsőség), m ár ism eretes volt a héber 
Bibliában is, de nem  értelm ezték különálló isteni 
szem élynek. C sak  Jézus élete, halála és fe ltám adása 
alap ján  é rthe tjük  meg, hogy van egy isteni szem é
lyekből álló Szenthárom ság, de azt is m egérthetjük  
belőlük, hogy ennek  a H árom ságnak  a m ásodik  sze
mélye egyesült a mi em beri te rm észetünkkel és m ost

m ár sohasem  fog elhagyni m inket. A  prófécia aján
déka, az isteni bölcsesség világossága és az áldozatos 
életre való elkötelezettség m ár örökké a miénk.

C hristopher B. K aiser  
Fordította: F ü k ő  D ezső)

JEGYZETEK

1. Ezek a kifejezések: „(az Atyától nemzetett) minden időknek előtte” és „az 
Ő országának nem leszen vége” a niceai zsinaton megjelent 318 egyházatya 
Hitvallásában még nem szerepelt. Az utóbbit Konstantinápolyban vették 
bele, s általában úgy értelmezték, hogy az az Ancyrai Marcellus ellen irá
nyult. Látásom szerint az előbbinek is ugyanez lehetett a célja (így következ
tetve ki Krisztus hypostatikus létét visszafelé is meg előre is az örökkévaló
ságba), nem pedig „visszakozás a szigorú niceai állásponttól”, ahogy J. N. D. 
Kelly állítja; Early Christian Creeds, 3. kiad. (London, Longmann 1972),
303. l. — 2. ezeket a kifejezéseket: „megelevenítő Úr” (vagy: „Úr és életnek 
adója”), „aki az Atyától származik” és „aki az Atyával és a Fiúval együtt imá
dandó és együtt dicsőítendő” szintén Konstatinápolyban vették bele a Hit
vallásba. — 3. Ugyancsak Konstantinápolyban kerültek bele ezek a kifeje
zések. „(testetöltött) a Szentlélekből és Szűz Máriából”, „megfeszíttetett éret
tünk Poncius Pilátus alatt” és „eltemettetett”. Kelly megint csak igen szűk
markú, amikor e kifejezések közül csak az elsőnél fogadja el ezt a célt, s azt 
állítja, hogy a többinek „kevés köze volt, ha egyáltalán volt, az akkori teoló
giai vitához”, id. h. — 4. Pl. Damascusi János: A z orthodox hitről I. 8. (A 
Szentháromságról 10 (az inkarnációról); Aquinoi Tamás: Summa Theolo
giae la. 27-32. — 5. Lásd James D. G. Dunn: The Partings o f  the Ways bet
ween Christianity and Judaism  (London, SCM Press, 1991) 199-200. — 6. 
A Ján 1,13 variáns olvasata szerint (it , Irenaeus, Tertullianus és Origenes) 
Jézus volt az, aki „nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak in
dulatából, hanem Istentől született”. E változat szerint János hitt a szűztől va
ló születésben. — 7. Luk 1,33; E f 1,21; Zsid 1,18; 2Pét 1,11; Jel 22,1-5. — 8. 
Geoffrey Parrinder: Avatar and Incarnation (London, Faber & Faber, 
1970) 226-228. — 9. C. B. Kaiser: „Biblical Theology and the Patristic Doct
rine of the Trinity: In W hat Ways Can Their Relationship Be Established?” 
(Bibliai Teológia és a Szentháromság patriasztikus tanítása: Hogyan lehet 
megállapítani az egymáshoz való viszonyukat? in: Reformed Review  45 
(Winter 1991 ) 120-149. — 10. A Szentlélek két utolsó tulajdonságának sor
rendje felcserélve, hogy világosabban kitűnjék a párhuzamosság a három 
hitcikkely között. — 11. Így Alexandriai Alexander: „But God is the Father, 
since the Son is always with him, on account of whom he is called the Fat
her” (De Isten az Atya, mivel a Fiú mindig vele van, aki miatt neveztetik Atyá
nak) (Levele Konstantinápolyi Alexanderhez 7: Theodoretos Egyháztörté
net-ében I. 4. így Athanasius is, De decretis 7.31. — 12. Pl. Mát 16,16; Márk 
15,39; Ján 20,31;  Róm 10,9; 1Kor8,6; 12,3; 2Kor 4,5; A  páli iratok érdekes 
módon inkább „Isten képé”-nek nevezik Jézust, mint Isten Fiának a róla szó
ló hitvallásokban: 2Kor 4,4; Fil 2,6; Kol 1,15. Ebben valószínűleg Pál Böl
csesség-krisztológiája tükröződik; vö. Bölcs 7,26; Philo. Allegorical Inter
pretation I.14,43; Confusion o f  Tongues (A  nyelvek összezavarodása) 158. 
Tükrözheti Krisztusnak mint új Ádámnak az értelmezését is; vö. D. Steen
burg: „The Worship of Adam and Christ as the Image of G o d  Journal for 
the Study o f  the N e w  Testament 39 (1990. június), 95-109. l. Dunn: Par
tings, 193-195. — 13. Krisztus váltságművét részletező korai hitvallásos 
nyilatkozatok találhatók a következő locusokban: Luk 24,46-47; ApCsel 
4,10; Róm 4,25; 8,34; 15,9a; 1Kor 13-3-4; 2Kor 5,14-15; Fil 2,6-11; Kol
1,18-20; I tIM 2,5-6; 3,16; 6,13; Zsid 1,3B-4; 1Pét 3,19-22. — 14. Peter L. 
Berger és mások: The homoless mind: modernization and consciousness (a 
hontalan szellem: modernizáció és tudat) (New York, Random House, 
1973). Lásd különösen az „On the Obsolescene of the Concept of Honor” (A 
becsület fogalmának elavulásáról) szóló exkurzust. — 15. Pl. Mát 8,21-22; 
Márk 6,15; 8,28; Luk 7,16; Ján 9,17. — 16. A Mózeshez hasonló próféta 
ígéretére utal Luk 9,35; Jáns 4,25; 6,14; 7,40; Csel 4,22-26. Az ilyen próféta 
várását bizonyítja Benj. 9:2 és 1QS 9:11.— 17. Joachim Jeremias: The 
Prayers of Jesus (London, SCM Press, 1967), 112. l. Ugyanő: N ew  Testa
m ent Theology I. The Proclamation o f  Jesus (London, SCM Press, 1971), 
35-36. l.; James D. G. Dunn: Jesus and the Spirit (London, SCM Press, 
1975), 39. l. — 18. Raymond E. Brown: „Did Jesus Know He Was God?” 
(Tudta Jézus, hogy Ő Isten? Biblical Theology Bulletin 15 (1985. április), 
77b. Vö. Athaniasus: Oratio contra Arianos III. 30. — János evangéliuma 
szintén szembe állítja Jézust Mózessel és a prófétákkal, amikor azt állítja, 
hoy őneki nem kellett felmennie a mennybe, hogy megkapja Isten Igéjét, ha
nem egyenesen a mennyből szállott alá (mint maga az Ige); Ján 1,18; 3,13; 
6,46; 62; Dunn: Partings, 226 . l. — 19. Mát 8,21-22; 10,37; vö. 2Móz 20,12; 
Tobot 6:13-15; m. Berakoth 3:1. Lásd még Howard Kee megjegyzéseit is a 
Márk 7,33; 8,23-ról in: Religion, Science and Magic (Vallás, tudomány, má
gia) szerk.: Jacob Neusner és mások (New York, Oxford University Press, 
1989), 136-138. — 20. E. P. Sanders: Jesus and Judaism  (London, SCM 
Press, 1985), 255. l. — 21. Mát 12,10. — 22. Sir 43,26; Jub 12,4; Philo: On 
Noah’s Work (Noé művéről) II. 8-10; m. Berakoth 6,2-3. — 23. Luk 4,14-21; 
5,17; 6,19; 11,20; János 3,34-35; 6,63. — 24. Más textusok, amelyek szin
tén tartalmazzák ezt a várakozást: Zsolt 2,6-7; 89,19-27; 132,11; Ézs 9,6-7;
11,1; 52,13-15; Jer 23,5-6; 30,9; 33,14-26; Zak 3,8; 9,9-10; 4,11-14; stb. — 
25. Mát 19,28; Márk 10,29-30; 14,58-61; 15,26; Vö. Sanders: Jesus and Ju
daism 146-7, 153, 23 4 . l.; Dunn: Partings, 5 0 . l. — 26. 2Kir 3,9; vö. Zsolt 
72,1-4; Péld 8,15-16; Bölcs 6:9,21; 9:4. — 27. Mát 11,19; 27; Jáns 1,1-4; 5- 
17; 17,4-5; Róm 10,6-7; 1Kor 1,23-24; 30; 8,6; 10,4; 2Kor 4,4; G al 3,20;

177



4,4; Kol 1,15-18; 2,3. Lásd C. B. Kaiser: The doctrine o f  God (London: 
Marshall, Morgan and Scott, 1982), 36-381. — 28. Luk 2,11 (chrísztosz kü
ri osz); ApCsel 2,36 (kürion kai chriszton); vö. Sir 4,20 LXX (chri sztosz kü
ri osz); Zsolt Salamon 17:32; 18:7; 1QIsa 1:24-25; 46:10; 51:5; Figyeljük 
meg, hogy 1Énok 93:39 és Jub 1:17 szerint a templomot J ahve fogja újra fel
építeni. — 29. Márk 1,11; vö: Zsolt 2,7. Hogy a Messiást a Szentlélek keni 
fel. ez a gondolat az Ézs 11,2; 42,1; 61,1-en alapul. — 30. Mát 27,35; 39; 
Márk 8,31; 9,12.31; 10,33-34,45; 14,14; Fil 2,7-8; vö. Ézs 53,1-12. Vö. Aa
ge Bentzen: King and Messiah (London, Lutterworth Press, 1955), 25-29, 
50-63,64-67 l. — 31. ApCsel 2,33-35; 3,13; 5,31; Fil 2,9-11; vö. Ézs 52,13 
LXX. —  32. Ján 17,5; ApCsel 13,33; Róm 1,3-4; Kol l,1 8 ; Zsid 1,2; 5-9; Jel 
1,5; — 33. Mát 28,18-20; Márk 16,19-20; ApCsel 2,30-36; 5,31; Ef 1,10; 
21,22; Fil 2,10-11; Kol 1,18-20; 2,10; Jel 3,21; 5,5-14. — 3 4 . 1Kor 1,30; 8,6; 
Ef 1,10; 22-23; 4,10; Kol 1,17b; Zsid 1,3b; az utóbbi két textus Krisztus 
örökkévaló szerepére a feltámadás fényében utal. — 35. Már 14,62; 16,19;

ApCsel 2,32-36; 5,31; Róm 10,9-13; 14,9; 1Kor 1,30-31;  Ef 2,8; Fil 2,9-11; 
Zsid 1,1-3. 13. — 36. Kaiser: Biblical Theology — 37. Marinus de Jonge: 
Christology in Context (Philadelphia, Westminster Press, 1988), 181-184. 
l. A jóvátétel eszméje megtalálható még Ézs 53,6; 10-12; Bölcs 3:6-ban. — 
38. Vö. Arám targumok az 1Móz 22,7-hez és Ján 12,27-28-hoz. — 39. A ke
resztelési jelenet úgy mutatja be Jézust, mint az új templomot, a sekina-Lélek 
új lakóhelyét a világban; vö. Chronis: „The Torn Weil: Cultus and Christo
logy in Mark” (Az elhasadt kárpit: Kultusz és krisztológia Márknál), Journal 
o f  Biblical Literature 101 (1982) 112. l. Továbbá a Jézusra leszálló galamb 
látomásának párhuzama Ézsaiás látomása a sekina-ról az 1Móz 22,14-hez 
fűzött arám targumban; vö. William Richard Stegner: Narrative Theology 
in Early Jewish Christianity (Elbeszélő teológia a korai zsidó keresztyénség 
körében) (Louisville, Westminster) John Knox Press, 1989), 21,24-25. l. — 
40. Így Dunn: Christology in Making (Készülő krisztológia) (London, 
1980), 176 l.: m. vö. ugyanő: Partings, 198-91.

Érettünk és a mi üdvösségünkért

Az inkarnáció és a jóvátétel a református hagyományban

„Aki m i érettünk, az em berekért és  a  m i  
üdvösségünkért alászállott a  m en n yekb ő l és tes te t  

öltö tt a Szen tlé lekb ő l és S zű z  Máriából, és  
em berré lett. M eg feszítte te tt ére ttü n k  Poncius

Pilátus alatt.”

B evezetés

A krisztológiai vita volt a m agva annak  a fej
lődésnek, am elyben a reform átus m ozgalom  a 16. 
századbeli p ro testán s reform áció független irány
zatává erősödött. Az az ellentét, am ely az 1520-as 
években tám ad t L u ther M árton  és Zwingli Ulrik 
között az eucharistia  term észetérő l és je len tő sé 
géről, ham arosan  alapvető  krisztológiai különbö
zőséggé vált. A  vita kezdeti szakaszában  a refor
m átus teológusok hajlandóak  voltak m egelégedni 
azzal, hogy elő tárják  azt, am it ők doketista  irány
zatnak lá ttak  a lu theránus krisztológiában. E nnek  
következtében  saját elgondolásaik a krisztológiá
ról nagyjából negatív  és polem ikus színezetűek 
lettek. A z pl., ahogy Kálvin ad ta  elő  a krisztológiát 
m ég az Institu ció 1559-i k iadásában  is, nagym ér
ték b en  az a tö rekvése szab ta  meg, hogy cáfolja 
vele „ellenfelei” tévedését, á lta lában  a lu theránu 
sokét, de A ndreas O siander, M enno Sim ons és 
Servet M ihály tan ítása it is. A z 1560-as években 
azonban  a krisztológia pozitívabb tárgyalása kez
d e tt kialakulni, am ely azzal, hogy ism ét m agáévá 
te tte  a chalcedoni zsinat u tán i ősi anhyposta ti
kus-enhypostatikus krisztológiát, igen közel hozta 
a reform átus krisztológiát annak  a chalcedoni for
m ulának az értelm ezéséhez, am elyet a hatodik  
ökum enikus zsinat igaz tan n ak  nyilvánított. A je 
len dolgozat tétele az, hogy igen nagy teológiai 
egyezés van  a késő  16. és a 17. századbeli é re tt 
és pozitív reform átus krisztológia m eg a 7. szá
zadbeli o rthodox  krisztológia között. Ilyen közös 
felfogás a krisztológia te rü le tén  (mint látni fogjuk) 
nem  vezet au tom atikusan nézetazonosságra  a jó 
vátételről vallott tan ításban , de ígéretes alap lehet 
a további m egbeszélésekhez ezen a té ren  is.

I. A z  inkarnáció tana

A) A  reform átus krisztológia háttere : vita a lut
heránusokkal

A  reform átus krisztológia nem  légüres té rben  ke
letkezett; a lu theránusokkal a hypostatikus egye
sülés helyes értelm ezéséről és ebből kifolyólag a 
com m unio  id iom atum -ról fo ly tato tt hosszú és k itar
tó  v ita eredm énye lett. E zért nem  is é rthe tő  a re 
form átus krisztológia a m aga teljes m élységében és 
kiterjed tségében , ha  előbb nem  szentelünk némi 
figyelm et annak  a teológiai kon tex tusnak  is, am ely
ben  m egszületett.

Az a szikra, am ely k iválto tta  az igen polem ikus 
vitát L u ther és Zwingli között, ez u tóbbi D e vera 
e t falsa religione c. m űvének a k iadása  volt 1525- 
ben. E bben  a m unkájában  a svájci reform átor első 
ízben te tte  közzé azt a tan ítást az úrvacsoráról, am e
lyet á ltalában  az ő nevével szoktak összekapcsolni.1 
Zwingli m em oralizm us-a rendkívül b án to tta  L ut
hert, ezért pam fle tháborúra  kerü lt sor kette jük  kö
zött 1526-27-ben. Ahogy ha lad t a vita, egyre inkább 
a krisztológiára összpontosult. Zwingli egyik legfon
to sab b  érve m inden  olyan elképzelés elu tasítására, 
hogy Jézus tes te  és vére  valóságosan je len  van az 
úrvacsorai jegyekben  vagy azok körül azt volt, hogy 
a  m ennybem enetel ó ta  K risztus „helye az A tya jo b b 
já n ” van. H a a feltám adás valóban a test feltám a
dása  volt —  így érvelt Zwingli —, akkor K risztus 
földi és fe ltám adott tes te  között elegendő egyezés
nek  (az ő szavával: kontinuitásnak) kell lennie ah 
hoz, hogy ami érvényes az előbbire, az legyen igaz 
az u tóbb iban  is. Ez azt je len te tte , hogy mivel a földi 
testek  helyileg m eghatározottak  (egy ado tt időpon t
ban  csak egy helyen lehetnek), akkor ennek  a fel
tám ado tt testre  is érvényesnek  kell lennie. H a tehát
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K risztus felm ent a m ennybe és az Isten  jo b b já ra  
ült, akkor nem  lehet je len  itt a földön is (a kenyér 
és a bo r jegyében).

L u ther válasza K risztus fe ltám adott testének  ubi
quitás-áról (egyszerre bárhol jelenvalóságáról) szóló 
tan ítás volt. A  rövidség kedvéért nem  m ondom  
m ost el e tan ítás históriai kialakulását, csupán  ab 
b an  a fo rm ában  tárom  elő, am elyben a Formula  
Concordiae-ben  lett elfogadott lu theránus tanítás.

K risztus fe ltám adott teste  ub iqu itásának  gondo
la ta  a com m unio  id iom atum  ősi dogm ájának m eg
lehetősen  újszerű  értelm ezésén alapult. E  szerint 
az értelem zés szerin t az isteni és em beri term észet 
K risztusban tö rtén t hypostatikus egyesülése veze
te tt el a két term észet közötti ko m m u n ió  m egálla
pításához.2 A  ké t term észet em e kom m uniójának 
gyüm ölcse a tu lajdonságok cseréje; p o n tosabban  az 
em beri term észet részesü lése az isteni term észet 
tulajdonságaiban, így az isteni m indenü tt je len v a
lóságban is.3 Ezzel m egoldódott az a problém a, hogy 
K risztus fe ltám adott teste  hogyan lehet fizikailag 
je len  az úrvacsorában , s ugyanakkor a m ennyben 
is. A  Logos isteni term észete  betölti a m ennyet és 
a földet; az em beri term észet a hypostatikus egye
sülés következtében  részesül az isteni term észet tu 
lajdonságaiban; teh á t az em beri term észet (Krisztus 
teste  is) szintén m egtalálható  m indenütt, ahol a Lo
gos isteni term észete  je len  van.

H ogy pon tosak  legyünk, hozzá kell tennünk, hogy 
a lu theránusoka t nagyon érzékenyen érin te tte  az 
eutychianizm usnak az a vádja, am elyet krisztológi
ájuk azonnal k iválto tt a reform átus teológusokból. 
A  Formula Concordiae  hosszasan  igyekezett bizo
nyítani, hogy m iért nem  eutychianus a lu theri k risz
tológia. „Hisszük, tanítjuk  és valljuk, hogy az isteni 
és az em beri term észet nem  olvad össze egy lényeggé 
és hogy az egyik sem  változik át a m ásikká, hanem  
mindegyik m egtartja a m aga lényeges tulajdonságait, 
és azok sohasem  válnak a m ásik term észet tu la jdon
ságaivá.”4 Ez az állítás azt az e lhatáro lást k ívánta 
leszögezni, hogy az egyik term észet tu lajdonságai 
sohasem  válnak lényegesekké a m ásik term észet 
szám ára; inkább  az tö rtén t, hogy noha az em beri 
term észet továbbra  is b irtokolja term észetes, lénye
gi tulajdonságait, ezeket az osztozás vagy részese
dés révén  m egajándékozottan  m egto ldotta  az isteni 
term észet tu lajdonságaival.5 E nnek  a ré szesed és
nek  a m agyarázatára  a tűzben  izzó vas ősi analó
giáját hozták  fel.6 D e a lu theránus tan ítás végered
m énye a pontos elhatáro lás ellenére is annak  állí
tása, hogy K risztus em beri term észete  a feltám adás 
u tán  „az isteni fenség tu lajdonságainak  teljes hasz
nálatával, k ijelentésével és m egbizonyításával” erő
s ítte te tt meg. Így teh á t el lehe te tt m ondani, hogy 
„...most m ár nem  csak m int Isten, hanem  m int em ber 
is m indent tud, m indenre képes, m inden  te rem t
m ény szám ára je len  van, s a m ennyen, a fö ldön és 
a föld a la tt m inden  az ő lábai alá vettetett.”7

V égezetül m eg kell m ég jegyezni, hogy az em beri 
term észet részesedésének  az isteni fenség tu la jdon
ságaiban a feltám adás u táni időre való korlátozása 
önm agában  annak az elism erését jelenti, hogy lo

gikailag az ilyen részesedésnek  (és a tu lajdonságok 
vele já ró  cseréjének) m ár Jézus földi szolgálata id e 
jé n  is m eg kellett volna lennie, m ivel ehhez az alapot 
és erre a m agyarázatot a hypostatikus egyesülés 
nyújtotta. A  lu theránusok  ezt a nehézséget azzal 
oldo tták  fel, hogy felhívták a figyelm et a kü lönb
ségre a „m egalázkodás állapota” (am elyben az em 
beri term észet önkén t m ondo tt le az isteni fenség 
tu lajdonságainak  használatáról) és a „felm agasztal
ta tás  állapota” között (am elyben igénybe vette  ezek 
használatát). A  „m egalázkodás állapota” a tes tté  lett 
Ige éle tére  te rjed t ki a fogantatástó l a feltám adásig; 
a  „felm agasztaltatás állapota” következett el ezután 
a feltám adással.

A  lu theránus krisztológia által felvetett k é rd é 
sekre az é re tt reform átus válasz csak az 1560-as 
években kezdett kialakulni. A m ikor ez m egtörtént, 
a figyelm et a com m unicatio  id iom atum -ra  összpon
tosíto tta . A  reform átus teológusok is k ívánták  a  tu 
lajdonságok cseréjének  leszögezését. D e az ő ér
telm ezésük szerint ez a közvetlen com m unio  n a tu 
rarum  eszm éjének elvetését je len te tte . Ők  inkább 
valam ilyen közvetett kom m unió m ellett foglaltak ál
lást, nem  a term észeteknek  önm aguk közötti kö
zösségét vallották, hanem  a term észetek  közösségét 
az egység Szem élyén keresztül. M indegyik te rm é
szet tu lajdonságai való jában  az egység Szem élyének 
tu lajdoníthatók, s nem  egym ásnak. Az ilyen m eg
fogalm azás (szerintem ) a reform átus á lláspontot tel
je se n  összekötötte  a hypostasiák  és a term észetek  
közötti gondos különbségtétellel, am elyet m ár a h e 
ted ik  században  m egtettek . M int m ondtam , az ilyen 
felfogás nem  egyszerre alakult ki. A  következő négy 
szakaszban m egpróbálom  röviden felvázolni a re 
form átus krisztológia fejlődését.

B) Kálvin János (1509-64)
Kálvin János sohasem  készített átfogó beszám o

lót a krisztológiáról a K özvetítő ontológiai m iben
lé tének  gondos m egvizsgálása klasszikus érte lm é
ben. E nnek  két fontos oka van. Az egyik az a gyak
ran  megfigyelt spekuláció-ellenesség, am ely Kálvin 
egész teológiáját vezérelte. Legalább is részben  ez 
a ha jlandósága okozta a Szentírás iránti elkötele
zettségét, m int am elynek végső és isteni tekintélye 
van. A  zsinatok tekintélye az ő szem ében  a legjobb 
ese tben  is csak viszonylagosan volt kötelező, mivel 
az a bibliai bizonyságtételnek csak többé-kevésbé 
m egfelelő em beri m agyarázata.8 A  gyakorlatban ez 
azt je len te tte , hogy Kálvin szenvedélyesen ragasz
kodo tt ahhoz, hogy egyetlen tém áról se szóljon azo
kon a határokon  túl, am elyeket a Szentírás fe lha
ta lm azása k ifejezetten  engedélyez. O ntológiai k é r
désekkel (akár a Szenthárom ság, akár a krisztológia 
dogm ájára vonatkozóan) csak a legtágabb érte lem 
ben  foglalkozott. A  m ásik  fon tos oka annak, hogy 
Kálvin aránylagos érdek te lenséget tanúsíto tt az on
tológiai k é rd ések  iránt, az volt, hogy ő elsősorban  
K risztus jó tétem ényeivel (benefi cia Christi) foglal
kozott. Teológiáját sokkal inkább  form álta a kegyes
sége, m int ahogy á lta lában  gondolják. E. D avid  W il
lis nagyon találóan állapíto tta meg: „A Kálvin krisz
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to lógiájában uralkodó té te l az, hogy K risztust gyü
m ölcsözően nem  a lényegéből, hanem  a m egváltó 
erejéből lehet m egism erni, nem  úgy, ahogy ő lá t
hatatlanul van  önm agában, hanem  am ilyennek az 
A tya szánta  őt é re ttünk  vállalt tisztében.”9 Kálvin 
figyelm ét a Közvetítő tiszte kö tö tte  le —  K risztus 
közvetítő szerepe, am ely üdvösséget hozott az em 
beri fajnak — , s nem  a K özvetítő lényének (felfo
gása szerint) elvontabb kérdése.

Ezzel nem  azt akarom  m ondani, hogy K álvinnak 
sem m i m ondanivalója sem  lett volna K risztus sze
m élyéről. Igenis volt. C sak  azt szeretném  érzékel
tetni, hogy a C halcedon  utáni időszakban  felvető
dö tt kérdésekkel kapcso latos álláspontjára  csak kö
vetkeztetn i (néha csak sejtésszerűen) lehet azokból 
a célzásokból, am elyeket olykor-olykor te tt az In s
titu cióban is m eg a kom m entárja iban  is. Á ltalában 
azt lehet m ondani, hogy Kálvin m élységes elköte
lezettséget érzett a chalcedoni krisztológia iránt, 
m int „a Szentírás tiszta és valódi k ifejtése” irán t.10 
Ezen túl azonban  többnyire csak hallgat olyankor, 
am ikor leginkább szeretnénk  további inform ációt 
kapni tőle.

Kálvin az inkarnációval (és a hypostatikus egye
süléssel) az Institu ció II. könyvének 11-14. fejeze
te iben  foglalkozott. A nnak  az anyagnak nagy részét, 
am ely az 1559-i k iadásban  m egjelent, m ár az 1536-i 
és az 1539-i k iadásokban  is közrebocsáto tta; csak 
az O siander, Sim ons és Servetius elleni polém iák 
igazán újak  benne. M egtudjuk ebből, hogy Kálvin 
felfogása erről a tárgyról nem  változott je len tő sen  
élete során. A lapvető  álláspontja  m ár 1539-ben  k é 
szen volt.

K álvinnak az inkarnációról szóló fejtegetései kö
zéppon tjában  az Isten  örökkévaló F iának  m egaláz
kodásáró l vallott felfogása áll (a Fil 2-ben  m ondot
tak  nyom án). Kálvin szerin t Isten  F iának az inkar
nációban tö rtén t kenózis-a (önm aga m egüresítése) 
azt je len te tte , hogy m agára vette  az em beri te rm é
szetet. Az Isten  Fia sem m i lényegeset nem  ado tt 
fel a m aga istenségébő l,11 csupán  „m egengedte, 
hogy istenségét ’a te s t fátyla’ eltakarja.” Szolgai 
form át vett fel, s ezzel lem ondott „dicsőségé"-ről 
(amely istenségének  a világ előtt való közvetlen 
m egm utatkozásával határozható  meg).13 B arth K á
roly értelm ezése a kenózisról, m int am ely a „felis
m erhetőség” levezetése és belépés valam ilyen „in
kognitó”-b a14, te ljesen  m egfelel Kálvin nézetének, 
Isten  „láthatóan te s tb en ”15 —  ez Kálvin gondola
tának  szívverése.

V oltak olyanok, akik Kálvin krisztológiájában a 
gondolkodás antióchiai form ájának  h a tá sá t vélték 
látni —  különösen  az ilyen kifejezésekben, m int 
„...Ő választo tta  m agának  a szűz m éhét, m int tem p 
lomot, hogy abban  lakozzék.”16 Johan n es W itte  m ég 
annak  feltételezését is vállalja, hogy az ilyen kife
jezésm ód  "jellem ző” Kálvinra, s szerinte van benne 
„bizonyos lelki rokonság  az antióchiai krisztológiá
val.”17 Az bizonyos, hogy az ilyen nyelvezet antió
chiai eredetű , de használa ta  nem  határozza m eg 
dön tően  Kálvin egész gondolkodását. Kálvin nyil
ván  o lvasta az antióchiai teológusokat, különösen

Joh an n es C hrysostom os kom m entárjait, s olykor
olykor kölcsönzött is egy-egy kifejezést tőlük. De 
az ilyen kölcsönvételek nem  szabad, hogy elhom á
lyosítsák  elő ttünk azokat a finom  je len tésbeli elto
lódásokat, am elyeken á tm en tek  ezek a kifejezések 
Kálvin kezébe. A  „bennelakozás”-t csak tág  é rte 
lem ben vonatkozta tta  a F iúnak egy testben  lako
zására, sem m iképpen sem  azt érte tte  rajta, hogy a 
Fiú a sa já t em beri hypostasisával lako tt egy em 
berben. A z igazi antióchiai krisztológiának alig van 
nyom a Kálvin teológiájában. Sokkal jellem zőbb Kál
vinra  az olyan beszéd, hogy a Fiú felvette m agára 
a mi „term észet"-ünket, vagy „test”-ünket.18 Fő vo
n ásaiban  Kálvin krisztológiája az A lexandros Kyril
los típusúval rokon. H atározo ttan  elvetette  „N esto
rius tévelygését, aki azzal, hogy inkább  szét akarta  
szedni, m int m egkülönböztetni K risztus két te rm é
szetét, kettős K risztust szerkesztett meg.”19

W itte azonban  nem  tévedett, am ikor a chalcedoni 
form ulának egy kissé egyoldalú kezelését lá tta  Kál
vinnál.20 Kálvint sokkal jo b b an  érdekelte  a form u
lában  a „két term észetből összeelegyítetlenül” állí
tás, m int az „elválaszthatatlanul, oszthatatlanul, el
különíthetetlenül.” A  term észetek  közötti különb
ségtétel túlzott hangsúlyozásának okát nem  kell 
m essze keresni: a lu theránusokkal fo lytato tt vita 
m ég m indig o tt élt lelke mélyén. Kálvin sohasem  
tu d o tt szabadulni attól a gondolattól, hogy az ub i
quitás lu theránus tan ítása  a ké t term észet eutychusi 
összekeveréséhez vezethet. M inden erővel azt h an 
goztatta, hogy a két te rm észet m indegyike az egye
sülés u tán  is teljes m értékben  m eg tarto tta  a m aga 
külön jellegét.21 Az isteni term észet és az em beri 
term észet olyan két egészen különböző létsíkhoz 
tartozik, am elyek annyira távol esnek  egym ástól, 
m in t az ég a földtől.22 A  későbbi reform átus teológia 
táv latából nézve, egyáltalán nem  hibázott Kálvin, 
am ikor így ragaszkodott a két term észet m egkü
lönböztetéséhez. G yengesége inkább  abban  van, 
hogy nem  tu d o tt tovább  lépni és valam i pozitívum ot 
és konkré tum ot is m ondani m agáról az egyesülésről. 
Ez különösen abban  m utatkozott meg, ah ogy a com 
m unicatio  id iom atum  k é rd ésé t tárgyalta.

A  com m unicatio  id iom atum  K álvinnál főként h er
m eneutikai fogássá válik az Ú jszövetség olyan sza
kaszainak  tárgyalásakor, am elyek olyan tevékeny
ségeket tu lajdonítanak  a Közvetítő szem élyének, 
am elyek m egfelelőképpen csak a ké t term észet 
egyikének vagy m ásikának  lennének  tu la jdon ítha
tók. Így pl. azokkal a locusokkal kapcso latban , am e
lyek arról szólnak, hogy Isten  az egyházat tu lajdon 
vérével vásáro lta  m eg (1K or 2,8), Kálvint ezt m ond
ja : „Istennek sem m iképpen sincs vére, nem  szenved 
és kézzel nem  érinthető. D e mivel Krisztus, aki igaz 
Isten  és igaz em ber is volt, m egfeszíttetett és vérét 
o n to tta  értünk, ezek az Ő  em beri term észetének  
esem ényei hely te lenü l ugyan, de nem  ok nélkül á t
vihetők istenségére.”23 Kálvin teh á t a com m unica
tio-t puszta  szóképpé csökkentette , ebben  az e se t
ben  egy synekdochévá. A m i való jában csak az egyik 
részre (az em beri term észetre) érvényes, azt az 
egész Istennek  tu lajdoníto tták . E bből az előadásból
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azonban hiányzik annak érzékeltetése, hogy a tu 
lajdonságok cseréje verbális szinten csak azért le
hetséges (és szükséges), m ivel a valóság szintjén 
m ár m egtörtént. A  későbbi reform átus teológia 
m ajd azt akarja  hangsúlyozni, hogy a tu lajdonságok 
igazi (s nem  pusztán  verbális) cseréje valóban elő
fordul, persze nem  a két term észet között, hanem  
e term észetek  és az egyesülés Szem élye között.24 
Így ami igaz az em beri term észet esetében , azt h e 
lyesen állítják az egyesülés Személyéről, hiszen Ő 
az alanya ennek  az em beri term észetnek. Ezen az 
alapon valóban teljesen helyes lenne azt m ondani, 
hogy Isten  Igéje (a Szenthárom ság m ásodik  szem é
lye) em berré  lett, és m indenestől em beri é letet élt 
annak  valam ennyi korlátozottságával együtt, be le
értve m ég a halált is. D e K álvinnál teljesen hiányzott 
az ilyen állítás. G yanítom , hogy e hiány oka ösz
szefügg Kálvin polém ikus horizontjával. A  lu therá 
nus teológia a tu la jdonságoknak  két term észet kö
zötti kom m unikációjáról beszélt; Kálvin nagyon el
lenezte ezt a gondolatot. A  problém a az, hogy a 
lu theránus felfogás ellensúlyozására irányuló buz
galm a közben nem  lá tta  m eg a m ásik  lehetőséget: 
a tu lajdonságok valódi kom m unikációját az egye
sülés Személyével. D e ennek a lehetőségnek  a m eg
látásához gondosabb  kü lönbségtételre  le tt volna 
szükség az egyesülés Szem élye (vagy hypostasisa) 
m eg az isteni term észet között, m int am ilyen Kál
vinnál található. A későbbi reform átus teológia ke
rü lt szem be azzal a feladattal, hogy sokkal alapo
sabb  szinten gondolkozzék el a hypostatikus egye
sülésről és annak  következm ényeiről, m int am ilyet 
Kálvin tu d o tt elérni.

K álvinról szóló fejtegetésem  befejezéséül: Az ő 
nagy ereje annak  hangozta tásában  van, hogy m ind
k ét term észet tu lajdonságai érin tetlenül m arad tak  
m eg az egyesülés u tán  is. K ét term észet az egyesülés 
u tán  —  bizonyára ez fejezte ki a legfőbb vonását 
annak, ami a heted ik  század m ásodik  felében or
thodox  tan ítássá  vált.25 Kálvin gyöngéje abban  van, 
hogy nem  tu d o tt (vagy nem  akart) m élyebben el
gondolkodni m agáról a hypostatikus egyesülésről. 
Azzal, hogy a kom m unikációról szóló tan ítást nem  
fontolta  m eg a laposabban  és így h an gsúlyozta a két 
te rm észet in teg ritását az egyesülés u tán  is, Kálvin 
elkerülhetetlenül a nestorianizm us é rdekeit szolgál
ta, noha m aga nem  volt nestoriánus.

C) H einrich Bullinger (150-75)
H einrich Bullinger krisztológiája je len tő s  előre

h a lad ást m u ta t Kálvinéhoz képest, am ennyiben 
nyilván ő nyito tt kap u t az igazi com m unicatio  idio
m a tum  felé. K aput nyitott, m ondom , de a hypos
ta tikus egyesülésnek általa ado tt értelm ezése még 
tö redékes és hiányos volt. E nnek  ellenére nagyon 
is valóságos felism eréssel já ru lt hozzá a reform átus 
krisztológia fejlődéséhez, úgyhogy azt nem  szabad  
figyelm en kívül hagyni.

Bullingernek a hypostatikus egyesülés problém á
já ró l legkiterjed tebb  elm élkedése a D ecades IV. 
Serm on  VI-ban található. Az itt o lvasható  anyag 
nagy része annak  a felfogásnak védelm ét szolgálta,

am elyet m ár Kálvinnál is láttunk; nevezetesen, hogy 
a két term észet az egyesülés után is érintetlenül tartja 
m eg saját tulajdonságait. Persze Bullingert is éppen 
úgy lekötötte az ubiquitás lutheránus tanításával foly
ta to tt vita, m int Kálvint. Az ilyen gond hatására  Bul
iinger is sokkal nagyobb figyelmet szentelt a két ter
m észet m egkülönböztetésének, m int egyesülésüknek.

De annak  ellenére, hogy aránylag nem  sokat be
szél a ké t term észet egyesülésének problém ájáról, 
Bullinger b izonyíthatóan legalább m egpillantott n é 
hányat am a fontos következm ényekből, am elyeket 
le lehete tt volna vonni abból az elem zésből, am elyet 
ő, sajnos nem  végzett el. Á llította pl. N estoriusszal 
szem ben, hogy M áriát joggal nevezik „Isten any
já "-nak. „...bár m ennyei term észete  nem zés és b e 
szennyeződés nélküli, ennek  ellenére m égis bizo
nyos az, hogy akit M ária világra hozott, az valóban 
Isten  volt... M ária teh á t Isten t hozott a világra, és 
ezért m éltán  nevezik Isten  anyjának.”26 Bullinger 
azt sem  habozott kijelenteni, hogy „Isten szenvedett 
és keresz tfára  szögeztetett é rettünk .”27 Az igaz, 
hogy sie te tt hozzátenni, hogy Isten  csak a szenve
désre  és halálra képes em beri term észet felöltése 
következtében  szenvedhetett és ha lhato tt m eg é re t
tünk, de úgy látszik, hogy (bár hom ályosan) azt is 
érzékeltette, hogy K risztus szenvedését egyedül az 
em beri te rm észetnek  tulajdonítani, m int egy önálló 
valam inek, N esto rius am a tévedésébe  esést je len 
tené, hogy két szem élyt látunk K risztusban. Ezért 
ezt m ondja: „Mivel azt (a testet) Isten  nem  tekinti 
m ásénak, hanem  sajátjának, am elyet m agára vett, 
igazán m ondhatjuk, hogy Isten  a sa já t vérével vál
to tta  m eg a világot."28 À  központi gondolat itt az, 
hogy Isten  m agának  tu lajdoníto tt valamit. T isztában 
volt-e vele Bullinger vagy sem, ez a lépése igen 
je len tős volt. H a kom olyan vesszük, ezt azt jelenti, 
hogy a com m unicatio  id iom atum  a teológiai fe jte
getés verbális szintjén csak azért lehetséges és h e 
lyes, m ert az egy objektíve valóságos com m unicatio  
id iom atum -on alapszik: Isten  m agának  tu lajdoníto tt 
valam it —  Isten  m agára vette  az em beri term észetet 
és em beri é letet élt. Az a tény, hogy Bullinger ha j
landó volt ezzel m agyarázni a kom m unikációt, hogy 
D am aszkuszi János értelm ezésére hivatkozott, 
am ely szerin t a tu lajdonságok kölcsönös adom ányo
zásáról (antidosis), vagy cseréjéről van szó29, azt 
m utatja, hogy valószínűleg tisz tában  volt lépése je 
lentőségével, a kom m unikációt fe ltehetően  valósá
gosnak értette , nem  csupán  verbálisnak. D e akár
hogyan is van, annyi bizonyos, hogy kap u t nyitott 
az ilyen kom m unikáció állítása felé.

Bullinger krisztológiája olyasm it képvisel, ami fél
úton van  a reform átus krisztológia első  je len tkezése 
és ére tteb b  form ája között. A m ennyire én látom, 
nem  folyam odott ism ét az ősi anhypostatikus-enhy
postatikus form ához az em beri term észet és az egy
ség szem élye közötti viszony értelm ezésében. Ezt 
a lépést m ajd a későbbi reform átus teológusok te 
szik m eg és teszik ezzel lehetővé, hogy a két te r
m észet m egkülönböztetésének nyom asztó gondja 
helyet adjon végre annak, hogy a figyelem teljesen 
az egység Szem élyére összpontosuljon.
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D) Zacharius U rsinus (1534-83)
Z acharius U rsinust, a H eidelbergi K áté fő szer

zőjét, joggal tek in thetik  a korai reform átus o rtho
doxia egyik atyjának.30 Teológiai tan á r volt előbb 
a heidelbergi egyetem en 1562-1577-ig, m ajd  1583- 
b an  bekövetkezett haláláig a n eu stad ti gim názium 
ban  (az ún. W einstrasse  vonalán, a ra jnai borv idé
ken). Fő m űve a K átén kívül a C orpus doctrinae  
orthodoxae , e lőadássorozat a Kátéról, am elyet h a 
lála u tán  jó  barátja, D avid Pareus szerkesztett és 
ado tt ki.

U rsinus —  ha  nevében  nem  is, egyébként azon
b an  teljesen —  egyfajta anhypostatikus-enhypos
ta tikus krisztológiát taníto tt, s főként ezzel já ru lt 
hozzá az orthodox  reform átus felfogás k ialak ításá
hoz. Szerinte K risztus em beri term észete  m inden 
tek in te tben  teljes és tökéletes, de való jában nem  
tek in thető  szem élynek, mivel nem  önm agában lé
tezik. „...az Ige által m agára  ve tt em beri te rm észet... 
nem  önm agában  létezik, hanem  valakiben és valaki 
által él, ti. az Igében és az Ige nélkül sohasem  lé
tezett volna...”32 E bben  az állításban benne van a 
krisztológia klasszikus anhyposta tikus-enhyposta ti
kus érte lm ezésének  m indkét oldala. Az „anhypos
ta tikus” valam i negatívum ot állít, azt, hogy az em beri 
te rm észetnek  nincs léte önm agában. Az „enhypos
ta tikus” egy pozitív gondolatot tesz hozzá, azt, hogy 
K risztus em beri te rm észetének  (a fogam zástól kezd 
ve m inden  pillanatban) az Ige szem élyében volt.

L épjünk  egyet vissza: m i különbözteti m eg U r
sinus szerin t a „személy”-t a „term észet”-től? Az, 
hogy a term észet csupán  bizonyos tu lajdonságok 
összessége, am elyek szükségesek ahhoz, hogy egy 
bizonyos lény (jelen ese tben  egy em ber) leírható 
legyen m inden  tartozékával együtt. A  „személy” eh 
hez azt ad ja hozzá, hogy az ilyen lény valahol lé t
rejön, azaz él.33 A  krisztológiának azonban  további 
tisz tázásra  van szüksége. Itt igazán döntővé válik 
az a kérdés, hogy mi hozza létre ezt a bizonyos 
em beri te rm észetet és mi az alapja. A  válasz arra  
a kérdésre , hogy mi ado tt lé te t K risztus em beri te r
m észetének, az, hogy nem  a nem i érin tkezés általi 
nem zés, hanem  a Szentlélek által való fogantatás 
csodája. U rsinus gondosan  leszögezi, hogy ez nem  
„a sem m iből terem tett, vagy a m ennyből lehozott 
term észet”.34 E m beri term észete  inkább  anyjának 
anyagából (szubsztanciájából) fo rm áltato tt (így biz
tosítva a konszubsztanciát, azaz egylényűséget az 
em beri lényekkel) és ez kapcso lódo tt az Igéhez a 
Szűz m éhében  a Szentlélek ereje által (ezzel adva 
neki lé te t és életet).

U rsinus krisztológiájának je len tőségét a követ
kezőkben  lehet összefoglalni. Azzal, hogy a létezést 
te tte  kulcselem m é a term észet és a szem ély m eg
különböztetésében,. U rsinus (tudatosan  vagy ön tu 
datlanul) azt sugallta, hogy az egyetlen, ami helye
sen  állítható a „személy"-ről, az a term észet a m aga 
teljességében. A  különleges tu la jdonságok  vagy vo
nások  viszont a term észetrő l állíthatók. Így pl. noha 
helyesen  állítható a term észetrő l az értelem  m eg a 
cselekvéshez szükséges akara t és energia, mégis 
igaz az, hogy a term észet egészét (tulajdonságaival

és m űködésével együtt) a szem élynek kell tu lajdo
nítani. T eh á t bárm i végeztetik  is el K risztus em beri 
term észetében  és term észete  által, ez helyesen csak 
az Ige szem élyének tu lajdonítható , akiben alapot 
és lé te t nyer az ilyen cselekvés.

A  hypostatikus egyesülés ilyen értelm ezése a re
form átus felfogást szorosan  a ha todik  ökum enikus 
zsinat döntéséhez kapcsolta. A  heted ik  század m o
nothelitizm usával szem ben a zsinat leszögezte, hogy 
az egyesülés következtében  „a szem élyben két te r
m észetes ak ara t és ké t term észetes cselekvési elv 
van, am elyek sem  nem  osztódnak, sem  nem  vál
toznak, sem  szét nem  válnak, sem  össze nem  k e 
verednek .”35 Ezzel a zsinat az akara to t és a cse
lekvési energiát inkább  a két te rm észetnek  tu laj
donította, m int az egyesülés Szem élyének. Ezzel az 
volt célja, hogy biztosítsa a szükséges különbség- 
té te lt a term észet és a szem ély között. H ogy U rsinus 
erre a —  tágabb  érte lem ben vett —  orthodox  kö
vetkezte tésre  ju to tt, az valószínűleg nem  véletlen; 
o lvasta D am aszkuszi Ján o sn ak  A z  orthodox h it c. 
m űvét és idézte is m int tekin tély t azzal a p rob lé
m ával kapcso latban , hogy a  ké t te rm észet hogyan 
a lko that egyetlen személyt.

M iután m egtörtén t a különbségtétel a szem ély 
és a term észet között, lehetővé vált a reform átus 
teológia szám ára, hogy ú jra  fontolóra vegye a kom 
m unikáció problém áját. A  prob lém a m ost az volt, 
hogy hogyan lehet igazi kom m unikációról —  sőt 
m ég pericherézisről is —  beszélni anélkül, hogy erő
szakot követnének  el akár a reform átus, akár az 
o rthodox  teológusok által elfogadott elven, neve
zetesen, hogy „az egyesülés egyetlen pon ton  sem  
szün te tte  m eg a ké t term észet közötti különbséget, 
inkább  m indkettő  sa já tsága  m egőrződik és egyetlen 
létező lénnyé áll össze (hypostasis).”36 T alán  a h e 
ted ik  század m ásodik  felében  nem  lettek  volna köny
nyen  kezelhetők az e kérdésse l kapcso latos refor
m átus következtetések, de az bizonyos, hogy ellen
kezésre  nem  találtak  volna.

E) A  com m unicatio  id iom atum  a reform átus 
o rthodoxia  időszakában

A  17. században  o rthodoxnak  elfogadott refor
m átus felfogás szerin t az usus personalis  h a tá sa  az 
igazi com m unicatio  id iom atum , „am elynél fogva a 
k é t term észet m indegyikének tu lajdonságai egya
zon szem élyben esnek  egybe és ezzel állítanak is 
valam it arról a személyről.”37 Ezek a teológusok az
zal, hogy a tu lajdonságoknak  a term észetekrő l a 
szem élyre való átvitelét hangsúlyozták, egyúttal el
vete tték  a közvetlen com m unio naturarum  lu therá
nus elképzelését. A  term észetek  kom m unióját nem  
közvetlen, hanem  közvetett dolognak gondolták, 
am it éppen  az egyesülés Személye közvetített. Ezért 
kü lönbséget te ttek  az unio im m ediata, am ely az em 
beri term észet és a Logos szem élye között áll fenn, 
m eg a ké t term észet közötti unio m ediata  között.38

N os, ha  úgy beszélünk a személyről, m int aki 
közvetíteni tu d  a te rm észetek  között, az nyilván fel
vet bizonyos nehézségeket. Ú gy látszik, m intha a 
szem élyről állítanánk valamit, am it egyik te rm é
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szetről sem  állítunk. Az ilyen állítás azonban el
len tm ond a fen t m egállapított am a szabálynak, hogy 
az egyetlen, am it a szem élyről állíthatunk, az éppen 
a ké t term észet a m aga teljességében. H a pedig 
úgy beszélünk a szem élyről, m int valam iféle ü tkö 
zés-elhárítóról a term észetek  között, az egy harm a
dik valam it tételezne fel a te rm észetek  között, s  ez 
nyilván téves lenne. De az unio m ediata-hoz hasonló  
valam ihez m égis ragaszkodnunk kell. K ülönben b e 
lebonyolódunk a közvetlen com m unio naturarum - 
ba, s akkor m ár sem m i okunk sem  lehetne arra, 
hogy ne beszéljünk a lu theránusokkal együtt az em 
beri term észet részesedésérő l az isteni fenségben. 
Ezért a te rm észetek  kom m unióját közvetettnek, a 
szem ély által közvetítettnek kell ta rtanunk. Az unio 
m ediata  fogalm a teh á t valam ilyen herm eneutikai 
szerepet tö lt be; negatív  elv, ami m egszabja h atárá t 
annak, ami gondolható  és m ondható. V alójában azt 
m ondja, hogy a közvetlen com m unio  naturarum  je 
gyében nem  gondolkodhatunk. D e h a  az unio m e 
diata je len té sé t túl pozitív m ódon szabdaljuk to 
vább, akkor tévelygésbe esünk. A  17. századbeli 
teológusok felism erték ezt a veszélyt, s ezért ki
m ondták, hogy a hypostatikus egyesülés végső fo
kon m isztérium . O lyan egyesülés ez, am ely pára tlan  
a m aga nem ében, ezért az analógia k im uta tására  
te tt m inden  k ísérle tnek  kudarco t kell vallania.

Pozitív oldalon azonban az unio im m ediata va
lami nagyon fontos dolgot m ond nekünk. N yíltan 
és őszintén kim ondja, hogy az em beri term észetet 
m inden tulajdonságával és m űködésével együtt a Lo
gos szem élyének kell tulajdonítani. A 17. századbeli 
teológusok bevallo ttan  nem  lá tták  ennek  az állás
pon tnak  m inden  következm ényét. N em  látták  pl. 
azt, hogy m it je len t az isteni lényről alkotott é rte l
m ezésük  szám ára, hogy Isten  —  anélkül, hogy m eg
szűnne Isten  lenni —  képes m agára venni az em beri 
term észetet és benne m eg általa szenvedni és m eg
halni is. M égis sikerült ajtó t nyitniok egy oly lehe
tőség előtt, am elyet egy később i teológus, B arth  Ká
roly, ki is fog használni (az isteni lényről m int cse
lekvésben lévő lényről alkotott felfogásával).

A  kom m unikációról fo ly tato tt 17. századbeli re
form átus elm élkedésnek  van m ég egy vonása, m ely 
figyelm et érdem el a szoteriológiai következm ényei 
m iatt. Ez a com m unicatio  operationum  vagy apo 
te lesm atum  (a m űveletek  vagy az elvégzett dolgok 
érin tkezése —  a fo rd . megj.) fogalma.39 E nnek  az 
elvnek az előfeltevése m egint az a gondolat, hogy 
a két term észet különálló m arad, és tulajdonságaik  
érin te tlenek  m aradnak  az egyesülés u tán  is, továb
bá, hogy m indegyik term észetnek  m egvan a saját 
ak ara ta  és energiája. A  com m unicatio  apotelesm a 
tum  azt m ondja, hogy b á r az Isten -em ber m űve 
eredm ényét tekintve egyetlen, a term észetbeli ol
dalát nézve azonban kettős. Az Isten-em ber m inden 
te ttéb en  együttm űködik  a két term észet, koopera
tívan, de m indegyik te ljesen  a saját term észetének  
m egfelelően (az em beri te rm észet em beri, az isteni 
term észet isteni m ódon), azért, hogy egyetlen  ha tást 
érjenek  el. Az energiák  is különállók m aradnak  (mi
vel a te rm észetek  is különállóak), de eredm ényük,

a m egváltás műve, egy, mivel ezt a ké t energia 
együttm űködve hozta létre teljes összhangban. (Ezt 
az összhangot az biztosította, hogy a ké t term észet 
egy és ugyanazon szem élyben él együtt.)

Hogy ennek  a tan ításnak  mi a je len tősége  a szo
terológia szám ára, azt legjobban úgy m utathatjuk  
meg, ha  a következő kérdésre  keresünk  választ: Ki 
válto tt m eg m inket? Ki végezte el a m egváltás m ű
vét? A  com m unicatio  apotelesm atum  reform átus ér
telm ezése alapján azt kellene m ondanunk, hogy ez 
a szem ély sem  Isten, sem  em ber nem  volt, hanem  
az egy Isten-em ber a m aga isteni és em beri egy
ségében. H a —  m iként olykor m egtörténik  a teo 
lógiai irodalom ban —  a Logosról beszélnénk, m int 
m egváltásunk alanyáról (elvégzőjéről), ezzel annak 
állítását kockáztatnók, hogy az em beri term észet 
csupán  eszköz volt Isten, az Ige kezében. E kkor 
azonban  nem csak  szoterológiai doketisták  lennénk 
(am ennyiben nem  tu dnánk  biztosítani az Isten-em 
ber m unkája  em beri voltának teljes súlyát), hanem  
nesto riánusok  is, m ivel úgy gondolkodnánk a m eg
váltás művéről, m int am elyet „Isten az em berben” 
visz végbe, nem  pedig  „Isten m int em ber”.40 Ezzel 
szem ben a com m unicatio  apotelesm atum  reform á
tus értelm ezése azt m ondja, hogy a m egváltás m ű
vének  nem  csak teljes isteni, hanem  teljes em beri 
vo ltá t is el kell ism erni. Ez a m egfogalm azás egy
szerűen a chalcedoni form ulában lefek te te tt elveket 
alkalm azza K risztus m űvére. A m it a form ula Krisz
tus szem élyéről m ond, az érvényes K risztus m űvére 
is: elválhatatlanul, oszthatatlanul (tehát nem  kétféle 
m űvelet, k é t hatás), de összeelegyítetlenül és vál
tozatlanul is (úgyhogy együtt m unkálkodásuk  egyet
len m űveletet eredm ényez, a term észetek  nem  ve
gyülnek és nem  keverednek). H a ezt kom olyan 
vesszük, azt kell m ondanunk, hogy a m egváltás m ű
ve te ljesen  em beri és te ljesen  isteni. M egváltásunk 
cselekvő alanya teh á t az Isten -em ber a m aga iste 
ni-em beri egységében. H ogy ez m ilyen következ
m ényekkel já r  a jóváté te lrő l vagy engesztelésről val
lo tt felfogásunk szám ára, az m ajd  a dolgozat m á
sodik  fő részéből derü l ki.

F) Hol állunk m ost?
E ddig  lényegében  k é t dolgot állapíto ttunk meg. 

Az első: ahhoz, hogy egy krisztológia „reform átus” 
krisztológia legyen, le kell szögeznie azt az elvet, 
hogy a  ké t term észet különálló és tulajdonságaik  
é rin te tlenek  m arad n ak  az egyesülés után. E tek in 
te tb en  annyira egybehangzók a vélem ények a re 
form átus hagyom ányon belül, hogy nem  is lenne 
m ár reform átus az a krisztológia, am elyik ezt félre 
tenné  vagy m eggyengítené.41 M egállapíto ttuk  m á
sodjára, hogy a m egváltás m űvének végrehajtó  ala
nya az Isten-em ber a m aga isteni-em beri egységé
ben. A m ikor ezt m ondom , azt is szeretném  érzé
keltetn i, hogy az „alany” kifejezést nem  lenne sza
b ad  a rra  használni, hogy a hypostasis-t m odernebb  
nyelvre ford ítsuk  le. Az „alany” ebben  az esetben  
nem  a hypostasis  m int olyan, hanem  a hypostasis 
együtt a k é t term észettel, am ely benne foglaltatik. 
Isten  m int em ber a m i m egváltásunk alanya.
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II. A  jó v á té te l (engesztelés)

A  következőkben  ké t dön tő  k é rd és t kell szem 
előtt ta rtanunk : 1) mi a jóváté te l te rm észete  (azaz 
hogyan szerez K risztus jó v á té te lt vagy engesztelést 
a mi bűneinkért)?  2) mi a viszony a jóvá té te l és a 
tes tté  létel között?

A) Az em beri te s t felvétele: e lesetten  vagy el 
nem  ese tten?

E nnek  a szakasznak a cím ében foglalt kérdése  
ez: m ilyennek ta rtsu k  a Logos által az inkarnációban  
felvett em beri te rm észetet?  Új terem tés volt-e, cso
dálatos felm erülése az időben  annak  a rom latlan 
term észetnek , am ely a bű n ese t előtt volt Á dám  sa
játja , az e red en d ő  bűn  által m eg nem  ro n to tt em beri 
te rm észet?  Vagy m inden  tek in te tben  olyan volt-e, 
m int a m ienk: e lese tt em beri term észet, az eredendő  
bűn  által éppen  úgy beszennyezett, m int a m ienk?

M indenek  előtt le kell szögeznünk, hogy ez a 
kérdés abban  a form ában, ahogy mi te ttük  fel itt, 
olyan pontosság i fokkal rendelkezik, am ilyen a 19. 
század előtt ism eretlen  volt.42 Ez azt jelenti, hogy 
am ikor erre a kérd ésre  a 16. és 17. század  íróinál 
keresünk  választ, elkerülhetetlenül olyan p o n to ssá 
got tu la jdonítunk  a gondolkodásuknak, amilyen 
nem  volt m ég benne. H a valaki ezt a k é rd és t ilyen 
pon tos fo rm ában  te tte  volna fel pl. Kálvinnak, az 
ő válasza kétség telenül az le tt volna, hogy a Logos 
a b ű nese t előtti em beri te rm észetet vette  m agára. 
Az ő végkövetkeztetése ugyanis az volt, hogy K risz
tus „m entes volt a közös rom lástó l”.43 G ondolko
d ása  ha tá rán  m égis vannak  olyan elem ek, am elyek
—  mivel m ás irányba m u ta tnak  —  a prob lém a ala
posabb  vizsgálatára kész te tnek  bennünket.

Kálvin elm élkedései arról a kérdésről, hogy ho
gyan ő rződött m eg K risztus az e red en d ő  bűn 
szennyeződésétől, az Institu cióban a M enno Si
m ons-szal fo ly tato tt vitával kapcso latban  találhatók. 
M enno azt ta rto tta , hogy a szaporodásban  a nő  sem 
mivel nem  já ru l hozzá a m agzat nem zéséhez, mivel 
a nőnek  „nincs m agva”.44 A  n ő  pusztán  a férfi m ag 
passzív  befogadójaként szerepel. H a  teh á t az e re 
den d ő  bűn  a gyerm ek világra hozatala által terjed
—  m int ahogy az általános vélem ény ta rto tta  — , 
ebből szükségszerűen következik, hogy az ered en d ő  
bűn  csakis a férfi m aghoz k ap cso ló d ik 45 A  férfi 
hiánya a gyerm ek lé trehozásában  (ahogy a szűztől 
való születés csodájában  történt) önm agában  is ele
gendő biztosíték arra, hogy K risztus em beri te rm é
szete m en tes legyen az e red en d ő  bűn  rom lo ttsá
gától. M enno vélem énye szerin t K risztus em beri te r
m észete szó szerin t a sem m iből terem tetett, mivel 
a nő  sem m ivel sem  já ru lt hozzá a m agzat nem zé
séhez. M enno álláspontja persze  az em beri szapo
ro d ásn ak  te ljesen  tudom ánytalan  felfogásán ala
pult, s Kálvin legalább annyit tu d o tt a dologról, hogy 
„a n ő  m agvának is része kell hogy legyen a nem zés 
ak tusában .”46 D e akkor m egm aradt szám ára a k ér
dés: H ogyan ő rződött m eg K risztus az eredendő  
bűn tő l?  Kálvin készségesen  elism erte, hogy a nő  
m agva nem  lehete tt m entes a rom lottságtól. M ária

női lénye (szubsztanciája), am elyből k iform álódott 
K risztus em beri term észete, valóban elesett te rm é
szet volt. A kkor há t mi van? Kálvin válasza ez volt: 
„...Krisztus nem  azért volt m entes m inden  szennytől, 
m ert anyjában  férfival való érin tkezés nélkül fo
gantato tt, hanem  mivel őt m egszentelte a Szentlé
lek, hogy fogan ta tása  tiszta és szeplőtelen legyen, 
m int am ilyen Á dám  lett volna a bű n ese t előtt.”47 
M ás szóval, a Lélek m egszentelő  m űvének tu laj
donítható  a csodálatos fogantatásban , hogy a nő  
bűnös lénye (szubsztanciája) m egtisztult a rom lott
ság m inden  szennyétől.

Ilyen felfogás m ellett a kezdetben  fe lte tt k é rd és
re, hogy ti. K risztus em beri term észete e lese tt volt-e, 
vagy m entes az elesettségtől, nem  lehet m inden  kor
látozás nélkül válaszolni. V alóban elesett term észet 
volt, am ennyiben bűnös em beri test anyagából véte
tett. De m entesült az elesettségtől vagy pontosabban  
a Szentlélek m egszentelő m unkája révén  visszaál
lítta to tt igaz em bersége, mivel a szó szoros érte l
m ében  itt nem  tö rtén t új terem tés. Azt ugyan el 
kell ism erni, hogy ezt a végkövetkeztetést nem  m aga 
Kálvin von ta  le, de a kérdésse l abban  a form ában, 
am elyben felvetettük, közvetlenül nem  is foglalko
zott. Ezért csak k ikövetkeztethetjük válaszát abból, 
am it egyébként m ondott, közben állandóan szem 
előtt tartva, hogy ezzel olyan pon tosságo t k ívánunk 
Kálvin gondolkodásától, am ilyen nem  volt benne.

U rsinus szintén elvetette  azt a gondolatot, hogy 
K risztus em beri term észete  a sem m iből te rem te te tt 
vagy a m ennyből hozato tt le.48 M égis igen fontos 
volt szám ára az, hogy az Ige „nem bűntől szeny
nyezett term észetet vett fel.” M egoldása a p rob lé
m ára ugyanaz volt, m int Kálviné: „A Szentlélek cso
dálatosan  m egszentelte azt, ami a szűz m éhében  
fogan tato tt és m egszületett...”49

A  mi szem pontunkból nagyon fontos megfigyelni, 
hogy m ind Kálvin, m ind U rsinus szerin t ennek a 
m egszentelő  m unkának  végrehajtó ja a Szentlélek 
volt, és hogy ez a m unka m ár a fogam zás p illana
táb an  elvégeztetett. N em  úgy van, hogy az em beri 
te rm észet m egszentelődése (m eggyógyítása az e re
dendő  bűn  rontásától) fo lyam atosan m ent volna 
végbe az engedelm ességnek  azok által a cseleke
detei által, am elyeket az Isten-em ber végzett élete 
folyam án. Sem  nem  úgy, hogy a gyógyulást az e red 
m ényezte volna, hogy az isteni term észet kapcso
la tba  kerü lt az em beri term észettel. Az em beri te r
m észet m eggyógyításának végrehajtó ja  nem  a Lo
gos volt, hanem  a Szentlélek. Az ilyen elképzelés 
szépen illik ahhoz a ko rábban  em lített nézethez, 
hogy a te rm észetek  kom m uniója közvetített és nem  
közvetlen kom m unió volt. Ez a felfogás azzal a kö
vetkezm énnyel já r  K risztus m egváltó és m egbékél
te tő  m unkájára, hogy ha  az Isten-em ber engedelm es 
élete összhangban  van  a m egváltás jelentőségével, 
az nem  azért van, m ert cselekedetei az em beri te r
m észet m egszentelődésének  gyümölcsei. Az okot 
m áshol kell keresni.

D e m ielőtt erre a kérd ésre  té rnénk  (a következő 
szakaszban), előbb m eg kell néznünk, hogyan ér
te tték  a reform átus atyák az olyan igéket, m int a
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2K or 5,21. H a ez a kijelentés: „bűnné te tte  értünk  
azt, aki b ű n t nem  ism ert” nem  je len ti azt, hogy Krisz
tus a bűnbe ese tt em beri te rm észetet vette  m agára, 
akkor mit je len t?  Kálvin ebben  az igében a „bűn”-t 
nem  úgy értette , m int ami a bűnös term észetre  vo
natkozik, hanem  m int bün te th e tő ség e t.50 De hogyan 
le tt ő bün te th e tő  az em beri bűnösségért?  A  „bűnné 
te tte ” azt jelenti, hogy „az a büntethetőség , am ely 
m iatt el kell viselnünk a bün tetést, á tv ite te tt az Isten 
Fiára.”51 S az a m echanizm us, am ely a m i bűneink  
bün te thetőségét ő rá  hárítja, az isteni ítélet, vagy 
isteni beszám ítás. „’Az Ú r m indnyájunk vétkét őrá 
veté’ (Ézs 53,6). Azaz, aki le akarta  m osni azoknak 
a vétkeknek  a szennyét, a beszám ítás következté
ben  m aga b o rítta to tt el velük.’”52 Így az, hogy Krisz
tus em beri term észete  a csodálatos fogam zásban 
m egszentelődött, és ezzel m en tesü lt az eredendő  
bűn  szennyétől, nem  je len ti azt, hogy egy ponton  
nem  „tétetett bűnné” értünk. De a „bűnné té te té s” 
itt Isten  bírói cse lekedetekén t értendő, am elynél 
fogva az Isten -em bert vonja felelősségre a mi bű 
neinkért és ítéli el helyettünk.53

B) A m egszerzett krisztusi igazság
H ogyan m agyarázta a reform átus hagyom ány 

K risztus életének  m egváltó je len tőségét?  Az nyil
vánvaló, hogy pl. Kálvin úgy tek in te tt K risztus éle
tére, m int am ely m ár m aga is m egváltó erejű, „...attól 
kezdve, hogy szolgai form át öltött, kezdte  fizetni 
az árat, am ellyel m egváltott m inket.”54 H ason lókép
pen  állította Bullinger: „...szenvedésével és halálával, 
ső t m indazzal, am it tes tb en  való m egjelenésétől fog
va cselekedett és szenvedett a mi U runk, m inden 
hívővel m egbékítette  a m ennyei A tyát, engesztelést 
szerzett a bűnért, lefegyverezte a halált, m egtörte 
a kárhozat és a pokol hatalm át, és a ha lo ttak  közül 
való feltám adásával v isszahozta és helyreállította 
az életet és a halhatatlanságot. M ert Ő a m i  igaz
ságunk, életünk és fe ltám adásunk.55 D e hogyan ért
sük konkré tan  ezt a ragaszkodást K risztus életének  
m egváltó jellegéhez?

Hogy m egértsük  a je len tőségé t annak, ami Krisz
tus életéhez fűződött, lá tnunk  kell a m egigazulás 
taná t illető 16. századbeli elm élkedés szélesebb  fo
lyamát. L u ther azt ta rto tta  a m egigazulásról, hogy 
annak  kettő s ha tása  van: negatív  h a tá sa  az, hogy 
bűn  nem  tu lajdonítta tik  a bűnösöknek; pozitív h a 
tása, hogy K risztus igazsága szám ítódik be a hívő
nek. Az 1550-es évek elején v ita  tám ad t arról, hogy 
hogyan kell helyesen  érten i K risztus igazságának 
a hívő jav á ra  írását. A ndreas O siander, 1552-ben 
bekövetkezett haláláig königsbergi teológiai tanár, 
ind íto tta  el a vitát azzal a tanításával, hogy az igaz
ság, am ely a m egigazulás által a m ienk lesz, lénye
gében isteni igazság, am ely K risztust m int isteni 
lényt illette m eg.56 Ezzel a felfogással szem ben Kál
vin az Institu ció 1559-i k iadásában  azt hangoztatta , 
hogy az az igazság, am ely a m egigazulásban a m ienk 
lesz, m egszerzett (elnyert) krisztusi igazság, azaz az 
az igazság, am elyet az Isten-em ber a m aga isten i
em beri egységében egész é letén  át végzett enge
delm es cselekedeteivel szerzett m eg nekünk. O si

ander —  m ondta  Kálvin —  „nem elégedett m eg 
azzal az igazsággal, am elyet K risztus engedelm es
ségével és áldozati halálával szerzett m eg nekünk, 
hanem  azt állítja, hogy mi lényegileg vagyunk igazak 
Istenben  az ő lényegének és m inőségének belénk 
áram lása által.”57 Istennek  az em beri m ivolttal való 
ilyen keveredését Kálvin nem  engedhette meg. Ő va
lóban hitte, hogy Isten nem  csak nekünk tulajdonítja 
K risztus igazságát, hanem  „etet is vele” (a keresz t
séggel és az úrvacsorával), így tévén  m inket valóban 
azzá, am inek bírói ítéletével je len t ki. De a leglé
nyegesebb itt az az állítás, hogy üdvösségünk alapja 
az az igazság, am elyet az Isten-em ber szerez nekünk 
engedelm es cselekedeteivel. M ég m agában  Krisz
tu sban  sincs m eg az az igazság, am ely a Logosnak, 
m int em beri term észetével egyesült Istennek  a sa 
játja . Az ilyen tan ítás a chalcedoni form ulának (va
lam int a hatod ik  ökum enikus zsinat által ado tt é r
telm ezésének) nyilvánvaló m egsértése lenne.

K risztus életének  m egváltó je len tősége  teh á t nem  
a m egbetegedett em beri term észet m egtisztításá
ban  van, hanem  (pozitívabban) az isteni-em beri 
igazság m egállapításában, egy új em berség  te rem 
tésében. Kálvin szerin t a b ennünket K risztussal 
összekapcsoló Szentlélek erejéből részesedünk  eb 
ben az igazságban. A nnak  hangsúlyozásával, hogy 
a Szentlélek az a „kötelék, am ellyel K risztus egyesít 
m inket önm agával”,58 Kálvin ism ét a rra  tö rekedett, 
hogy fen n ta rtsa  a kü lönbségtételt az isteni és az 
em beri lény között. H a azt m ondjuk, hogy ennek  
az egyesülésnek a jellege spirituális, ezzel m ég nem  
m agyaráztuk meg; végül is, hogy a Szentlélek ho
gyan m unkálkodik, az a keresztyén hit egyik leg
nagyobb m isztérium a. A  legtöbb, am it m ondhatunk, 
az, hogy a Lélek a h ird e te tt Igén és a sák ram en
tum okon keresztü l ébreszti fel bennünk  a hitet. De 
az az állítás, hogy ez az egyesülés spirituális, e re d 
m ényes eszköz volt Kálvin szám ára, hogy gátat v es
sen  vele a „lényegi egyesülés” gondolatának.59 A 
m egigazulást és a m egszentelődést úgy értelm ezte, 
m int a K risztussal való egyesülésünk „kettős k e 
gyelmét”, m int két olyan jótétem ényt, amelyek tévely
gés nélkül nem  keverhetők össze, de nem  is lehetnek  
m eg egym ás nélkül. A  m egigazulást lu theránus m ó
don úgy értelm ezte, m int Isten  törvényszéki ítéletét, 
amellyel K risztus igazságát tu la jdonítja  az em be
reknek. A  m egszentelődést fo lyam atnak látta, amely 
a hívő egész életén  át tart, s am ely által ő folya
m atosan  válik valóban igazzá. Mivel m indkettő  a 
K risztussal való egyesülésünkből ered, nem  lehe t
nek  m eg egym ás nélkül. S m indkettőnek  K risztus 
igazsága az alapja, am elyet Ő az A tya akara tának  
való teljes engedelm ességével szerzett m eg nekünk.

A  figyelem nek azokra az engedelm es cselekede
tek re  való összpontosítása, am elyekkel K risztus po
zitív igazságot szerzett nekünk, azt is lehetővé tette  
K álvinnak, hogy K risztus életét és halálát a m eg
váltás egyetlen értelm ezésévé integrálja. Az enge
delm esség m aga az a fonál, am ely K risztus életét 
a halálhoz kötötte. E zért írh a tta  Kálvin: „M ost m eg
kérdezheti valaki: H ogyan törölte el Isten  a b űn t?  
H ogyan távolíto tta  el elkülönültségünket Istentől?
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H ogyan szerzett nekünk  olyan igazságot, am ely jó 
indulatúvá és kedvessé  teszi Isten t irán tunk? E rre  
általában azt válaszolhatjuk, hogy ezt Ő egész életén  
át tanúsíto tt engedelm ességével vívta ki.”60 Az en 
gedelm essége akkor érte  el csúcspontját, am ikor 
önkén t alávetette  m agát a kereszthalálnak.

Az O siander-ügy s az a válasz, am elyet Kálvin 
ado tt rá, m eghatározó pillanat lett a későbbi refor
m átus teológia szám ára. E ttő l a pon ttó l kezdve a 
reform átus teológusok egyek voltak abban  a k íván
ságukban, hogy K risztus életének  m egváltó je len 
tőségét egy új igazság m egszerzésének jegyében  lás
sák. O lykor m ég azt is elkövették, hogy elképzelé
sükben  tú lhangsúlyozták a törvényt. Beszélhettek 
pl. „kettős elégtétel”-ről: a törvény jogos követel
m ényeinek te tt elégtételről és a b ű n ért fizetendő 
b ü n te tés elégtételéről.61 A z ilyen elképzelés igen 
erős in teg rálódást biztosított: K risztus éle té t és h a 
lálát egyaránt az elégtétel közös cím szava alá hozta. 
Sajnos, ebben  az elképzelésben a törvény kiem el
k ed ő  volta azt eredm ényezte, hogy a törvényt ki
vonták  az isteni akara t és cselekvés kegyelm es volta 
alól és ezzel K risztus m űvének az eredm ényességét 
az érdem  jegyében  form álták  át.62 A  törvénynek a 
kegyelem  alól való kiem elése a „cselekedetek  szö
vetsége” gondolatának  le tt szerencsétlen  következ
m énye. D e helyes ú ton  voltak, am ikor azt sugal
m azták, hogy ez a  „kettős elégtétel” a válasz az 
em beri fajban  je len tkező  k e ttő s  szükség let-re . Ké
sőbbi teológusok úgy lá tták  K risztus halálát, m int 
am ely a b ün te thetőség  prob lém ájára  ad  választ, az 
éle té t pedig  úgy, m int am ely az ez ered en d ő  bűn  
(a „bűnös term észet”) problém ájával kapcsolatos. 
A z feltétlenül igaz, hogy nem  elég az elkövetett b ű 
nök  bocsánata. A  bűnnel a gyökereinél kell leszá
molni, abban  az elsődleges döntésben , am ely m eg
határozza  és alakítja az em beri létet. K risztus életét 
úgy értelm ezték, m int am ely m egvetette  alapját az 
új em berségnek, s ebben  m ost a Lélek tesz részessé 
bennünket.

C) A halál halála K risztus halálában
A  K risztus halálának  értelm éről folyó 16. és 17. 

századbeli reform átus eszm élkedés nagyjából m eg
felelt annak  az áram latnak, am elynek A quinoi T a
m ás m ódosíto tt anselm ianizm usa volt az eredete. 
S zándékosan  m ondtam  „m ódosított anselm inianiz
m us”-t, m ivel A nselm us úgynevezett „elégtétel el
m élet”-e je len tő s  változáson m ent á t A quinoi T a
m ásnál. A  m ódosítás abban  állt, hogy am íg A nsel
m us az elégtételt (amely az Isten tő l „ellopott” en 
gedelm esség  v isszaadását és m egsérte tt becsü 
le tének  további kárpó tlásá t je len te tte) és a b ü n te 
té s t vagy-vagy-nak, azaz egym ást kölcsönösen  ki
záró a lternatíváknak  tek in tette , A quinoi T am ás úgy 
látta, hogy az elégtétel m eg történ t a büntetésben . 
Isten  jogos követelm ényeinek eleget te tt a büntetés, 
azaz a bűnös halála. K risztus halálá t T am ás szerint 
úgy kell tek in tenünk , m int am ely helyettesítő  je l
legű: K risztus önkén t v e te tte  alá m agát a b ü n te 
tésn ek  m ihelyettünk, hogy elszenvedje azt a halált, 
am elyet a bűnös érdem elt meg, s ezzel m egváltson

b ennünket a bün te tésn ek  attól az adósságától, 
am ellyel Istennek  tartozunk.64 Ez az értelm ezés lett 
a reform átus in terpretációnak  is a magva.

A  jóvátéte l (engesztelés) kálvini értelm ezésének 
középpontjában  a keresz t állt. M int láttuk, Krisztus 
élete igazán fontos volt neki. De amikor azt a kérdést 
kezdte vizsgálni, hogy hogyan szerezte m eg K risztus 
nekünk  az üdvösséget, figyelm ét m indenek  elő tt a 
keresz t kö tö tte  le. S a legfontosabb kategóriák, am e
lyekkel fejtegette, hogy m i a keresz t je len tősége ü d 
vösségünk szám ára, a harag  és az ítélet, az elégtétel 
és a bün tetésbeli helyettesítés kategóriái voltak. „Is
ten  harag ja  és átka sújtja a bűnö st m indaddig, amíg 
fel nem  m entetik  a bűnösség  alól. M ivel Ő az igaz 
bíró, nem  engedi meg, hogy törvényét büntetlenül 
szegjék meg, hanem  felkészült a bosszúállásra.”65 
Kálvin felfogása röv iden  ez: K risztus a bűnös h e 
lyére állt. Bűnünk egész terhe  Ő rá  té te te tt át. „Ez 
a mi felm entésünk: a bűn, am ely b ü n te té s t érdem elt, 
az Isten  F iának fejére szállt át.”66 Így mi m en tesü 
lünk a büntetéstő l, m ert m ost m ár egyedül Krisztus 
b ü n te th e tő  m inden  bűnért, amit m i elkövettünk. Bű
nössé  te tte  m agát he lyettünk  és m int bűnös szen
ved te  el azt a  halált, am elyet mi érdem eltünk  meg. 
S ez nem  volt egyszerűen „közönséges halál”, amely 
m inden  em berre  vár, m int a végzete.67 Ez az Istentől 
elhagyottság  halála volt, am ely m érhete tlen  szen
ved ést okozott em beri lelkének. Ez a halál Isten  
harag jának  kifejezése volt: Isten  által rende lt b ü n 
te tés  az em beri bűnre. D e ez a halál kiengesztelte 
Isten  haragját, úgyhogy Isten  kegyelm es és jó in d u 
la tú  le tt irántunk.68 Isten  harag jának  kiengesztelé
sén  túl azonban  volt K risztus halálának  m ég egy 
gyümölcse. „Az Ő halála a benne való ré szesed é
sünk  által m egöldököli földi tagjainkat, hogy azok 
ne lássák  m ár el addig  funkcióikat; m egöli bennünk  
az óem bert, hogy ne v iru lhasson többé és ne te 
rem hessen  több  gyüm ölcsöt.”69 D e azt, hogy Krisz
tus engedelm essége halálára  is kiterjedt, úgy tekinti 
Kálvin, m int annak  az új igazságnak a tökéle tes
ségre ju tásá t, am ely a m iénk le tt a m egigazulás és 
a m egszentelődés által. K risztus k ion to tt vére „a 
m osdóvíz, am ely elm ossa rom lottságunkat.” ' 0

Kálvin kereszt-teológiájának k é t gyöngéje van. 
B arth  K ároly teológiájával társalogva szeretném  
ezeket kim utatni.

1. Kálvin kereszt-teológiájának az első nagyobb 
gyöngéje ez: H a úgy beszélünk K risztus haláláról, 
am int Kálvin, hogy az jó indu la túvá  és kedvessé  teszi 
Istent, azzal m in tha azt m ondanók, hogy Istenben  
nem  volt ilyen hajlandóság, amíg F iának áldozata 
nem  indíto tta  erre. Az ilyen elgondolás azonban 
igen problem atikus. H a  Isten  nem  volt kegyelm es 
és irgalm as az em beri fajhoz kezdettő l fogva, akkor 
m iért kü ld te  el Fiát, hogy m egváltson m inket? Kál
vin nyilván tu d a táb an  volt ennek a problém ának. 
É szrevette, hogy ellen tm ondásba  kerülünk, ha  úgy 
gondoljuk, hogy Isten  az ellenségünk volt, am íg m eg 
nem  békü lt velünk K risztus által. „M ert hogy ad 
h a tta  volna egyszülött F iában irán tunk  érzett sze
re te tének  különös zálogát, ha m ár nem  ölelt volna 
m inket ingyen kegyelm ébe?”71 M égis, olyan igék,
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m int a R óm  5,10, úgy látszik, azt sugallták neki, 
hogy Isten  valóban ellenségünk volt, am íg K risztus 
m eg nem  b ékélte te tt m inket Vele. Ezt a p roblém át 
Kálvin úgy o ldo tta  meg, hogy az olyan k ije len tése
ket, m int am ilyen a Róm  5 ,10-ben is található, úgy 
tekintette , m int am elyek „a m i képességünkhöz al
kalm azkodnak.”72 Úgy gondolta, hogy K risztustól 
távol sem  nyom orúságunk m élységét, sem  az isteni 
irgalom  nagyságát nem  tud juk  felfogni, h a  ilyen Igék 
nem  lennének  a Szentírás b izonyságtételében. De 
mivel Isten  ezeket az Igéket a mi korlátozott felfogó 
képességünkhöz alkalm azta, ezek m egfelelőképpen 
fejezik ki az Istenben  lévő igazságosságot. V égső 
elem zésben Kálvin m eg volt győződve arról, hogy 
Isten  kegyelm e és irgalm a a jóváté te l oka; nem  a 
jóvátéte l h a tásá ra  tám ad t a kegyelem  és az irgalom. 
„Valóban, ’mivel Ő előbb szere te tt m inket’, Ő k é 
sőbb  m eg is békélte t m inket m agával.”73

E nnek  az e llen tm ondásnak  Kálvin ad ta  m egol
dása  azonban végül is nem  volt kielégítő. Az isteni 
alkalm azkodás elképzelése m aga is problem atikus, 
m ert túl könnyen sugallhatja azt, hogy az a mód, 
ahogyan Isten  kijelenti m agát, nincs a rányban  azzal, 
ami Ő  maga. Továbbá, a p rob lém a m egfogalm azása 
a Róm  5 ,10-hez hasonló  Igék fé lreértésén  alapszik. 
Ezek ugyanis nem  azt m ondják, hogy Isten  ellen
ségünk volt addig, amíg K risztus m eg nem  békél
te te tt vele, hanem  inkább azt, hogy mi voltunk az 
Ő ellenségei. A  szóban forgó ellenségeskedés az 
em beri oldalon van, nem  az istenin. D e vajon azt 
jelenti-e az újszövetségi bizonyságtétel ilyen olva
sata, hogy szükségtelen m indenféle beszéd  az Isten  
haragjáról és ítéletéről? Egyáltalán nem. Az ilyen 
kategóriák  m élységesen hozzátartoznak  az Ú jszö
vetség  tan ításához a jóvátéte lrő l (engesztelésről).

A  p rob lém a igazi gyökere abban  volt, hogy Kálvin 
hajlam os volt Isten  igazságát (szeretetétől elvonat
koztatva) olyasm ivé tenni, am ire irányult K risztus 
jóvátevő  (engesztelő) cselekedete. H a Isten  igazsá
gosságának (haragjának) kell eleget tenni, akkor egy 
dön tő  pon ton  elvész szem ünk elől Isten  szeretete. 
Az igazság az, hogy nem  elég azt állítani, hogy Isten  
F ia m egbékélte tő  tevékenységének  oka az isteni 
szeretet, h a  ezzel együtt nem  tud juk  azt is állítani, 
hogy a szere te t m egváltásunk egész útján, m ind
végig, m inden  lépésnél je len  van és m űködik. A zt 
kell m egm utatnunk, hogy hogyan fejeződik ki Isten  
szeretete  éppen  a harag  és az ítélet k iá radása  köz
ben. H a ezt nem  tesszük, Isten  lényében  ellent
m ondást tám asztunk  az Ő irgalm a és igazságossága 
között. Isten  irgalm át m integy az Ő  igazságossága 
foglyává tesszük  m indaddig, amíg igazságosságának 
elég nem  tétetik. S ez a Kálvin-féle elégtétel-elm élet 
végeredm énye. Az alkalm azkodás gondolatához va
ló fo lyam odásával m egengedte a  (nyilvánvaló!) el
len tm ondást az irgalom  és az igazságosság között. 
A zt az állásponto t képviselte, hogy fogalmi szinten 
k ibékíthetők  ezek a dolgok, de közben  egész idő 
a latt azt rem élte, hogy valahogyan, szám unkra é rt
hete tlen  m ódon, m agában  Isten  van a m egoldás. 
Kálvin nehézsége ezen a té ren  nem  kis m értékben  
annak  tulajdonítható , hogy nem  fo rd íto tt kellő fi

gyelm et Isten  tu lajdonságai klasszikus problém ájá
ra. A hogy Isten  lényét és tu la jdonságait tárgyalja, 
az enyhén szólva igen sovány.74 A jóvátétel (en
gesztelés) tanának  form ulájában csak akkor ism er
hetjük  fel az irgalom  és az igazságosság egységét, 
h a  K risztus engesztelő áldozatát Isten  alaposan  á t
gondolt dogm ájának hátterével együtt szemléljük. 
A  17. századbeli reform átus teológia aligha tu d ta  
legyőzni ezt a nehézséget. M ég Kálvinnál is elvon
tabb  m ódon kezelte az engesztelést, m int az isteni 
haragnak  te tt elégtételt. Kálvin legalább érezte itt 
a problém át. A későbbi reform átus teológusok (Ur
sinustól kezdve) nem  érezték.

C sak a 20. században  tám ad t olyan teológus, aki 
végül is felül tudo tt kerekedn i az elégtételnek a 
reform átus teológiában hagyom ányosan h irdete tt 
elm élete hiányosságain és tu d o tt ennek  az elm é
letnek  szilárdabb alapot adni. Ez a teológus Barth 
Károly. A jóváté te l (engesztelés) tanának  B arth által 
ado tt első  hosszabb  tárgyalására  a K irchliche D og
m atik  II. kö te tének  1. fejezetében  kerü lt so r azzal 
kapcsolatban, am it ő az isteni tulajdonságokról, 
vagy ahogy szívesebben nevezte, az isteni tökéle
tességről m ondott.75 A  m i szem pontunkból Barth 
dön tő  lépése az volt, hogy Isten  szentségét és igaz
ságosságát az isteni szeretet tökéletességének  cím
szava alá sorolta. Az isteni szeretet tökéletességét 
azután dialektikusan viszonyított vagy kapcsolt p á 
rokban  m uta tta  be, am elyek kölcsönösen fe lté te le
zik egym ást. Isten  szentsége a kegyelem m el p á ro 
sult, igazságossága pedig  az irgalommal.

Isten  kegyelm ét B arth  úgy hatá roz ta  meg, m int 
Istennek  teljesen m eg nem  érdem elt odafordulását 
a bűnösök  felé az isteni jó ak a ra t és kedvezés te l
jességével. D e a szen tség  is az isteni szerete t egyik 
tökéletessége. É ppen  a szen tség  az Isten  szere
te tében , ami ezt a szere te tet m inden  m ás szeretettő l 
m egkülönbözteti. S zeretetének  szentsége teszi ezt 
a szere te tet istenivé. Az isteni szeretet szentsége 
abban  m utatkozik  meg, hogy Isten  kegyelm esen k e 
resi és terem ti m eg a közösséget az em berekkel. 
Ezt úgy teszi, m int az Uruk, m int az, aki m inden 
m ás akara tta l szem ben érvényesíti a m aga akaratát. 
A  gyakorlatban ez azt jelenti, hogy Isten  sem m inek 
sem  engedi meg, hogy szere te tének  ú tjába  álljon. 
Az isteni szerete t szentsége az ellenállhatatlansága. 
Istennek  a terem tm ényeit szeretn i kívánó akara tá t 
nem  hiúsíthatja  m eg a terem tm ények  akarata, 
am ellyel ellenállnak ennek  a szeretetnek. Isten  sze
re te te  el fogja érni célját, m ég ha az ú t odáig m inden 
vele szem ben tanúsíto tt ellenállás elítélésén, elve
tésén  és m egsem m isítésén keresztü l vezet is. Isten  
szerete te  harag ra  válik, ha  ellenállnak neki, de egy 
pillanatra  sem  szűnik m eg szerete t lenni, m ég akkor 
sem, h a  haragkén t fejeződik is ki. M ert az a cél, 
ahova Isten  harag ja  érkezik, ha  m ár m inden  aka
dályt e lháríto tt útjából, a közösség kegyelm es m eg
újítása. M ás szóval, Isten  harag ja  Isten  kegyelm es 
céljait szolgálja. Isten  N em -je az Ő  Igen-jét szolgálja. 
Az Ő ítélete a mi üdvözítésünk eszköze. Isten  k e 
gyelme m indvégig hata lm asan  m unkálkodik.

H asonlóképpen  kapcso lta  össze B arth az igazsá
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gosságot dialektikusán az irgalom m al. Isten  irgalm a 
annak  a szánakozásnak  felel meg, am ellyel tek in t 
Ő a mi szorongato tt helyzetünkre. O stobaságunk, 
valam int vágyainkhoz, kibúvóinkhoz és okoskodá
sunkhoz való ragaszkodásunk  m iatt szánalm as a 
helyzetünk. D e Isten  ennek  ellenére továbbra  is 
együtt érez és együtt szenved  velünk. Ez az Ő ir
galm assága. Itt azonban ism ét be kell lépnie az igaz
ságosságnak, m int az isteni szeretet tökéle tességé
nek, hogy alakítsa az irgalom ról alkotott fogalm un
kat. Isten  szeretete  igazságos szeretet, ez különböz
teti m eg m inden  m ásfajta  szerete ttő l és ez teszi 
istenivé. Isten  szeretete  m int igazságos szerete t azt 
jelenti, hogy am ikor Ő irgalm a gazdagságából akarja 
és m eg is terem ti a közösséget a bűnös em beri te 
rem tm ényekkel, csak  azt teszi, ami m éltó Őhozzá. 
Ő hűséges a m aga Isten  voltához.

N os, Istennek  ezt az önm agához való hűségét 
nem  szabad  pusztán  következetességre  csökkente
ni úgy, hogy Isten  önm agához vezeti az Ő népét 
(am int ezt pl. A lbrecht R itschl tette). Isten  önm a
gáról ado tt k ije len tésének  nem csak  evangéliumi, 
hanem  egyúttal törvény jellege is van. Isten  kije
len tése igazságosnak m uta tja  m eg az Ő  akaratát, 
és ezzel m egkülönbözteti m indattól, ami igazságta
lan. Az az Isten, aki K risztus halálában  je len ti ki 
m agát, való jában  Bíró, az igazságosság abszolút 
m értéke, akinek világosságánál az em berek  m inden  
gondolata, szava és te tte  annak  látszik, ami —  vagy 
jónak , vagy gonosznak. T eh á t bárm it tesz Isten  
avégből, hogy m egterem tse és m egszilárdítsa kö
zösségét az em berekkel, annak  ilyen értelem ben 
kell összhangban  lennie az Ő  igazságosságával. 
B arth szerin t ez a lényege Pál apostol kétszer is
m ételt kifejezésének a R óm  3,24 k-ban: Jézus Krisz
tu sn ak  hilasteri on-n á (engesztelő áldozattá, az en 
gesztelés vagy a kegyelem  székévé, trónjává, m int 
am ilyen volt a frigyláda födele, am elyen m egjelent 
az Ú r kegyelm es dicsősége) tétele az ő  vérében  „Is
ten  igazságának m egm utatására.”76 M ás szóval, ami 
K risztus halálában  tö rtén t, az nem  olyan isteni aka
ra t végrehajtása  volt, am ely nem  egyezett volna m eg 
az isteni igazságossággal; ami a G olgothán történt, 
az Isten  egyetlen igazságos ak ara tán ak  végrehajtása  
volt. Pon tosan  itt látszik m eg az igazságosság és 
az irgalom  egysége. A z  irgalom Isten  igazságos íté 
le tén ek  végrehajtása által éri el célját.

Így helyére tévén  Isten  tökéle tességének  k é rd é 
sét, B arth rá té rt röviden a jóváté te l (engesztelés) 
tanára . Itt a központi kérdés ez: hogyan fejeződik 
ki Isten  igazságos ítélete a keresz t esem ényében? 
A  felelet: m int harag  és elítélés. M iért? M ert ezt 
érdem elte m eg az em beri faj Istentől. "Jézu s  Krisz
tus halálának  értelm e az, hogy benne Isten  elítélő 
és bün te tő  igazsága tö rt ki, valósággal lesújtva és 
általszegezve az em beri bűnt... S ezt oly m ódon tette, 
hogy abban, ami o tt történt... valóságosan feltárult 
és elégtételt k ap o tt Isten  igazságossága, am elyet mi 
m egsérte ttünk .” M i érdem eltük  m eg a halá lbün te
tést, de Jézus K risztus állt helyünkre és helyettünk, 
helyettesítőnkkén t szenvedte el azt a halált, am ely 
bűneinkért nekünk  já r t  volna.

D e ez az állítás fe lvethetett egy lényeges félre
értést, am elyet B arth el akart hárítani. Az indító 
erő  a G olgothán lezajló d rám ában  nem  egy árta tlan  
em ber szenvedése volt. „A terem tm ény képtelen  
úgy m egindítani Istent, hogy egyetem es am nesztiára 
határozza el m agát. Inkább  Isten  sa já t szíve (sze
retete) ha t a te rem tésben  az Ő jó te tszése  alapján. 
E lszenvedi, am it a terem tm énynek  kellene szenved
nie, de az ebbe a szenvedésbe belepusztulna.” B arth 
ezzel azt akarja  m ondani, hogy Isten t nem  az em ber 
részéről végzett áldozat ind íto tta  haragról az irga
lom ra. Isten  gondo lkodása nem  változott m eg attól, 
am i a G olgothán történ t. Az az indító  erő, am ely 
K risztus m egváltó te tté t végbevitte, m indvégig Isten  
szeretete  volt —  m ég akkor is, am ikor ez a szerete t 
haragként, íté le tként és b ü n te tésk én t fejeződött ki.

M inden erőfeszítése ellenére, hogy k im utassa a 
kegyelem  és a szentség, az irgalom és az igazságosság 
egységét, m int az isteni szeretet tökéletességét, annak 
a fejtegetésnek, am ellyel B arth a K irchliche D og
m a tik  II. kö te tének  1. fe jezetében  tárgyalja a jó v á 
té tel (engesztelés) kérdését, van  egy potenciálisan  
szörnyű következm ényekkel já ró  gyengéje. A  döntő  
ponton ő is m egismételte a 16. és 17. századbeli re
form átus teológusok tévedését, am ennyiben Krisztus 
halálá t az isteni igazságosságnak ado tt elégtétellé 
tette. Az ilyen okfejtés m ég m indig hajlam os arra, 
hogy az igazságosságot elvonatkoztassa az irgalom 
k én t m egm utatkozó szeretettől. Ahhoz, hogy az is
ten i tökéletességnek  a barth i d ialektika szerinti tá r
gyalása gyüm ölcsöző lehessen, az elégtétel elkép
zelésének m ás m ódját kellett m egtalálni.

B arth a jóvátéte l (engesztelés) p roblém ájára  a 
Kirchliche D ogm atik  IV. könyvének 1. fejezetében 
té r t vissza.77 Abból, ahogyan itt tárgyalja  a tém át, 
kiderül, hogy m eglátta  következetlenségét és m ost 
m ár helyesbíteni is tud ta . A  változtatás m indenek  
elő tt ez: b á r nem  ad ta  fel te ljesen  a büntetésbeli 
helyettesítés gondolatát, azt m ost m ár világosan az 
isteni szere te t eszközének látja. Míg a bün tetésbeli 
helyettesítés előbb kiem elkedő szerepet já tszo tt 
(mint ami kielégíti az isteni harago t és ezzel a jó 
vátétel ha tásos eszközévé válik, annak  m ost h a tá 
rozo ttan  a lárendelt szerep  ju to tt. „A b ün te tés fo
galm a a keresztyén  válaszba az Ézs 53-ból került. 
Az Ú jszövetségben nem  fordul elő ilyen összefüg
gésben. D e ezért nem  lehet teljesen elvetni. Az én 
elfordulásom at Istentől Istennek  tőlem  való m eg
sem m isítő elfordulása követi... D e ezt nem  lehet el
sődleges gondolattá  tenni, m int ahogy a  jóvátétel 
(engesztelés) tan án ak  ném ely régebb i e lőadásában  
történt... abban  az értelem ben, hogy azzal, hogy Ő 
elszenvedte a m i bünte tésünket, ’kielégítette’ Isten  
haragját, vagy elégtételt szerzett neki. Ez a gondolat 
teljesen  idegen az Ú jszövetségben.”78 B arth ére t
teb b  elgondolása szerin t a jó váté te lben  (engeszte
lésben) nem  Isten  haragja, hanem  Isten  szent s ze 
re te t nyert elégtételt. Az az isteni cselekedet, am ely 
m egtám adta  és gyökerében  sem m isítette  m eg a 
b ű n t Jézus K risztus által, „nem Istennek  valam ilyen 
bosszúvágyából és m egtorlásából tö rtén t, hanem  az 
isteni szerete t radikális volta miatt, am ely csak úgy
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’elégült ki’, ha  legyőzi a bűnös em ber elleni haragot 
annak  m egölésével, kioltásával, eltávolításával. Itt 
van a helye annak  a kétes elgondolásnak, hogy Isten 
Jézus K risztus szenvedésével, F iának halálra  adá
sával te tte  m eg azt, ami ’kielégítő’, vagy elegendő 
a bűn  elleni győzelm es harchoz, hogy azt a győzel
m et rad ikálissá  és teljessé tegye.”79 Isten  szeretete 
„elégül ki”, am ikor m egteszi m indazt, ami szükséges 
ahhoz, hogy m egszerezze üdvösségünket. S most, 
hogy m ár látjuk, m ennyire tú lárad  a bűnön  Isten  
szent szeretete, ezzel a h á tté rre l be lehet vezetni 
a bün tetésbeli helyettesítés gondolatá t és az m eg
k ap h a tja  az ő t m egillető helyet. „A jóvá té te l (en
gesztelés) gondo latának  szíve-lelke a bűn  legyőzé
se... A  bűn  feletti em ez ítélet végrehajtásában  fog
lalta  el Isten  Fia, m int em ber, a mi helyünket, m int 
bűnösökét. Ő hajtja  azt végre —  m int em ber mi 
helyettünk  —  azzal, hogy isteni F iának m indenha
tóságával végzi el a mi m unkánkat, já r ja  a keserű  
végig, a halálig, a m egsem m isülésig, az Istentől való 
elszakadás végtelen gyötrelm éig a bűnösök  útját... 
V alóban azt m ondhatjuk, hogy ezt az íté le te t azzal 
hajtja  végre, hogy elszenvedi azt a bün te tést, am e
lyet mi m indnyájan hoztunk  m agunkra.”80

Hogy Isten  szeretete  szen t  szeretet, az azt jelenti, 
hogy Istennek  a szeretet céljának elérésével azt kell 
tennie, ami m éltó Őhozzá. Isten  szeretete  teh á t az 
em beriséggel szándékolt célját csak úgy érhe tte  el, 
hogy elítélte a bűnt, eltávolíto tta és harag ját kiön
tö tte  rá. Is tennek  az em beri fajt illető szerető  és 
irgalm as céljai m egvalósításához az ú t a harag  ki
á rad ásán  át vezetett. A  harago t itt nyilván az őt 
m egillető helyen látjuk, m int a szerete t célkitűzése 
végrehajtásának  eszközét; m int szükséges eszközt 
(mivel Isten  szeretete  szen t szeretet), de csak m int 
eszközt. M ég fon tosabb  azonban látnunk, hogy ez 
a szent szere te t műve. O ka Isten  szere te tében  van; 
végrehajtása  szerető  cselekedet által történik, 
am elyben Isten  Fia, m int em ber, m agára  veszi a 
mi bűnünk  teljes valóságát és m inden  következ
m ényét, s íté le te t ta rt felette  és eltávolítja. M ind
ezzel pedig  a bűnös em beri terem tm ényekkel a sze
rete tközösség  helyreállítása a célja.

B arthnak a jóvátételrő l (engesztelésről) vallott fel
fogása —  ahogy m aga k ifejezetten  m ondja is —  
egy bírói (juristisch) k ere ten  belül érvényes.81 Isten  
Fia, m int em ber, m agára veszi a mi bű n ü n k et azzal, 
hogy aláveti m agát az isteni ítéletnek, hogy fele
lősséget vállal vé tkességünkért és vállalja annak  kö
vetkezm ényeit. Ezen a pon ton  a legfőbb különbség 
B arth elgondolása és a k lasszikus reform átus fel
fogás között az, hogy B arth úgy é rte tte  azt, hogy 
Isten  Fia egész életén át, a bölcsőtől a koporsóig, 
ez a la tt az ítélet a latt állt, m íg a reform átus teoló
gusok a bűn  neki való tu la jdon ításá t csak m agában  
a passióban  látták. M égis B arth  egy bírósági k e re t
ben  képzeli el az egészet és ennyiben m egm arad 
a klasszikus reform átus gondo lkodásban  (s annak 
m ódosíto tt anselm izm usában).

2. Kálvin K risztus szenvedésérő l és haláláról 
ad o tt értelm ezésének m ásik fő gyengéje az ő krisz
to lógiájának funkciójában van. M int ko rábban  lá t

tuk, Kálvin nagyon is ügyelt arra, hogy fenn tartsa  
a különbséget az em beri és az isteni term észet kö
zött a hypostatikus egyesülésben. Ez az igyekezete 
azzal a ha tássa l volt K risztus m űvének általa adott 
értelm ezésére, hogy ő szigorúan elválasztotta azokat 
a cselekedeteket, am elyeket az em beri term észetből 
eredőknek  tarto tt, azoktól, am elyeket az isteni te r
m észethez tartozóknak  látott. De mivel nem  gon
dolkozott el elég m élyen az inkarnációban felvett 
em beri term észet anhypostasiaján , nem  lá th a tta  vi
lágosan, hogy ami elvégeztetett, az em beri te rm é
szetben  és az em beri term észet által, az a Logosnak, 
m int az egyesülés szem élyének tu lajdonítandó. Ez 
leghatározottabban  abban  tűnik ki, ahogy tárgyalja 
Jézusnak  elhagyato ttságában  elhangzó k iáltását 
(„Én Istenem , én Istenem , m iért hagytál el enge
m et?”). H ogy m éltányosak legyünk Kálvinhoz, meg 
kell m ondanunk, hogy ő ezt a felk iáltást valóban 
nagyon kom olyan vette. Ú gy érezte, hogy ez a ki
áltás a szívből fakad t gyötrelem , félelem  és kétség- 
beesés kifejezése volt am iatt, hogy Isten  elhagyta 
őt. „Bizonyára nem  képzelhető  el borzasztóbb  sza
kadék  annál, m int am ikor úgy érzi valaki, hogy el
hagyta őt Isten  és ő e lidegenedett Tőle, hogy am ikor 
kiált Hozzá, nem  hallja meg.”82 K risztus teh á t „lel
kében  elszenvedte az e lkárhozott és elhagyott em 
b e r szörnyű gyötrelm eit.” D e ahogy Kálvin kezeli 
ezt a problém át, az m ég sem  hatol egészen a helyzet 
m élyére. A félelm et és a re ttegést helyesen tu laj
donítja  K risztus em beri term észetének; helyesen, 
mivel a Logos csak az em beri term észet felvételével 
élhe te tt át ilyesmit. D e azt m ár elm ulasztja, hogy 
ezt az élm ényt (a valóságos kom m unikáció alapján) 
a Logos szem élyének tu lajdonítsa. E nnek  az oka 
nyilvánvaló. N em  ak arta  félretenni vagy gyöngíteni 
az isteni változhatatlanság  bibliai gondolatát. S azt 
is érezte, hogy ha  az örökkévaló F iút Istentől el
hagyottságában  a halál elszenvedőjévé teszi, ezzel 
azt a lá tsza to t keltheti, hogy összeütközést vagy sza
k ad ást tám aszt az A tya és a Fiú között. Ez pedig 
szerinte elképzelhetetlen. Az A tya soha  nem  szűnt 
m eg szeretni örökkévaló Fiát.83

Kálvin álláspontjában  az igazság az, hogy szaka
d ást nem  képzelhetünk  el az isteni lényben. Az Is
ten tő l e lhagyottságban á té lt halált nem  tehetjük  a 
Szenthárom ságon belüli üggyé, am elyben az örökké
való A tya elhagyja az örökkévaló Fiút. Az ilyen kö
vetkeztetés azt jelentené, hogy a kereszt esem ényé
ben  elszakadt az Atyát és a Fiút összekapcsoló sze
re te t örök köteléke, s ez valóban elképzelhetetlen.

Itt m egint csak B arth K ároly m u ta tta  m eg a ne
hézség m egoldásának útját. Az ú t előre az isteni 
lény m eghatározásának  krisztocentrikus m egköze
lítésén át vezet. B arth úgy értelm ezte Isten  lényét, 
m int önm aga által m eghatározott létezést, azaz 
olyan létezést, am elyet az az elsődleges döntése 
h atározo tt meg, hogy sohasem  lesz em beriség  nél
küli Isten .84 A m ikor Isten  az örökkévalóságban az 
em beri fa jt vá laszto tta  ki szövetséges társául, 
ugyanakkor önm agát választo tta  nekünk Istenül. El
szánta  m agát az inkarn ációra, arra, hogy m agára 
veszi az em beri é letet annak  m inden  korlátozott
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ságával együtt, el egészen a halálig. H a Isten  m eghal 
a K risztusban —  s az anhypostasia  tan ítása  leg
alább annyit kell, hogy m ondjon  nekünk, hogy a 
halálnak  nem  lehet m ás alanya, m int Isten  m aga 
— , h a  Isten  m egtette  azt, akkor m ik vagyunk mi, 
hogy azt m ondjuk, Isten  nem  tehe t ilyesm it? Barth 
ism ét és ism ét hangoztatta , hogy nem  közeledhe
tünk  a krisztológiához előre m egalkotott e lképze
lésekkel az isteni lényről; az isteni lény olyan ér
telm ezéséről, am elyet úgy szakíto ttunk ki, hogy te l
je se n  figyelm en kívül hagyjuk azt, am it Isten  való
ban  m egtett a K risztusban. H a Isten  tesz valam it 
a K risztusban, akkor nyilvánvaló, hogy azt m eg
teheti. M eg kell tanulnunk, hogy Isten  lényét annak 
alapján értsük  meg, am it Ő  konkré tan  tesz a Krisz
tusban , nem  pedig  valamilyen, a K risztus esem ény
től e lvonatkoztato ttan  végzett filozófiai elm élkedés 
alapján. Ezzel m egoldódott Kálvin fő problém ája. 
Isten  változhatatlansága sem m iképpen sem  válik 
kérdésessé , mivel az örökkévaló F iúnak az időben 
(a tes tté  léteiben) végzett cselekedetei és vállalt vi
szonyulásai a kiválasztás által „beleépültek” Isten 
örökkévalóságbeli létébe.

Kálvin problém ája  valójában korán tsem  a vál
tozhata tlanság  volt, hanem  az az Isten-fogalom , 
am ellyel ő m int előfeltevéssel úgy gondolta, hogy 
biztosíthatja  a változhatatlanság  gondolatát. Kálvin 
Istenről m int olyan lényről alkotott fogalm at m agá
nak, aki önm agában  teljes, m ielőtt bárm it is gondol, 
akar vagy cselekszik. Ez Isten  lényének absztrak t 
elgondolása volt, filozófiai elm élkedés so rán  alakult 
ki benne, tek in te t nélkül Isten  k o nkré t tetteire. Ezzel 
az e ljárással szem ben B arth kim utatta, hogy Isten 
lényének  m iném űségét az Ő am az első dön tése  h a 
tározta  meg, hogy Ő olyan Isten  akar lenni, aki m a
gára veheti az em beri te rm észetet és em beri életet 
élhet. B arth am az igyekezetének, hogy Isten  lényét 
isteni döntéssel és cselekedettel m eghatározottnak  
lássa, az eredm énye ez lett: H a  Isten  az örökkéva
lóságtól fogva e lhatározta  a m aga kereszthalálát, ak
ko r ez a kereszthalál sem m iképpen sem  változtat 
a lényén, sőt valójában a legteljesebb és legtöké
le tesebb  kifejezése ennek  a lénynek. Isten  változ
hata tlansága  egyáltalán nincs félre téve. C sakis a 
keresz ten  —  sehol m áshol —  lá thatjuk  m eg az is
teni lény m ilyenségének lehető  leg teljesebb  k itá 
ru lkozását; Isten  teh á t nem  m egy át sem m ilyen vál
tozáson azzal, hogy így ju t  el hozzánk.

H a tehá t egy kissé kitágítjuk látókörünket, s afe
lől érdeklődünk, hogy m it je len t a halál az Istentől 
e lhagyottságban, ezt kell m ondanunk: Az „Istentől 
e lhagyottság” nem  je len ti azt, hogy az örökkévaló 
A tya elhagyja az örökkévaló Fiút. Az isteni lényben 
a szakadás gondolatá t (azt, hogy „Isten az Isten  
ellen” van) m áris k izárta az, hogy em berré  léteiével 
és kereszthalálával csak azt tette, ami Istenhez illő. 
Az Istentől elhagyottság értelm e tehá t m áshol k e 
resendő. A  m egoldás ú tjára  akkor találunk, h a  szem 
elő tt tartjuk, hogy K risztus m űvének alanya (elvég
zője) nem  egyszerűen (simpliciter) a Logos, hanem  
az em berré  lett Logos, az Isten-em ber a m aga is
teni-em beri egységében. A  kereszthalál em beri ta 

pasztalat, annak  az em bernek  az élm énye, aki el
hagyato ttan  hal meg. A m ikor a Logos m agára vette 
az em beri term észetet, akkor ezt az élm ényt is vál
lalta. M agába vette, felszívta (abszorbeálta) és —  
éppen  mivel Ő Isten, s ezért nem  szakítható  el sze
re tő  A tyjától —  kiolto tta  erejét. Mivel N eki át kel
le tt élnie ezt az em beri élm ényt, nekünk  m ár so
hasem  kell, s ez valóban öröm hír, evangélium. Ez 
az igazi értelm e ennek  a bibliai kifejezésnek. „Halál, 
hol a te  fu llánkod?” A  fullánk nincs többé, az Is
ten -em bernek  felette ara to tt dicsőséges győzelme 
örökre eltávolította.

Ö sszegzés

A m ikor elkezdtem  írni ezt a dolgozatot, az volt 
a  szándékom , hogy a jóvátételrő l (engesztelésről) 
szóló fejtegetésem  befejezéseként az „Istenné vá
lás"-ról m ondok valamit. Sajnos az idő  sürgetett, 
és ez lehetetlenné tette, hogy kellőképpen kidol
gozzam  ezt a tém át. Ö sszegezésképpen  legyen elég 
néhány  rövid  megjegyzés.

A  17. században  találunk néhány  utalást, am ely 
azt sugallja, hogy az isteni és em beri term észet kö
zötti radikális kü lönbségtéte l szigorú elgondolása 
ellenére m ég m indig m arad  lehetőség  a ke ttő  közötti 
valóságos kom m unió elképzelésére. V izsgáljuk meg 
pl. az alábbi állítást az E lső  H elvét H itvallásból (11. 
cikkely): „Ez az Ú r Krisztus, aki legyőzte és m eg
hód íto tta  a halált, a b ű n t és a pokol m inden  ha
talm át, a m i E lőhírnökünk, V ezérünk és Fejünk. Ő 
az igazi Főpap, aki az A tya jo b b ján  ül és m indaddig  
védelm ezi és segíti a mi ügyünket, am íg vissza nem  
hoz b ennünket és helyre nem  állít a rra  a képre, 
am elyre terem ttettünk , és el nem  vezet az Ő isteni 
term észetének  közösségébe.” N os, m ilyen következ
te té sek e t vonhatunk  le az ilyen beszédbő l?

A z első m egjegyzendő dolog az, hogy az a kö
zösség, am elyről itt van  szó, eschatológiai valóság. 
M int ilyet, nem  lenne szabad  úgy elképzelnünk, 
hogy ez teljesen m egszakítja azt, ami előtte volt. 
Az A tyával a Fiún keresztü l való közösség m ár eb 
ben  az é letben  létrejön, reform átus felfogás szerint 
a Szentlélek által. Ez a közösség m egkezdődik  a 
L éleknek  a keresztségbeli újjászülő m unkájával, s 
ezt táplálja  a Léleknek az úrvacsorabeli m egszen
telő  m unkája. A  m egszentelődés folyam ata, amely 
e lkezdődött a kereszteléssel, egész életen át tart, 
m íg a hívő a halál u tán  Isten  színe elé nem  kerül. 
E kkor végre m egsem m isül a hívő „bűnös te rm é
szete” és helyreáll benne Isten  képe, azaz ő 
visszaállíttatik Isten  szentségébe, igaz voltába és 
helyes ism eretébe. A  későbbi reform átus teológiá
b an  a m egszentelődés fo lyam atának ezt a b e te tő 
zését „m egdicsőülés”-nek nevezték.

M ásodszor, az, aki létrehozza ezt a közösséget, 
ism ét csak a Szentlélek. A  Lélek nem  csak részesíti 
a hívőket a bölcsesség, szen tség  és m egigazultság 
isteni erényeiben, hanem  a F iút is m egdicsőíti, s 
ezzel lehetővé teszi, hogy lelki szem ekkel (spiritu
álisan) úgy lássuk  a Fiút, m int amilyen Ő  a való
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ságban. A  Szentlélek tá rja  fel a F iút az Ő dicsősé
gében, m egvilágítva em beri term észetét, azt a  ki
je len tés  állandó és örökkévaló hordozójává téve, s 
a hívő a Lélek által kap ja  m eg ezt a világosságot 
és örvendezik  benne. M indvégig m egm arad  tehá t 
az az elképzelés, hogy közösségünk az isteni lénnyel 
közvetített (a Lélek által közvetített) jellegű.

Végül az inkarnáció  és a jóvátétel (engesztelés) 
reform átus érte lm ezésének  az a m egkülönböztető  
sajátsága, hogy állandóan hangsúlyozza a kü lönb
séget az isteni és az em beri lény között, valam int 
az, hogy kiem elkedő szerepet biztosít a Léleknek, 
m int az isteni lényt az em beri lénnyel összekapcsoló 
erőnek, anélkül azonban, hogy m ellőzné a ke tte jük  
között lévő különbséget. A  Lélek hozza össze az 
isteni és az em beri te rm észetet a hypostatikus egye
sü lésben  és igen valóságosan közvetít közöttük. A 
L élek ad  erő t és teszi lehetővé a F iú engedelm es
ségét em beri te rm észetében  és em beri term észete  
által. A  Lélek  kapcsol össze m inket a Fiúval, m eg
valósítva ezzel m egszentelődésünket és m egigazu
lásunkat. S a Lélek „dicsőíti m eg” a hívőket azzal, 
hogy a F iút dicsőíti az örökkévalóságban.

dr. Bruce L. M cC orm ach pro fesszo r  
(Princeton)

Fordította: F ü k ő  D ezső)

JEGYZETEK

I. Zwingli úrvacsora-tanát találóan jellemezte valaki „szimbolikus memora
lizmus”-nak, hogy megkülönböztesse a másik két fontosabb értelmezéstől, 
amelyet a 16. századbeli református teológusok tanítottak: Heinrich Bullin
ger „szimbolikus paralelizmus”-ától és Kálvin János „szimbolikus instru
mentalizmus”-ától. Lásd Brian Garrish: „The Lord’s Supper in the Reform
ed Confessions” c. írását a Theology Today 23 (1966)-ban a 114-43. lapo
kon. Meg kell jegyeznem, hogy Zwingli sákramentum-tana itt nem érdekel 
bennünket Ami érdekes, az az ő krisztológiai érvelése, amellyel támogatja 
azt a tanítást. Az az állítása, hogy a feltámadott Krisztus a mennybemenetele 
óta fizikailag és helyileg csak a mennyben az Atya jobbján van jelen, olyan 
gondolat, amely továbbra is befolyásolta Kálvin és Bullinger krisztológiai el
mélkedéseit, noha Zwingli sákramentum-tanával nem értettek egyet. — 2. 
Solid Declaration, VIII. 14. — 3. Epitome. VIII, 7; Solid Declaration, VIII,9.
— 4. Epitome, VIII,6. — 5. Epitome, VIII,35. — 6. Solid Declaration, VII, 19
— 7. Epitome, VIII, 16. — 8. Institució, IV. ix. — 9. E. David Willis: Calvin’s 
Catholic Christology: The Function of the So-Called Extra Calvinisticum in 
Calvin’s Theology (Leiden: E. J. Brill, 1966), 61. l. — 10. Institució, IV.ix,8. 
Az Institució eme szakaszában Kálvin azt mondja, hogy ő elfogadja és szent
ként tiszteli a „korai zsinatokat”, s különösképpen megemlíti a niceait, a 
konstantinápolyit, az első efezusit és a chalcedonit. Az ötödik és hatodik 
ökumenikus zsinatról tudomásom szerint sehol sem tesz említést. — 11. 
Lásd Kálvin Kommentárját a Ján 1,14-hez, ahol ezt mondja: „...személyének 
egysége nem akadályozza meg azt, hogy természetei különállók maradja
nak, úgyhogy Benne az istenség mindig megtartja, ami hozzá tartozik, s ha
sonlóképpen az emberség is külön azt, ami hozzá tartozik. — 12. Institució,
II.xiii.2. — 13. Uo. — 14. Karl Barth: Erklärung des Philipperbriefes (Zolii
kon: Evangelischer Verlag, 1957), 61. l. — 15. Institució, I.xiii. 11. — 16. Ins
titució II.xiv.l. — 17. Johannes L. Witte: „Die Christologie Calvins” in: 
Aloys Grillmeier 8c Heinrich Bacht szerk.: Das Konzil von Chalkedon: Ges
chichte und Gegenwart, III. kötet (Würzburg: Echter Verlag, 501. és 493 . l.
— 18. Meglepő példa a következő, „...az egyház megha tározása róla szilárd: 
azért hisszük őt Isten Fiának, mert az Igét az Atya nemzette, mielőtt emberi 
természetet vett föl a hypostatikus egyesülésben.” Institució, II.xiv,5. De lásd 
az egész Instituciót is és a II.xii-xiii.-at. — 19. Institució, II.xiv,4. — 20. Witte, 
im. 500 . l. — 21. Institució, IV.xvii.30. — 22. Uo. — 23. Institució, II.xiv.2. 
Ebben az idézetben a kiemelés tőlem. — 24. Heinrich Heppe: Die Dogmatik 
der evangelisch-reformierten Kirche, újra kiadta Ernst Bizer (Neukirchen: 
Buchhandlung des Erziehungsvereins Neukirchen, Kreis Moers, 1935) 
328. l. (A következőkben így idézve: „HpB”). — 25. Jaroslav Pelikan: The 
Spirit of Eastern Christendom (600-1700) (Chicago. University of Chicago 
Press. 1974), 6 3 . l. — 26. Decades IV, Sermon vi, 28 6 . l. (A Parker Society 
1851-i fordításából idézek. — 27. Uo. — 28. Uo.. 26 9 . l. — 29. Uo., 270 . l.
— 30. Ez az állítás igazolására lásd Ernst Bizer: Frühorthodoxie und Ratio
nalizmus (Zürich, EVZ-Verlag, 1963), 16-32. l. — 31. Ezt a művet 1852-ben 
fordították le angolra, de utánnyomásban még mindig kapható. Lásd Za
charius Ursinus: Commentary on the Heidelberg Catechism, fordította: G. 
W. Williard (Phillipsburg, N. J.: Presbyterian and Reformed Publication 
Company, dátum nélkül). (A következőkben így idézve: Commentary) —

32. Commentary, 210. l. — 33. Uo. 130. l. — 34. Uo. 209. l. — 35. Decrees 
of the Ecumenical Councils I, szerk. Norman P. Tanner (London: Sheed & 
Ward, 1990), 128. l. — 36. Uo. 187. l. — 37. Friedrich Wendelin, idézve a 
HpB-ben a 328. lapon és E. T., 439 . l. Wendelin (1584-1652) teológiáját ál
talában a német református teológiák közé tartozónak tekintik. Ez az irány
zat Heidelbergből indult ki, ahol Wendelin Ursinus barátjának, David Pare
usnak a keze alatt nevelkedett. Lásd Ernst Bizer: Historische Einleitung zu 
Heinrich Hepp’s Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche. lvi.l. — 
38. Ez a különbségtétel szintén Friedrich Wendelin művéből való. Lásd 
HpB, 327. l; E. T., 431 . l. — 39. HpB., 328-29.: E. T. 445 . l. — 40. T. F. Tor
rance: The Trinitarian Faith (Edinburgh: T. & T. Clark, 1988), 150. l. — 41. 
Ez az elv az alábbiakban nyert hitvallási rangot: A II. Helvét Hitvallás, XI. 
fej.: „Megkülönböztetünk tehát a mi Urunkban, Jézus Krisztusban két ter
mészetet vagy lényeget, egy istenit meg egy emberit (Zsid 2) és azt mondjuk, 
hogy ezek úgy kapcsolódtak össze vagy egyesültek egymással, hogy sem 
egymásba nem olvadtak, sem össze nem zavarodtak, sem össze nem ele
gyedtek, hanem megtartván természetük sajátságait, egy személyben egye
sültek vagy kapcsolódtak össze.”
A Gall Hitvallás XV. cikkelye: „Hisszük, hogy egy személyben, azaz a Jézus 
Krisztusban a két természet valóságosan és elválaszthatatlanul összekap
csolódott és egyesült, de mégis mindegyik megmaradt a maga sajátos jelle
gében...”
A Belga Hitvallás XIX. cikkelye: „Hisszük, hogy eszerint az elképzelés sze
rint a Fiú személye elválaszthatatlanul egyesült és összekapcsolódott az em
beri természettel; úgy, hogy nincs Istennek két Fia, sem két személy, hanem 
két természet, amelyek egyetlen személyben egyesültek; mégis mindegyik 
természet megtartja a maga külön tulajdonságait.”
— 43. Karl Barth: Kirchliche Dogmatik I/2., 166-169. l. — 43. Institúció, 
II.xiii.4. — 44. Institució II.xiii.3. — 45. Manno felfogása nem teljesen egye
dülálló református körökben. Huldrych Zwingli, bár nem kötötte le magát a 
mellett a gondolat mellett, hogy a nők magtalanok, azt hiszem, határozottan 
úgy gondolta, hogy az eredendő bűn csak a férfi magvához kötődik. Lásd 
Zwingli: Commentary on True and False Religion, szerk. Samuel Macaulay 
Jackson (Durham, NC: The Labyrinth Press, 1981 ), 112. l. — 46. Institució,
II.xiii.3. — 47. Institúció, II. xiii,4. — 48. Lásd feljebb a 34. jegyzetet.— 49. 
Ursinus: Commentary, 206. l. Ezt a kérdést nem feszegetjük tovább más re
formátus teológusok vizsgálatával. Elég annyi, hogy a református hagyo
mány általában Kálvint követi abban a felfogásában, hogy a Szendétektől 
való fogantatás szentelte meg az emberi természetet. Lásd HpB 325. és 339-
40 . l.; E. T. 426-17. l. — 50. Kálvin: Kommentár a 2Kor 5,25-hez. — 51. Ins
titució II.xvi.5. — 52. Institució II.xvi.6. — 53. Az egyetlen bírálat, amelyet 
én személyesen szeretnék felhozni az eddig leírt felfogás ellen, az, hogy túl
zottan támaszkodik az emberi természet és az eredendő bűn hagyományos 
szubsztancialista fogalmára. Kálvin úgy határozta meg az eredendő bűnt, 
mint „természetünk örökölt romlottságát, amely a lélek minden részébe 
szétáradt és kiszolgáltat bennünket Isten haragjának, majd pedig előhozza 
bennünk azokat a cselekedeteket is, amelyeket az Írás ’a test cselekedetei’- 
nek nevez (Gal 5,19).” Lásd Institució II.i.8. Az eredendő bűn így olyan fer
tőzéssé korlátozódik, amely többé-kevésbé szervesen terjed el az egész em
beri fajban, megfertőzve a lelket és annak minden képességét. Az ezzel a be
tegséggel való szennyeződés önmagában is elegendő ahhoz, hogy Isten íté
letének tegye ki az embert, mivel ehhez a betegséghez a bűnösség tapad, 
még mielőtt valamilyen bűnös cselekedetet okozna. E felfogás alapján ért
hető, hogy Kálvin mentesnek kívánta tudni Krisztust ettől a fertőzéstől. Mert 
ha az ilyen szennyeződés már magában foglalná a személyes bűnösséget és 
az Isten ítéletének való kiszolgáltatottságot, még mielőtt elkövetne az illető 
bűnös cselekedeteket, akkor Krisztusnak mentesnek kell lennie az ilyen 
szennyeződéstől. Ha nem lenne az, neki magának is szüksége lenne Közve
títőre, hogy megváltsa Őt saját bűnös természetének büntethetőségétől. 
Ennek a felfogásnak az alapvető hibája az, hogy az eredendő bűnt örökölt 
romlottságnak tekinti ahelyett, hogy Ádám olyan első döntését látná benne, 
amelyben minden ember részes a maga első döntésével, amellett az Istenhez 
fűződő romlott viszony mellett, amely Ádám első bűnének lett következmé
nye. Ahol az eredendő bűnt az első döntés jegyében értik, ott az emberi „ter
mészet” válik a döntés és a cselekvés végrehajtójává, és nem megfordítva. 
Látható, hogy ezen az alapon Krisztus nem léphetett be ebbe a rendezetlen 
helyzetbe anélkül, hogy ne viseljen személyes felelősséget érte (s így ne le
gyen szüksége saját bűne Megváltójára). Krisztus nem örökli a „bűnös ter
mészetet”, amelyet azután meg kellene tisztítani. Az Ő „természetét”, akár
csak a miénket, a saját döntése határozza meg. Törvényszéki eljárással lép 
a mi helyzetünkbe, mint a mi jogi képviselőnk. Neki tulajdoníttatik a mi bű
neink büntethetősége. De az ilyen tulajdonítás az Ő természetét nem teszi 
bűnös természetté, mivel Ő sohasem mond igent Ádám első döntésére. Ő 
„elítéli a bűnt a testben” azzal, hogy nem  egyezik meg ezzel az első döntéssel. 
Szinte azt lehetne mondani, hogy azzal „bánta meg” a mi döntésünket, hogy 
Ő nem döntött úgy, mint mi. Az eredendő bűn továbbadása ilyen bírósági 
értelmezésének az a nagy előnye, hogy legyőzi az emberi természet szub
sztancionalista értelmezését; végül is világossá válik belőle, hogyan viselhette 
Krisztus a büntethetőséget a mi bűneinkért anélkül, hogy részessé kellett 
volna válnia Ádám első döntésében. Nem erősíti meg Ádám első döntését, 
mivel nem örököl beteg természetet (mint ahogy egyikünk sem). A „bűnös 
természet”, amely mindnyájunkban benne van, a mi első döntésünk követ
kezménye, amennyiben egyetértünk Ádám lázadásával. Krisztus az Ő enge
delmes életével mondott Nem-et arra az első döntésre, s nem volt hajlandó 
azt magáévá tenni. Ezt azonban csak a hypostatikus egyesüléssel nem lehet 
megmagyarázni; a Szentlélek munkáját kell segítségül hívni, hogy ez az el
képzelés teljesen összefüggő és érthető legyen. Azaz, a Lélek, aki a szűz mé
hében összehozta az isteni és emberi természetet, Ő adott állandóan erőt az 
Isten-embernek, hogy engedelmes életet éljen.
Ahogy én látom, Barth Károly ilyen értelmezésre törekedett, amikor az „ele
sett emberi természet” felvételéről beszélt. Barth nem szubsztancionalista
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módon fogta fel az emberi természetet. A döntés és a cselekvés funkcióját 
látta benne. A Logos Barth szerint önmagát választotta ki arra a szerepre, 
hogy a mi helyünkre álljon, hogy önmagát tegye büntethetővé az emberi bű
nért. Ezt jelenti az „elesett emberi természet” felvétele. Ahogy Barth mondja: 
„Amikor ugyanolyanná lett, mint mi, az Isten Fia mégis egészen másként, 
érettünk lett azonos velünk. Más szóval: a mi emberi létünkben elhagyja azt, 
amit mi teszünk, s megteszi azt, amit mi elmulasztunk... Az Ige felveszi a mi 
emberi létünket, a testet, azaz a bűnös emberi állapotában és helyzetében, a 
bűnös ember körülményei között, átok és büntetés alatt áll... De a mi állapo
tunkban és a mi körülményeink között nem cselekszi azt, ami ennek az álla
potnak és ezeknek a körülményeknek előidézője, vagy amit mi ebben az ál
lapotban és ilyen körülmények között szüntelenül teszünk.” Az emberi ter
mészet „megszentelődése”, ami ennek eredménye, nem hasonlítható a be
tegségből való megtisztuláshoz vagy gyógyuláshoz; az inkább annak a dön
tésnek következménye, amelynél fogva Isten Fia nem teszi azt, amit mi te
szünk, és megteszi azt, amit mi elmulasztunk. Lásd Barth: Kirchliche Dog
matik (a következőkben: K.D.) I/2., 170. l.; E. T., C.D. I/2 ,155. l.
Hogy Barth ilyen végkövetkeztetésre juthatott, az legalább részben annak 
tulajdonítható, hogy a 17. századi református teológiában felmerült az a 
gondolat, hogy az eredendő bűn közvetlen isteni beszámítás és nem öröklés 
következtében hárul át minden egyes emberre. A 17. században az ereden
dő bűn áthárulásának ilyen értelmezése nem változtathatta meg teljesen 
magáról az eredendő bűnről vallott felfogást (azt — következetlenül!— to
vábbra is szubsztancionalista módon, mint az emberi lelket és annak képes
ségeit megfertőző betegséget képzelték el). Lásd K.D. IV/1,569-73. l.: E. T., 
C.D. IV/1,510-13. l. Ennek a következetlenségnek legyőzését Barth „aktualis
ta” ontológiája tette lehetővé. Így tudta az Isten-ember engedelmes életét ab
ba a bírói keretbe integrálni, amelyben értelmezte ő  is a kereszt jelentőségét. 
— 54. Institució, II. xvi.5. — 55. Bullinger: Második Helvét Hitvallás, XI. fe
jezet. — 56. Jaroslav Pelikan: Reformation of Church and Dogma (1300- 
1700) (Chicago: University of Chicago Press, 1984), 151-52. l. Ezt a felfo
gást Osiander ama hite alapján dolgozta ki, hogy a mi megigazulásunknak 
„Isten Igéje és maga Isten” a tartalma (151. l.). Az ilyen gondolat azonban 
óvatossá kell, hogy tegyen bennünket azokkal a lehetséges negatív követ

kezményekkel szemben, amelyek a Logosról, mint megváltásunk Alanyáról 
(elvégzőjéről) szóló meggondolatlan beszédből erednek. Megváltásunkat 
nem egyszerűen (simpliciter) a Logos, hanem a testet öltött Logos végzi el 
azaz az Isten-ember a maga isteni-emberi egységében. — 57. Institució,
III.xi.5. — 58. Institució, III.i.1. — 59. Institució, III.xi.10. — 60. Institució,
II.xvi.5. — 61. Johannes Wollebius: Compendium Theologiae Christianae,
I. xviii.1/8. in: John W. Beardslee, III, fordítás, Reformed Dogmatics (Ox
ford: Oxford University Press, 1965), 99 . l. — 62. A törvény túlhangsúlyo
zása a „cselekedetek szövetsége” gondolatának szerencsétlen következmé
nye. E fejlődés történetéhez lásd Gottlob Schrenk: Gottesreich und Bund im 
älteren Protestantismus, vornehmlich bei Johannes Coccejus, második ki
adás (Giessen/basel: Brunnen Verlag, 1985). E gondolat mélyreható bírála
tát lásd Karl Barth: K.D. IV/1.57-70. l. — 63. Krisztus műve református ér
telmezésének teljes feldolgozásában Krisztus életét „prófétai” és „királyi” 
vonatkozásainak fényében kellene szemlélni. Kálvintól kezdve a reformá
tus teológusok Krisztus munkáját a hármas közvetítő tisztség, a prófétai, fő
papi és királyi szerep jegyében mutatták be. Sajnos időhiányában nem tu
dok részletesebben foglalkozni a prófétai és királyi szereppel. — 64. Aqui
noi Tamás: Summa Theologiae, 3a. 48,4. — 65. Institució, Il.xyi.l. — 66. 
Institució, II.xvi.5. — 67. Az 1545-i Genfi Káté, 65. kérdés: „...Ő nem csak 
közönséges halált szenvedettel, amely a test és a lélek különválását jelenti, 
hanem „a halál fájdalmait” is, ahogy Péter mondja (Csel 2,24). Ezen én azo
kat a szenvedéseket értem, amelyekkel a lelke kínoztatott.” — 68. Institució,
II.xvi.4,5,6 és II.xvii. 4. — 69. Institució, II.xvi, 7. — 70. Institució, II.xvi.6. — 
71. Institúció, II.xvi.2. — 72. Uo. — 73. Institúció, II.xvi.3. — 74. Ennek a té
mának Kálvin az Institúcióban csak egy fejezet igen rövid szakaszát szenteli. 
Nyilván úgy tekintette ezt a témát, mint amely sajnálatos spekulációkra ad
hat okot. Lásd Inst. I.x.2. — 75. Barth: K.D. II/1, 394-457. l; E.T., C.D. II/1; 
351-406. l. — 76. Barth: K.D. II/1, 430. l.: E.T., C.D. II/1, 382. l. — 77. Barth: 
K.D. IV/1,231-311. l.; E.T., C.D, IV/1, 211-283. l. — 78. Barth: K.D. IV/1,
279 . l.: E.T., C.D. IV/1,253. l. — 79. Barth: K.D. IV/1,280 . l.: E.T., C.D. IV/1,
2 5 4 . l. — 80. Barth: K.D. IV/1. 2 7 8 . l.; E.T., C.D. IV/1, 25 3 . l. — 81. Barth: 
K.D. IV/1,301 . l.; E.T., C.D. IV/1,274. l. — 82. Institució, II.xvi.l 1. — 83. Uo. 
— 84. Barth: The Humanity of God (Atlanta. John Knox Press, 1978).

SZEMLE

Ágoston István: 
Muhi-csata 1241

A tatárjárás kezdetének 750. év
fordulójára két borsodi szerző is je 
lentkezett nagyjából azonos méretű és 
színvonalas tanulmányával, amelye
ket a Zrínyi Kiadó jelentetett meg 
1991-ben. Az egyik 
Ágoston István, koráb
ban ónodi, most mis
kolci lelkipásztor, a 
másik Csorba Csaba 
levéltár-igazgató „A ta
tárjárás” c. könyvével.
Mindkét szerző az 
1441/42-ben keletke
zett „Siratóének...” c.
Vas István fordította 
versezettel kezdi: más
más három versszakkal, 
de ezt követően saját 
pályán haladnak az ok
nyomozásban, és a ter
jedelmes bibliográfiá
ban talán csak egy mű 
akad, amit mindketten 
használtak, s ez Pauler 
Gyula: A magyar nem
zet története az Árpád
házi királyok alatt c.

műve. (Ennek is két különböző kiadá
sa.) Ágoston bibliográfiája 63 címet 
közöl, Csorba 13 forrásra hivatkozik, 
melyeknek egyike saját korábbi mun
kája: A tatárjárás és a kunok magyar- 
országi betelepülése (1981).

Nem célja a recenzornak a további
akban a két dolgozat összehasonlítása, 
csak oly mértékben, amennyire önkén

telenül adódik a párhuzam vagy a kü
lönbözés nagy nemzeti tragédiánk év
fordulós újratárgyalása kapcsán. 
Időszerűvé teszi ezt az az emlékmű
avatás is, ami az elmúlt hetekben zaj
lott le a Muhi-pusztán, ahol Göncz 
Árpád köztársasági elnök jelenlété
ben és közreműködésével történt meg 
Vadászy György építőművész és Kiss



Sándor szobrászművész alkotásának 
ünnepélyes átadása. A magyar Gol
gothának is nevezhető kereszt-halom 
nem váltott ki egyértelmű lelkesedést 
a hagyományos emlékművekhez szo
kott közízlés kritikusaiban. El kell is
mernünk ugyanakkor, hogy megdöb
bentő látványt nyújt, különösen esti 
kivilágításban, a 35-ös út mentén lát
ható kompozíció, aminek középponti 
kettős keresztje — funkciója szerint 
harangállvány —, egy kicsit az Áram
szolgáltató Vállalat (ÉMÁSZ) létesítmé
nyeire emlékeztet. Ennél is veszélye
sebbnek vélem a forgalmas közút 
mentén jelentkező figyelem-elterelő 
hatást, aminek következtében ez a ke
reszt-halom még újabb esetleges ál
dozatok keresztjével is növekedhet. 
Közlekedési, áldozatokra kell gondol
nunk, akik Debrecen felől jövet, me
netközben próbálják majd a Muhi- 
csata emlékművet megtekinteni. Ám le
het, hogy a „sors bona” az itt eljárókhoz 
kedvezőbb lesz, azon az elven, hogy 
folyt itt már elég vér fölöslegesen is.

Visszatérve Ágoston István köny
véhez, két dolgot csodálhatunk meg 
benne különösen: azt, hogy mennyi 
minden tudható e távoli időből, hála 
az ősforrások szerzőinek: Rogerius 
váradi kanonok, Spalatói Tamás és 
Piano Carpini egykorú feljegyzései
nek. Másfelől az is meglepő, hogy a 
sok rész szerint való ismeret mellett 
még mindig vitatott és pontosan meg 
nem határozható a Muhi vereség szín
helye és a harcban résztvevő seregek 
létszámát is csak becslésen alapuló 
számként állítják kb. 60-60 ezernek. 
Ha pedig nagyjából azonos létszámú 
seregek csaptak össze a Sajó Ónod- 
közeli átkelőhelyénél, felmerül a kér
dés, hogy a nomád sztyeppei mongol 
hadsereg a maga fejletlenebb hadi 
technikájával: nyíllal és íjjal hogyan 
győzhetett a fejlettebb nyugati tech
nikát (páncélt, kardot, lándzsát) alkal
mazó hazaiakkal szemben? A magya
rázatot egybehangzóan abban adják 
meg a régi és mai szerzők, hogy a ma

gyar sereg Muhinál szekértáborral vet
te magát körül, ami a 3 oldalról be
érkező támadók harapófogójában 
csapdának bizonyult. A mozgásában 
korlátozott, összezsúfolt és sátrak kö
teleiben botladozó hadfiak könnyű 
prédának bizonyultak. Amikor pedig 
a királyi sátor is leomlott, pániksze
rűen menekültek, akik felocsúdtak a 
rajtaütésszerű támadás első ijedelmé
ből. További magyarázatok: a magya
rok először nem vették komolyan 
Juliánus jelentését a közelgő veszede
lemről, s hibáztatva IV. Bélát a kunok
nak kedvező, de a főbb vezérek 
birtokait nyirbáló politikája miatt, 
csak vonakodva és késlekedve tömö
rültek mögé, mintha egy kis alkalmi 
vereséget kívánatosnak is tartottak 
volna saját érdekeik szempontjából. 
Az elemzők hivatkoznak a mongol 
harcmodorra is, ami az első attak utáni 
menekülésszerű visszavonulásból, az 
üldözők váratlan, rajtaütésszerű körbe
támadásával változtatta a látszólagos 
megfutamodást elsöprő győzelemmé. 
A tatárokat nem lehetett kézitusára 
kényszeríteni; mindig csak ott ütköztek 
meg, ahol ezt eltervelten előnyösnek 
tartották. Az is hozzá tartozott hadve
zetésük módszeréhez, hogy a már le
igázott országok és népek hadra 
fogható lakosságát kényszerítették a 
tűzvonalba. Így 30-40 000-re becsült 
sereglétszámukat könnyedén megket
tőzhették.

A címben jelzett fő téma kidolgo
zását Ágoston István úgy valósítja meg, 
hogy időben és térben alapos elő
tanulmányokat készít, és mint a tájban 
is érdekelt honismerő, sokkal több is
meretet közöl, mint amennyit a könyv 
címe jelez. Egy nyomozó körültekin
tésével végzi el azt a „környezet-ta
nulmányt”, amiből kiderül, hogy van 
miről szólni ezen a pusztaságon is, 
ahol mások csak azt jelzik, hogy nincs 
semmi, mert a halottakat nem temet
ték el. Ezzel a kisebb részletekre is 
figyelő kutatási módszerével felvázol
ja  a Muhi-puszta jelentőségét, föld

rajzi viszonyait a XIII. sz.-ban, majd 
10 fejezetben szól a csatáról, s végül 
az egész tatárjárás ismert nevű áldo
zatairól is megemlékezik. Előszámlál
ja  a király megmenekülését elősegítő 
hősöket, akik önzetlenül átadták pi
hent lovaikat, valamint a csatatéren éle
tüket vesztett egyháznagyokat, akik 
közül Ugrin kalocsai érsek kimagaslik.

Véleménykülönbségek jelentkeznek 
abban a vonatkozásban, hogy a tatár
járás totális pusztulást jelentett-e vagy 
csak részlegeset IV. Béla királyi élet
művének megítélése is összefügg ezzel. 
A szerző azon a véleményen van, hogy 
méltán nevezik ezt a királyunkat má
sodik honalapítónak. A kezdeti bi
zonytalanságok után a menekülés 
taktikája igazolódott, mert mai szó- 
használatunk szerint az első félidőt el
vesztette, de a másodikat megnyerte. 
Mert Borsodban ugyan 69 helység
ből 16 elpusztult, és Abaújban is mint
egy 20%-os volt a veszteség, de a 
Dunántúl jó  részben sértetlen ma
radt. S amikor másfél év után Batu kán 
hírül vette a főkán Ogotáj halálát és 
kivonult az országból, a megmene
kült király nagy aktivitással kezdett 
hozzá az ország újjáépítéséhez. A ta
tárjárás tanúságaként kiépítették az 
ország védelmi bázisait: a század má
sodik felében 146 vár épült. A király 
birtok-adományokkal ösztönözte a 
magánvárak építését, valamint a me
zőgazdaság és állattenyésztés újjá
szervezését. Az elmenekült kunok 
visszahívásával és más betelepülők fo
gadásával IV. Béla igyekezett pótolni 
a populációs veszteséget. Ez a pótlás 
napjainkig érezteti hatását. S az, hogy 
máig érzékelhető különbség van a Du
nán inneni és Dunán túli országrészek 
között, visszavezethető a tárgyalt ese
ményekig.

Ágoston István könyve jó történel
mi útikalauznak bizonyul, a dél-borsodi 
régióban pedig számos részletében az 
eddigi kutatásokat összegező és to
vábbiakra is ösztönző írás.

Horváth Barna
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SZÓLJ, URAM!

A bizalom zsoltára
139. zsoltár

A  szeptem ber, az ősz asszociációs szó tárunkban  
összekapcsolódik  az ism eretgyűjtés újrakezdésével. 
Az em ber k ielégíthetetlen tudásszom jjal ku ta tja  az 
ism eretlent. A  véges, a halandó  a „rész szerin t” ka
po tt ism erettel a végtelent akarja  k itapintani, mely 
első hallásra  is lehetetlen  vállalkozásnak tűnik. Az 
Ö rökkévaló titkait kifürkészni, a M indenható  cse
lekedeteit m egism erni, a T erem tő  alkotásainak a 
hozzá és egym áshoz való viszonyát m egérteni csak 
az Ú rral való elkö telezettségben  élő bö lcsesség  k é 
pes teljes m élységben (Péld 1,2-7). Így ism erheti 
fel, m int ahogyan a zsoltáríró  is, hogy Isten  m in
d ennek  ősoka: m indent nyilvántart (1-6), m inden 
hol o tt van (7-12) és az em ber önm agában  is keze 
nyom ával, végtelen bölcsességének  ezernyi bizo
nyítékával találkozik (13-18).

A  zsoltár alázatra tanít. A  büszkeség, az öntelt
ség lelkü lete talán  összeegyeztethető  az ésszerű, lo
gikus gondolkodás szabályaival. A tudás m egszer
zésének fo lyam atában és különösen  az igaz is ten 
ism eretben  előbbre ju tn i csak gyerm eki ny ito ttság
gal tu dunk  (Mt 11,25). A  kitartó  k u ta tó t Isten  te t
teinek legkisebb részletekre  is k iterjedő  alapossága 
csodálattal tölti el. Az ism eretszerzés ez ú tján  Isten 
jö n  velünk szem be, s á télhetjük azt, am it a zsoltá
ros is: „Uram, te m egvizsgálsz és ism ersz engem .” 
A  kívülről befelé hatoló m egism erés folyam ata 
visszafelé fordul, és a m egism erés tárgya előtt ál
lunk leplezetlenül. Továbblépni, előbbrejutn i csak 
az tud, aki hajlandó Isten t az é letében az Ő t m eg
illető helyre állítani. A  vele vagy nélküle, elfogadás 
vagy szem beszegülés, az igenlés vagy a tagadás 
döntése  elé állít ez a felism erés.

Az Ú r m inden tudásának  és m indenü tt je lenva
lóságának boldog tapaszta la ta  tölti be a zsoltárírót. 
Az életből vett egyszerű m ozzanatok (járás, p ihe
nés, leülés, felállás) Isten  által való szám ontartása  
érzékelteti: előtte sem m i sem  m arad h at titok. Is
mer! M inden folyam atnak tudó ja  tá rsad a l
m unkban, a nekünk  ado tt é le ttérben  és az egész 
kozm oszt is kezében  ta rtja  (menny, föld, seol, sö tét 
és világos). Vesékig, csontokig hatoló Istennek  ez 
az em berism erete, s kezdete  m ár a m agzati állapo
to t is megelőzte. L egtitkosabb  vágyakat, m inden 
gondolatot és szándéko t is ismer. —  Ez a tapasz
ta la t azonban  nem  félelem m el, kishitűséggel vagy 
a „m inden m indegy” fatalizm usával tölti el a zsol
tárírót, hanem  Isten  Lelke je len lé tének  tu d a táb an  
átélt öröm m el és bizalom m al. H iszen A nnak  tu d a 

tával és szem e előtt tö ltheti napjait, Aki alkotta és 
gondot is visel róla; „kezed vezérel, jo b b  kezed  fog 
engem ”. Az isteni kegyelm et m egism ert ószövetségi 
hívő em ber bizonyosságtétele ez.

—  A  m egterhelt lelkiism eretű em ber Isten t egy 
fenyegető, bűn t szám on kérő  vizsgálóbíróként is
m eri és m utatja  be sokszor m ások szám ára is. L e
hetséges egy életen keresztü l a „csak valami 
rosszat ne tegyek” gondolat gyerm eteg hitében, 
vagy az „Isten szem e m inden t lá t” félelem  fenye
g etettségében  élni. V agy m egkísérelheti az em ber 
a fe lebaráto t m egfélem lítve "jó n á s i m ódon” várni 
a beígért ítéletet, a b ű n t szám on tartó  és szám on 
kérő  Istentől, h iszen „egekig hatoló a fe lebarát vé t
k e”. —  D e Isten  nem  vállalja ezeket az általunk 
ráruházo tt szerepeket. N em  hivatalnok Ő, aki a 
seb tében  kirótt b írságot be is szedi, vagy Aki a 
m éltó  íté le te t m eghozza és végre is hajtja  azonnal. 
„H osszan tűr érettünk , nem  akarva, hogy ném elyek 
elvesszenek, hanem  hogy m indenki m egtérésre  ju s 
son” (2Pét 3,9). A  K risztusban  k apo tt k ijelentésből 
bizonyosan tudjuk, hogy Isten  szándéka az em ber
rel nem  a Tőle való félelem  állapotának fen n ta rtá 
sa, nem  is a bűnös em ber elvesztése, hanem  m eg
m entése, üdvözítése, isten ism eretre  való e lju tta tása  
(1Tim  2,1).

A törvényeskedés, a szabályokhoz való alkal
m azkodás vallásosságából Istennel való szem élyes 
kapcso lat tágasságába hív a zsoltár. A  szolgaság 
bilincseitől m egszabadulva, Is ten  ura lm ának  sza
b ad  szívvel választo tt szolgálatára. A  bűnnek  terhe 
alól felszabadult, m egtisztíto tt szívű em ber Isten  je 
len létében  újjászületik, új ism eretek, tapasztalatok  
b irtokosa lesz.

E nnek  a „teljes k ije len tésnek” m egsejtése arra 
b iztatja a zsoltárost is, hogy teljes ráhagyatkozással 
Istenre  bízza m agát: „Vizsgálj m eg engem, ism erd 
m eg szívemet!... Vezérelj engem  az örökkévalóság 
útján!” Isten, aki a kozm oszt, az életet és az egész 
szem élyiséget oly jó l ismeri, egyedül m éltó m inden 
bizalom ra. Így lesz ez a zsoltár a „bizalom zsoltára”. 
K ülönös lehetőség nyílik m a elő ttünk is, A rra  te 
k inteni bizalommal, a m egoldást szem élyes életünk 
kérdéseire, egyházi-családi-közösségeink p rob lé
m áira, a társadalom  betegségeire, A nnál keresn i és 
találni meg, Aki teljes keresz tm etszetében  ism eri 
azokat.

S zu h á n szk y  Gábor
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TANÍTS MINKET, URAM!

A III. és a IX. parancsolat*

N em  könnyű úgy vélem ényt nyilvánítani e két 
parancsolatró l, hogy a szerző nincs tisz tában  azzal: 
mi a m agyar hallgatóság konszenzusa a T ízparan
csolat k u ta tá sa  terén. É pp  ezért szabadjon  néhány  
általam  föltételezett konszenzust m egfogalm azni —  
annak  kockázatát vállalva, hogy esetleg ném elyik 
olcsó igazságnak fog tűnni, vagy egy m ásik ta r th a 
ta tlan  föltételezésként hat a m agyar ku tatók  előtt.

1) A bból indulok ki, hogy a T ízparancsolat 
hosszú érlelődési és hagyom ányozási folyam at 
eredm énye. M ivel stabilizálódott hagyom ányanyag
ról van szó (melyen belül egy szó eltérésnek  is je 
lentősége van), így az egyes parancso la tok  ke le tke
zési ideje, valam int a végső redakció  szereztetése 
m eglehetősen nehezen  határozható  meg. Term inus  
a d  quem  azonban  m indenképpen  a D eu teronom i
um  keletkezése, hiszen ott m ár je len  van  a D eka
lógus, éspedig  hasonló  form ában, m int a 2M óz-ben. 
Az ott je len tkező  k isebb e ltérések  a deu teronom i
um i teológia sajátosságai, így az egyes parancso la 
tok  so rán  tárgyalandók. Szabad  azonban azt is föl
tételezni, hogy a T ízparancso lat ta lán  m ár a D eu
teronom ium  előtt elnyerte végső form áját, esetleg 
m ár a fogság előtt.

2) N em  bizonyult kü lönösebben  gyüm ölcsözőnek 
a T ízparancsolat k u ta tásako r a klasszikus fo rrás
elmélet. E szerin t ugyan az E lóhistának kellene tu 
lajdonítanunk a T ízparancsolato t; ez a nézet vi
szont figyelm en kívül hagyja a 2M óz 20  és 5M óz 
5 közötti szoros rokonságot. A  —  relatív —  siker
te lenség  bizonnyal az anyag sa já tosságában  rejlik: 
stabil form ulák ese tében  a szerzőség kérdése  igen 
nehezen  dön thető  el, h iszen ilyen form ulákat bárki 
á tvehet és m űvébe illeszthet. Így h á t m ég akkor is 
keveset m ond a forráskritikai besorolás, ha  sike
resnek  bizonyul, hiszen a hagyom ányozás folyam a
tának  tényleges sajátosságát aligha képes kifeje
zésre ju tta tn i.

3) Sajnos a form akritikai analízis is csak relatív 
e redm ényeket ért el —  legalábbis eleddig. A. A lt  
ugyan az apodiktikus jo g  körébe utalja  a T ízparan 
csolatot —  ez a lépése viszont m ég akkor sem  je 
lent előrelépést, ha  helyes, hiszen nem  ju tta tja  kife
jezésre  a T ízparancsolat egyes darab jainak  form ai 
sokféleségét. M árpedig a T ízparancsolatban találunk 
pozitív m egfogalm azású parancso la tokat (pl. V. p a 
rancsolat) és tiltásokat (pl. VI. parancsolat). T alá
lunk közöttük indoklással e lláto tt parancso la tokat 
(IV.) és önm agában álló parancso la tokat (VIII.), sőt 
az „etikai D ekalógus”, illetve „kultuszi D ekalógus”

* Elhangzott a Doktorok Kollégiuma 1992 augusztus végi ülésén az ószö
vetségi szekcióban.

(2M óz 34,11-26) is tartalm az kultuszi vonatkozású 
u tasításokat (ld. II. parancsolat). K övetkezésképp a 
„Sitz im L eben” m eghatározása tek in te tében  sem  
sikerült eleddig  sem m ilyen konszenzust kialakítani.

Az eddigi m egállapításokból kiderül, hogy a kon
szenzus inkább  negatív  jellegű, azt írja le, hogy „mi 
nem ”, s az egyetlen pozitív k iindulópont az lehet, 
hogy egy rendkívül hosszú, s bizonnyal bonyolult 
hagyom ányozási folyam at végeként állhato tt elő a 
D ekalógus, az egyes parancso la tok  szereztetésétő l 
szám ítva bizonnyal hosszabb  idő eltelte után.

A  III. és IX. parancso la t vonatkozásában  m ég egy 
problém a társu l m indehhez, ami sajátos m ódon fo
galm azza m eg a hagyom ányozás folyam atára irá
nyuló kérdéseket. Az Ó szövetségi Szekció vezetői 
bizonnyal erre akartak  feleletet adni, am ikor egy 
előadás tárgyává te tték  a két parancso lato t: ti. mi 
a különbség  e két parancso lat ta rta lm a között, mi 
indokolja a hagyom ányozásban, hogy két külön p a 
rancso lat foglalkozzék a ham is esküvel? A mi lo
gikánk szerin t ui. a IX. p arancso la t önm agában ele
gendő lenne:

ló-tacan e  berécak á  cé d  ságer 
(5 M ó z  s ze r in t:  Cé d  sá v '

„Ne tanúskodj ham isan  a fe lebarátod  ügyé
b en ”

M iként az 1Kir 21 esetéből értesülünk, a héber 
p e rren d ta rtás  nem  annyira a tárgyi bizonyítékok 
alapján dolgozott, hanem  a tanúvallom ásokat tek in 
te tte  p e rdön tőnek  (az em lített passzus is az cw d  
ige hifiljével fejezi ki ezt). A tiltás tehá t a IX. p a 
ra n c so la tb a n  óvni k íván ja  az ó izrae li jogszo lgál
ta tá s  tisztaságát, s ebbe term észetszerű leg  bele kell 
é r te n ü n k  a ham is e sk ü t is. V ajon  m iért v an  az, 
hogy ezen  tú lm enő leg  a III. p a ran cso la t az Is ten  
n e v éb en  m ondo tt esküt m ég egyszer m egtiltja? Hi
szen  csu p án  arró l le h e t szó, hogy a III. p a ra n c so 
la t a IX. parancso la tnak  egy speciális ese té t tá rja  
elibénk:

ló  tisszá  'et-sém -jhw h elóheká  la ssá v ’ k í  ló  
j enaqe jh w h  ’é t aser-jisszá ’e t-sem ó  la ssá v ’

„Ne e skü d j ham isan Istenednek , jh w h -n a k  
nevére, m e r t jh w h  nem  hagyja b ü n te tés n é l
kül, ha (valaki) hiába e skü szik  n evére .”

V ajon itt csupán  arról van  szó (többletként a IX. 
parancso lathoz képest), hogy Isten  nevét kívánja 
m egvédeni ez a parancso la t a p rofán  használattó l?
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Ez ugyan beleillene a képbe; m égis feltűnő, hogy 
éppen  a III. parancso la t nem  árul el sem m ilyen fé
lelm et a jhw h-név  kiejtése vonatkozásában , hiszen 
kétszer is k im ondja azt. Az 1975-ös új ford ítás m in
d enesetre  ilyen je len tés t föltételez, am ikor így for
dít: „Ne m ondd  ki h iába Istenednek, az ÚRnak ne
vét...” Tény: a nászá  ’et-sém  kifejezés kissé furcsa, 
s a két je len tés fölött ta lán  lehetne vitatkozni. A 
T argum  Jó n á tán  és a P esitta  viszont a fenti fo rd í
tá s t adja, s föltételezhető, hogy nem  érte tt félre egy 
h éb er idióm át. O lyan igehelyek pedig, m int az 
5M óz 6,13 (b isem ó  tissábéca =  nevére  esküdj, ti. 
jh w h  nevére) bizonyítják, hogy a szokás megvolt, 
s nem  e szokás ellen tiltakozik a III. parancsolat, 
hanem  az ezzel tö rtén ő  visszaélés ellen.

Egy ú jabb  érv is van azonban fenti értelm ezé
sünk  m ellett, de egyszersm ind am ellett is, hogy a 
III. és IX. parancso lat független parancso la tkén t áll 
egym ás m ellett: K öztudott, hogy a Szentségtörvény 
is tartalm az p ar alelt a T ízparancsolathoz, m ég ha 
nem  is a teljes form ához. V iszont m ind a III., m ind 
a IX. parancso la tnak  m egvan a 3M óz 19-ben m eg
felelője, így a 12. vers:

ló  tissábecú b isem í lassáqer w ehillaltá ’et-sém  
elóh eká  an í  jh w h

„Ne eskü d je tek  ham isén  a n evem re, és (ne)
szen tség telen ítsd  m e g  a te Is ten ed  nevét. Én
jh w h  vagyok."

A  m ondat első fele bizonnyal m egegyezik a D e
kalógus III. parancsolatával, s itt k ifejezetten  az „es
küvés” szó szerepel. Egészen bizonyos, hogy m ásik 
tradícióvonalban áll a 3M óz 19,12 m int a 2M óz 
20 és az 5M óz 5, hiszen a term inológia erősen  eltér, 
csak a tartalom  m arad  ugyanaz. A  továbbiakban  
viszont feltűnő, hogy a m ondat nem  kongruens: a 
paralelizm us m ásodik  fele egyes szám  2. szem ély
ben  folytatódik, jó llehet célja nyilvánvalóan az, 
hogy az első fé lm ondatban  foglaltakat m agyarázza. 
A 12 a és a 12b összekapcso lása azonban m inden
képpen  szekundér, így a Szentségtörvény külön sa 
já to sság ak én t kell fölfognunk azt a nézetet, hogy 
az Isten  nevére tö rtén ő  ham is eskü Isten  nevének 
m egszentség telen ítését jelenti. E lképzelhető, hogy 
Isten  neve kiejtésének  tilalm a m ajd  ebből a gon
dolatból fog kiindulni; a D ekalógusban m agában 
azonban m ég nincs jelen. N yilvánvaló, hogy m ás 
hagyom ányozó körökre kell gondolnunk a 2M óz 20 
és a 3M óz 19 ese tében ; az előzőt ugyan m ég nem  
sikerült pon tosan  m eghatározni senkinek sem, vi
szont a Szentségtörvény egy olyan fogság előtti tö r
vény-corpus volt, am elyet később  a Papi Ira t ol
vaszto tt m agába —  így papi körökhöz való affini
tá sa  nem  lehet vitás. Mivel a 3M óz 19 nem  csupán 
ugyanazt a gondolatot tartalm azza, m int a D ekaló
gus, hanem  m ár egy m agyarázatot is ism er, ez talán  
a rra  enged  következtetni, hogy későbbi, m int a 
2M óz 20. N em  lehet vitás, hogy m indkettőnél ké
sőbbi az 5M óz 5 —  az viszont m ár föltételezhető, 
hogy a D euteronom ium  a 2M óz 20  m ár stabilizá

lódott tradíciójához csatlakozik, s csupán  kisebb, 
igaz nem  je len ték te len  változtatásokat eszközöl ki. 
(A mi ese tünkben  a seq er  és a sá v ’ szavak válto
zására  szorítkozik mindez.)

Em lítettük, hogy a IX. parancso la tnak  is m egvan 
a paralelje  a 3M óz 19 ,15-ben:

ló-tacaszú  cá w el bam m ispát weló-tisszá  fe n é 
dál w eló  tehdar p en é  gádó l be cedeq  tispót 
cam íteká.

„Ne cse leked je tek  gonoszu l a tö rvén ykezés
ben, s  n e  a szeg én y  arcát tekintsd. N e  része
s ítsd  előnyben a gazdagot, hanem  igazságosan  
íté lkezz  hon fitársad  (ügyében).”

Itt m ár kiáltóan jelentkezik, hogy a 3M óz egé
szen m ás m iliőben mozog, m int a 2M óz 20: a „fe
leb ará t” (réca) és a „honfitárs” cámít) kétségtelenül 
ugyanazt jelenti, ám  ez u tóbbi ese tében  a 3M óz 
sa já t kifejezésével van  dolgunk, am i e könyvön kí
vül csupán  egyszer fordul elő (Zak 13,7). Az 
összehasonlítás m égis rendkívül tanulságos: hiszen 
m agyarázza az cáná cé d  seq er (sáv)  m eglehetősen 
szokatlan  fordulatát, éspedig  azáltal, hogy kifeje
zetten  említi a törvénykezést (vö a m ispá t szót). Itt 
m ost figyelm en kívül hagyhatjuk, hogy m inden bi
zonnyal a 3M óz 19,15 is összetett egység; az első 
félm ondat m áris világossá teszi, hogy jogi folyam at
ról van  szó, am elynek tisztaságát k ívánja m egóvni 
a 3M óz 19,15 tiltása illetve parancso lata. A  gya
núnk  teh á t beigazolódik: az cáná cé d  (seqer) jogi 
szakkifejezés, am ely ritkán  fordul elő az Ó szövet
ségben, s ha az 5M óz 19,16 és 18. verseinek  hinni 
lehet, leginkább a rra  vonatkozik, am it m i „bünte
tőe ljárásnak” nevezünk, s o tt is inkább  a vádem elés 
fogalom körébe tartozik. (Vö. HAL 606/b fordítását: 
„fälschlich beschuldigen”.)

H a m indez igaz, akkor m ár részben  m egtaláltuk 
az okát annak, hogy m iért van szükség két külön 
parancso la tra  a D ekalógusban. A  IX. parancso lat 
egyáltalán nem  általános je len tésű , hanem  speciá
lisan a jogi in tézm ényrendszer egyik fontos terü le
té re  vonatkozik, a p er tisz taságát k ívánja megőrizni, 
s ta lán  ezen belül is a ham is vád  em elését tiltja 
meg. A  III. parancso la t sem m iképpen sem  érthető  
úgy tehát, hogy a IX. parancso la t része lehetne, h i
szen inkább  m ég szélesebb a je len tése. Isten  n e 
vére esküdni ugyan kétségtelenül lehet a fen tebb  
vázolt jogi eljárás során, de nem  csak ilyen keretek  
között: úgy tűnik, a III. parancso la t vagy általáno
sabb, vagy pedig egészen m ás terü letre  vonatkozik.

Ú gy gondolom , kom oly okunk van föltételezni: 
az u tóbbiról van szó, nem  az előbbiről. K iindulás
k én t figyeljük meg, hogy a T ízparancso lat deu te
ronom ista  változata egy helyen változtatja  m eg 
vizsgált szövegünket: a IX. p arancso la t utolsó sza
vát (seq er  helyett sáv). A  ku ta tást m inden  bi
zonnyal félrevezette, hogy hosszú ideig k eresték  a 
különbséget e ké t kifejezés között. M ég B. S. Childs 
is követi S. M ow in cke l P salm enstudienjét, m isze
rin t a sá v ’ közelebb áll a m antikus vallásosság gya
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korla tához és leginkább a varázslásra  vonatkozik. 
Ez ugyan m ég lehet igaz: de a seqer  szónak is van 
ilyen je len tésta rtam a (vö. H ab  2,18 —  de hasonló 
je len tést É zsaiásnál és Jerem iásnál is találhatunk). 
El kell fogadnunk: a ké t sző fölcserélésének nincs 
kom olyabb je len téstan i következm énye, s a D eu
teronom ium  tényleg paralel je len tésű , szinonim  ér
telm ű szót használt. Az érvelésnek m ás irányúnak 
kell lennie: míg a III. parancso la tban  nem  lehet 
m egváltoztatni a lassáv’ kifejezést, addig a IX. p a 
rancso la tban  az cé d  seq er  és az cé d  sá v ’ váltako
zásának  nincs jelentősége. Ez azt jelenti, hogy a 
III. parancso la tban  a la ssá v ’ szó a hangsúlyos —  
a m ondathangsúly  ra jta  nyugszik. T ehát: a m onda
nivaló nem  az, hogy ne esküdj Isten  nevére, hanem  
az, hogy ham isan  ne esküdj Isten  nevére. M inden
nek  el kell gondolkoztatn ia bennünket afelől, hogy 
milyen jellegű lehet az az eskü, am it az izraeli hívő 
nem  m ondhat, s am elyről m inden  körülm ény között 
bebizonyosodik, hogy Isten  m egbünteti azt. Úgy 
gondolom  h iba lenne itt naiv vallásossággal vádolni 
az ószövetségi törvényhozást, m iszerint ez az eskü 
valam ilyen kijelentett dolog igazságára vagy ham is
ságára vonatkozna, s Isten  b ü n te tésé t ennek  m eg
felelően helyezné kilátásba. Egy ilyen nézet ugyan 
elképzelhető, de soha nem  lehet alapja a tö rvény
alkotásnak. A  III. p arancso la t így aligha vonatkozik 
olyan asszertorikus  (kijelentés-szerű) esküvésekre, 
m int a IX. parancso la t tanúvallom ása. Fel kell tű n 
nie, hogy amíg a IX. parancso lat igen erősen  a m últ
ra  koncentrál (hiszen a ham is tanúvallom ás is m últ
ról beszél, m égha m eg nem  történt, valótlan m últról 
is), addig  a III. parancso la tnak  sem m ilyen kö tődése 
nincs a m últhoz, hanem  csak a jövőhöz (ld. a m á
sodik fé lm ondat im perfectum át, ami term észetesen  
nem  tagja egy prohibitivusnak: j enaqe. Így joggal 
tételezhetjük  fel, hogy az ilyen eskü  nem  asszer
torikus, hanem  prom is sz ív  jellegű volt, teh á t ígé
re te t tartalm azott; a parancso la t értelm e eszerin t a 
jh w h  nevére te tt íg é re t-e sk ü  m egtartása, am it m a
ga jh w h  g a ran tá l —  avagy m eg b ü n te ti a h ű tlen  
íg é re ttevő t. T eh á t: nem  ak k o r él v issza  valak i Is
te n  nevével, ha  e név segítségül hívásával tesz es
küt, hanem  akkor, ha  ezt az ígéretet nem  tartja  
meg. Ilyen eskü  nem csak  hogy volt Izraelben, h a 
nem  több  form ula is bizonyítja elterjed t m ivoltát: 
k ó  ja casze  elóhím  w ek ó  jó s z í f  egy jövőbeni cse
lekvés m egerősítésére (1Sám  14,44), vagy a T e tra 
gram m atonnal, ígéretként 1Sám  20,13. U gyanilyen 
értelm ű a haj jh w h  fo rdulat is, ami szintén eskü
form ula, s az esküvő fél jövőbeni cselekvésére vo
na tk o z ik  (vö. 1Sám  26,16). Úgy tűn ik  teh á t, hogy 
az óizraeli g o ndo lkodás lén y eg esen  e rő se b b e n  
te tt különbséget az asszertorikus és a prom isszív 
eskü között, m int azt mi gondolnánk; ezért volt 
szükség két parancso la t be ik ta tására  a T ízparan
csolatban. E kettő t bizonnyal m egkülönböztette  
m ég a 2M óz 20  a sá v ’, illetve a seqer  szavak disz
tinktív használatával. Ú gy tűnik, a D euteronom ium  
ezt m ár nem  vette  észre, s ezért m osta el a k ü 
lönbséget, am ikor a IX. parancso la t végén is a sáv ' 
szót használta  —  jó llehet ott valószínűleg nem

szándékozott m ég a 2M óz sem m ilyen m antikus ér
telm et sugallni.

A  fenti gondolatok h ipotetikus jellegéhez kétség 
sem  fűződhet; az asszertorikus és prom isszív eskü 
m egkülönböztetése (annál is inkább, mivel az előző 
nem  szükségszerűen eskü  form ájában  lép fel) olyan 
feltételezés, am elyet jó  lenne m inél e rősebben  in
tegrálni az Ó szövetség szövegében. E téren  viszont 
m eglehetősen gyéren csordogál a bizonyítékok for
rása, Jó llehet m indkét típusú  esküre lehet pé ldákat 
felhozni, de hogy az óizraeli gondolkodás valóban 
egym ás m ellé rendelte  volna —  s így persze m eg 
is különböztette  volna —  a ké t típust, az nehezen  
bizonyítható. T alán egyetlen locusként em líthetem  
itt a H ós 4,2a-t, m elynek tökéletesen  kielégíthető 
fo rd ítását o lvassuk az 1975-ös szövegben. A  p ró 
fécia itt egy bűn-lajstrom ot tartalm az, m elynek so
rán  az első szem ikolon két igét hoz egym ás m ellett:

„E sküdöznek és hazudoznak...”

A próféciai Ige érdekes sajátossága, hogy infi ni
tivus abso lu tusban  hozza az igéket —  ami persze 
nem  kivétel a h éb e r gram m atikában, hiszen az ál
talános, folyam atos cselekvésre a héber nyelv szok
ta  alkalm azni ezt az igealakot is. A ké t héber ige 
m árm ost: aló wekahés (az elválasztó akcentus, a zá
k é f m utatja, hogy itt m eg kell állni, m ert vége az 
első félm ondatnak). Az ’lh  ige jó l ism ert az Ó szö
vetségben: szinte kizárólag átok-form ulák össze
függésében fordul elő, akár főnévi, akár igei for
m áját tekin tjük  (vö. 5M óz 29,18). H asonló  a je le n 
tése a föníciaiban, illetve az óarám  nyelv jau d i d ia
lek tusában  (vö. DISO 14.1.), Az a rab  je len tése  azon
ban  inkább  az eskü  fogalm ához áll közelebb. M ind
ezt csak azért ta rto ttam  fon tosnak  elm ondani, m ert 
a m ögötte álló k h s  piélje éppenséggel nem  ilyen 
precíz je len tésű , hanem  sokkal á lta lánosabban  a 
hazudozásra, becsapásra , cserbenhagyásra, vagy 
valam inek a le tagadására  vonatkozik (többször a 
k zb  igével paralelben). A  két ige tehá t éppenséggel 
nem  szinonim, hanem  egym ást kiegészítő jellegű 
—  a p ró fé ta  gondo lkodásában  egym ás m ellé ta r
tozik. Ö sszetartozóságában  viszont ugyanazt a k e t
tősséget m utatja, m int a III. és IX. p arancso la t k e t
tőssége is: Az eskü-átok előre m utat: promisszív; a 
hazugság-tanúskodás visszafelé: asszertorikus.

H óseás m inden  bizonnyal az istenhitből fakadó 
m agas erkölcsi érzék szószólója. M iként tudjuk: ez
zel nem  állt egyedül. H a a fen t m egszerzett m oza
ikokból valam ilyen hagyom ánytörténeti láncot 
akarnánk  összeállítani, úgy azt kell föltételeznünk, 
hogy az általa m egfogalm azott gondolatok később  
az óizraeli in tézm ényekre nézve is m eghatározókká 
váltak. Az átok-eskü persze egyre inkább  csak az 
egy Istenre  vonatkozhat, így a jh w h  nevére m on
do tt fogadalom  széles kö rben  elterjedt, de m égis 
szűkebb terü le tére  korlátozódik. A  hazugság tiltása 
pedig  m egtalálja az u ta t a jogszolgáltatás form ulái 
között: a tanúskodásban  illetve v á d e m e lé s b e n . 
Feltételezhető, hogy ennek recepciója két irányban  
tö rtén t meg, m elyek közül a 2M óz 20  képviseli az
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egyiket és a 3M óz 19 a m ásikat, az inkább  papi 
je llegű t. E m áso d ik  fe jlesz ti ki az tán  az esk ü  tisz 
ta sá g á n a k  p a ran cso la táb ó l a jh w h  név  tisz te le té 
n ek  k öve te lm ényét. M ivel m in d ez  m ég m e g tö rté 
nik  a fogság  elő tt, a 2M óz fo rm ulá já t m ég  e lőbbre  
kell d a tá ln u n k , a késő i k irá lyság  ko rára , ső t azt 
is feltételezhetjük , hogy a III. p arancso la t m ásodik 
fele („mert jh w h  nem  hagyja b ü n te tés nélkül, ha 
valaki h iába esküszik nevére”) nem  későbbi kie
gészítés, hanem  precizírozza a jövőbeni m eg
valósulás vagy b ü n te tés tényét. A  folyam at végső 
pon tja  a D euteronom ium , am ely a IX. parancso lat 
utolsó szavánál m utatja: m ár nem  érzékeli a két

parancso la t közötti éles kü lönbséget úgy, m int a 
2Móz.

T anulm ányunkban  bizonnyal több  hipotetikus 
lépést enged tünk  m eg m agunknak. M indez önm a
gában nem  baj —  csak az a fontos, hogy milyen 
elvtől tesszük  függővé hipotéziseinket. A  fenti so
rok  abból indultak  ki, hogy a III. és IX. parancso lat 
hagyom ányozása nem  ad  h o c  folyam at volt, hanem  
tudatos őrzése és továbbfejlesztése volt az örökölt 
hagyom ányanyagnak. H a ez tényleg m egfelel a va
lóságnak, akkor az igazságtól fenti hipotéziseink 
sem  já rh a tn a k  m essze.

K arasszon István

À boldogság himnusza — a krisztusi erkölcs foglalata

F o rm a i é s  ta r ta lm i k é r d é s e k

A z evangélium ok élén, Jézus tan ítása inak  elején 
o tt ragyog a Hegyi Beszéd, e tan ítások  hatalm as, 
töm ör összefoglalása. A  Hegyi B eszéd elején, külön 
egységként, elhelyezésében és form ájában  k iem el
ve o tt áll a boldogság him nusza: Jézus erkölcsi ta 
n ításának  felü lm úlhatatlan szépségű és töm örségű 
foglalata (Mt 5,3-10).

M aga a hely, ahol olvassuk, jelzi, hogy itt ren d 
kívüli fon tosságú  tan ításra  szám íthatunk. M ég tö b 
b e t m ond  a form a. Az evangélium okban sehol nem  
találunk  ennyire kö tö tt szerkezetű  igét. N yolc m on
dat, te ljesen  azonos szerkezettel. (A h éb er gondo
latritm us jellegzetes versform ájú, de ritkán  ta lá lha
tó ennyire kö tö tt és ilyen hosszú, nyolcszor ism ét
lődő képletben.) M ind a nyolc m ondat élén ott áll 
a közös állítmány, Isten  legnagyobb ajándéka, m in
den  em ber életcélja, a boldogság. U tána  következik 
a m ondat ké t része. Az első ú tm utatás, egyben fel
tétel. M it kell tennie, m ilyenné kell lennie, mit kell 
vállalnia az em bernek  ahhoz, hogy a boldogság esz
m ényét elnyerhesse. A m ondat m ásodik  felében, a 
„m ert” szó u tán  ígéret következik: H ogyan valósítja 
m eg —  sohasem  az em ber, hanem  m aga Isten  a 
boldogságot annak életében, aki annak  feltételeit 
vállalja.

H a a nyolc m ondat ta rta lm át vizsgáljuk, azok sor
rend jében  ugyanolyan zárt egységet és rendszert 
találunk, m int a form ájában. A  tartalom  belső  szer
kezete egységbe foglalja, összefüggő egészbe ágyaz
za az egyes m ondatokat, és a bennük  ado tt kije
lentés olyan m élységeit világítja meg, m elyek kü
lön-külön vizsgálva nem  volnának hozzáférhetők.

Együtt a boldogság-him nusz nyolc tan ítása  a 
K risztust követő, az ő kegyelm éből élő, boldog ke
resztyén  élet teljes, örök eszm ényét adja, kezd e té 
ben, tartalm ában , eredm ényében. A  tan ítás m inden 
fokán m egtaláljuk a K risztust követő  élet ké t o lda
lát: a feltételekben  az em beri oldalt, fe ladatképpen, 
az ígéretekben  az isteni oldalt, ajándékképpen .

Az első és az utolsó m ondat adja a tartalom  ke

retét. Szoros összefüggésüket jelzi az azonos ígéret, 
m inden  m ás ígéret összefoglalása és teljessége: 
„...övék a m ennyeknek országa”. Az első m ondat 
az Istentől rendelt és irányíto tt bo ldog  élet alapját, 
a nyolcadik a boldog élet k ere té t ad ja  elénk.

A  m ásodik  és harm adik  m ondat a boldog élet 
kezdeté t m utatja, a m ásodik  egyéni, a harm adik  
közösségi vonatkozásban.

A  negyedik és ötödik a boldog élet ta rta lm át ha
tározza meg, szin tén  előbb egyéni, m ajd  közösségi 
vonatkozásban.

V égül a hatod ik  és heted ik  m ondat a boldog élet 
e redm ényét tárja  elénk, ugyancsak előbb egyéni, 
m ajd  közösségi vonatkozásban.

Az egyéni és közösségi vonatkozás ritm usa a ke
re tm ondatokban  is fellelhető: A  boldog élet alapja 
(első m ondat) az egyén életében, kere te  (nyolcadik 
m ondat) a közösségben je len ik  meg.

A  boldogság egyéni feltételei: a bűnbánat, az 
igazságkeresés, és a tisztaszívűség ebben  a sor
ren d b en  —  és csakis ebben  a so rrendben  —  lo
gikusan következnek egym ásból. M indhárm uknak  
term észetes gyüm ölcse a közösségben a m egfelelő 
párhuzam os —  és csakis a párhuzam os —  közös
ségi feltétel. De a közösségben m egvalósuló felté
telek, a szelídség, irgalm asság, békességterem tés, 
szin tén  logikusan következnek egym ásból ebben 
—  és csakis ebben  —  a sorrendben .

E gyütt és ebben  a ren d b en  a nyolc boldog-m on
dás egy teljes, dogm atikailag m egalapozott etika 
szabály rendszeré t adja, m inden  egyes egyénre, 
ugyanakkor a m indenkori közösségre érvényes, el 
nem  avuló, túl nem  haladható  eszm ei tartalom m al. 
Ez az etika je llegzetesen  krisztusi. D ogm atikai alap
ja  Isten  szuverénitása, m ennyet és földet egy kéz
b en  tartó, egyént és közösséget biztos célra irányító 
hatalm a. E tikai alapja ugyanaz, m int a szere
te tparancsé: Az egyén szeretetből, m eggyőződésből 
fakadó  szabad ö n átadássa l szolgálja Istent, s ez az 
önátadás mindig, m inden  fokon a közösségben hoz
za m eg Istentől rende lt gyüm ölcsét. Az önm egva
lósítás a szolgálatban éri el célját, a szolgálat é r



telm ét az egyén szám ára Isten  ad ja m eg azonnal, 
im m anensen, de az eszkatalógia dim enziójában.

A keresztyén  irodalom ban és igeh irdetésben  a 
boldogság-him nusz egy-egy m ondatának  sokféle, 
néha  egészen eltérő m agyarázatával találkozunk. Ez 
term észetes is, ha  kiem eljük azokat az Ige szerves 
egészéből. E gységében és összefüggésében b o n ta 
kozik ki ez igeszakaszban a krisztusi erkölcs 
összefoglalása és rendszere , a K risztust követő  em 
ber tökéletes életeszm énye. Isten  m inden t betö ltő  
örök szere te tének  bizonyítéka, hogy ezt az esz
m ényt éppen  e szóval nevezi néven: boldogság.

E lső tek in tetre  erőlte te ttnek , önkényesnek  tűnik 
a boldogsághim nusz nyolc m ondatának  ilyen zárt, 
logikus felépítést tulajdonítani. Ezért látjuk szük
ségesnek  előbb táb lázatban  felvázolni, m ajd ta rta l
mi elem zéssel igazolni az igeszakasz szoros össze
függésének és világos gondo latm enetben  egym ásra 
épülő belső  szerkezetének  valóságát és fontosságát.

H a e táb lázatban  szem beszökő ren d szer valóban 
létezik, elkerü lhetetlen  a kérdés: Lehet-e tudatos 
a nyolc boldog-m ondásnak  ennyire m űvészien lo
gikus rendje, és ha igen, kinek a műve ez a rend?

Az első kérdésre  a felelet csak egy lehet. H a ez 
a ren d  tényleg fennáll, lehetetlen, hogy az előttünk 
álló szöveg összeállítója ne tu d ta  és ne akarta  volna. 
T udatos cél nélkül egym ás m ellé helyezett nyolc 
független m ondás véletlenül nem  rendeződik  ilyen 
szerves és logikus egységbe.

N ehezebb  a felelet a m ásodik  kérdésre . Itt há
rom  lehetőség  kínálkozik: A  nyolc m ondást M áté 
evangélium ának ism eretlen  szerkesztője (a továb
b iakban  „M áté”) vagy valam elyik forrása, vagy m a
ga Jézus állította ebbe a sorrendbe. H a „M áté” len
ne az egym ástól független m ondások  egybeszer
kesztője, nehéz lenne m egindokolni, m iért csak 
ezen az egy helyen alkalm azta ezt a m űvészien 
szép, zseniálisan logikus m ódszert. „M áté” m ind
végig tudatosan , célszerűen és következetesen  
szerkeszti egybe forrásanyagát, de nem  ennyire kö
tö tt fo rm ában  és rendben . Ilyen feltűnő zsenialitás

az evangélium  m ás részeiben  sem  m arad h ato tt vol
na  rejtve. H a arra  gondolunk, hogy ezt a kerek  egy
séget valam elyik forrás-elődje alkotta meg, s „M áté” 
m ár készen kapta, nem  ju to ttu n k  előbbre. Az Ú j
szövetségben található  őskeresztyén  költem ények 
sehol sem  ju tn ak  a tuda tos szerkesztésnek  erre  a 
fokára. (M ég a szeretet him nusza is sokkal egysze
rűbb  és kötetlenebb.) jézu sró l viszont tudjuk, hogy 
tan ításá t gyakran fogalm azta könnyen m egjegyez
hető, gondolatilag (példázatok) vagy form ailag („Én 
vagyok”-m ondások) kö tö tt form ában. N em  volna le
hetséges, hogy ezeket az ízig-vérig jézusi szellem et 
árasztó  m ondatokat ő m aga szerkesztette  ebbe a 
form ába, ebben  a so rren d b en ?  T alán az igazi M áté 
apostol jegyezhette  azután fel, vagy m ás ú ton ju to tt 
el az evangélium  szerkesztőjéhez. E rre  egyetlen, ál
ta lában  el nem  fogadott bizonyíték volna, hogy 
„M áté” szerint Jézus „m egnyitván száját, így tanítja  
vala őket”. D e amíg m ás elképzelésről m ég ennyi 
b izonyítékunk sincs, a tarta lom  v ita thatatlanul jé 
zusi, a form a és ren d szer az ő tan ításának  lenyű
göző erejét m utatja, azt hiszem , legközelebb já ru n k  
az igazsághoz, ha  az egész boldogság-him nusz szer
zőjének, úgy, ahogy elő ttünk áll, m agát Jézust fo
gadjuk el. Afelől úgy sem  lehet kétségünk, hogy 
hiteles szerzője és tan ítóm estere  nem  más, m int 
Istennek  Szentlelke.

A  kom m entárok, b ár általában m egállapítják, 
hogy zárt fo rm ában  m egírt vers áll előttünk, nem  
tu lajdonítanak  ennek  különösebb  je len tősége t és 
alig keresnek  összefüggést az egyes m akarizm ák 
tarta lm a között. L u ther és Kálvin (Luther: E vange
lien-Auslegung, K iadja E. M ülhaupt, G öttingen, 
1973. Kálvin: Evangélium i harm ónia. K iadja D ávid 
Gyula, Székelyudvarhely, 1939. Az idézet helyét itt 
és a következő kom m entárokban  ad  locum  kell ke
resnünk.) egyáltalán nem  figyel fel a versform ára, 
és a bo ldogságokat egyenként kom m entálja. A  m o
dern  kom m entátorok  fő kérdése: hogyan gyűjtötte 
„M áté” az anyagát, s az ő anyaga áll-e közelebb az 
eredeti form ához, vagy L ukácsé? E vita vonzásában

A  B O LD O G  ÉLET 

alapja

kezdete

tarta lm a

eredm énye

kere te

B O L D O G O K  

E G Y ÉN I V O N A TK O ZÁ SB A N K Ö ZÖ SSÉG I V O N A TK O ZÁ SB A N

...a lelki szegények 
m ert övék a m enityek o rszága.

...akik sírnak
m ert ők m egvigasztal ta tn ak .

...akik éh ezik  és szo m jú 
h o zzá k  az igazságot, 
m ert ők m egelégíttetnek.

...akiknek sz ívo k  tiszta, 
m ert ők az Is ten t m eglátják .

...a sze líd ek
m ert ők örökségül b írják  a földet. 

...az irgalmasok, 

m ert ők irga lm asságo t nyernek.

...a békesség terem tők,
m ert ők Isten  fia inak  m ondatnak.

...akik háborúságot sze n v e d n e k  az igazságért, 
m ert övék a m ennyeknek o rszága.
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W ellhausen, H arnack, J. W eiss, M offat, J. N ew ton  
D avies (M indnyájukat idézi The A bingdon Bible 
C om m entary, N ew  York, 1929) Schm idt (Das 
Evangelium  nach M atthäus, R egensburger N eues 
T estam ent, R egensburg, 1965), E. Schw eizer (Das 
Ev. nach  M atthäus, N eues G öttinger Bibelwerk, 
G öttingen, 1973), W . G rundm ann  (Das Ev. nach 
M atthäus, Berlin, 1975), S trach  és Billerbeck (Das 
Ev. nach  M atthäus, M ünchen, 1978), F. V. Filson 
(The G ospel A ccording to St. M atthew , London, 
1977), R ácz K ároly (Sárospatak, 1877) és m ind
azok, akiket ők idéznek, fel sem  teszik a kérdést, 
vajon ki volt az a zseniális költői képességgel m eg
áldott személy, aki a különböző forrásokból össze
gyűjtött m ondásokat ennyire egységes, zárt költői 
form ába rendezte, és h a  az evangélium  szerkesztője 
volt az, m iért csak ebben  az egyetlen ese tben  m u
ta tta  m eg költői zsen ialitását?  H asonlóan az össze
függés ké rd ésé t sem  vetik fel a különböző forrá
sokból összegyűjtött boldog-m ondások tan ítása  kö
zött. T öbben  keresik  az összefüggést, de csak bi
zonyos szem pont szerinti csoportosítás erejéig. Így 
Lohm eyer-Schm auch (Das Ev. nach M atthäus, G öt
tingen, 1967) szerint az 1-4. m akarizm a a szegény
ség, az 5-7. Isten  és em ber kapcsolata, a többi (ő 
tíz m akarizm áról beszél) a szenvedés jegyében  k ap 
csolódik. W . M ichaelis (Das Ev. nach  M atthäus, Z ü 
rich, 1948), a Jubileum i K om m entár és V ictor János 
(M áté evangélium a, B udapest, 1972) két versszak
ból álló versrő l beszél, m elyben az első négy sor 
Isten  iránti, a m ásodik  négy az em bertá rsak  iránti 
m agatartásunkra  vonatkozik. (Jubileumi kom m : Az 
első inkább  a jövőre, a m ásodik  inkább  a jelenre.) 
K özelebbről ku ta tja  az összefüggést J. Schniew ind 
(Das Ev. nach  M atthäus, G öttingen, 1968), aki m eg
állapítja, hogy a 3 -6 . és a 7 -1 0 . versek  két, szinte 
azonos szám ú szóból álló versszakot képeznek, m e
lyek közül az első a boldognak  m ondottak  várako
zásáról, a m ásodik azok állapotáról (von einem  Se
in) beszél. Észreveszi, hogy a 7. és 9. vers hasonló 
jellegű, s így vagy a 8. és 9. vers fo rd íto tt sorrendje  
volna logikus, vagy lehet, hogy a 7. és 8., valam int 
a 9. és 10. vers egy-egy párt képez, ahol a 7. és 
9. inkább  egy cselekvő m agatartást (ein tätiges V er
halten), a 8. és 10. egy állapotot (ein Sein) jelöl. 
M egállapítja, hogy a nyolc m akarizm a együtt egy 
szerves egységet képez, m elyben ugyanazon üze
net, várakozás és ígéret je len ik  meg. Az összeállítás 
M áté m űve, a m ondanivaló Krisztusé. —  Teljes 
egészében az összefüggésre épül K arácsony Sándor 
kom m entárja  (A hegyi beszéd, B udapest, 1937), de 
ő elveti a bo ldog-m ondások etikai jellegét, egyenes 
vonalú fejlődést iá t a nyolc m ondás so rán  (A bol
dogság grádicsos éneke), m elyek végül is egyszerre 
valósulnak m eg azok lelkében, akik szám ára Krisz
tus ígéretei az ú jjászü letésben  valósággá válnak.

Az idézett m űvekben fel sem  vetődik  a gondolat, 
hogy a boldogság-him nuszban egységes etikai 
rendszert, egyéni és közösségi feltételek  p árh u za
m át, vagy (kivétel K arácsony) előre haladó  fejlődést 
lehetne találni. É ppen  ezek a felism erések képezik 
je len  tanulm ányunk alapját.

M a g y a rá za t

A  boldogság-him nusz szerkezetének  felvázolása 
u tán  térjünk  át az abban  foglalt krisztusi tanítás 
elem zésére, különös figyelemmel a szerkezetben 
ad o tt gondolatm enet tanulságaira:

„Boldogok  a le lk i szegények, m er t ö vék  a 
m e n n y e k n ek  országa

A  boldogság az a legjobb, eszm ényi állapot, m e
lyet a te rem tő  Isten  a m aga tökéletes szere te tében  
rende lt az em ber szám ára. H a Isten  rendelése  tö 
kéle tesen  m egvalósul egy em ber vagy az em beri 
közösség életében, azzal együtt je len ik  m eg töké
letes form ában  a boldogság is. A m ennyi hiányzik 
az em ber vagy az em berek  életében  Isten  szere
te t-rendelésének  m egvalósulásából, annyi hiányzik 
a boldogságból is, m ely sem m i m ás m ódon el nem  
érhető. Igénk első és legnagyobb öröm üzenete ép 
pen  ez: Isten  azt akarja, hogy az em ber boldog le
gyen. E zért m utatja  m eg —  elsősorban  K risztus te t
te iben  és tan ításában  —  a boldogság elnyerésének 
m ódját, s m aga gondoskodik  arról, hogy aki az Ő 
rende lésé t vállalja, az annak  életében  m eg is való
suljon, s így a boldogságot is elnyerje.

Szegény az, akinek hiányoznak élete fen n ta rtá 
sához szükséges eszközei, s így m ásokra  van  utalva, 
hogy azokhoz hozzájusson. Lelki szegény az, akinek 
hiányoznak a lelki élet fenn tartásához szükséges 
eszközei, s így rá  van  utalva arra, aki egyedüli U ra 
és b irtokosa  a lelki jav ak n ak  — Istenre. Aki m agát 
lélekben gazdagnak gondolja, s nem  látja, hogy m i
lyen szükséget szenved lelki javakban , azon az is
teni kegyelem  leggazdagabb k iá radása  sem  segít, 
m ert nem  fogja átvenni, elfogadni és felhasználni 
ajándékait. Isten  pedig  erőszakkal senkit sem  tesz 
boldoggá, csak azt, aki az általa a jándékban  nyúj
to tt jav ak a t elfogadja és az Ő rendelése  szerint fel
használja. Aki felism eri a m aga lelki szegénységét 
és Isten  kegyelm ére szorultságát, ez a felism erés 
m egnyitja szám ára a lehetőséget arra, hogy m eg
lássa, elfogadja és felhasználja Isten  gazdag  szere
te tének  állandóan feléje áradó  javait. Így lesz a lelki 
szegénység a lelki m eggazdagodás, a boldogság 
alapfeltételévé.

A m ennyek országa az evangélium okban m inde
nü tt az isteni kegyelem  világát jelenti, m elyben az 
Ő ak ara ta  és szeretete  korlátlanul érvényesül. E n 
nek b irtok lása  je len ti a legtöbbet, am it Isten  az em 
bernek  ígérhet: m inden  ajándékainak  teljességét. 
Az az em ber tehát, aki lelki szegényként kéri és 
fogadja el, am it Isten  gazdagsága neki nyújtani kí
ván, m inden  lelki jó n ak  b irtokosává lesz m ind földi, 
m ind m ennyei életében, m ert Isten  m indig többet, 
a legtöbbet kívánja adni és ad ja is annak, aki azt 
az Ő rendelése  szerin t elfogadja.

„Boldogok ak ik  sírnak, m ert ő k  m egvigaszta lta t
nak.”

H a valaki ráéb red  arra, hogy élete fen n ta rtá sá 
hoz szükséges jav ak a t kizárólag Istentől nyerheti 
meg, azt is azonnal m egérti, hogy élete egyedül attól 
függ, milyen viszonyban van e jav ak  forrásával, Is
tennel. H a m últját m egvizsgálva rádöbben , hogy ő
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m aga m inden t m egtett e viszony m egrontására, az 
Isten  ajándékainak  feltételeiből sem m it m eg nem  
valósított, s így azok elnyerését m aga te tte  leh e te t
lenné, h a  felismeri, hogy élete m inden  nyom orúsá
gát m aga szerezte, öröm eit, értékeit, lehetőségeit 
m aga te tte  tönkre —  a halálfélelem  rém ületével 
tö r fel leikéből az elrontott, m egszegényített, h iá
bavalóvá és ü ressé te tt élet existentiális zokogása. 
N em  részletsérelm ek feletti siránkozást, nem  rész 
leth ibák  feletti bánkódást, hanem  az Istennel való 
viszony m egrom lásának felism erését s az ezt kö
vető  gyökeres, m ély e lkeseredést nevezi Jézus a 
boldogság feltételének.

A  feltételt itt is ígéret követi. A  m egrom lott vi
szonyt Isten  kész helyre állítani. Kegyelm ének, sze
re te tének  valóságos, élő ereje új életet, új lehe tő 
séget, új erő t ad  annak, aki annak  szükségét felis
m erte, azt kéri és elfogadja. Az evangélium  m inden 
öröm öt h irdető  szava, K risztus m inden tette, halála 
a bűnösökért, feltám adása, m int az ítélet legyőzése, 
m ind Isten  feleletét je len tik  gyerm ekeinek bűnbánó  
sírására. E  vigasztaló felelet m egértése és elfoga
dása  az Isten  felé forduló boldog élet kezdete.

„Boldogok a szelídek, m e r t ő k  örökségül bírják  
a fö ld e t.”

Aki tudja, hogy neki m agának sem m ije sincs, ha
nem  m inden  dolgában Istenre  van  utalva; aki fel
ism erte, hogy a m aga életét tönkretette , s elron to tt 
élete feletti b án a táb an  elfogadta Isten  vigasztalását 
—  az em bertársaival szem ben nem  léphet fel erő
szakosan, követelőzve, jogokat, igényeket k ikény
szerítve. M inden erőszakos m egm ozdulását leféke
zi a tudat, hogy ő is kegyelem ből élő lelki szegény, 
s erőszakoskodása v isszavetheti vigasztalás előtti 
állapotába. Az ilyen em ber szelíden várja, hogy Is
ten gondviselése rendezze el em bertársaihoz fűző
dő viszonyát is és vigyázni fog arra, hogy e viszo
nyokban ne önm agának, hanem  Istennek  akara ta  
érvényesüljön.

E  m ondatban  az ígéret m eglepő. Úgy szoktuk 
meg, hogy Istentől inkább  lelki javakat, m ennyei 
ígéreteket várjunk. Jézus pedig  itt a föld b irtok lását 
nevezi a boldogság egyik elem ének. A föld Istené. 
Az erőszak ideig-óráig b itorolhatja, de Isten  végül 
annak adja, akinek akarja. Az övéinek tehá t fe les
leges érte  erőszakoskodniok. (Ezért van a föld b ir
tok lása az Istentől várt ígéretek, nem  az em bertől 
várt feltételek  sorában.) M int akiknek a föld örök
ségét Istennek  legfelsőbb hatalm a biztosítja, nyu
godt biztonsággal szaporíthatják  annak értékeit, 
bárki is használja  azokat a je lenben , jó  lélekkel él
hetnek  nekik ju to tt javaival, de m eg is lehetnek  
azok nélkül, ha  m ások erőszakkal elveszik tőlük. 
É ppen  em bertársaik  iránti szelíd m agatartásuk  a 
bizonyítéka és biztosítéka annak, hogy ők nem  bi
torlóként, hanem  Isten  rendelése  szerint tu la jdo 
noskén t élnek és dolgoznak a nekik ígért fö ldön . 
Így lesz a szelídség a boldog közösségi élet kezdete.

„Boldogok, akik  éhezik  és szom júhozzák  az igaz
ságot, m e r t ő k  m egelég ítte tnek.”

Aki tudja, hogy élete egyedül az Istenhez fűződő 
jó  viszonytól függ, s átélte az élete e lron tása  felett

érzett m ély rém ületet, attól kezdve gondosan  vigyáz 
arra; nehogy ism ét elveszítse élete m egnyert új é r
telm ét és értékét. M int a m indennapi étel és ital, 
oly fon tossá  válik szám ára az Istennel való helyes 
viszony, az abból fakadó tágas, biztos, szerves vi
láglátás, az értékek  világos, tiszta rendje, —  az igaz
ság. M indennapi életében, egész gondolkozásában 
és m agata rtásában  m indig keresn i fogja annak  el
igazítását. S ha  nem  látja  tisztán, ha  ú jra  bizony
ta lanná  válik lá tása  és m agatartása, a m ár átélt ré 
m ület elevenségével fogja éhezni és szom júhozni 
Istennek  m ár m egtapasztalt, biztos, erős irányítását, 
mely az em beri hazugságok útvesztőiben az igazság 
ú tjá ra  naponkén t rávezeti, m ely egy életen át válik 
egyre m egszokottabb, állandó, naponkén ti éle tszük
ségletévé.

Az ígéret csak egy szó: „M egelégíttetnek”, Isten  
irányítani akarja  gyerm ekeit. Isten  Lelke az élet 
m inden  dolgában ú tbaigazítást ad  annak, aki arra  
őszintén vágyik, azt kéri és elfogadja, s rávezeti az 
igazságra: Istennek  éppen  az ő szám ára adott, m in
dig időszerű, m inden  n ap n ak  és fe ladatnak  érte l
m et és értéket adó rendelésére. Így lesz az igazság 
keresése  és naponkén ti m egtalálása a K risztust en 
gedelm esen  követő  em ber boldog éle tének  szem é
lyes tartalm a.

„Boldogok az irgalmasok, m ert ők  irgalm asságot 
nyernek. ”

A  lelki szegény, aki átélte elron to tt élete nagy 
veszedelm ét és szabadulását, s m inden  dolgában 
Isten  igazságát keresi, am ikor a körülötte  élő em 
berek  éle tét m egism eri, abban  is m eglátja ugyanazt 
a szegénységet, segítségre szorultságot, halálvesze
delm et. M inél többet ism er m eg Isten  igazságából, 
annál világosabban látja, m ilyen veszedelem ben fo
rog az, aki attól eltávolodik, s a lelki nyom orúság
b an  élő, bűnös, rossz em bert nem  gyűlöli, hanem  
sajnálja. Isten  naponkén ti ú tm u ta tása  rávezeti arra, 
hogy ő is felelős a többiek  boldogságáért, hogy Isten  
őt is eszköznek rendelte  a többiek  m eggazdagítá
sában, vigasztalásában, igazságra és életre vezeté
sében. M inden  em berrel való viszonyában, napon
kénti m unkájában, h ivatása  m egválasztásában  és 
gyakorlásában csak úgy, m int m agánéletében  ez lesz 
a dön tő  szem pont: segíteni a rászorultakon. S a n a 
p onk én t m egism ert igazság naponkén t állít eléje 
ú jabb  és ú jabb  feladatokat, ú jabb  nyom orúságokat, 
m elyek éppen  az ő segítségére várnak  kicsi és nagy 
k érd ések b en  egyaránt. Így válik az irgalm as szolgá
lat a boldog élet állandó tarta lm ává a közösségben.

Az ígéret itt kettős irányú. Isten  m aga ígéri, hogy 
irgalm as an bánik  az irgalm as em berrel. Bűneitől 
m egszabadítja, nyom orúságában  m elléje áll, bol
dogsággal m egajándékozza, a halálból örök életre 
m enti. M ásrészt: A  boldog em ber boldogságot 
áraszt m aga körül, s ez a boldogság rá  is v issza
sugárzik. Az, aki irgalm as élettel szolgálja em ber
társa i boldogságát, m indig szám íthat arra, hogy Is
ten  rendel melléje tá rsakat, akik vele szem ben is 
irgalm asak lesznek, ha  ő ju t  nyom orúságba.

„B oldogok, a k ikn ek  sz ívo k  tiszta, m ert ő k  az Is
ten t m eg lá tják.”
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A  boldog élet lépcsőfokain felfelé lépegető  em 
b ert Isten  napró l-napra  közelebb vezeti m agához. 
A lelki szegénység felism erése, a bűn b án a t sírása, 
a szelídség nyugodt bölcsessége, az igazság n ap o n 
kénti keresése és szolgálata, m indezek által Isten 
L elkének  h ite t ébresz tő  m unkája  és segítsége lé
pésrő l-lépésre  tisztogatja  szívét; irányt szab gon
dolkozásának, egyensúlyba hozza érzelm eit, biztos 
célt ad  akaratának .

A boldogságnak ezen a fokán m ár a feltétel, a 
tiszta szívűség is Isten  m űve, s eredm énye, az is
ten látás, szin tén  az Ő ajándéka. A tiszta szívű em 
b er egyre tö bbe t ism er m eg Isten  jóságábó l és igaz
ságából. Új világkép bontakozik  ki előtte, m elynek 
közpon tjában  a m indenható , szerető  Isten  áll, az 
em berek  Isten  gyerm ekei, m aga pedig  Isten  ren 
delésének  felelős szolgája. E bben  a lá tásban  nincs 
többé elidegenedés, m agányosság, m ert m inden 
em b ertá rsáért felelőssé válik. Szó sem  lehet az élet 
értelm etlenségéről, hiábavalóságáról, m ert Isten  
céljai a legegyszerűbb fe ladatnak  is é rte lm et adnak. 
M egszűnik a félelem  a holnaptól, h iszen annak  is 
Isten  az U ra. N incs halálfélelem , m ert a halálban 
is Istennel találkozik. Céljai azonosulnak Isten  cél
jaival, te tte i Isten  irányítása  alá kerülnek, értelm et, 
értéket, felelősséget nyernek. A sajá t lelkének tisz
tátalansága, bűne, önzése egyre elviselhetetlenebbé 
válik, míg végre eltörli azt a felism ert, m egtalált 
Isten  kegyelme, hitet, célt, biztonságot, tisztaságot 
adó  szeretete. Így lesz az isten látás a jándéka  a 
K risztust követő  em ber egyéni bo ldogságának csú
csa, az Isten-vezette élet végső eredm énye.

„Boldogok a békesség terem tők, m e r t ő k  az Isten  
fiainak m o n d a tn a k .” (Az eredeti görög szövegnek 
ez a pon tos fordítása. A  „békességre igyekezők” ho
m ályos, passzív  fogalm a nem  fejezi ki a b ékesség 
terem tés aktív, felelősséget hordozó értelmét.)

Az igazságkereső, istenlátó  em ber szelíd, irgal
m as szolgálatban eltö ltö tt élete nem  m úlik el e red 
m énytelenül. K örülötte békesség  terem tődik , rend  
és harm ónia. Isten  arcának  fénye az ő egyéniségén 
—  m egtisztult szívén —  át tovább  sugárzik a többi 
em ber felé, s azok életét is uralm a alá vonja, előre 
m ozdítja őket a szelídség, az igazság, az engedel
m es szolgálat, a boldogság felé. K isebb vagy na
gyobb kö rben  kialakul körülötte  az Istennel és egy
m ással m egbékülő  em bereknek  Isten  országát építő  
boldog közössége.

A békesség terem tés m unkásainak  ígéri Isten  a 
legm agasabb rangot, am it em ber valaha elérhet: 
„Isten fiainak m ondatnak .” M aga Isten  nevezi őket 
fiainak. F iaiként ta rtja  szám on, viseli gondjukat, fe
lel im ádságukra, vezeti üdvösségre. De Isten  fiai
k én t fogják szám on tartan i őket azok az em berek 
is, akik tő lük tanulják  m eg Isten t A tyjuknak, egy
m ást testvérüknek  nevezni. Ez lesz a végső e red 
m énye a boldogság felé haladó  életnek, m ely végül 
beolvad  Isten  gyerm ekeinek K risztust követő  sze
retetközösségébe.

„Boldogok, ak ik  háborúságot s zen ved n ek  az igaz
ságért, m ert övék  a m e n n y e k n e k  országa.”

A  boldogság útját já ró  em ber örököse a földnek, 
de m indig m indenü tt k isebbségben  él azon. Az em 
berek  közt m ás törvények, m ás tö rekvések  ural
kodnak. A  nagyobb rész a boldogságot egym ás ro
v ására  keresi, m agatartása  a boldogság-him nusz 
m inden  tételével szem ben áll. Azok, akik önm agu
k a t gazdagnak , e rő sn ek  tud ják , m eg  v a n n a k  m a
gukkal e légedve, e rő szak k a l harco lják  ki igénye
iket, ön igazság u k b an  b íznak , Is ten n e l és em b er
tá rsa ik k a l nem  gondolnak, te rm észetesen  szem be 
k e rü ln ek  egym ással, s irga lm atlan  h a rco k b an  p ré 
d á lják  fel egym ás erő it és öröm eit. K özöttük  a 
k risz tusi b o ld ogság -eszm ény t k ö v e tő  em b er m in
dig  ideg en  m arad . C éljá t nem  értik , te tte it  fé lre 
m agyarázzák. N yugalm a, öröm e bo tránkozást okoz. 
A  kétféle m agatartás között az összeütközés elke
rülhetetlen . A m eg nem  értés, az irigység, az ül
döztetés állandó keretévé lesz a K risztust követő 
életnek.

A  nyolcadik, utolsó ígéret az elsőnek m egism ét
lése, m inden  ígéret összefoglalása. A  Jézus ú tjá t j á 
ró em ber nyugodtan  vállalhatja m ind  e szen v ed é
seket, annak  biztos, boldog tudatában , hogy a 
m ennyeknek  országa, Isten  m inden javainak  és 
a jándékainak  összessége az övé, s ezt tőle sem m i
féle nyom orúság el nem  veheti. Ezt viszont csak 
az értheti és csak az tapaszta lhatja  meg, aki h itben 
szorosan, szem élyesen kapcsolódik  Istenhez, őt ál
landóan  m aga m ellett tudja. A boldogság-him nusz 
nem  általános jó  tanács, am it m inden  em ber bölcs 
belátással, jóak ara tta l többé-kevésbé elsajátíthat. 
É ppen  szenvedés-kerete  m iatt Isten  nélkül érte l
m etlen és elérhetetlen . A  m ennyek országa és an
nak  boldogsága csak az Istennel való állandó k ap 
csolatban tapasztalható  meg. De ez ígéretek  való
ságát m egtapasztalt em ber m ár így énekelhet: „Az 
Ú r az én pásztorom , nem  szűkölködöm... A sztalt 
terítesz  nékem  az én ellenségeim  előtt... csordultig  
van  poharam . Jóság o d  és kegyelm ed követnek  en 
gem  életem  m inden nap ján ” (Zsolt 23).

Jézus nagyon jó l tudja, m ilyen nehéz a boldogság 
szenvedés-keretét elfogadni, azért a nyolc boldog
ság függelékében erre a kérd ésre  té r vissza: „Bol
dogok vagytok, h a  szidalm aznak és háborgatnak  ti
teke t és m inden gonosz hazugságot m ondanak  el
lenetek  énérettem . Ö rüljetek  és örvendezzetek, 
m ert a ti ju ta lm atok  bőséges a m ennyekben: m ert 
így háborgatták  a p ró fé tákat is, akik e lő tte tek  vol
tak ” (M áté 5,11-12). Ez a ké t vers nem  szerves 
része a boldogság him nuszának. A  zárt form a m eg
törik, felbomlik, kibővül. C sak  m ég egy utolsó  biz
ta tá sa  Jézusnak, aki tudja, m ilyen sok em bert fog 
távol ta rtan i a boldog élet külső szenvedés-kerete 
attól, hogy m egtapasztalja  annak  belső, valóságos, 
m ély öröm ét.

Varga L ászló  
(M arosvásárhely)
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Protestáns értékek, protestáns nevelés

— Pedagógusok N yári Egyeteme —

N agyon köszönöm  a heghívást és ennek az elő
adásnak  a m egtartási lehetőségét, ugyanakkor 
rendkívül szü kségszerűnek  tartom , hogy egym ás ál
láspon tjá t m egism erhessük, és egym ás álláspontját 
úgy közelíthessük a rendszeren  belül és a szem é
lyiség értékeinek  a rendjében , hogy az ellentétek  
egym ást pluralistán kiegészítő árnyalatokká szelí
dülhessenek, és az egész em beriségen belül a mi 
egész népünk  szám ára olyan gyüm ölcsöző lá tásokat 
láthassunk, hatalm akat közvetíthessünk és m unkán
kat végezhessük, am elyeknek a nyom án valóban el 
lehet m ondani, hogy „M agyarország nem  volt, h a 
nem  lesz” —  Széchenyi m ondatával. N agyon saj
nálom, hogy nem  hallhattam  a liberális szem pon
toknak  az előadását, m ert akkor m agától érte tődők  
lennének  a reagálások erre a tan ításra , ugyanúgy, 
ahogy’ a p ro testáns szem pontok előadása h íd  lehet 
a liberalizm ustól a katolicizmusig. A  döntő  azonban 
szám om ra az, hogy a pro testan tizm usnak  az örök
kévaló és kozm ikus táv latokat adó bibliai m élysé
geit úgy m utassam  fel, hogy abban  lényegében véve 
m inden érték  helyet kaphasson , m inden érték  m eg
k aphassa  a m aga alapjait is, korrelátum ait is, ko r
rektívum ait is, m ert fundam entum ok, korrelátum ok 
és korrektívum ok nélkülözhetetlenek a rendszer lá
tásához. M a pedig aki nem  ju to tt el a rendszerig, 
az legyen nagyon alázatos, aki pedig  eljutott, az 
legyen m ég alázatosabb. M ert a legelső p ro testáns 
teológus, m inden idők legnagyobb teológusa, Barth 
Károly m ondotta, pedig  ő igazán a ren d szer világ
bajnoka volt, hogy: „isten hum ora  alatt tu la jdon
képpen  m ég teológiai rendszer is lehetséges.” H a 
a ren d szer azonosítja önm agát az igazsággal, akkor 
a legnagyobb igazságtalanságot követi el. Az igaz
ság, m int eleven örökkévaló életigazság a p ro te s
tantizm us szám ára az Isten  kije len tésében  van ad 
va, és a mi fe ladatunk  ennek  az igazságnak a m on
danivalóját, lényegét m egérteni, u tán a  re n d 
szerezni, és szeretettel m indezt továbbadni.

Legyen m ondanivalónk, ez azt jelenti, hogy a 
p ro testáns értékek  a p ro testáns nevelőkben úgy je 
lennek meg, hogy egy alapvető problém ával m indig 
konfrontáljuk  m agunkat, ki kell m ondani a k im ond
hatatlant, beszélni kell a k ibeszélhetetlenről, tan í
tani kell a tan íthatatlan t, a végsőben m eg kell j e 
leníteni a végtelent és kevesebbel nem  lehet m eg
elégednünk. H a m indezt m egtesszük, akkor re n d 
szereznünk kell a m ondanivalónkat, de nem  a re n d 
szer abszolutizálásával, hanem  csak a könnyebb  el
sa já títhatóság  kedvéért, és a k im ondhatatlan  m on
danivaló rendszeres e lőadását azért kell előadnunk, 
hogy akiket szeretünk  és nevelünk, az új nem ze
déket, az em bert, aki egyre inkább kiteljesíti ön
m agát, önnevelésre tudjuk eljuttatni. Á m  de az ön
nevelés se legyen öncél, hanem  a legegyetem esebb 
és legszem élyesebb szeretet rend jében  egy legm a

gasab b ren d ű  önm egvalósítás legyen belőle, és te r
m észetesen  ez a legm agasabbrendű  önm egvalósí
tás igazi önm egtagadás nélkül elképzelhetetlen. H a 
egy k ert is azonnal m egvalósítja m agát az önm eg
valósításnak  roham ában  önm egtagadás nélkül, ak
ko r csak a m agyar ugar van  előttünk. „Lehajlok a 
szen t hum uszig: e szű zi fö ldön  valam i rág! Hej, égig 
n yú ló  giz-gazok, há t n incsen  itt virág?" —  m ondja 
A dy E ndre  is a m aga versében. De ha  először vegy
szeres gyom irtás, szántás-vetés következik egy h e 
lyen, akkor u tána  csakugyan vagy gabonarengeteg, 
vagy rózsaerdő  áll előttünk. Így van ez lényegében 
véve az em beri egzisztenciával is. H a azonnali ön 
m egvalósításba kezd valaki, akkor sa já t leg term é
szetesebb, legösztönösebb és legm agátó lértető
dőbb  erőit valósítja meg. M agyar Zoltán olimpiai 
bajnok  éle trajzában  ott van  ez a kifejezés: „40 000 
kudarc”. Ez azt jelenti, hogy a „M agyar-vándort” a 
lovon, am ikor a két k áp a  közé is beteszi a kezét 
és akkor is köröz, s ezáltal nyer olimpiai ba jnok
ságot, 40 000-szer nem  sikerült m egvalósítania. M i
lyen önm egtagadás kellett ahhoz, hogy ezen az olim
piai bajnoki szinten valósítsa m eg önmagát, m ert ele
gendő energia lett volna, hogy az olimpiai szint alatt 
igazi „fenegyerek” legyen, aki vezeti a m aga kom pá
niáját, de sose kúszik fel a m agyar lobogó az árboc 
legm agasabb csúcsára, nem  hangzik el a H imnusz, 
ő nem  lép fel a dobogóra —  és valóban önm egta
gadás nélküli önm egvalósítás nélkül alulm últa vol
na  m agát. Pedig felül kell m úlnunk m agunkat. Ezért 
a k ibeszélhetetlen  legm agasabbrendű  titkot mi ki 
akarjuk  beszélni, könnyebb  elsajátíthatóság  végett 
rendszerezni akarjuk, hogy m indenki tudja, miről 
van sző, s egy dinam ikus koordináta rendszerben 
m indent a m aga helyén, a m aga súlya, a m aga je len 
tősége szerint igyekszünk felmutatni, s úgy akarjuk 
továbbadn i a fiatalságnak. D öntő  szem pont, hogy 
az önm egtagadást senki ne negatív elfo jtásként élje 
át, amitől Isten  őrizzen, és amitől az em ber teológiai, 
pszichológiai és filozófiai akrobatikus ficam okban el
nyomorodik, hanem  az önm egtagadást ki-ki a legna
gyobb győzelem ért lefizetett legkisebb árként ta 
pasztalja meg, és ne önm agát alulmúlva, hanem  ön
m agát felülmúlva a legm agasabb szinten valósítsa 
m eg egész egzisztenciáját. Ez a protestáns nevelésnek 
a bevezetése, az alapvető igazsága. De mit je len t a 
protestantizm us, mit jelen tenek  a protestáns értékék, 
és hogy’ valósul ez m eg a protestantizm usban?

I. T il ta k o zá s  é s  ta n ú s á g té te l

A lényegre térve elm ondom : a p ro testan tizm us 
k ettő t jelen t. P ro testálást: tiltakozást m inden  ál-ab
szolútum  ellen; és p ro testá lást: tanúság té te lt m in
den  igazi abszolútum , sőt az egyedüli igaz abszo
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lútum  m ellett. A XX. századot mi úgy értük  meg, 
hogy az em beriségnek elege volt az abszolútum ok
ból. A  „vállrándítás teológiája” volt jellem ző a XX. 
sz. em berére, m ire belefárad t az ókor, a középkor 
és az ú jkor teológiáiba. E nnek  klasszikus axióm ája 
H eine nyilatkozata: „Az eget á tengedem  az angya
loknak és a v erebeknek”. A zt gondoltuk, hogy a 
„vállrándítás teológiája” m egszabadít b ennünket az 
örökkévalóság felesleges ballasztjaitól, zörgő foga
lom héjaitól, ü res túlvilágiságától, és segít b en n ü n 
ket koncentráln i a kézzel foghatóan egyedül való
ságos földre, a teológia antropológiává változik, 
ahogyan Feuerbach  m ondotta. Az így kim agyará
zott és m egszüntete tt túlvilág nem  lesz többé e vi
lág felesleges reduplikációja a föld fölött, és sikerül 
m egvalósítani a földi paradicsom ot, az evilági 
m ennyországot. N em  a halál u tán  akarunk  tökéle
tesen  boldogok lenni, hanem  a halál előtt, itt és 
m ost. —  És m it lá tunk? Hogy a föld m ég m indig 
pokollá változott akkor, am ikor egyoldalú em beri 
erőkkel m indenáron  parad icsom m á akarták  változ
tatni. K iderült, hogy em beri erőkkel nem  lehet is
tenivé válni, csak isteni erőkkel lehet em berivé vál
ni. A  XX. század totális d ik tatúrái sokat zengtek a 
földi paradicsom ról, de csak a földi poklot tud ták  
produkálni. Ezzel egy pillanatig sem  tagadom  a XX. 
század tudom ányos, technikai forradalm ainak  és 
szociális tá rsadalm i d ik tatórikus roham ainak  óriási 
teljesítm ényeit, de az álabszolútum ok halálos ve
szedelem m é éppen  akkor válnak  az em beriség szá
m ára, am ikor technikailag, tudom ányosan  és tá rsa 
dalm i szervezettség  szem pontjából az univerzális 
távlatok elérése és a szem élyes titkokba hatolás 
pszichotechnikája egyaránt rendelkezésünkre  áll. 
M agyarul: am ikor az egek erősségeivel kezében  és 
a poklok ürességével szívében áll az em ber a XX. 
század csúcsán. T erm onukleáris technika, pszicho
analitikus kom plex pszichológiai, szociológiai és tit
kos rendő ri m egközelítés a házassági ágy titkaiig 
és a b ű n b án a t pszichotechnikai kikényszerítéséig, 
ez azt je len ti: az egek erősségei o tt vannak  a ke
zünkben. T erm onukleáris és m élypszichológiai 
pszicho-technika együtt teszi hata lm assá  a XX. szá
zadi em bert —  de álabszolútum ok igájában m indez 
a parad icsom  helyett a pokol m egvalósítására ké
pesíti ő t csupán. M ikor ideológia veszi á t a teológia 
helyét és az em ber az em bernek  istene lesz, akkor 
az önistenítés bűnébe esünk. M ert akárhogy csűr
jük-csavarjuk  az ideológiai igazságokat és áligazsá
gokat, nem  m enekedhetünk  attól a m egállapítástól: 
az em ber az a lény, aki tuda tos kapcso latban  áll a 
végtelennel, de ő m aga nem  végtelen. S ha  ő m aga 
végtelen akar lenni, csak álvégtelenséget produkál, 
s az igazi Isten-távlat helyett önistenítő  beszűkülés 
fanatizm usa lesz rá  jellem ző. Ezért az em ber ön
m aga m egkötözött börtönőre  lesz, az em ber önm a
gának és a m ásik  em bernek  a pokla lesz, az em ber 
sajá t végtelen erőfeszítéseinek az önm aga súlya 
alatt összeom ló rom jává változik át. M int Schelley- 
nek, az álabszolútum okat lerom boló zseniális köl
tőnek  verse  T óth  Á rpád  m űford ításában  m ondja: 
O zym andiás szobrot csináltat m agának m int a leg

nagyobb zsarnok: „Király légy bár, jöjj és rem egve 
nézz: nevem  O zym andiás u raknak  ura!” „M ás sem 
mi je l; a ro p p an t rom  körül ha tá rta lan  szélesre és 
hosszúra  a holt hom ok sík ném án szétterül.” —  
C sak  egy régész o lvashatja  a zsarnok re tten tő  fe
nyegetését saját összeom lott bálvány-szobrának 
feliratát. M íg „kéjkertjeiben a sakál üvölt, a pusztán  
koldus, szolganép tanyáz”. M i m ás a XX. sz. utolsó 
évtizede, m int az önisten ítő  parad icsom terem tés 
összeom lásának tanúság tétele. Egy ateizm us utáni 
korszak ez, am it van aki m egért, van  aki nem  ért 
meg. T agadni lehet, de nem  látni lehetetlen.

Nos, a protestantizm us ezzel az életigazsággal kez
dődik.

Ím e a 90. zsoltár:

„ T ebenned  b íz tu n k  eleitől fogva!
Uram, T éged  tarto ttunk  hajlékunknak.
M iko r m ég  sem m i heg yek  nem  voltának, 
H o g y  m ég  sem  ég, sem  fö ld  nem  volt 

formálva,
Te voltál és Te vagy erős Isten  
E s Te m egm aradsz m inden  időben .”

A radikalizálódás a XX. században  is az Isten - 
kérdésig  ér. A bban  a XX. században, am elynek leg
világosabb a ttitűd jét Jó zse f A ttila fogalm azza meg. 
Isten-élm énye csodás tanulm ány, m egírtam  a Nyi
tás a végtelenre c. könyvem ben, de ez az Isten-él
m ény egy önistenítő  élm énnyel kezdődik:

„M agamban bíztam  eleitől fogva  
H a sem m ije  sincs, nem  is kerü l sokba  

ez az em bernek  
S em m ive l se  többe...”

m int olyan valakinek, aki végül a vonat elé veti 
m agát. M ert az örökkévaló súlyt végül senki se 
b írja  el. A b b a  is beleőrül valaki, h a  N apó leonnak  
képzeli magát, h á t m ég ha  valaki m agát Istennek  
képzeli. Az em ber nem  Isten! D e tovább  megyek. 
Az Istennel a k ijelentés és hit dialektikájában reális 
kapcso lato t képviselő és isteni üzenete t h irdető  
em ber sem  Isten. A  pró fé ta  nem  Isten, a pap 
nem  Isten, a püspök nem  Isten. A p áp a  nem  Isten, 
az egyház nem  Isten. Azzal kezdődik  p ro testálása, 
hogy mi n em  Isten. A  Biblia betű je  nem  Isten. 
A  b e tű  megöl, csak a Lélek elevenít meg. Az Istenre 
nyitott, kapcso lato t ta rtó  em berek álabszolútum ai
nak  tagadása  volt először a pro testan tizm us. A 
papi ren d b e  kristályosodó örökkévaló igény p rófé
tai tag ad ása  ez. Így p rófétál Á brahám , m int a hit 
em bere; egy Já k ób, aki azt m ondja: „Bizonyára 
Isten  van  ezen a helyen, de én nem  tudtam .” Egy 
József, aki azt m ondja: „Ti gonoszt gondoltatok 
ellenem , de  Isten  jó ra  gondolta  azt fordítani." Íme: 
a „de”, am ely m inden  em berinek ellene áll! M ózes 
az, aki m ár egészen kikristályosítja az egészet: „Én, 
az Ú r vagyok a te Istened, aki k ihoztalak téged 
Egyiptom  földjéről a szolgálat házából” —  m ondja 
az I. parancso la t szabadító  nyitánya, az ígéret, 
am ely bevezeti a parancso lato t, s am ely nélkül

203



egy parancso la t sincs. U tána  jön : „Ne legyenek 
n ék ed  idegen isteneid  énelőttem .” T eh á t a saját 
isten-képzetünk  nem  Isten. A  sajá t is ten-gondo
latunk nem  Isten. Ez a „m inden gondolatnak  alján” 
(Ady) és a m inden  gondolatnak  túlján lévő igazi 
Istennel m indig kell, hogy konfrontálódjék, m ert 
kü lönben  h a  a m inden  túli Isten  helyett az én 
gondolatom  lesz Isten, m ár bálványim ádásba es
tem , m ár hívő fanatizm usba estem , és az igazi 
hívő em ber a h itetlen  fanatizm usnál csak egytől 
fél jo b b an : a hívő fanatizm ustól. "Jö n  idő” —  m o n d 
ja  Jézus (János 16,2), „am ikor m indaz, aki öldököl 
titeket, azt hiszi, hogy isteni tiszteletet cselekszik.” 
Az ajatollahizm us szörnyebb a totalitárius ateiz
m usnál, m ert Isten  nevében  istentelen. Ez sokkal 
rosszabb, m in tha valaki Isten  nélkül istentelen. Sőt 
kim ondjuk: ké t em ber közül, akinek valóságos Is
ten -tapasztalása  nincs, nem  az áll közelebb Is ten 
hez, aki vallja, m ert az hazudik, hanem  aki tagadja, 
m ert az legalább igazat m ond, és az igazságon 
át vezet az ú t a valósághoz. E zért a p ro testan tizm us 
Isten-hite szakít a m agától érte tődő  Isten  hitével. 
És csak a n em  m agától ér te tő d ő  Istenbe  ve te tt 
h ite t ta rtja  hitelesnek. A kinek Isten  úgy van, m int 
ez a m ikrofon, m int ez az asztal, m int ez a terem , 
m int saját maga, annak  nincs Istene, m ert ob jek
tiválta Istent, tá rgyasíto tta  Istent. Isten  nem  tárgy, 
hanem  személy, abszolút szubjektum . Ö rökkévaló 
és végtelen, em berfölötti személy, k ijelentése sze
rint. „M ikor m ég sem m i hegyek nem  voltanak, Te 
voltál és Te vagy erős Isten  és Te m egm aradsz 
m inden  időben.” A  hit egzisztenciális rezonanciá
já b a n  m int örökkévaló és végtelen je len ik  m eg 
végesen, em ber szám ára felfoghatóan, de gondolati 
élm ény- és cselekedeti reg iszterekben  kim erítően 
nem  ragadható  meg. A kkor többé nem  Isten, akkor 
bálvány, m int egy szobor, m int egy fétis, m int egy 
rögeszm e-rendszer. M ilyen igaza van R adnótinak:

„Oly korban  éltem  én e földön, 
m iko r az em ber úgy  elaljasult, 
h o g y  önként, k é jje l ölt n em csa k  parancsra, 
s m íg  balh itekben  h itt s  ta jtékzo tt téveteg, 
b efon ták  é letét n agy  kén ysze r-kép ze tek .”

A  pro testan tizm us először tiltakozik m inden 
nagy kényszerképzet ellen, m inél inkább  Isten  n e 
vében m ondják, annál radikálisabban. V egyszere
sen  gyom irtja a kényszerképzeteket. N em  irgalm az 
a legszentebb  hagyom ányoknak sem, ha  ab b an  a 
feltétlenül szabad, szerető  Isten  bálványim ádás 
kényszerképzetévé rögzül. Isten  élő kijelentése, sa 
já t önm agát m egjelentő  Igéje az egzisztenciális re 
zonanciában ha  jő, az olyan jelenség, m int am ikor 
egy harang  konduló  szavára, h a  az d  hangú, a szo
báb an  felakaszto tt hegedű  d  hú rja  m egrezdül. Így 
rezdülnek  a próféták  az isteni Igére. M ózes, É zsa
iás, Jerem iás, Jézus, L uther, Kálvin, de te rm é
szetesen  Clervaux-i Bernát, A quinói Tam ás, te rm é
szetesen  a XX. sz.-ban A lbert Schw eitzer, M artin 
L u ther King, M ahatm a G andhi, B arth Károly. „Ha 
Isten  élő Igéje jő, nem  hagy m eg sem m it saját n é 

zeteinkből és hagyom ányainkból, nem  irgalm az 
azoknak a gondolatoknak  sem, am elyek a legszen
tebbek , gyökeresen kiszakít, lerom bol, és szétszór 
m indeneket” —  m ondja  Luther. M agyarul: Isten 
csak annak  lesz valakivé, akinek m indenné lehet, 
s csak annak  lehet m indenné, aki előtte sem m ivé 
lett. M ózes azt m ondja: „m egijedtem  és rem egek”, 
e ltakarja  szem ét. H iszen hallotta: „V esd le saruidat, 
m ert a hely, ahol állsz, szen t föld.” É zsaiás: J a j  n é 
kem, elvesztem , m ert tisztá ta lan  vagyok és tisz tá
ta lan  ajkú nép  közt lakom .” Ezékiel, Ján o s apostol: 
„Leestem  a lábai elé, m int egy holt, és lélek j öve 
énbelém  és állata engem  lábaim ra és m ondá: ne 
félj, én vagyok az első és az utolsó, az élő, pedig 
halo tt voltam , és ímé, élek örökkön örökké.” Aki 
m egüresedve és a végtelennel találkozván m egsem 
m isülve Isten  előtt sem m ivé lesz, annak  szám ára 
a végtelen örökkévaló Szellem egyetlen realitássá  
lesz, s ez az igazi Isten-találkozás. Ezért a p ro tes
tantizm us protestál, tanúbizonyságot tesz az egyet
len igazi A bszolútum ról, Istenről, akiről a Szent
írásban  János apostol ezt m ondja  (János 1,1): „Kez
detb en  volt az Ige, az Ige Istennél volt és Isten  
volt az Ige.” T ehát ha  azt kérdezik  tőlem, hogy mi 
az tu lajdonképpen , hogy Isten, akkor nekem  m eg 
kell m ondanom  „a la C afé Sym anovksy”. M it je len t 
ez? Sym anovsky francia m unkás pap  lett: „Lássuk, 
hogy a m elós hogy tu d  hinni Istenben  a gyárban 
a B edó-szalag m ellett, ahol nem  a p ap  a ta lárjában  
osztja az ú rvacsorá t és az á ldást”. N em  m agától 
értetődő, hogy a XX. században  gyakorlatilag se 
hogy? Ez az ateizm us practicus. Egyszer m ennek 
kifele a m unka után, és jö n  a portához a hír, hogy 
legjobb m unkás-bará tjának  kislánya kórházban  
m eghalt.” „Isten vigasztaljon” —  tö rt ki belőle a 
papi szó. Ezt Sym anovsky m ondja kollegájának, 
m unkás-társának , m in tha a G erm inale-t olvasná. 
E rre  a m elós m ondhata tlan  ideges lesz, s aki be
csülte a m unkás-papot, azt m ondta: mit beszélsz 
nekem  hülyeségeket, am ikor húsba-vérbe vágóan 
m ajd  elájulok ettől a hírtől, s te nekem  m ondasz 
ö t betű t: „Isten”. Eszik azt vagy isszák? H a azt m on
dod, h ideg fekete kávé, b ár m indig forrón ittam, 
de legalább látok egy színt, érzek egy ízt, el tudom  
képzelni a hatását, hogy hidegen m ilyen lehet, de 
am ikor m egragad  a gyerm ekem  halála, akkor ne
kem  üres dolgokkal ne gyere, vagy m ondd  m eg ne
kem  legalább, hogy m icsoda az, hogy Isten!

És igenis van  a Szentírásban  erre válasz, m eg
határozás-szerű  körülírás, amit az elő tt m ondtam : 
„az Isten  volt az Ige”. T ehát lehet a nem  végtelen, 
de a végtelennel kapcso la tba  kerülő  em bernek  hal
lani a szó üres fogalom héjaiban egész életet telibe 
találó, egész életet átalakító  Igét, am ely egyébként 
ha llha ta tlanná  nem  tehető, a m eghallásából viszont 
élet lesz, vigasztalás és életprogram  tám ad.

Pl. a XX. században  G andh i D él-A frikában látja 
az o ttan i szenvedést, tu d ja  indiai testvérei szenve
dését, nem  tudja, m it csináljon. H át h iába  folytat 
ügyvédi pereket, h iába fordul bárkihez, s fordu lna 
m inden  isteni ren d ű  és rangú  kijelentéshez. Az Ú j
szövetséget viszi m agával, s egy hegytetőn  olvassa:
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„szeressétek  ellenségeiteket, áld játok azokat, akik 
titeket átkoznak, jó t  tegyetek  azokkal, akik titeket 
kergetnek.” M indenki m ás azt m ondaná erre: szép, 
de olyan szép, hogy nem  is lehet igaz. K ülönösen 
hogy lehetne ezzel em bereken  segíteni. D e a szó 
az ő szám ára Ige lesz, m egvilágosodássá és felvi
lágosodássá  válik, s ebből lesz az igazság vállalko
zása szeretetben. H aza  Indiába. Sót fogunk párolni. 
É s az ellen-nem -állás igazság-szeretet h ad já ra tának  
bárm ennyi halo ttja  lesz, m iénk lesz az igazság. Ki
vívja az 500  milliós India szabadságát.

A lbert Schw eitzer  orgonam űvész, filozófus, teoló
giai p ro fesszor olvassa, hogy a feketék  a gyarm a
tosítás a la tt hogy’ szenvednek. H át m iért szárnyal 
a D-moll toccata  és fúga, m iért zendül a klasszikus 
felháborodás a M áté passióban, m ikor Jú d ás  csó
kolja Jézust („Hát elvesztek a fellegekből a villám 
lások és a m ennydörgések?”), am ikor itt van a leg
felháborítóbb  dolog. E zeken segíteni kell. De ho
gyan? El kell m enni orvosnak oda  közéjük, m ert
—  olvassa a Bibliát — : „am ennyiben eggyel m eg
cseleked tétek  a kicsinyek közül, énvelem  cseleked
té tek  meg. A m ennyiben eggyel nem  cselekedtétek  
meg, velem  nem  cseleked té tek  meg.” És az elha
tározás m egszületik. És jö n n ek  a kü lső  hangok: p ro 
fesszor úr, ne csináljon ilyet, m űvész úr, ne csinál
jo n  ilyet. Elm egy m ás valaki, há t van sok orvos, 
aki nem  tan ít teológiát és filozófiát egyetem i szin
ten, aki nem  az első B ach-in terpretátora  a világnak. 
N e tegyen ilyet. És benne is m egképzik: csakugyan 
m ásnak  kellene oda  elm ennie! De m egint k ap ja  az 
Igét napi b ib liaolvasásában, leboruló im ádkozásá
ban: „ha valaki u tánam  akar jönni, tagad ja  m eg m a
gát, vegye fel keresztjét, kövessen  engem  m inden 
nap.” És Igévé  válik benne a gondolat: m inden  k ü l
s ő  hangnál döntőbb, m inden  b e lső  hangnál m é 
lyebb, elkötelező, é le te t m egváltozta tó  Hanggá. És 
lesz a XX. század em berségességének  zsenije.

M artin  L u ther King: polgári engedetlenségi moz
galom, sok siker, egy telefon családja körében, „po
fa be néger, lelövünk, m int egy kutyát, ha  tovább 
csinálod”. S ápad tan  teszi le a kagylót. —  M i tö r
tén t?  —  Semmi. —  D e látjuk, hogy izgat valami.
— Elm ondja. —  A bba kell hagynod, m ajd  m ás áll 
a csapat élére! —  V alóban, én m ár m egtettem , ami 
kell, m ásnak  kell odaállnia. —  S kapja az Igét: „nem 
vagyunk a m eghátrálás em berei, hogy elvesszünk, 
hanem  a hitéi, hogy éle te t nyerjünk.” Leteszi a 
Szentírást és azt m ondja: halálom ig ott m aradok 
az élen. S ott m arad  az élen. Íme: M inden  b e lső  
hangnál m élyebb, m inden  k ü lső  hangnál dön tőbb  
igei hang. Ő az Ige Istene. Kell-e m ondanom , hogy 
ezt hallo tták  a m ártírok, ezt hallo tták  az apostolok, 
ezt ha llo tták  a szentek, ezt hallo tták  a szerzetesek, 
ezt hallo tták  a reform átorok, ezt hallo tták  a gálya
rabok, ezt hallo tta  egy Dosztojevszkij, ezt hallo tta  
egy Tolsztoj. Így szü lete tt tu la jdonképpen  ilyen ér
te lem ben a Sum m a teológia és így szü lete tt a szel
lem  fenom enológiája H egelnél.

Így  született a 10 000  oldalas B arth Dogm atika.
És így született a tem esvári forradalom  Tőkés 

László szívében! —  V ajon nem  esztelenség-e a vi

lág legnagyobb d ik ta tú rá ja  ellen fordulni, hiszen 
m inden em bert szám on tartanak , 20  millió em ber 
van szem  előtt, s ha  MEGSZÓLALOK, MIND A 20 MIL
LIÓ ELLENŐRZÉSE RÁM FOG KONCENTRÁLÓDNL R á
adásu l feleségem , ráadásu l kis gyerm ekem , m ásik 
gyerm ekem  feleségem  szíve alatt. L ehetek-e Á bra
hám , felm envén a M órija hegyére, m egszólalok, és 
őket irtják  ki előbb, aztán  engem. S jö n  az Ige: aki 
nem  akar meghalni, az nem  élhet tovább. „Halj meg, 
hogyha élni vágyol, m ert az él, ki m eghal itt. Isten 
Lelke nem  világol, m íg a bűn  uralkodik.”

Ez a nem  m agától é rte tő d ő  Istenbe v e te tt hit.
Ez az ate ista  kritika u tán i győzelm es legyőzhe

te tlen  hit. Ez az, ami ellen pro testá lunk , ha hiányzik, 
és m ással helyettesítik, és ez az, am iért p r o te s tá 
lunk, bizonyságot teszünk, hogy enélkül az em be
riség a XX. században  a term onukleáris technikával 
csak a poklot készítheti el m agának. V égre vegyük 
tudom ásul, hogy am íg gyalog járunk , addig  nem  kell 
az abszolút értékekkel foglalkoznunk a sebesség  te 
kintetében. De m ihelyt kétszázzal száguldó autóink 
és m ár szinte foton sebességű  rakétá ink  vannak, 
azonnal m eg kell gondolni a dolgot, hogy mi az, 
am it m egtehetünk, de nem  szabad  m egtenni, és mi 
az, am it m eg kell tennünk , noha egyáltalán nem  
akarjuk  m egtenni. A  p ro testan tizm us radikalizáló
dása  az Isten-kérdésig, a m agától érte tődő  szeretet 
és szabadság  Istenébe vete tt hit d rága platform jára  
áll és ezáltal őrzi meg, nyeri m eg és gyakorolja az 
igazi em berséget. Tudja, hogy a XIX. századi D osz
tojevszkija a XXI. század szám ára írta  m eg ezt az 
ateizm us utáni hitet. T u la jdonképpen  az az örök
kévaló 90. zsoltáros hit, am elyben m inden gyöke
rezik, am elyben m inden  tetőzik. N élküle örökkéva
ló, kozm ikus, országos egyensúlyt vesztünk, nélküle 
em beri, szem élyes egyensúlyt vesztünk. A  hum a
nitás divinitas nélküli bestia litássá  lesz.

II. A  d iv in ita s  h u m a n itá sa

T ovábbá —  Kálvin Institutioja is hozza, hogy Is
ten és em ber együttes kapcso la ta  ad ja  ezt az igaz
ságot, és egy em bertő l független Isten  gondolata 
szám unkra elképzelhetetlen. Lehet, hogy az em ber 
elképzeli, hogy tud, akar és m indenképpen  tö re 
kedve rá  valóban lehet is élnie Isten  nélkül. De 
Isten  nem  tud, nem  akar élni az em ber nélkül, hi
szen örökkévaló szeretet, s a ke ttő  találkozása az 
igazi em berszerete t titka. Nos, a p ro testan tizm us 
m ásodik  tanítási eleme, m iután Istenről m int leg
egyetem esebb és legszem élyesebb szeretetrő l bi
zonyságot tesz, az, hogy ebben  a legegyetem esebb 
és legszem élyesebb szere te tben  az em bernek, és
pedig  m inden em bernek  m eg kell találn ia önm agát. 
Le a ham is álabszolútum okkal, az ideológiai álab
szolútum m al, a teológiai álabszolútum aival és féti
seivel, és egyetlen igazi abszolútum  legyen, az örök
kévaló Szeretet, am ely átalakító  erővel bennünket 
krisztusi em ber-arcúvá formál. Az em bernek  erre 
szüksége van, m ert az em ber nem  ördög  és nem  
angyal, hanem  em ber: az elaljasodásra való m o n d 
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hatatlan hajlandóságával és a m egtisztulásra való 
véghetetlen  lehetőségével. R övidzárlatnak tartom  
az em ber abszolút jó ság áb a  v e te tt hitet, és röv id
zárlatnak tartom  az em ber abszolút rossz  vo ltába 
vetett hitet. M indegyik képtelenség, és a XX. szá
zad m egm utatja, hogy vannak  H itlerek  és vannak  
A lbert Schw eitzerek. Egyik sem  teste t öltött ördög, 
egyik sem  te ste t öltött angyal, de az em ber alatti 
em berte lenség  ördögi m élységeibe vezet az egyik 
útja, az em ber feletti tisz taság  angyali segítségébe 
vezet a m ásiknak  az útja. H a reálisak  vagyunk, a 
nevelés nem  hagyhatja az em bert m agára, hogy sza
badon  tenyésszen. M ert ha  szerencséje van, akkor 
a jó  tenyészik ki belőle, de csak addig, amíg sze
rencséje van, és ha nincs szerencséje, akkor a rossz 
tenyészik ki belőle, és m ég lehet, hogy szeren csé je  
lesz és abból lesz m ég valam i jó  ú tra  térés. De a 
szerencse fo rgandó, csak a kegyelem  állandó, csak 
a kegyelem  örök, csak az örökkévaló szeretet és 
szabadság, teh á t Isten  a garancia arra, hogyha nem  
alul- hanem  felülm úlva já rju k  az önm egtagadásos 
önm egvalósítás útját, akkor tagadjuk  m eg a rosszat 
és akkor fejlesztjük ki a jó t. A kkor m ondunk  nem et 
a sátáni m élységekre, s akkor m ondunk  igent az 
angyali m agasságokra. E nnek  nyom án az em ber az 
a lény, aki nem  m arad h a t az, aki volt. M ert lehe
te tlen  szám ára tartósítan i az Isten-élm ényeket, ta r
tósítani az em berség-értékeket. Vagy állandóan 
m űködik  a szív, vagy állandóan  halad  előre, mélyül 
és szárnyal az élet, vagy dohosodik, a halálhoz ju t 
egyre közelebb, s végül az illetőnek —  de sokan 
vannak! —  az eleven tes te  nem  m ás, m int annak 
a lelki hu llának a koporsója, aki ő maga. A  lelki 
halo tt 10 éve ugyanaz, 20  éve ugyanaz, rögeszm e
rendszere iben  egy életen  át ugyanaz m aradt, és se 
Isten, se em ber, se önm aga nem  tu d o tt m agán vál
toztatni. T eh á t az em ber az  a lény, ak i nem  m a 
radhat az, ak i volt, akinek ördögi hajlandóságai és 
angyali tisztulási lehetőségei közt m indig válasz ta
nia kell és a dön tések  sorozatán  át kell m egtagad
nia negatívum ait, m egvalósítani pozitívum ait. Aki 
nem  dönt, azt ledöntik. Aki dönt, az dön thetetlen  
lesz. Aki nem  dönt, ledöntik. Pogány dalok, víg ha j
nalok, boszorkányos forró szelek. Aki dönt, dön t
h etetlen  lesz, különösen ha  Istenig em elkedik. Kü
lönösen  ha  átéli, hogy ő akar élni Isten  nélkül, de 
Isten nem  akar nélküle.

A kkor az elhagyottak találkoznak. H a elhagyta 
is valaki Istent, v isszatalálhat hozzá, m int legcso
dála tosabban  A dy m ondja:

Borzolt, fe h é r  Isten  szakállal, 
tépetten  fázva fújt, szaladt 
az én Uram, a rég  feledett, 
nyirkos, vak, őszi hajnalon, 
valahol S ion-hegy alatt.

E g y  n agy  harang volt a kabátja, 
p iros b e tű kke l foltozott,
B ús és k o p o tt volt az öreg úr 
paskolta , verte a k ö d ö t  
rorátére harangozott.

L ám pás volt r e szk e tő  kezem b en  
és rongyolt le lkem ben  a hit, 
eszem ben  a régi ifjúság, 
éreztem  az Isten-szagot, 
s kerestem  a kko r valakit.

M egvárt o tt a S ion-hegy alján, 
lángoltak, ég tek a kövek , 
harangozott, sim ogatott, 
b ekö n n yezte  az arcomat.
J ó  volt, keg yes volt az öreg.

R áncos vén k e zé t m egcsókoltam , 
s ja jga tva  törtem  az eszem : 
h o g y  h ívn a k  téged, szép, öreg Úr, 
k ih e z  m ondottam  so k  im á t?
Jaj, jaj, jaj, nem  em lékezem .

H alottan visszajöttem  H ozzád, 
én, az életben kárhozott.
C sak tu d n ék  egy  g yerm ek i im át!
Ő  n é ze tt reám  szom orún, 
s harangozott, harangozott.

C sak n a g yszerű  n e v e d e t tudnám !
Ő  várt, várt, aztán felszaladt.
M inden  lépése  zsoltár-ütem .
H alo tti zsoltár.
S  én ülök sírván a S ion-hegy alatt.

A XX. századi nem  m agától é rte tődő  Istenbe ve
te tt h ite t leg k la ssz ik u sa b b a n  m egfogalm azó A dy 
látja, hogy az ő tékozlása m iatt Isten  szom orú. Isten 
a kifosztott: —  N em  m indenhatóságában , hisz egy 
pillanatával ronthat, te rem th e t száz világot, de 
örökkévaló szem élyes szeretete  szerint, m elynek lo
cus classicus-a a jézusi Ige: „Nem akarja  a ti 
m ennyei A tyátok, hogy egy is elvesszen a kicsinyek 
közül.” H át m ég m ennyire nem  akarja, hogy egy 
korszakalkotó, kozm ikus zseni elvesszen, de a szel
lem -erkölcsi kategória em beri lé tének  szabadság  
kockázata  m iatt m égis aki el akar m enni, elmegy. 
E zért borzolt, fehér az Isten-szakáll. E zért bús és 
kopo tt az öregúr. E zért paskolja  a ködöt, m ert egy 
egész nem zedék  elhagyta. Szegény az ekklézsia a
XX. században, m aga harangoz —  az Ú risten, m ert 
m ár igazi p ap ja  sincs. S valaki, akiben m egvan a
XXI. század an tic ipálásának  zseniális é rzékeny
sége, egy A dy jö n  vissza ehhez az Istenhez. A  Si
on-hegyi tízparancso latos evangélium i önkijelentő 
Úrhoz.

„Lámpás van re szk e tő  kezem b en .” Ez az értelem  
fényét jelenti, m ely m ár nem  m agabiztos, hanem  
reszketve imbolyog. Igaz szív nélkül a lelk iism eret
len ism eret halált hoz a v ilágháborúban. M ég sem 
lesz észellenes a hit, de az értelem re vonatkozó 
dolgokban —  m int N ém eth  László a H u sz Já n o s
b an  m ondja  — : „Bízzunk Istenben, de azért a m a
gunk eszét ne nője be a fű!” —  S ezért a p ro testáns 
iskolák m indig a legnagyobb értelm i szinten tan í
tanak, de úgy, hogy az értelem -felettiséget tisz te 
le tben  tartják . A  legnagyobb m agyar lángelm e,
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A rany János szerint, akiben Beethow en és R em b
ran d t lánglelke ölelkezik, m int két összefolyó és egy
m ást villámlással term ékenyítő fellegóriás:

„E m élység  fö lö tt az értelem  m érőónja  
m in t k ö n n y ű  p eh e lyszá l fennakad, fe lleb 

ben.
D e a lé lek  érzi, h o g y  az örvény  vonja, 
a gondola t e lvész csodás sejtelem ben, 
nem  ism ert világnak érzi a nyom ását, 
re tteg ő  öröm nek elragadja kéje, 
a L evia tánnak hallja hánykódását.
A z  Úr L e lke  terült a v íznek  fö lé je .”

A  föld k ietlen  és puszta  volt, D e Isten  Lelke 
lebegett a vizek fölött. 1M óz 1,2. A  káoszból koz
m oszt terem tő  —  „num en adest” —  szellemi je 
lenlét em el az értelem  fölötti értelm i hithez. Ezért 
a lám pás kell, de a kéz reszket. „Lám pás volt re sz 
kető  kezem ben”, m ert csak az értelm i h ite t ragad ta  
meg, az értelem  feletti értelm i h itet nem. S ezért 
kellett a M ihályi R ozália csókja, ezért kellett a v ér
baj, s ezért kellett az egyszer s m indenkorra  elté
kozolt élet.

„Lám pás volt reszkető  kezem ben és rongyolt lel
kem ben  a Hit.” Oh, ha  atom izálódott lenne, jo b b an  
széthullo tt volna, de az a tom okban  van erő. A  ron 
gyokban nem  hullott te ljesen  atom okra, de mire 
használható? C sak  hogy m egégjen és sem m ivé vál
tozzon! „Eszem ben a régi ifjúság”, m int G ilgam es
nek K odolányi Új ég új föld-jében a gyerm ekkori 
hit, az édesanyától tanu lt ima, az első tem plom i 
élmény. „Éreztem az Isten-szagot. ” H ányszor kigú
nyolták ezt, pedig  van illattételi oltár az ó testam en 
tum i szent sátorban , töm jénfüst a katolikus tem p 
lom ban, a zilahi katolikus iskolában, és a napon ta  
olvasott Bibliában a p ro testan tizm us szám ára döntő  
páli teológia 2K or 2 ,16-ban szól: „Krisztus illatja 
vagyunk. Ezeknek élet illatja életre, azoknak halál 
illatja halálra.” T ehát Is tennek  atm oszférája van! 
M ielőtt tan ítanánk , ihletünk. Jaj annak, aki tanít ih
letés nélkül. Jaj annak, aki dogm atikákat sújkol lé
lek, erő, élet, örökkévaló nyitottság, m egnyílt ég né l
kül, aki csak m egnyílt sírokra m utat, s nem  m ondja, 
m int az első vértanú, István az őt kövezőkkel szem 
ben: „Imé, látom  az egeket m egnyílni és az E m ber
nek  F iát az Istennek  jo b b ja  felől állni.” A dy érzi 
az Isten-szagot, az Isten-atm oszférát, az Isten -je len
létet, az örökkévaló nyitottságot, s „kerestem  akkor 
valakit.” V égre nem  valam it keres, Valakit. V ég te
len hatalm ak fölötti hatalm as Személyt, aki m inden 
szem élytelen hatalm at, sorsot, lelket, balesetet, 
bűnt, nyom orúságot egy egyetem es szem élyes 
rendbe  tagol és m egvalósítja a titkok titkát: „Akik 
az Isten t szeretik, azoknak m inden jav u k ra  van”, 
m int a tékozló fiúnak a m egtérés, m int a la tornak  
az im ádság  és az ígéret: „Bizony, m ég m a velem  
leszel a parad icsom ban.” Ezt keresi Ady, m ert nem  
akar az lenni, aki. M ert az em ber az a lény, aki 
nem  m aradha t az, aki. S aki ebben  az utolsó álla
po tban  sem  akar az m aradni, aki, hanem  a végte
lenre nyito ttan  át akar változni, az a kárhozat-ügy

helyett egy üdvösség-ügyet él. És mi tö rtén ik?  
„M egvárt o tt a S ion-hegy alján.” N em a tetején, nem  
a tem plom ban, hanem  a világ porában , am ikor ott 
találkozik valaki Istennel. „Lángoltak, ég tek  a k ö 
v e k ”: a nyirkos, vak, őszi hajnalból fényes reggel 
lett. „Ragyogva tűz a napsugár, a bán a t éje m essze 
száll Alleluja! G yőzelm et zeng a föld, az ég öröm re 
váltja  énekét A lleluja” szöveggel szól a B ach-kantá
ta. „Harangozott, sim ogatott, b ekö n n yezte  arcomat. 
J ó  volt, keg yes volt az Öreg.” A harang  nélküli vi
lágból, ahol nincs Isten, ahol létszám felettivé degra
dálta  az em ber az Istent, a K risztusok m ártírjának  
ta rto tta  m agát, repülő  lárm ás gépm adárnak  istenk í
sértő, bátor, büszke szárnya vallotta: „em beré a te 
rem tés, Isten csak egy megócskult koronája” —  m ost 
m egzendül a harang. Isten  halló távolságba kerül! 
„Sim ogatott”: testi közelségbe kerül, érzi a lelki at
m oszférában, hogy testileg  m egkönnyebbül. Ezt n e 
kem  így m ondják: m ikor a tiszteletes ura t hallottam , 
elm últ a fejfájásom  és azóta se fáj a fejem. M ateria
lizálódik, pszichoszom atizálódik a hit. „Harangozott, 
sim ogatott, b ekö n n yezte  az arcom at ” Lelki jelenlét: 
„az Isten  szerin t való szom orúság m egbánhatatlan  
m eg térést szerez.” „Boldogok, akik sírnak, m ert ők 
m egvigasztaltatnak.” A hogy’ M usset m ondja: Egy 
csoda van, hogy sokat sírtam , s ezért vagyok igazán 
em ber. "J ó  volt, keg yes  volt az Ö reg.” Azt gondolná 
a naiv pietista, fundam enta lista  hit, a m agától é rte 
tődő Istenbe vetett hit: no végre, megtalálta, „szeres
sük egym ást gyerekek, a szív a legszebb kincs!” — 
N em  ilyen egyszerű! „Ráncos vén k e zé t m egcsókol
ta m ”  —  m ár a hódo lat is megvan! „S ja jga tva  tör
tem  az eszem : h ogy  h ívn a k  téged, szép  öreg Úr, 
k ih ez  m ondo ttam  so k  im á t?  Jaj, jaj, jaj, n em  em lé
kezem !'' T ehát nem  tu d ja  m egszólítani. N em  a sza
vaknak  rendje, hanem  az egzisztenciális rezonancia 
valósága szerint. Ü resen  koppanna a gyerm eki ima, 
igazi im ája nincs. É s senkinek sincs Istene, aki az 
Ige szavát im ádsággal nem  tud ja  m egválaszolni, aki 
az igei kész te tést döntéssel, ami nélkül őt ledöntik, 
nem  tudja viszonozni, m int G andhi az ellenség szere
te té t ellent-nem -állási m ozgalom m al, A lbert Schw e
itzer A frikába m enetellel. A dy nem  tu d ja  igazán 
imádkozni az imát a Mihályi Rozália csókja után, m ert 
az nem  egy csók volt, az a földi kárhozatot hozó csók 
volt, a teológiai szüzessége elvesztésén túl a földi kár
hozat gyógyíthatatlan betegségének az örök kárho
zata volt. És m int m ondja tovább: H alottan visz
szajöttem  H ozzád, én az életben kárhozott. H iszen 
te tudsz halo ttakat feltám asztani, akkor ebből a le
hetetlen  helyzetből lehetségesíts valamit! „Ő  n éze tt  
reám  szom orún s harangozott, harangozott.” Ez azt 
jelenti, hogy ebben  az ese tben  az é letben  m ár nem  
lehet ra jta  segíteni. A dynak  az é letében  kettő  si
került: a halál és a halhatatlanság, de az élet nem. 
M ár késő.

Mi úgy akarunk  nevelni a reform átus iskolákban, 
hogy a mi fiataljaink n e  A d y  E ndre-i é le tszerűség
g e l m en jen ek  át az Igén, hanem  jé z u s i  Ige-szerű
séggel m en jen ek  át az életen, és ne csak az örök
kévalóságban legyenek boldogok, hanem  itt legye
nek  tiszták, itt legyenek győzelm esek, és itt m ond
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ják : „Érzem, hogy az örök élet m ár e fö ldön az 
enyém  lett.” Egy ipari iskola 800  tanulója előtt ép p 
úgy elm ondom , m int a teológusok előtt: ne en g ed 
jétek , hogy elzüllesszenek benneteket; ne enged jé
tek, hogy a szabadság  szabadossággá legyen; ne 
engedjétek, hogy m int az Egyesült Á llam okban az 
A tlanti-óceán partján  o tt legyen a szabadság  szobra 
és azt dicsőítse m indenki, de a Csendes-óceán part
ján  nincs ott a felelősség szobra, s ebből lesz a tra
gédia. —  Íme: „harangozott, harangozott”, —  „nézett 
reám  szom orún”, —  m ert ez életben a költőn m ár 
nem  lehet segíteni. —  M iért kell a reform átus isko
la? M iért kell az Ige? A zért, hogy az Igéből ism erje 
m eg a bűnt! A  Bibliának a bűn t tárgyaló része olyan 
vaskos, olyan töm ény, olyan rettenetes, hogy sokan 
m egijednek tőle. A bból tanulják  a gyerm ekek m eg
ism erni a bűnt, hogy e lkerü lhessék  azt a gyakorlati 
életben. M ert ha  az Ige Lelke je len  van, akkor az 
Igéből tanulják  m egism erni a bűn t és a bűnbocsá
natot, és ezt a gyakorlatban is m egvalósítják. Ez a 
reform átus és p ro testáns nevelésnek  a lényege.

„Csak n a g yszerű  n e v e d e t tudnám !” M ost m ár 
csak a név  kellene, hogy azt igazán m ondja. — 
„Ő  várt, várt.” Igen, az elég lenne, ha igazán néven 
szólítaná Istent, de é le tszerűen  ez nem  jö n  ki A dy
ból. —  „Aztán fe lsza la d t.” „M inden lép ése  zso ltár  
ü te m ” „Halotti zso ltár.” T ehát az Isten-élm ény nem  
tartósítható . A  földön átélt Isten-élm ény eltűnik az 
égben. Az élet zsoltára helyett halotti zsoltár m ind
ez. „S én ülök, sírván a S ion -hegy ala tt.” M ert új 
élet ebből m ár nem  lehet, de halhata tlanság  igen. 
N ekem  ez a találkozás m ár késő  volt, de ti, akik 
olvassátok, nek tek  legyen korai, időbeli és higgyé
tek  el: aki Isten  u tán  igazán sír, az örökkévaló öröm 
mel m egvigasztaltatik. Az élet nem  sikerül neki, de 
a halál és a ha lhata tlanság  igen. S így végződik A dy 
csodálatos Isten-verse, az isteni em berség  találko
zásának  verse a könnyek csillagokká változásának 
evangélium i ígéretével egy örökkévaló csend  finá
léban. M ert az em ber egy ideig el tu d ja  képzelni, 
hogy élhet Isten  nélkül, de Isten  nem  tu d  és örök
kévalóan nem  is fog élni az em ber nélkül.

III. A z  a g ón ia  n é p é b ő l  v á lju n k  
a r e m é n y s é g  n é p é v é

M indehhez term észetesen  hozzá tartozik, hogy 
az Isten- és em berkép  m ellett egy világm indenség
k é p  kötelező szám unkra. Aki az isteni em berséget 
önm agába koncentrálja, jó l teszi. Aki önm agába 
szűkíti, a legnagyobb vétket viszi végbe. A  legsze
m élyesebb Isten-valóság a leguniverzálisabb Isten 
valóság is. A hogyan R enan  m ondja: „K ezdetben te 
rem tette  Isten  az eget és a földet. Mily csodálatos 
portálé a világ leghatalm asabb  könyvének nyitánya. 
Az a könyv, amely így kezdődik, többé nem  lapo
sodhat el.” S így végződik: „Új eget és új földet 
várunk, m elyben igazság lakozik.” T ehát ha  legsze
m élyesebb is a végtelen Isten, tehát ha  legszem é
lyesebb is a régi állapo tában  m eg nem  m aradható  
em ber, v ilágnyitottságra van  szüksége.
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Először az egyénnek kell közösségben gondol
koznia, éspedig  a legkisebb közösségben, amely 
nem csak  a földi társadalom nak, hanem  Isten  or
szágának is alapsejtje, a családban. Mi csa ládcen t
rikus nevelést adunk a p ro testáns értékek  szerint. 
Egy elkényeztetett gyerekkel tízszer, százszor, tíz
ezerszer annyi baj van, m int négy-öttel, tízzel, akik 
egym ás között szokják m eg az áldozat m agától ér
te tődő  életform áját. T ovábbá: az „egyse”, az „egy
k e”, a „kettőcske” is tu la jdonképpen  az univerzális 
távlat legközelebbi k iadásában , a családi, a n é p 
ben-nem zetben  gondolkozó táv latban  végzetes ön
gyilkosság. N em  kell m atem atikai zseninek lenni 
ahhoz, hogy tudjuk: ha  két em ber házasságából egy 
gyerm ek születik, m eghalunk; ha  kettő, öregszünk, 
h a 3, 4, akkor szaporodunk. K örülöttünk 450  000- 
rel szaporodnak  a népek  m inden  évben, mi egy 
V eszprém  nagyságú város 30-40  000  főjével sza
lonképesen  öngyilkolódunk és halunk meg. M ég né
hány  évtized, és m indennek  vége. Erkölcsi gerin
cünk m egroppant. É let-lehelletünk n épben-nem zet
ben  gondolkodva az öngyilkosság lé tform ájába ju 
tott. Ezen segíteni kell. Ezt a reform átus iskolákban 
dön tően  fogjuk hangoztatn i és m ázsás harangnyel
vekkel kongatjuk  az em berek  szívébe. Nyilvánvaló, 
re tten e tes  dolog, am ikor bukovinai székely gyüle
kezetem ben tem etem  a T am ási Á ron-os, nagyszerű 
kiállású, zseniális hívem et 51 éves korában , szívin
farktussal. Búcsúztatom  hűséges feleségétől, ra 
jongva szerete tt lányától és egyetlen unokájától. 
M ásnap  A pátvarasd  m ellett tem etem  a tiszteletre 
m éltó cigányvajdát, s búcsúztatom  19 gyerm ekétől, 
51 unokájától, 26 dédunokájátó l. A  p ro testan tiz 
m us m eghirdeti: az ország isteni és em beri jogon  
azé, aki teleszüli. N em  azé, aki zászlót lobogtat, nem  
azé, aki életszínvonalat emel, nem  azé, aki libera
lizm ust hangoztat, m ondván: „a hasam  az enyém ”. 
Sem m i nem  a tiéd. Vagy Istené vagy és akkor leszel 
önm agadé; népben, nem zetben  gondolkodol és ak
kor vagy tiszteletrem éltó  egyén, —  vagy önm agad 
m egkötözött börtönőre vagy, a m egtestesü lt öngyil
k osság  felelőtlensége és a halál angyala, aki a pu sz
tu lást hozod m agadra. A  családban  való élést mi 
nem csak  szavakkal h irdetjük. A kom m unizm us 
a latt és m ost is a reform átus és p ro testáns lelkész- 
családokban  fizette a m agyar állam aránylagosan 
a legtöbb családi pótlékot. N épben-nem zetben  gon
dolkoztunk, ezt el kell m ondani a Székely H ava
soktól Los A ngelesig és Sydney-ig. Ezt m eg is te t
tem  e helyeken, ahol csak jártam . H iába m ondják, 
hogy a püspök úr az újjászületést hirdesse, és ne 
a születést, m ert az a dolga. D e senki nem  születhet 
újjá, aki nem  született meg. T essék  az egyéni Is
ten-találkozás nyom án családi éle tben  k ibontakoz
ta tn i népünket, m ert m áris végzetesen késő  van. 
T essék  új közvélem ényt csinálni e tekintetben. 
M ondják  ezt el a nagyapák  az unokáiknak, a szülők 
a gyerm ekeiknek, a gyerm ekek önm aguknak, „amíg 
ta rt a m a”. M ert három szor m egrokkantunk: a ta 
tárjárásban , a középkori dögvészben és a török hó
doltság  után, de soha  annyira, m int m ost. Tízmilliós 
népben  5 millió abortusz egy em beröltő  alatt. Si



koltani kell! Ez nélkülözhetetlen  előfeltétel. T erm é
szetes, hogy aki újjászületve születik meg, népben- 
nem zetben  gondolkodik, annak van országos eti
ká ja  és értéke. A  reform áció m indig népi-nem zeti 
volt, m indig dem okratikusan  forradalm i volt, és 
m indig az egyetem es em berségbe tagozódást hir
dette. M indig népi-nem zeti volt. Soha nem  m ondot
ta  azt, hogy a népi azonosság hangsúlyozása nacio
nalizmus. H a ezt a szót sokan  d iszkred itá lták  is, 
Illyés G yula-ian m ondjunk  helyette patriotizm ust. 
De a patrio tizm ust veszni nem  engedjük. M indenki 
csak egy m eghatározott nép  önazonosságán belül 
lehet ö n m a g a . T isztelem  a liberális kozm opolitiz
m ust, s am ennyiben csakugyan liberális és csak
ugyan kozm opolita, úgy, hogy az igazi önm agunkat 
felülm úló és nem  alulm úló szabadság  nevében  az 
egész em beriség  kozm oszában gondolkodunk, de  
azonosságunka t m egőrizzük. H át ki lenne az, aki 
csak gyüm ölcsöt lenne hajlandó  adni gyüm ölcs-na
pon gyerm ekének, m ikor éhezik, és se alm át, se 
dinnyét, se szilvát nem  akarna. Szeretném  látni, 
hogy akkor vajon mit ad  neki? L ehetetlenség elveszni 
az univerziáliákban, az m agát a halált je len ti: a h a 
lálnak az absztrakcióját. N ekünk  az absztrak tum ok 
konkrétum okká válnak, és mi csak m agyar em ber
k én t lehetünk  em berek  és m agyarok, ahogyan a II. 
M agyar R eform átus V ilágtalálkozón m ondottuk : él
jü n k  egym ásért és senki ellen. E bben  az értelem ben 
m ás nem zetek lehetnek  m agabízók —  a m agyar a 
világ legnagyobb történelm i ü tközőpontján  — , ta 
tárok, törökök, oroszok, ném etek, két világháború 
— , kis n ép k én t m indig az agónia népe volt. A  nagy 
nép  ü tközőponton se az agónia népe, m ert telik a 
százmilliókból. A  kis nép  a sarokban, egy holland 
pl. nem  az agónia népe, m ert kiesik a szórásból. 
Mi az agónia népekén t csak az Isten-perspektíva 
népe lehettünk! C sak  a legnagyobb m etafizikai fo
galom m al kezdődhete tt a H im nuszunk: Isten. És 
nem  ál-istennel és álabszolútum m al elégedtünk 
meg, hanem  a bibliai, önm agát k ijelentő h iteles Is
tennel, a konkretizáló Istennel. A H im nusz Kölcsey
nél a Bibliából szárm azik, „Isten, á ldd  m eg a m a
gyart jó  kedvvel, bőséggel”. Ez É zsaiás 25. részéből 
az öröm lakom a, m elyet Isten  szerez „velős kövér 
eledelekből, m egtisztult erős borból”, s ebből lesz 
a reform átus újévi ének: „Ez esztendő t m egáldjad, 
bő  zsírral ékesítsed  te  szent Jehova Isten.” Mi bő
séget akarunk, nem  szükséget; ha  kell, aszkéták  
vagyunk, de a bőséget kívánjuk adni az értékek  
rendje  alatt, s nem  öncélúan, m ert ez így Istentől 
való. —  „Nyújts feléje védő  kart, ha  küzd  ellen
séggel.” Ez a 35. zsoltár 3. verse: „D árdádat nyújtsd  
ki kezeddel, ellenségim et kergesd  el”. —  „Balsors, 
akit régen  tép”... Ez Ézsaiás 54:11 idézete: „O te 
szegény, szélvésztől hányt, vigasztalás nélkül való” 
—  m ondja  a babiloni fogságba ese tt zsidó népnek, 
az ő választo ttjának  Isten. —  „Hozz rá  víg esz ten 
dő t”, Ézsaiás 62,1, am it Jézus idéz a Lukács 4,18- 
ban: „Az Ú rnak  Lelke van énrajtam , m ert felkent 
engem  az Ú r, hogy h irdessek  a m egkötözöttnek 
m egoldást, a foglyoknak szabadu lást és h irdessem  
az Ú r jókedvének  esz tendejé t”: a szom batévet, am i

kor m inden  adósság  elengedtetik, m inden  fogoly 
m egszabadul. —  „M egbűnhődte m ár e nép  a m úl
ta t s jö v en d ő t”: Ézsaiás 40,2 versidézete ez: „Szól
ja to k  Jeruzsálem  szívéhez, vége van  nyom orúságá
nak, m ert kétszeresen  —  m últ és jövő  tek in te tében  
—  sújto tta  őt az Ú r keze m inden bűneiért.” Íme, 
az agónia népe az Isten-perspektíva népe lesz. 
Ezért lesz az egym ás kezét m egfogóknak népe, de 
csak akkor, ha az Igének és nem  régi civódásának 
engedelm eskedik. N em  olyan lángokban lobog fel, 
am elyek végül m eg-nem -értést, civakodást, bosszút 
szülnek, m int Széchenyi m ondja: „A m agyar az az 
em ber, aki szalm aként m indig fellángol, cserfaként 
azonban sohasem  ég.” De ha  az Ige vezérli, s

„ő szól, s m e ly  szin te  m ár k ő v é  m ered ten  
csak hátranéze, m in t L ó t asszonya, 
a n e m ze t él, a n em ze t összeretten, 
á tfu t szívén a n em lé t iszonya.
S zó l újra, és ím  lé lek  ül a szem ben, 
rózsá t az arcra éle t színe fest.
H arm adszor is szó l s b ü szke  gerjelem ben  
m unkálni, hatni, k ü zd n i vágy a test.

Ez az összefogás kell m ost nekünk. A pró  parla
m enti csatározások, m últat felhánytorgató  v ád as
kodások, jövőt szennyező és apró párt-érdekeket 
szertecibáló nyom orúságok helyett eg y  élni-akarás 
népben-nem zetben  gondolkodva. S ezt —  te rm é
szetesen  —  határon  túl élő m agyarságért is felelő
sen tesszük, de nem  nacionalistán, nem  öngyilkos 
politikával, hanem  egy E urópa-házban  gondolkoz
va, az A tlanti-óceántól az U raiig és egészen V la
gyivosztokig, ha  kell. M ert egészen biztos, hogy 
együtt élünk vagy együtt pusztu lunk el, halunk meg.

N em  hagyjuk többé az igazságtalanságokat em 
lítés nélkül, de az igazi em berség  jegyében  nem  
túldram atizálni, hanem  túlhum anizálni akarjuk  azo
kat. A p ro testáns etika a túldram atizálás h e lye tt a 
túlhum anizálásnak  rend íthe te tlen  állhatatosságával 
közelíti m eg a legrem énytelenebb  prob lém ákat is, 
m ert Isten -perspek tívában  él, s a jézusi tekin tetből 
szól az Ige: „Em bereknél ez lehetetlen, de Istennél 
m inden  lehetséges” (M áté 19,27). S azt m ár Bem 
apó is m egm ondta: „Ha élni akarnak, töröljék  ki a 
szó tárukból ezt a szót, hogy lehetetlen!” M ert n e 
künk lehetetlen t lehetségesítő  Istenünk  van. És ki 
gondolta volna, hogy kéz érin tése nélkül ö sszeo m 
lik a világ legnagyobb totális d ik tatúrája, hogy egy 
puskalövés nélkül kim egy egy kiszaggatott szívnyi 
országból a világ leghatalm asabb  hadserege, s egy 
krisztusi m egváltó csoda, s k é t ilyen világtörténelm i 
csoda u tán, ha  m ég m indig tagadjuk az élet csodá
ját, am elyet nélkülözni lehetetlen, és nem  valósítjuk 
meg, csodálatosan  és m agától érte tődő  egyszerű
séggel, m agunkra vessünk. A kkor nem  valósul m eg 
V örösm arty  borúlátó, de m égis felséges jósla ta:

„S a sírt, h o l n e m ze t sü llyed  el, 
n é p e k  veszik  körül, 
s az em ber m illióinak  
szem ében  g yá szkö n n y  ül.”



M ég az angyalok sem  hullatnak  értünk  egyetlen 
könnycseppet sem, s az örök szerete t Istene is azt 
m ondja: m agatok k e resté tek  m agatoknak  a halált 
az életnek kapujában. „M ost eledbe ado tt á ldást 
és átkot, éle te t vagy halált. V álaszd azért az életet!”

A  p ro testáns nevelés te rm észetesen  ebben  a táv
la tban  m inőségi m agasságot kíván. A N ém eth  L ász
ló-i m inőség forradalm át. A  m inőség nélkül a 
m ennyiség megöl bennünket. A kom m unizm ust is 
az álabszolútum  hite m ellett a m ennyiség istenítése, 
és a m inőség teljes negligálása te tte  tönkre. Azt 
m eg tudom  parancsolni, hogy valaki 20 helyett 25- 
öt üssön  egy perc  a latt a szeg fejére és növekedjen  
a term elés. De ki tud ja  m egparancsolni, hogy hol
n ap  12 óra 20  percre  m indenki egy olyan innová
cióval jö jjön a gyárba, am ely 15 százalékkal emeli 
a te rm elést?  H asonlóan R ákosi úr parancsához, aki 
m egm ondta Illyés G yulának és K odály Zoltánnak: 
egy hónap  m úlva új H im nuszt kérek, am ely sokkal 
szebb a m ostaninál, de hiányzik belőle Isten  neve. 
E rre  K odály Z oltán  m ondta: U ram , ne haragudjon, 
de nem  tudok  versenyezni Erkel Ferenccel, s Illyés 
Gyula: U ram , nem  tudok  versenyezni Kölcsey F e
renccel. A m inőséget nem  lehete tt m egparancsolni. 
„A m in ő ség  azáltal, h o g y  van, g yő z .”

Ez a m inőség —  term észetesen  —  az igazság  
és szere te t m inősége. A katolicizm usban annak  van 
igaza, aki a tekin tély t követi. A  pro testan tizm usban  
és a reform ációban  az a tekintély, aki az igazságot 
m ondja. N em  az az igaz, am it a tekintély m ond, 
m ert ham is tekintélyek is vannak. Az a tekintély, 
aki az igazat m ondja, éspedig  szeretetben. Ez a p ro 
testan tizm us szerete tének  szabadsága, szab ad 
ságának szeretete, a K risztusban tes te t öltött igaz
ság tökéletességében.

E bből —  term észetesen  —  objektivitás  követ
kezik. O bjektivitás, am ely nem  enged  különböző fe
lekezeti, de m ég keresztyén beszűküléseket sem. 
R eform átus iskolában nem  fogunk tanítani szub
jek tív  reform átus m atem atikát, reform átus biológi
át, re form átus földrajzot, reform átus történelm et. 
M i m atem atikát, fizikát, biológiát és pszichológiát 
fogunk tanítani, s u tána  fogjuk m egm ondani, hogy 
m it szól ehhez az élő Isten  szabadságának  evan 
géliuma. A  szellem tudom ányokban, az irodalom 
ban, a tö rténelem ben  nem  fogjuk belem agyarázni 
eisegézissel, hogy m it is gondolt a kitűnő író a mi 
ideológiánk szerint, m ert úgy járunk , m int A rany 
János kritikusa: itt a nagy költő  ezt gondolta, ott 
a  nagy költő  azt gondolta, s tessék  elm enni az 
A rany Ján o s M úzeum ban N agykőrösön, odaírta  az 
öreg: „G ondolta a fene!” S m ilyen igaza volt. Mi 
M artin Buber-i objektív le lkesedéssel m eg tud juk  
m ondani, hogy itt ezt gondolta, itt ha  lehet, jo b b an  
értjük őt, m int ő önm agát, de akkor önm agunk ellen 
értjük  jo b b an  őt, m int ő önm agát, m ert mi m in d en 
áron azt akarjuk  tudni, hogy ő m it gondolt, hogy 
a történelm i folyam at m it ak art jelenteni, hogy az 
esem ények herm eneu tikája  m ilyen m agyarázatot 
ad. C sak  u tán a  foglalunk állást az örökkévaló Sze
re te t harm óniájának  rendjében .

Ez term észetesen  m inden  m áskén t gondolkodó

val toleranciát jelen t. N em csak  a refo rm átusnak  a 
katolikussal, az evangélikussal, a zsidóval szem ben 
(amely m inden  eddigi reform átus isko lában  igaz 
volt, az én hajdúnánási iskolám ban is, ahol é re tt
ségiztem), hanem  m ost m ár az ateistával, a hinni 
nem  tudóval, a hinni nem  akaróval szem ben is to 
leránsnak  kell lennie. M ert egy szekularizált világ
b an  vagyunk, és csak így ju th a tu n k  az önm agától 
érte tődő  Istenbe vete tt hithez. De to leranciánkban  
az igazság végső szeretetének csodáját nem  téveszt
jü k  szem elől. A  to lerancia igazság nélkül üres. S 
nekünk  egy „m inden m indegy” to leranciára  nincs 
szükségünk! De az igazság to lerancia nélkül vak, s 
az elvakult igazságtól —  m int m ondtam  —  Isten 
őrizzen m eg bennünket. Mi igazságos to leranciát 
és to leráns igazságot képviselünk!

S akkor m indebből é le tnek  k e ll kibontakoznia. 
„Non vitae sed scholae discim us” m ondja az ideo
logikus, ön telt em ber. „Non scholae, sed vitae d is
cim us” —  m ondjuk mi. „Nem az iskolának, az éle t
nek  tanulunk.” Éspedig: a tízparancsolat rendjében , 
a szere te t k e ttő s  parancsa rendjében, am ely nem  
egy liberális partta lan ság  a rossz liberalizm us ér
telm ében, hanem  a legjobb liberalizm us értelm ében  
egy olyan önm űködő kiteljesedés, am ikor az ihle
tésre  a szükséges és a szabad  a szabad, és a szük
séges egy lesz. Parancs, hogy lélegezzek, m ert anél
kül m eghalnék. H ogy m ondja Jó zse f A ttila?

„M eghalni lé legzetem et 
fo jtom  vissza, ha nem  versz bottal, 
úgy n é ze k  m a jd  fa rka sszem e t  
Em berarcú, a h iányoddal!”

D e azzal együtt, hogy parancs, hogy lélegezzek, 
nem  az-e a legnagyobb szabadság  a T isza-parton 
vagy a hegytetőn, hogy a tisz ta  levegőből egy na
gyot lélegezhetek. Istenem , aludni kell, m ert külön
ben  m eghalok. D e az igazak álm a nem  a legnagyobb 
szabadság?  Enni és inni kell, de hát a m agyar p ap 
rikáscsirke, oh Istenem , a cukrozott am erikai sü lt
csirke u tán  m égis csak m egváltás, és m ert Tokaj 
szőlővesszein n ek tá rt csepegtettél, s mi ezt öröm- 
szom junkban m egízlelhetjük —  m indez m égis azt 
jelenti, hogy az isteni k e ll  és az em beri szabad  egy, 
és abból egy krisztusi, abból egy magyar, abból egy 
em beri, abból egy győzelm es, abból egy szere
tetteljes, igazságos, felfelé ívelő élet lesz:

„Ü nnepeljünk m in d  felállva, 
m íg  a k e ly h ü n k  körbem egy!
Csapjon égig habja, lángja!
Á ld ju k  a J ó  Szellem et!
K it a csillagár dicsér fenn  
és szerá fok  zengenek, 
á ld juk a J ó  S ze llem et 
csillag sátrán  
tú l az égben!”

Ö rökkön örökké. Ámen.
dr. H egedűs L óránt 

Szeged, 1992. jú liu s  14.
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Keresztyén hitünk és felelősségünk táguló körei

A  Sárospataki R ef. Kollégium  Theologiai A k a 
démiája 4 0  év i kén ysze rszü n e t után szep tem b er  
20-án újra indult. A z  e lő ző  tanévben  is m ű kö d ö tt  
m ár egy elő készítő  évfo lyam  70 hallgatóval. A z  őke t 
fe lk é sz ítő  csendes-héten  hangzo ttak el az itt k ö z 
reado tt előadások a k ö v e tk e z ő  sorrendben: I. H i
té le t és em berség; II. H ité le t és m agyarság; III. H i
té le t és emberiség.

I. H i té le t  é s  e m b e r s é g

C ím ünkben először ké t fogalm at ism erünk  fel. 
H a tovább bontjuk a h itélet szót, akkor abból is 
két önálló je len tésse l bíró főnevet nyerünk. Így lé
nyegében  három  szónak fogalmi tarta lm át fogjuk 
m egvizsgálni. Feltételezzük ugyanis, hogy a cím ben 
je lze tt ké t fogalom, a h ité le t és az em berség  szoros 
kapcso latban  vannak  egym ással. T apasztalatunk  
szerint a h itélet m eghatározza az em beri m agatar
tást. A hitélet hiánya is jellegzetes m agatartásfo r
m ákat eredm ényez. H a ü tköztetjük  egym ással a ta 
pasz ta la tunk  szerinti különbségeket, akkor először 
kétféle em bertípust látunk: az egyik hívőnek, a m á
sik h ite tlennek  vallja m agát. H a tovább  figyeljük 
őket, akkor észre kell vennünk, hogy egym ástól el
té rő  m agatartásfo rm ákban  valósul m eg a hívőség 
és a h ite tlenség  fogalma. K íséreljük m eg vázlatosan 
felírni a m agát hívőnek valló és a m agát hitetlennek 
valló em ber különbségeit, legjellem zőbb tu la jdon 
ságait. T uda tában  vagyunk annak, hogy nehéz és 
ta lán  nem  is helyénvaló ilyen különbségtétel alap
já n  osztályozni az em bereket. A zért nehéz, m ert a 
h ívőség és h itetlenség  fogalm ának jellem zői tiszta 
kép le tben  szinte soha  nem  jelen tkeznek . A  hívő 
em ber is p rodukál h ite tlenre  jellem ző m egnyilvá
nulásokat és fordítva is: a h itetlen  is rendelkezhet 
olyan tulajdonságokkal, am elyek őt m egnem esítik, 
s a vele való foglalkozást rem ényteljessé teszik. A 
hívőnek is van  bűne és a h ite tlennek  is van bűne, 
legfeljebb a hívő tu d a táb an  van ennek  és megvallja, 
a  h itetlen  pedig  nem  foglalkozik ezzel a p rob lém á
val. R áadásu l a hit m egvallása vagy tag ad ása  az 
időben is fo lyam atosan változik. Egy em berben  is 
je len  lehet és belső  tu sakodás esem ényében  m u
tatkozik m eg az, hogy m ikor m elyik van felül. A d y  
E ndre  jellegzetes költői vallom ása utal erre a le
gérthetőbben , am ikor ezt írja:

„H iszek h ite tlenü l Istenben,
M ert h inn i akarok,
M ert soha nem  volt íg y  rászorulva  
S em  élő, sem  halo tt.”

Pál aposto l „a hit nem es harcáró l” ír és azt írja 
erről, hogy ő ezt a nem es harco t m egharcolta, fu
tásá t elvégezte, és végezetül eltétetik  neki az igaz
ság koronája  (2Tim 4,7-8). L átható  ebből, hogy a

Szentírás nem  statikusan, hanem  dinam ikusan áb
rázolja a hívőséget. N em  egyszer s m indenkorra  
nyert és elveszíthetetlen tulajdonságként, hanem  
úgy, m int am iért szinte naponkén t m eg kell küz
deni. Izráel ősatyja, Já k ób, aki a Jab b ó k  révénél 
tu sakodo tt az angyallal, ez az eredetileg  csaló-nak 
nevezett em ber kétségbe ese tten  vergődve m ondja: 
„Nem bocsátlak  el, amíg m eg nem  áldasz engem...” 
C sípőcsontjá t is kificam ító küzdelem ben, akarva, 
kérve, könyörögve nyeri el végül is az áldást, s azt, 
hogy új nevet is kap: ígéretesen m ás em berré  lesz. 
Új nevének  értelm e: Isten  harcosa; olyan em ber, 
aki az Ú r angyalával is harcolt, tehá t nagyon akarta  
m ég ikertestvérével, Ézsauval szem ben is, az ál
dást, am it végül is Isten  kegyelm es k iválasztása 
folytán nyerhete tt el. N agyon lényeges annak  fel
m utatása, hogy em beri énünk hozzájárulása nélkül, 
akara t és tö rekvés nélkül a hit célkitűzései nem  
érhetők  el, ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy nem  
cselekedeteink által, hanem  csak hit által és Isten 
kegyelm éből nyerhetünk  hívő em berséget. Ezért fi
gyelm eztet az Írás: „Vigyázzatok és im ádkozzatok, 
m ert a lélek kész, de a te s t e rő telen” és: „Féle
lem m el és re ttegéssel vigyétek végbe a ti id vessé
geteket” (Mt 26,41; Fil 2,12).

M indezek tu d a táb an  p róbáljuk  m eg felvázolni 
azokat a különbségeket, am ik a h itélet és az em 
berség  vonatkozásában  általában és elsődlegesen 
jellem zik a hívő em bert, azzal szem ben, aki közöm 
bös vagy éppen  távol álló.

1. A  hívő em bernek  hitből és hit által van  élete, 
hit által van a bűn  állapotából m egigazulása. To
vább  gondolva, beteljesed ik  éle tében  Istennek  az 
az ígérete, hogy „az igaz em ber hitből fog élni”. M ég 
é rthe tőbben : az a hit, am it Isten  ad o tt az ilyen em 
bernek, é letú tjának egy bizonyos pontján, a m eg
térés és újjászületés esem énye által valóban életté 
válik. M ajd’ m inden em bernek  lehet és van  is va
lam iféle hite, de ennek  nincs sok ha tása  életére, 
nem  eredm ényez sem m i m inőségi különbséget, s 
ezért Jak ab  apostol halo tt h itnek nevezi. P on tosab 
ban  azt írja, hogy „a hit is, ha  cselekedetei n incse
nek, halo tt önm agában” (Jk 2,17). A  hit akkor é r
vényesül, ha  életté válik. E zért vezettük be tém ánk
ba  a h itélet fogalm át, m ert azon a pon ton  válik 
konkré ttá  a dolog, ahol m ár lá tható  jelei m utatkoz
nak a hitnek. A hol n incsenek  ilyen je le i a hitnek, 
ott h iába kereskedünk, h iába állítunk bárm it. A  hit 
illékony dolog; jó  illatának érződnie kell egész éle
tünkön. „Hit nélkül lehetetlen  az Istennek  te tszen i” 
—  m ondja az Ige. D e m ég m ást is m ond. M aga az 
Ú r Jézus szól így: „Aki hisz énbennem , ha  m eghal 
is él, s aki csak él és hisz, soha m eg nem  hal.” Ez 
olyan ígéret, ami feloldja a Jak ab  apostol által h ir
dete tt tapasztala ti igazság szom orúságát. Ő így szólt 
az életről: „M ert a ti é letetek  olyan, m int a lehelet, 
am ely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik (Jk 4 ,14b). 
Ezt azoknak m ondja, akik elb izakodottan  tervezik
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jövő jüket Isten  nélkül, és csak a rem élhető  nyere
ségre figyelve. Az igaz hit és a h ite tlenség  közti 
különbséget abban  is felm utathatjuk, ami a kétféle 
életút célm egjelölésében jó l látható. Jakabnál az Is
ten  nélkül tervezők azt m ondják: „K ereskedünk és 
nyereséget s ze rzü n k ” (4,13). P é te r apostol viszont 
egy m erőben  m ás életcélt jelö l meg, am ikor ezt írja: 
„...a ti m egpróbált hitetek, am ely é rtékesebb  a ve
szendő, de tűzben  k ipróbált aranynál, Jézus Krisz
tus m egjelenésekor m éltónak bizonyuljon a d icsé
retre, dicsőségre és tisztességre. Ó t szeretitek, p e 
dig nem  láttátok, Ő benne hisztek, b ár m ost sem  
látjátok és k im ondhatatlan , dicsőült öröm m el uj
jongtok, m ert eléritek  h ite tek  célját, le lke tek  üdvös
ségét” (1Pét 1,7-9). Látjuk tehát, hogy utóbbi e se t
ben  a lélek üdvössége  a cél. A  nyereségérdekeit 
em bernek  is van  hite; az a hite, hogy a vállalkozás, 
am ibe belefog, sikeres lesz és vagyoni gyarapodást 
eredm ényez. Az idvességben  érdekelt em bernek  vi
szont lelke üdvössége a cél. Ez távolibb cél, m int 
az alkalm i nyereségérdekeltség. A  hitélet tehá t 
olyan jellegzetes célkitűzésben valósul meg, ami Is
ten  ígéreteit szám on ta rtja  és átengedi Istennek  a 
kezdem ényezést, a m egvalósítást, m égpedig h a tá r
idő nélkül. A hitélet feltételezi ezt az Istenre való 
ráhagyatkozást, az életre szóló önátadást. A  H ei
delbergi K áté 21. kérdése  m egkérdezi: „Mi az igaz 
h it?  A felelet: N em  csak az a bizonyos m egism erés, 
m elynél fogva igaznak tartom  m indazt, am it Isten  
az Ő Igéjébe nekünk  kijelentett, hanem  egyszer
sm ind az a szívbeli bizodalom  is, m elyet a S zent
lélek az evangélium  által gerjesztett bennem , hogy 
Isten  nem  csak m ásoknak, hanem  nekem  is b ű n 
bocsánatot, örök igazságot (megigazulást) és é letet 
ajándékoz kegyelm éből, egyedül K risztus é rd em é
ért.” A  szívbéli bizodalom , a fi ducia, az a jellegzetes 
kegyelm i ajándék, ami által lehetővé válik, hogy mi 
ebben a nyereségérdekeit világban egészen m ás 
program ozás szerin t éljünk. Ez a m ásféleség és en 
nek  az igénye a legnyilvánvalóbban fejeződik ki az 
Ú r Jézusnak  a gazdag ifjúhoz szóló felhívásából: 
„A dd el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek és 
je r  és kövess engem .” A  gazdag ifjú m egszom orod
va m ent el, m er sok jószága  volt. M ásik ese tben  
csak haladéko t k ért a rem énybeli követő, m ondván: 
„Követlek Uram , csak engedd  meg, hogy előbb el
tem essem  az én atyám at.” Jézus azt válaszolta: „Te
m essék  el a holtak  az ő halo ttaikat.” „Aki az eke 
szarvára veti kezét és h á tra  tekint, nem  alkalm as 
az Isten  országára.” Világos m indezekből, hogy az 
Ú r Jézus totális igényt tám aszt az em berre, a vi
lágtól teljesen  különböző program ozást ad: H itélet
re h ív  önm egvalósítás helyett. Az önm egvalósítás 
széles ú tja  helyett a h itélet keskeny  útját kínálja 
fel, m ondván  „aki m eg akarja  tartan i az Ő életét 
elveszti azt, aki pedig  elveszti az ő életét értem  és 
az evangélium ért, m egtalálja azt.”

2) M ost, m iután  felvázoltuk az Isten  országának 
Jézus által proklam ált hitéleti ajánlatát, m egszólí
tását, ami m indig így hangzik: „jer és k ö v e ss  en 
g e m ”, m eg kell vizsgálnunk, hogy m indez milyen 
változásokat eredm ényez em berségünkben? Egyál

talán, mi az, hogy em berség?  Egyik p rofesszorunk  
a Theologián úgy célzott egy m ásik professzorral 
szem beni fenn tartásaira , hogy ism erve stílusának 
jellegzetességét, azt m ondta: „Nem szeretem  én 
ezeket a -ság, -ség képzőket.” Tudtuk, hogy kire 
gondolt, és m eg is m arad t sok étvized m últán  is 
ez az aforizma, amit m ost szívesen adok  át a jö 
vendő  teológus nem zedéknek. V alóban nem  sze
rencsés a -ság, -ség képzők  túlzott használata, m ert 
ez visz b en n ü n k et a követhete tlen  e lv o n tság  ho
m ályába. U gyanakkor egyes szavakat lefordítani 
sem  tudn án k  -ság, -ség képző nélkül. Ilyen a latin 
ered e tű  hum anitás  szó is, ami nyelvünkben m eg
felel az em berség  fogalm ának. Egy lexikon találóan 
állapítja meg, hogy gyakran sem m itm ondó az em 
berség  szó használa ta  —  s m ár mi m ondjuk: m ert 
az idők folyam án elhom ályosult az eredeti jelen tés. 
T öbbszörösen  is.

A ran y  János írta  D o m okos napra  c. versében  az 
érettségi m eghívók m ottójául oly gyakran választo tt 
sorokat: „Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, 
E m b er  lenni mindig, m inden körü lm ényben”. E lső 
hallásra  is egyetértünk  ezzel a m egállapítással és 
csak alaposabb  m eggondolás deríti fel, hogy ez a 
m érték  m ennyire h itelét vesztette , kü lönösen  a mi 
korunkban , a 20. sz. m ásodik  felében. H iszen év
századunk nagyon is m egdöbben tő  to rzu lását lep
lezte le az em bernek  legnagyobb és legkisebb, vagy 
éppen  középszerű  m ivoltában. A  2. világháborút ki
robban tó  és végbevivő népvezérek, a poklok poklát 
üzem eltető  parancso t teljesítők  és túlteljesítők, a 
p rédalesők  és zsákm ányszerzők, a lágerparancsno
kok, börtönőrök, a k rem atórium okat m egtervezők 
és halálgyárként üzem ben ta rtók  k iábránd ító  bi
zonyságát ad ták  annak, hogy az em berek  spontán  
em bersége nagyon is ham ar fordul át em berte len 
ségbe. A m agát „Ü berm enschnek” kikiáltó em ber 
nem  tud ja  „überelni” önm agát, nem  tu d  m ást adni, 
m int mi lényege, bűnös em bernek  bizonyul m ód
felett, ső t em ber alatti lénnyé válik rövid távon. M a
dách  Im rét igazoló luciferi tapasztala tok  halm ozód
tak  fel az em beri term észetrő l, am iről ezt olvassuk 
Az em ber tragédiájában, hogy „...sárba gyúrt kis 
szikra mímeli U rát, de torzalak  csak, képe nem ; 
Végzet, szabadság  egym ást üldözi S hiányzik az 
összhangzó értelem ” (1. szín 13. old.). A  tragédia 
végén Lucifer is kom olyan k iábrándul az em berből 
és azt m ondja: „M iért is kezd tem  em berrel nagyot, 
Ki sárból, napsugárból összegyúrva, T u d ásra  törpe 
és vakságra  nagy.” M adách, aki nem  is élte át év
századunk borzalm ait, h iszen m ég 1864-ben m eg
halt, lá tnoknak  bizonyult, p ró fé ta  volt az em beri 
k iáb rándu lás klasszikus m egjelenítésében. A zóta 
csak fokozódott ez a k iábrándulás, úgyhogy ha  m a 
valaki az em bert jelöli m eg a dolgok m értékének, 
elhúzódik a szánk  és k im ondva vagy kim ondatlanul 
feljajdul bennünk  a m aradék  em berség, m ert ha  a 
m érték  ham is, akkor a vele m ért dolgok is m egha
m isítódnak. Jellegzetes pé ldája  ennek  a to rzu lásnak  
az, hogy a jelszó szerint „Legfőbb érték az em ber”, 
az éppen m ost m ögöttünk hagyott társadalm i utópia 
szerint is, s ugyanakkor a totális állam eddig  még
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soha nem  tapaszta lt rafinált m odern  rabszolgaságot 
valósíto tt m eg szocializm us címszó alatt. A  fasiz
m ussal ellen tétben  álló, hom lokegyenest ellenkező 
ideológia m int társadalom szervező  k ísérle t ugyan
csak csődöt m ondott és m ost ú jra  fe ltehetjük  a 8. 
zsoltár író jának k érdését: „M icsoda az em b er? ”

A  bibliai em bertan  szerin t Isten  az em bert a m a
ga képére  és hason la to sságára  terem tette , de a bűn 
m iatt ez az istenkép  az em beren  eltorzult, m egrom 
lott és elhom ályosult. Isten  ugyan az em bert is jó 
nak  terem tette  eredetileg, de a b űnese t által elve
szítette az em ber azokat a jó  tulajdonságokat, am e
lyek által m éltóvá lehetne az em beri nevezetre. Is
ten tő l kapo tt e redeti em berségét veszítette  el: azt 
a te rem tésbeli jellem vonást, ami m egkülönböztette 
az állatvilágtól. A  kígyó képében  k ísértő  Sátán  su 
galm azására e lidegenedett lelkében Terem tőjétől. 
M egtagadta  U rát, a T erem tő  és G ondviselő  Istent, 
és m aga ak art a helyére lépni. A  k ísértő  azt m ondta 
az első  em berpárnak : „O lyanok lesztek, m int az Is
ten.” A  jó  és gonosz tu d ás fájáról vett gyümölcs 
je lképesen  ábrázolja azt a tényt, hogy olyasm it vett 
m agára az em ber, ami Isten  tö rvényének  m egtaga
dásával, autonóm iában, ön törvényűségben  gyü
mölcsözik. E m berségének  lényegét Istennel való 
szem benállásában  kezdte megfogalm azni, és m ind 
a m ai napig ilyen irányú a fejlődés m enete. D e Isten  
nem  tag ad ta  m eg az em berrel való kapcso la tá t és 
nem  hagyta  so rsára  a te rem te tt világot, hanem  Egy
szülött F iát küldte el, hogy „...megkeresse és m eg
ta rtsa  azt, ami elveszett.” Ez az Egyszülött Fiú em 
b er képében  je len t m eg az idők te ljességében  és 
E m berfiának  nevezte m agát, ezzel is hangsúlyozva, 
hogy a m egrom lott em berség  helyreállítása végett 
jö tt. N agyon hangsúlyos az evangélium ok elbeszé
lésében  az, hogy Jézusban  sem m i bűn t nem  talált 
Pilátus. S am ikor m eggyőződése ellenére m égis en 
gede tt a lázongó töm eg bosszúvágyának és kiszol
gálta tta  nekik Jézust, János evangélista szerint így 
kiáltott: „Ím e, az em ber!” (Jn 19,5). Ez a Pilátus 
előtti je len e t került m egfestésre M u n ká csy  M ihály 
E cce H om o  c. h íres festm ényén, ami a debreceni 
D éry  M úzeum ban látható  és a Jézus Pilátus előtt 
c. képen. Ez utóbbi egy sokalakos kép, am inek kö
zéppon tjában  álló helyzetben Jézus, ülő helyzetben 
Pilátus látható. H a egyenként m egfigyeljük a töm e
get alkotó egyének arcvonásait, akkor a rra  a felis
m erésre  ju tunk , hogy a m űvész sokarcúnak  áb rá
zolta az em bert. P ilátus töprengő  arckifejezésével 
szem ben Jézus tek in te tének  kem énysége és el
szán tsága látható. A  nagyszakállú  vádaskodók  kü
lönböző típusait látjuk  az előtérben, a kép bal szé
lén pedig  egy eltorzult arcú  alak áll, felem elt ka
rokkal kiáltja a „Feszítsd m eg”-et... Egy hátta l álló 
róm ai ka tona  dárdával kezében  féken ta rtja  a lincs
hangulatra  feltüzelt sokaságot. A képen  egyetlen 
nőalak  lá tható  a diadalív oszlopánál, am int kisgyer
m ekét tartva, elgondolkozva néz m aga elé. Ez a 
részlet a M adonna-képek  szeretetteljes hangulatát 
idézi, b ár a nő  arcán szom orúság, a gyerm ek arcán 
félelem  látható. A képet nyilván többféleképpen  le
he t olvasni. T ém ánk összefüggésében m in tha azt

m ondaná, hogy földi életidőnkkel aránylagosan 
növekszik a bűn torzító hatása. Az Isten tő l elide
genült életben a bűn  törvénye érvényesül m ég a 
vallásosság  kön tösében  is. A  Jézust vádoló gyűlöl
ködők gyűlöletes arckifejezései a M adonna-kép  el
len té tekén t azt kiáltják, hogy „mivé lesz az em ber?” 
—  hogyan tu d  kivetkőzni em berségéből és ham vas 
arcú  gyerm ekből hogyan válik félelm es vaddá. Saját 
igazának tu d a táb an  őrjöngésig gerjedő, gyűlölet- 
autom atává, aki úgy érvényesíti a m aga igazát, hogy 
a gyűlölet lángjával felperzseli és elpusztítja  é le t
terének  környezetét. Ím e az Em ber! —  milyen k é t
értelm ű felkiáltás ez. M ert benne van Jézus em 
bersége is: az árta tlanul m ártírium ot szenvedő igaz
ság bajnoka, a m egbocsátás és szere te t áldozatának 
földi sorsa. Ez is az em ber! És a H yeronim us Bosch  
torz figuráira em lékeztető  sokarcú gyűlölködő is az 
em ber. Sokféle lehetőség, m illiárdnyi variáció 
egyetlen szóban összefoglalva: pozitív és negatív  
előjelekkel —  ez m ind az em ber és az em berség  
tém ájához tartozó. E zért vonjuk fel szem öl
dökünket, am ikor A ra n y  Ján o s versében , nyilván 
a legjobb értelem ben, de szinte aranyszabályként 
azt m ondjuk: „legnagyobb cél itt e földi létben, em 
b er lenni m indig m inden  körülm ényben!” F e lté te 
lezi ez a m ondás azt, hogy az em ber a lap jában  véve 
jó, egy kis igazítással elfogadható, s ezért m értéke 
lehet a dolgoknak.

E lvezet ez a gondolat a hum anizm ushoz, am inek 
a 14. sz.-ig visszanyúló tö rténete  van. A  ren a issan 
ce, ami újjászületést je len t, filozófiában és m űvé
szetben  nagyszerű  fellendülését hozta  az em beri lét 
önm agát h itelesítő  optim izm usának. Az akkori gon
dolkodók úgy tarto tták , hogy a klasszikus görög- 
róm ai em bereszm ény felelevenítésével, a hum ani
tá sra  való neveléssel kiküszöbölhetők a nagy em ber 
vagy em berség i problém ák. Az ókori Protagorász
tól eredő  m ondást idézték: „Az em ber a m értéke min
den  dolognak.” Azt is hirdették, hogy „A term észet 
könyve a m atem atika nyelvén íródott.” Az, ami a 
nagy hum anisták  gondolataiban  m ég csak m egelő
legezett bizalom  volt az em ber szám ára, később  a 
felvilágosodás gondo latm enetében  m ár az Istentől 
való elidegenedés és tagadás a lap talan  önbizalom- 
tú ltengésévé vált. A hitélet, s az em berség  etikája 
egyre k isebb  szerepet kapo tt az em bereszm ény ki
alak ításánál és u tóbb  m ár egész nem zedékek  ta 
gad ták  m eg az Isten  törvényét, T ízparancso latát és 
Jézus irgalm asságát és szeretetét is. H itler  pl. szá
m os alkalom m al k ijelentette, hogy a keresz tyén 
séget és annak  könyörületeszm éjét fel kell váltania 
„az erő  e tikájának” a gyengeséggel szem ben. N i
e ts che  kezdte el hirdetni, hogy a „keresztyénség a 
gyengék vallása.” H itler ped ig  m ár így fogalm azott: 
„Nem  értem , hogy az em ber m iért ne lehetne olyan 
kegyetlen, m int a term észet.” Ezt m ár nyilvánvaló 
felszabadítása  az em berben  rejlő bestiának  és tu d 
ju k  a történelem ből, hogy m indez hová vezetett.

N apja inkban  ú jra  nagy csalódáson  m egy keresz
tül az önm agában  elb izakodott em ber. Politikai és 
gazdasági rendszerek kártyavárként om lanak össze. 
N em régen  m ég azt h irdették , hogy az em beri é r
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telem  és term elés képes m egszervezni azokat a p a 
radicsom i állapotokat, am ikben m indenki jó lé tben  
és problém ák nélkül fog élni. Isten t törölték  a szó
tárból vagy átírták  kisbetűre. Jézus K risztus Kr.e.- 
jébő l és Kr.u.-jából i.e. és i.u. lett. A töm egek fo rra
dalm ától várták  m inden em beri problém a m egol
dását. K özben elvesztettünk  valam it: az em b ersé
get; azt a m inim um ot is, am ire m ég leh e te tt h ivat
kozni. A  hittel együtt az em berben  való hit is el
veszett. M egjelent a Veres Pé ter által „rongyem 
bernek” nevezett figura, aki önfeledten  él a bűn 
zsoldjában, sok ese tben  m ár nem  is él, csak ten y é
szik, és te rhére  van m indenkinek.

E m berség  és h itélet úgy függ össze, hogy egym ás 
nélkül el sem  képzelhető. H a  nincs hit, akkor nincs 
em berség  sem. C sak  önám ítás van, ami egy idő 
u tán  m indig lelepleződik. Isten  a h itéletben  k ínálta 
fel nekünk  az em beri p rob lém ák  m egoldását és 
„Egyszülött F iát adta, hogy aki hisz Ő benne, el ne 
vesszen, hanem  örök élete legyen” (Jn 3,16).

II. H ité le t  é s  m a g y a r s á g

T egnap  odáig ju to ttunk , hogy Isten  a h itéletben  
k ínálta  fel nekünk az em beri p roblém ák m egoldá
sát. A zt is m egértettük , hogy em beri problém áink  
koncen tráltan  je len tkeznek  az em beri minőség, 
egyetlen szóval az em berség  fogalm ában. L áttuk  azt 
is, hogy ha  elveszítjük az isteni m értéket és helyette 
az em bert állítjuk m értékül, akkor polgárjogot nyer 
bárm iféle m agatartás, a bűn is igazolható azzal, 
hogy em beri dolog, hiszen az em berről m inden  jó  
és m inden rossz elképzelhető.

M inden korszakban, az ado tt kor kultúrájától 
függően, különböző igények és elvárások je len tk ez 
nek az em berrel szem ben. H a ezeket teljesíti, ha 
a tá rsadalm i norm áknak  megfelel, akkor elism eri a 
társadalom : k itün te téseket és d íjakat kap. H a  pedig  
nem  teljesíti a közösség elvárásait, akkor e lm arasz
talják, sú lyosabb ese tben  elítélik, rabszolgabélyeget 
sü tnek  rá, vagy boszorkányként m egégetik. H a b e 
illeszkedik a tá rsadalom ba és teljesíti az elváráso
kat, akkor „jó elv társ” lesz, h a  pedig  lázadozik vagy 
radikális változásokat követel, akkor rásü tik  a re 
akció bélyegét és tá rsadalom ellenesnek  nyilvánít
ják . K ét nő  so rsában  jó l m egfigyelhető az em beri 
társadalom  ítélőképességének  változékonysága. Az 
egyik Jean  d ’Arc, a falusi p a ra sztlányból lett népve
zér és királyi tanácsadó , akit m áglyán m egégettek, 
m ajd többszáz év m úlva szentté avattak. A  francia 
gloire  védőszentjévé m agasztosult Jo h an n a  a m ág
lyán, és lőn Szent Johannává, am int azt Bern ard  
S h a w  és m ások is nagy tanúságkén t m egírták. A 
m ásik nő  a H absburg- szárm azású francia királyné, 
M arie A n to inette , m ár nem  máglyán, hanem  gillo
tine alatt végezte, fű részporos kosárba  e jte tte  sze
gény feltornyozott parókás fejét. S tefan Z w e ig  írta 
m eg ezt a szom orú, sem m ibe hulló életet. N agyjából 
350  év szám lálható a két tragéd ia  között, m indkét 
élet szégyenletes halállal végződött, m indkettőnek  
m áig ható  u tóélete  van. A  legfeltűnőbb különbség

kette jük  között abban  jelentkezik, hogy Johanna, 
az orleansi szűz hitt, m égpedig erősen  hitt: „han
gokat hallo tt”, s ezek a hangok azt sugalm azták n e 
ki, hogy hazája, az angoloktól szorongato tt F ra n 
ciaország VII. K ároly király vezérletével m egm ent
hető. Sereget vitt győzelem re. A Jo h an n a  hitéből 
sugárzó energia örök példája  le tt annak, hogy a hit 
nem csak  tem plom falak és belső  szobák falai m ö
gött ható  erő, hanem  történelem form áló  erő. H a
sonló egyszemélyes energia-többlettel form áltak tö r
ténelm et H us z  Ján o s (akit ugyancsak m egégettek), 
Kálvin  János, L u th er  M árton  és m ég sokan  m ások, 
akik tö rténelm üknek  egy kritikus pon tján  h ithősök
ké em elkedtek és kim ondva vagy kim ondatlanul arra  
a h itvallásra ju to ttak , hogy „Itt állok, m áskén t nem  
tehetek, Isten  engem  úgy segéljen!” V itato tt kérdés 
az, hogy m ondta-e  L u ther ezt a szép m ondást a 
w orm si birodalm i gyűlésen —  de az nem  vitatott, 
hogy van ilyen helyzet, am ikor csak ezt lehet m on
dani, s ezt sta tus confessionisn ak nevezik.

Egy kicsit ta lán  m essziről ind íto ttuk  m ai tém ánk 
kifejtését, h iszen a cím ben m agyarságunk hitéleti 
problém áit készülünk megvizsgálni. De ahhoz, hogy 
ezt eredm ényesen  tegyük, m egfelelő távlatba, tö r
ténelm i táv la tba  kell helyezni m agát a h itélet fo
galmát. A Zsidókhoz írt levél írója is történelm i táv 
la tba  helyezi a hitről szóló tan ítását. Az egész 11. 
fejezet erről szól, arról, hogy mi m inden  tö rtén t hit 
által a világ terem tése  óta. E lőször a hit m eghatá
rozását adja: „A hit pedig  a rem élt dolgokban való 
bizalom  és a nem  látható  dolgok létéről való m eg
győződés” (11,1). Ezt a filozofikus összegzést fejti 
ki a szentíró  az ószövetségi tö rténelem  esem ényeire 
lebontva, úgy, hogy nem  m ulasztja el a szem élyes 
vonatkozás hangsúlyozását sem. M ert ezt is írja: 
„Hit nélkül pedig  senki sem  lehet kedves Isten  
előtt, m ert aki Isten t keresi, annak  hinnie kell, hogy 
Ő van; és m egjutalm azza azokat, akik Ő t keresik” 
(11,6). E lm ondja, hogy a hit hogyan le tt életszerű  
valósággá a legkülönbözőbb helyzetekben: N óé, 
Á brahám , M ózes életében, m ajd  a honfoglalás ese
m ényeiben és a b írák  korában. R ám utat a rra  is, 
hogy hit által lettek  képessé  sokan a hitvallás m ár
tírium ára: olyan hősies helytállásra, ami feltűnő m ó
don m eghalad ta  az átlagos em beri követelm énye
ket. Azt írja, hogy „m egkövezték, m egégették, szé t
fűrészelték, kardélre  hány ták  őket; juhok  és kecs
kék  bő réb en  bújdostak , nélkülözve, nyom orogva, 
gyötrődve, azok, akikhez nem  volt m éltó a világ; 
bolyongtak pusztákban  és hegyeken, barlangokban  
és föld szakadékaiban” (11,37-38). De m indezek a 
nagyszerű helytállások és hősies erőfeszítések vagy 
em beri teljesítm ények csak a jó  bizonyságkörébe 
tartoznak, m ert Isten  „valami különbről gondosko
dott és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk ju ssan ak  
el a te ljességre (40). N agyszerű  kifejtését látjuk itt 
annak, hogy Jézus K risztus nélkül, az Ő váltság
m űve nélkül a leghősiesebb életből is hiányzik va
lami. N ála  nélkül, a Vele való közösség nélkül a 
legerősebb  hit is m egm aradhat a farizeusi önigaz
ság szintjén. A Jézust elítélő farizeusok és írástudók  
is nagyon vallásos em berek  voltak és Isten  nevében
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vitték végbe, legjobb m eggyőződésük szerin t a leg
szörnyűbb és legigazságtalanabb ítéletet. S m ind a 
mai napig  az istenhit különbözőségei m iatt gyilkol
já k  egym ást m uszlim ok és keresztyének, de a m usz
lim ok körén  belül is a síiták és a szunniták. Ezért 
am ikor hitről beszélünk, m eg kell határoznunk  m ég 
közelebbről is a hit tárgyát és szem élyét azért, hogy 
nehogy beleessünk  azok hibájába, akik ölni tu d n á 
nak  a h itükért és azt hiszik, hogy ezzel a h ittel Isten  
dicsőségét szolgálják. „Tudom  kinek hittem...” — 
m ondja az írás, és ezzel a hitélet egész folyam ára 
rávetíti a tuda tos m eggondolás lehetőségét.

N agyon is szükséges ez a tuda tos m eggondolás 
itt m agyar földön is, m ert jó  ideje m ár nyugtalanító 
ellen tm ondások  m utatkoznak  a vallás és a nem zeti 
lét összefüggésében. T örténetileg  nézve a kérdést 
tud juk  és ünnepeljük, hogy Szent István király fel
véte tte  népünkkel a keresztyénséget. Az 1001-ben 
tö rtén t m egkoronázása u tán  kem ény kézzel vitte 
végbe azt a krisztianizálást, ami által a feudális m a
gyar állam  m egszilárdult és nyugat-európai orien
táció t vett fel, amire m ég m a is lehet hivatkozni. 
A kkor m indenesetre  eldőlt, hogy búcsú t m ondtunk  
Á zsiának és a bizánci orientáció helyett R óm át vá
lasztottuk, K eletről N yugatra  tolódtunk, de nem  
annyira, hogy ezt időnkén t ne kellene nyilatkoza
tokban  is biztosítani. Szent István királynak nagy 
h adakozása  volt a pogány restau ráció t szorgalm azó 
K oppánnyal, Vazullal, A jtonnyal és Gyulával, akik
kel szem ben sikerült m egvédenie ú jdonsült k eresz
tyén  államát, de akiknek szellemi öröksége k im ond
va vagy k im ondatlanul ott lebeg m agyar szellemi 
életünkben. A m ikor A d y  E nd re  G óg és M agóg fiá
nak  nevezi m agát és im át ír Baál istenhez, vagy az 
énekes Vazulhoz hasonlítja  m agát, akkor nagyon 
is nyíltan m egvallja pogány örökségét. H a ezeket 
a je lzéseket csak költői m anírnak  tartanánk , fé lre
é rthe te tlenné  teszi a vallom ást egy verse, a Krisz
tusok  m ártírja  c. kétversszakos költem ény:

Vad, n a g yszerű  rajongást oltott 
A z  É rnek partja énbelém .
C supa pogányság  volt a lelkem ,
G ondtalan vágy és vak rem ény.
Forgott körü ltem  zagyva m ódon  
Lárm ával, vadul a világ 
É s én kerestem  egyre-másra  
Valam i nagy Harmóniát.

Paraszt A po llónak  term ettem ,
K i dalos, erős és pogány,
K i szere tkezve  és dalolva 
D ől el az éle t alkonyán.
P ogány erőtől, daltól, vágytól 
A  lelkem  im m ár n em  buzog,
M egö ltek  az evangélisták,
A z  életbölcsek, K risztusok.

A dy nem  áll egyedül ezzel a vallom ással, m ert 
a néplélek nagy ism erői, M óricz  Zsigm ond, K o d o 
lányi János, vagy ú jabban  F ekete  G yula ugyancsak 
kim utatták , hogy a m agyarság lelkének felét a keleti

ö rökség  m ég 1000 év m últán  is fogva tartja . S ha 
úgy vélnénk, hogy ez a tradíció m ár m egszakadt, 
akkor a rock opera: István, a király dallam os ref
rénjeivel m ost ú jra agyunkba súlykolja azt a gon
dolatot, hogy a pogányság is követeli itt erősen a 
m aga létjogát. M indezt csak felületi je lenségnek  ve
hetnénk , ha  nem  já ru ln a  hozzá az a tapasztalat, 
hogy egyszerű, iskolázatlan népünk  nagy töm egei 
„egy keresztyén vallás cégére ala tt” gyakorlatilag 
pogány m ódon élnek. Úgy is m ondhatnánk , hogy 
k ap ó ra  jö tt  nekik  az ú jkeletű  pogányság, az állam i
lag szabadalm azott ateizm us, a szem inárium okon 
40  éven át beinjekciózott ideológia, am inek elfe
led te téséhez  ném elyek szerint újabb 40 év kell.

De há t m i is az a pogányság, am iben elm arasz
ta lódunk? A zért váltha tunk  itt többes szám  első 
szem élyre, m ert haza- és népszere te tünk  szolidari
tá s t diktál, olyasféle szolidaritást, m int am it Jézus 
érzett, am ikor azt m ondta: „Szánakozom  e sokasá
gon, m ert olyanok, m int a pász to r nélküli nyáj.” S 
valóban, hitéleti negatívum aink ebbe az irányba 
m utatnak: egyre k iáltóbb a lelki m űveltség hiánya, 
a lelki gondozatlanság, a tépe tt és űzött vad  m a
gányossága. A paganus  szó eredetileg  csak vidéki 
em bert je len tett, olyan em bert, akinek nem  volt ré 
sze az ókori kultúrában , hanem  prim itív körülm é
nyek között, zavaros istenfogalom m al, babonákkal 
és félelm ekkel, csupán  az ösztöneire hallgatva élt. 
Jézus ko rában  az ám  haárec, a föld népe, a gya
korlatilag kultusz nélkül élők nagy sokasága volt 
ilyen, szem ben a farizeusok és írástudók  m űvelt 
rétegével, akik gőgösen elzárkóztak és m egvetették  
a L ázárokat és Léviket és Z ákeusokat. Jézus egész 
tanítói szolgálata ilyenek körében  folyt és tu d a to 
san  azok m ellé állt, akik az élet szám kivetettjei vol
tak, akik senkinek sem  kellettek, akik pász to r nél
küli nyájhoz hasonlíto ttak . Ezekből szervezett kö
zösséget, ezek jó  pász to rának  szegődött, egészen 
odáig, hogy életét ad ta  a juhokért. N agy előképe, 
szervezője, irányítója lett ezzel annak  a közösség
szervező m unkának, ami előhívja a lelkeket a po
gányság elm aradottságából. M ai pogányságunkat 
elidegenedésnek  nevezhetjük. M ert népünk  m a m ár 
nem  sám ánoktól vár csodát és régen nem  áldoz 
fehér lovat. N em  úgy pogány, ahogy régen lehetett, 
m ielőtt a K árpát-m edencébe benyom ult volna. A 
m ai pogányság az a vulgáris m aterializm us, am i si
várságával véget nem  érő  em berá ldozatokat köve
tel. E lőször kiüresíti a lelket, fe lszabadítja  az ösz
tönök  szabad  kiélését, m ajd a nihilizm us szakadé
k ával tá tong  és vonzza m élységeivel az öngyilkos
ságra  kárhozta to tt em bert.

M egindító négysoros versben  tá rja  fel J ó z s e f  A t
tila az em beri lélek Istenhez kiáltó m agányát:

N e m  em el fö l m á r se n k i sem,
belenehezü ltem  a sárba,
Fogadj fiadnak, Istenem ,
h o g y  n e  legyek kegyetlen  árva.

Ez a fiúvá fogadtatás vagy visszafogadás m int 
életet m eghatározó élm ény hiányzik leginkább a
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pogányos életvitelű em bereknek. A  tékozló fiú h a 
zatérési élm énye: az, hogy a kapuban  várják, m eg
m osdatják , tiszta ru h áb a  öltöztetik és lakom át ren 
deznek a tiszteletére. Az a bűnbocsánat-élm ény hi
ányzik, am inek lényege, hogy nem  kérik szám on a 
vagyonból ráeső  rész eltékozlását, hanem  úgy te 
kintődik a hazatérő, m int teljes jogú gyerm ek. A 
v isszanyert em beri m éltóság  és ennek öröm e hi
ányzik, az, am it A d y  E ndre  így fogalm azott meg:

„M ikor elhagytak, m iko r  a le lkem  
roskadozva  vittem ,

C sendesen  és váratlanul átölelt a z Is ten .”

Az újrakezdés öröm e is ez, nagy ünnepi érzés: 
m egtérés és újjászületés, de nem csak egy múló 
hangulat vagy vers erejéig, hanem  egyszer s m in
denkorra. Az igazi h itélet kezdete  ez, olyan rad i
kális fordulat, am inek gyakorlati konzekvenciái 
vannak, m int pl. Z ákeus esetében , aki négyszeresét 
ad ta  vissza annak, am it vám szedőként elorzott az 
em berektől. O lyan új kezdet, m int a Saulusé a d a 
m aszkuszi úton, aki lesú jto ttan  tám olygott ki előző 
életéből, ami gyűlölettől volt te rhes és lön üldözőből 
üldözötté, m ég a nevét is m egváltoztatva: Saulusból 
Paulusszá. Ú gy is ábrázolja ezt az életreszóló vál
tozást az Ú jszövetség, hogy a m eghaláshoz h aso n 
lítja, az óem ber m egöldöklésének m ondja és így 
fogalmaz: „M ert m eghaltatok és a ti életetek  el van 
rejtve K risztussal Istenben .” Az Ú r Jézus pedig  azt 
az ígéretet fűzte ehhez a szem élyiség-váltáshoz, 
hogy „Aki m eg akarja  ta rtan i az ő  é letét elveszti 
azt, aki pedig  elveszti az ő életét énértem  és az 
evangélium ért, m egtalálja azt.”

A m egtalált élet hitélet, K risztussal együtt nyert 
feltám adás, olyan új élet, am inek nem  árt a „má
sodik halál.” Igei bizonyságok sokasága, a bizony
ságok fellegei vesznek körül bennünket, am elyek 
m ind arról beszélnek, hogy az élet nem  eltékozlásra 
ado tt a jándéka  Istennek, hanem  szám on k érh e tő  
és szám on k ért ajándék: mit kezdtél vele, m ire ju 
tottál, m ire fo rd íto ttad?

Ilyen szem élyes kérdésekre  bon tható  az a p ro b 
lém atöm eg, ami m agyar népi és nem zeti m ivoltunk
ból is reánk  nehezedik. M ert m it lá tunk? Azt, hogy 
vallásunk m egerő tlenedett, h itéletünk a m inim um ra 
zsugorodott. A  csupán névlegesen keresztyén em 
berek  jó  része m agánügynek tekinti a vallást, el
zárkózik vagy közöm bösen távol ta rtja  lelkét attól 
a gyógyító sugárzástól, ami Isten  Igéjéből érhetné. 
T ársadalm unk  az elidegenítő  eszm ék és ideológiák 
h a tásá ra  dezorganizálódott, pász to r nélküli nyájjá 
vált, sodródó  töm eggé, ilyen sokasággá, am iben fö
lös szám ban vannak  lelki betegek: önfejű, m egátal
kodott, változásra képtelen , s ezért is kétségbe 
esett, depressziós és dekadenciába  hulló lelkek. 
Gogol kifejezésével „holt lelkek”-nek is m o n d h a t
nánk, m ert m ég a m inta is onnan  vevődött az u tób 
bi fél évszázadban, a sztyeppékról, a kolhozok és 
szovhozok sivár világából, a katorga, a kényszer
m unka és a 1 0 -2 0  évet m érő, Szibériába szám űző 
kollektivizmusból: az em beri jog  és személyiség sem 

m ibe vételéből. Az orosz lélekről sok tanulm ányt 
írtak: vallásosnak, m eleg szívűnek és szeretere  m él
tónak  ism erjük az orosz lelket és annál inkább  cso
dáljuk, hogy a birodalm i eszm e torzító h a tá sá ra  Ke
letről u tóbb  m ár nem  a fény jö tt, hanem  a sötétség, 
nem  az em berhez m éltó hit, hanem  a parancsszóval 
dik tált hitetlenség.

Itt vagyunk K elet és N yugat határán , a népek 
országútján, amiről gyakran tréfálkozva m ondják, 
hogy m iért nem  tu d o tt Á rpád  egy kicsivel tovább 
m enni?  Aki viszont ism eri a nyugati világot is, azt 
m ár tudja, hogy az em beri m inőséget Isten  nem  
égtájak  szerin t program ozta. A  bevezetőben  láttuk, 
hogy N yugaton  is égtek a máglyák, m űködö tt a gil
lotine, m ajd  az em bert égető  krem atórium  a m aga 
idejében. M indegyik a m aga idejében. A történelem  
m egtanít arra, hogy az em beriséget m inden kor
szakban ú jra  kell hum anizálni. A  pan em  et circen
ses-től kezdve, a g ladiátori já ték o k  borzalm aitól 
kezdve a je len k o r terrorizm usáig  m indig feléled „a 
világ fejedelm e”, a szörnyűségek m onarchája  a le
vegőbeli hatalm asságokkal együtt, s nekünk  ezek 
ellen van hadakozásunk. N em  test és vér ellen, nem  
k onkrét em beri m egjelenítésben. N em  X. Y. ellen, 
hanem  az em bert m egrontó, m egszálló dém onikus 
hatások  ellen. C sakhogy ez a harcunk  D on Q uijo
te ra  em lékeztető  „levegővagdosássá” válik, ha  m a
gunk sem  tudjuk, hogy mivel, mi ellen, és m iért 
folyik a harc.

A harc  az em berért folyik az eltöm egesedés ko
rában, am ikor m ár nem  csak az egyes em ber, h a 
nem  a töm eg is m agányos. H arcunk  az é letet m eg
rontó, lezüllesztő és pusztu lásba  hajszoló erők ellen 
folyik, a pogányság szellem e ellen úgy, hogy a csa
ta té r széle a mi lelkünkig ér. H arcunk  a korszellem  
ellen van: m inden  olyan tendencia  ellen, ami elide
geníti egyik em bert a m ásiktól. K üzdünk az ellen, 
hogy elfelejtődjék K risztus váltsághalála és ezzel 
együtt az em ber isteni h ivatása, az isteni életben  
való részesedése, a kegyelem  m unkája és műve. 
K üzdünk a szeretetlenség, az irgalm atlanság, a h a 
zugság, képm utatás, az önzés és önérdek-érvénye
sítés szellem e ellen. K üzdünk úgy is, hogy le lep
lezzük ezeket m ég kezdeti stádium ban. Az Ige k é t
élű kard jával küzdünk, és úgy tartjuk, hogy jó  és 
em berhez m éltó ez a küzdelem .

N épünk  életében a nagy nem zeti tragédiák: a 
M uhi-csata, a m ohácsi vész, a szatm ári béke, a vi
lágosi fegyverletétel és a II. v ilágháború  vége, vesz
te tt háborúja, szinte évszázadonként nagy vissza
eséseket hozott, nem  volt egyenes vonalú a fejlő
dés, m int a szerencsésebb  országok esetében . A 
nagy vérveszteségekkel is já ró  háborúk  u tán  a tri
anoni békeszerződés által elvesztettük nagy M a
gyarország 3/4-ed részét. Kis ország lettünk, három  
millió koldus országa, ahonnan  nem zedékről n em 
zedékre folyam atosan m enekülnek  a jo b b  életre vá
gyó em berek. Tele van  velünk a világ, m int a zsidók 
diaszpórájával: az élelm esebbek, az életre valóbbak 
m indig elm ennek és az itthon  m aradók  is egyre 
b izonytalanabbak  atek in tetben , hogy lehet-e itt 
m ég élni? A  nem zethalál víziója időnként elkap
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m inket és tragikus látom ások vagy előérzetek bé
nítják le m ég azokat is, akik m ég rem élnek. Ady 
E ndre  H alál-tónak lá tta  e hazát és m egdöbben tő  
jó sla tb a  bocsátkozott, am ikor ezt írta:

Hiába m inden, m in d  lehullunk  
H ú z a Halál-tó: elveszünk.
H iába lelkünk, lángolásunk,
Szerelm ünk, jóságunk, eszünk.
E rő t m i rajta nem  veszünk:
H alál-tó m arad  M agyarország.

E nnek  a súlyos pesszim izm usnak van m ég egy 
átokkal-im ával m egtetézett változata is, am inek cí
m e és világgá kiáltott felism erése így szól: N e k ü n k  
M ohács kell.

H a van Isten, n e  könyörüljön  rajta:
V eréshez szo ko tt fajta,
C igány-népek langy sz ív ű  sihederje,
Verje csak, verje, verje.

H a van Isten, m e g  n e  sajnáljon engem :
É n m agyarnak születtem ,
S ze n t galambja n eh o g y  zö ld  ágat hozzon, 
Ü ssön csak, ostorozzon.

H a van Isten, fö ld tő l a fén yes  égig  
R ángasson m in k e t végig.
N e  legyen egy fé lpercnyi békességünk,
M ert a kko r  végünk, végünk.

A lapos verselem zéssel lehetne feltárni azt, hogy 
mi m inden  van ebben  a 12 sorban. De mi m ost 
nem  kö ltészettan  órán vagyunk, hanem  önérte lm e
zési órán. B em utatjuk nem zettudatunk  esendő  és 
dekadenciára  hajló változatát: azt, hogy hitélet hí
já n  m ilyen könnyen lehet itt kétségbe esni. Jobb  
rem énység  híján m ilyen könnyen lehet itt feladni 
a harco t és az elb izakodott pogányságból a kétség- 
b eese tt pogányságba csúszni. Sokszor az az érzé
sünk, hogy m inden egyes lélekhez külön lelkigon
dozót kellene állítani. És m égis a lélek az, am it leg
kevésbé gondozunk, s am it legham arább  veszni h a 
gyunk. Az a szen t hivatás, am ire elhivattatok, nem  
annyira p rivát ügy, hogy nem zetm entő  hatása it ne 
lá th a tn án k  m ár m ost, az elinduláskor is. N agyon is 
látjuk, hogy a h itélet m unkásai olyan a ra tásra  hí
vattak , ami Isten  házába takarítja  be a szóródásban  
lévő, a m ár-m ár sem m ire kellő életet.

III. H ité le t  é s  e m b e r s é g

H azai körünkből, a h itélet és m agyarság tém á
jáb ó l m ost egy tágabb  körbe, a fö ldkerekség  óriási 
érdekszférá jába  lépünk. A  hitélet tém ája  itt tágul 
ki világm éretűvé. Kell, hogy így legyen, m ert Isten 
az egész világot szerette, am ikor Egyszülött Fiát 
adta, hogy valaki hisz Ő benne, el ne vesszen, h a 
nem  örök élete legyen. Jézus tan ítványainak  kül
detése  is így szólt: „Elm envén széles e világra,

h irdessé tek  az evangélium ot m inden terem tm ény
nek.” A m inden népek  tan ítvánnyá tételének  
m issziói p arancsa  eleve kizárta a szűk körű  p ro 
vincializm ust, és világ-üggyé te tte  az evangélium 
hirdetést. M ár Izrá elnek is volt ilyen önm agán tú l
m utató  küldetése, am ikor azt hallo tták  a prófétától, 
hogy „Pogányok világosságává tettelek...” Jézus azt 
is m ondta, hogy „M ás juhaim  is vannak  nékem...”. 
E rre m indig gondolni kell, am ikor szűken  kezdjük 
értelm ezni Isten  kegyelm ét. Pál apostol az Efézusi 
levél 3. fejezetében úgy szól a K risztus titkáról, m int 
„amely egyéb időkben  m eg nem  ism erte tte te tt az 
em ber fiaival úgy, ahogy m ost k ije len tetett az Ő 
szent apostolainak és p rófétáinak  a Lélek által, 
hogy ti. a pogányok örökös tá rsak  és egyugyanazon 
test tagjai és részesei az Ő ígéretének  a K risztus 
Jézusban  az evangyélium  által” (Ef 3,5-6).

Az ószövetségi goim  és az újszövetségi etné, 
am ely szavakkal a Biblia a pogány n épeket jelöli, 
m ég m egkülönböztetést és távol állást is je len tő  
szavak. De éppen  az Efézus 3,5-6-ban olvassuk azt 
a m eglepő állítást, hogy ezek a távol állók örökös 
tá rsak  is (szünkléronom a ) és ami m ég ennél is több: 
egyugyanazon test tagjai (szüsszóm a ), részesei 
K risztus evangélium i ígéreteinek. Pál aposto l itt 
m essze előre lá to tt és előre je lezte  azt a folyam atot, 
am it a K risztusról való tanúság tétel elindított, hogy 
ti. Isten  az egyház által az em beriség egységesülését 
viszi végbe. A  B ibliának m ég nincs olyan szava, 
hogy em beriség, a Biblia írásának, a különböző 
könyvek keletkezésének  idején  m ég csak ekkléziá t 
ism ertek: a k ihívottak és kiválasztottak  közösségét 
és az ezen kívül élő népeket. M agyar nyelvünkben 
is elég későn, kb. Kazinczy ko rában  je len tkezik  a 
francia felvilágosodás és forradalom  h a tásá ra  kol
lektív ö n tuda tra  éb red ő  és különböző csoporté rde
k eket egyeztető, s az azt kifejező „em beriség” szó. 
M a m ár egészen term észetesnek  tartjuk, hogy nem 
csak népben, nem zetben  vagy egyházban gondol
kozunk, hanem  szám olnunk kell azzal a világm éretű 
kollektívum m al is, ami több  m int 6 m illiárd em bert 
jelent. Ez a szám  percenkén t 10 000-el nő  és fogy 
is a halálozás m iatt. E lm ondhatjuk, hogy olyan 
nagyüzem  vagyunk, ahol soha  nem  lehet tudn i n ap 
ra  készen  és pontosan, hogy m ennyien vagyunk. 
M égis gazdaságpolitikai, egészségügyi, környezet
védelm i szem pontból is egyre inkább  szám olnunk 
kell azzal a kollektívum m al, am it az em beriség  szó 
je len t. E lm últ évszázadokban  vagy évezredekben  
bárk i leélhette úgy az életét, hogy fogalm a sem  volt 
m ás kon tinensek  életéről, csak a közvetlenül ható 
erőket vette szám ításba. A  20. sz. utolsó év tizedé
ben  viszont a hírközlés és a közlekedés technikai 
fejlettsége által szom szédunkká váltak  távoli népek  
is. Az ő gondjaik és bajaik is benyom ulnak hétköz
napi életünkbe, az ő sérelm eik is közvetlenül érin
tenek  b ennünket és a világproblém ák összegezé
sénél m indenképpen  szám ba kell vennünk  őket. Vi
lágszervezetek alakultak  azzal a céllal, hogy kicsivé 
vált Földünk egyre növekvő problém atöm egét szám 
ba  vegyék és a posztm odern  kor kihívásaira egysé
ges válasz-m egoldásokat dolgozzanak ki. Ilyen világ
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szervezetek: az ENSZ, az EVT. V an olyan világszer
vezet is, ami egy konkrét céllal je len tkezik  nevében 
is: B rot fü r  die W elt =  K en yere t a világnak!

Ezek a részben  egyházi, részben  világi világszer
vezetek olyan kollektív fe le lősség tudato t ép íte ttek  
ki m ár eddig  is, am inek nem  nehéz k im utatni az 
evangélium i hátterét. K ezdetben  a keresztyén 
m issziók lép ték  át először a távoli fö ldrészek és 
országok határát. Jó llehet nagyobb részben  krisz
tusi lelkülettel, önzetlenül és nagy áldozatokat hoz
va m űködtek  ezek a m issziók, azzal a célkitűzéssel, 
hogy a pogány-barbárságból kivezessék a népeket, 
m égis m egvádolták  őket azzal, hogy a gyarm atosí
tás eszközeivé váltak. Sok m isszionárius életével is 
m egpecsételte  szolgálatát, m int a m agyar M olnár  
M ária is Pitilu szigetén, de az önfeláldozás és m ár
tírom ság sem  tu d ta  elhárítani azt a vádat, hogy a 
m issziók az im perializm us szálláscsinálói. M ég az 
élet tisz tele tének  hirdetője, a beteg  állatokat is gyó
gyító, őserdei kórházat alapító és saját kezével építő  
A lbert Schw eitzer , aki egyszem élyben orvos, teoló
gus és orgonam űvész volt, m ég ő sem kerü lhette  
el azt a m éltatlan  helyzetet, hogy az ön tu d a tra  ju to tt 
gaboni köztársaságban  tü n te tést szerveztek ellen: 
„Menj haza, fehér doktor!”

N agy tanúságkén t összegezhető  a m issziók 20. 
sz.-i hanyatlásából az a nyilvánvaló tény, hogy egy 
m ásik v ilághatalom ra tö rő  eszme, a világ pro le
tárjainak egyesítésével, ennek  jelszavával a legtöbb 
helyen bázisokat szervezett és igyekezett m egnyer
ni sajá t eszm éinek a m issziók által m ár részben  
hum anizált népeket. A keresztyén  m issziót sikerült 
is kiszorítani időlegesen olyan országokból, ahol a 
gyarm atbirodalom  felbom lása nyom án független ál
lam ok szerveződtek, pl. A frikában. E lőször szem be
sült a keresztyénség  a tö rténelem  során  azzal a 
problém ával, hogy egy világhatalm i igényű eszm e
rendszer, a m arxizm us-leninizm us nyíltan szem be
szegült az egyház által h ird e te tt életm egoldással. 
A  világforradalom  m eghirdetése, a gyűlöletkeltés 
m anipulációjával és ham is kánaáni ígéretekkel jó  
fél évszázadon át elbűvölte az egyszerű népeket. 
C sak  az u tóbbi tíz esztendőben  érzékelhettük  a fo
lyam atos k iábrándulás, a m egrendülés és felbom lás 
jeleit. Az utóbbi két évben pedig  felgyorsult ez a 
folyam at, és kártyavárkén t omlik össze világszerte 
az a m esterséges struktúra, ami a tudom ány és h a 
ladás cégére alatt em berközpontúan, de végered 
m ényében em berellenesen  szerveződött. Jellem ző 
erre a helyzetre, hogy a népek  fellélegeznek, de 
nem  tapso lnak  és nem  ujjonganak, m ert a fe lszaba
dulások nagy illúzióvesztéssel, sőt helyenként re 
m ényvesztéssel já r  együtt. Végül is a szocializm us 
eszm éje, egy igazságosabb társadalm i és gazdasági 
rend  m egszervezésének rem énye is k ú tb a  esett 
azáltal, hogy a világm éretű k ísérlet nem  sikerült. A

szekularizált társadalom  nincs abban  a helyzetben, 
hogy a tagadás alapelvén ú jra indítson olyan kol
lektivizáló k ísérleteket, am iket csak önkorlátozással 
vagy hatalm i szóval lehet következetesen  végbe 
vinni. M íg a keresztyén hitélet gyakorlása az evan 
gélium ból következően önként vállalja az önkorlá
tozást és m indazt a szociális alapelvet, ami a fele
b a rá t segítését célozza, a szekuláris ideológiák eleve 
nem  szám olnak olyan fontos tényezőkkel, m int le
m ondás, önzetlenség, vagy áldozat. A legtöbb, am it 
ajánlani tudnak, az a társadalm i közérdekből létre 
hozható  új társadalm i szerződés, am inek b e ta rtá sá t 
a fair cselekvés elvárhatóságára építik (R aw ls).

H a nincs istenhitből szárm azó függelem, ha  csu
pán  em beri m értékegységre tervezünk új világot, s 
ha  nem  tervezzük bele ebbe az új világba azt a 
rem ényt, hogy az em bereket m eg lehet nyerni 
K risztus követésére, akkor csak a fair p la y  szabálya 
m arad, am it vagy b e ta rtan ak  vagy nem.

M ég századunk elején m egjelent O rtega y G as
se t  spanyol filozófus híres műve: A töm egek láza
dása. Ez a gyakran idézett m ű m egjósolta, hogy 
évszázadunk az eltöm egesedés kora  lesz, am ikor 
m indenki jogo t form ál a civilizáció és ku ltú ra  e red 
m ényeire. Ez be is következett, m e g a p o lis z o k  ke
letkeztek m inden  kon tinensen  és egyre inkább  n é 
hány  tucat nagyvárosban  lakik az em beriség  n a 
gyobb része. N em  csak az é lettér csökkent ezáltal, 
hanem  a m egélhetési lehetőségek  is erősen  korlá
tozódtak. A városlakók  egyre inkább szenvednek  
az eltöm egesedéstől, attól, hogy a nagy töm egben 
elvész az em ber. K ülönösen elvész, ha  a létm ini
m um  alatt él, ha  m unkanélküli vagy keresőképtelen . 
O lyan nagyvárosok, m int Bombay, San Francisco 
vagy Los A ngeles szörnyűséges nyom ornegyedek
ről híresek, m ert egyfelől nagy  fényűzés, m ásfelől 
kétségbeejtő  nyom or és em berhez m éltatlan  élet- 
körülm ények találhatók  egym ás mellett.

A  keresztyén  misszió, lelkigondozás, családgon
dozás, gyerm ekm entő  szolgálat, a drogfüggőségből 
szabadító  tevékenység, vagy az e lm agányosodott és 
e löregedett em berek  gondozása egyre nehezebb  
feladato t jelen t. H azai viszonylatban is je len tk ez 
nek ezek a kihívások, súlyosbítva a keletről, délről 
érkező m enekült-csoportokkal. Az egyház szociális 
felelőssége egyre növekszik, és ha Jézus szavaira 
gondolunk („Am ennyiben m egcselekedtétek  eggyel 
az én kicsinyeim  közül, velem  cseleked tétek  m eg”), 
akkor azt kell m ondanunk, hogy m a m ár nem  is 
lehet h ité le te t élni igazán ezen kicsinyek gondjának 
felvétele nélkül.

H itélet és em beriség: egym ásnak felelő k é rd é 
sek: a folytatódó és m indeneket átölelő keresztyén  
m isszió leghatékonyabb bizonyságtételi alkalmai.

H orváth  Barna
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Gyermek Istentisztelet és hitoktatás*

Egyházunk évtizedekig te tszhalálra  ítélt m unka
ágának, a katechezisnek, s gondolok itt m ost a gyü
lekezeti és iskolai h itok tatásra , az az örvendetes 
m egelevenedése, m elynek m indnyájan  nem csak  
hálás tanúi, de felelős m unkatársa i is vagyunk a 
m agunk őrhelyén, felszínre hozott egy egészen sa 
já to s  katechetikai problém át, éspedig  azt, hogy a 
sok helyen jó l m űködő gyerm ekistentisztelet in téz
m énye nem  teszi-e feleslegessé a h itok ta tást és vi
szont?  Szükség van-e és m iért van szükség m indkét 
m unkaágra az egyházban? M iért kell a két m un
kaág sok hasonlósága ellenére is világosan látni a 
különbségeket, és m iért kell a gyakorlatban ezekre 
a különbségekre nagyon is figyelni? Ez az előadás 
itt és m ost ezekre a k érdések re  igyekszik válaszolni 
im m ár m ásodízben, éspedig  azzal a rem énységgel, 
hogy ami 1990 augusztusában  ott az E m m ausban  
esetleg  ném elyek szám ára úgy hatott, m int valam i
féle tudóskodó, akadém ikus, professzori szőrszál
hasogatás, az ma, am ikor m ár sokan tudják, miről 
is van szó Isten  országának arénáiban, a szószéken 
és a ka tedrán , nem  akadém ikus eszm efu tta tásnak  
fog látszani, hanem  testvéri segítség lesz az előbb 
em lített akut problém ák kavargásában. E zért hadd  
kezdjem  előadásom at részben  Pál aposto l k lasszi
kus szavaival a Filippi 3-ból: „U gyanazokat írni 
nék tek  én nem  restellem , titeket viszont m egerősít”. 
R észben  a rra  a nem  bibliai Igére, de m égis valahol 
o lvasott szállóigére hivatkozva, hogy ú g y m o n d : "Jó l 
él, aki jó l disztingvál.” E disztinkció érdekében  elő
ször arról kell szólnom, mi a hasonlóság  gyerm ek
isten tiszte let és h itok tatás között? M ásodszor arról, 
hogy m iben különbözik egym ástól e ké t m unkaág? 
H arm adszor pedig  arról, m ilyen sürgető  teendők  
adódnak  szám unkra ebből a kü lönbségből?

I. A  k é t  m u n k a á g  h a so n ló sá g a

1. A  két m unkaág  hasonlóságáról m indenekelő tt 
azért lehet beszélni, m ert m indkét tevékenység  ka
techetikai tevékenység. M indkét tevékenység  alap
vető  fe lada ta  az egyházban a keresztyén  gyerm e
kek  élő h itre  ju tta tá sa  és e h itben  való elmélyítése. 
E  ké t tevékenység kapcso la tának  klasszikus pé ld á 
ja  Kálvin  genfi katechézise. A  genfi katechézis 
egyik sajátos vonása az, hogy Kálvin kollégium ában 
tu la jdonképpen  nem  is voltak a mi fogalm aink sze
rinti „hittanórák”. A  h ittanórákat a rendszeres 
im ádkozások, a zsoltárok gyakorlása (hétfőn, k e d 
den, csü törtökön  és p én teken  11-12-ig), a tem plom i 
katechizáció és annak  szom bat délutáni előkészí
tése pó to lta  (vö. P ata  Lajos, Kálvin valláspedagó
giája. 4). A  m ai h itok tatáshoz hasonló  katechézis 
G enfben  a tem plom okban folyt. É spedig  m inden

"Elhangzott a Bácskiskúnsági R ef. Egyházmegye katechetikai csendes-nap
ján Kecskeméten, 1992. június 20-án.

vasárnap  délben. Ezt Kálvin 1541-es és 1561-es 
rendeletei (O rdonances) írták  elő, m ondván: „Va
sárnap  délben  legyen kátétan ítás, illetve a k isgyer
m ekek tan ítása  m ind  a három  tem plom ban...” (CR 
XXXVIII). T ehát „tanítás”, de tem plom ban, is ten tisz
teleti környezetben. É rdem es megfigyelni, hogy a 
liturgia és a katechézis belső  kapcso lata  hogyan je 
lentkezik a legújabb szakirodalom ban is. Itt pl. egy
re több  szó esik a gyerm ekistentisztelet „dialektikai 
lehetőségeiről”. Ez azt jelenti, hogy a gyerm ek
isten tiszte let liturgiai és hom iletikai szem pontjait 
m a ki kell egészíteni a d idaktika és a tanu láslé lek 
tan  szem pontjaival. A  nagyhatású  ném et katechéta, 
K urt Frőr egyenesen azt állítja, hogy a gyerm ek
isten tiszte let lé tezésének  jogosságát a gyülekezeti 
isten tiszte let m ellett csak pedagógiai szem pontok 
indokolják (G rundr. d er R elped: 215). U gyanakkor 
h ittanó ra  elképzelhetetlen  közös éneklés és im ád
ság nélkül. E zért nem  olyan könnyű teh á t a m eg
különböztetés.

2. N em  könnyű azonban  m ásodszor azért sem, 
m ert a h itok ta tásban  is, a gyerm ekistentiszteleten  
is je len tős m értékben  érvényesül a gyerm ekpszi
chológia sok felism erése, figyelm eztetése, tanácsa: 
H ogyan lehet a gyerm eket m egszólítani? Vele kon
tak tu st terem ten i?  Figyelm ét lekötni? H ogyan lehet 
a szolgálatot közöttük nem  gyerekessé, de gyerek
szerűvé tenni? R övidre fogva a szót, m indkét ka
techetikai tevékenységünk m a m ár a pszicho-kate
chetika szem pontjai szerint történik. H iszen m ár 
Im re  Lajos klasszikus K atechetikájának  a III. része 
lélektani rész, mely ezzel a fejezettel zárul: „Hogyan 
használjuk  a gyerm ek és ifjú ism eretét a vallásos 
nevelés m unk ájáb an ?” M ásik nagy tanítónk, C zeg 
lé d y  S ándor sajnos csak litografált fo rm ában  m eg
je len t katechetikájának  4. §-a viseli a címet: „A 
gyerm ekkor lé lek tana”. A „Legeltesd az én b árán y a
im at” c. gyerm ekm issziós vezérkönyvben is külön 
fejezet található  ezzel a címmel: „G yerm ekpszi
chológia a gyerm ekm isszió szolgálatában” (70 kk). 
M a m ár a gyerm ekistentiszteletben sem  az a m érv
adó szem pont, hogyan alkalm azzuk a gyerm eket az 
Igéhez, hanem  inkább  fordítva, hogyan alkalm az
zuk az Igét a gyerm ekhez? N em  is szólva a h itok
tatásról, m elynek legszélső, ún. therápeu tikus (stod
ti) irányzata szerint a h itok tatás anyaga —  a gyer
m ek maga! Azaz a h ittanó rán  nem  Ézsiásról, Á m ós
ról, Kálvinról, Jézus K risztusról kell beszélni, hanem  
a gyerm ekről. Az ő vágyairól, fájdalm airól, öröm ei
ről, bánatairól. T eh á t a gyerm ek a dön tő  szem pont 
a katechézisben. E zért olyan nehéz különbséget 
tenni.

3. M ég továbbá azonban  azért is, m ert m a m ár 
m indkét katechetikai m unkaág szinte azonos eszköz
tárra l dolgozik. A  vasárnap i gyerm ekisten tiszte
le ten  m a m ár éppen  úgy helyén van a diavetítés, 
a m agnó, a videofilm, a rajz, a gyurm a, sőt olykor 
ta lán  m ég a bábjáték , sőt a pantom in is, m int a
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hittanórán. K öztudott, hogy a m ai katechézis milyen 
sokra értékeli a katechetikai já téko t. A katechetikai 
já ték  nem  csak a h ittanóra  kedvelt eszköze, hanem  
a gyerm ekistentiszteleté is. A  dokum entáció  k e d 
véért m egem lítem  a m ünsteri C om enius Institut 
„K indergottesdienst h eu te” c. sorozatának  nyolca
dik füzetét, mely ezt a cím et viseli: „Liturgie mit 
Lied, Spiel, Tanz, T rom m el” M ünster, 1975. U gyan
akkor K laus W egenast svájci ka techéta  h ito k ta tás
didaktikája (R eligionsdidaktik G rundschule) ugyan
csak a já ték o t említi és tárgyalja négy oldalon ke
resztül, m int az elemi iskolai h itok tatás egyik fontos 
m ódszerét, sőt egy m ásik fejezetben úgy, m int az ele
mi iskolai hitoktatás egyik „alapform áját” (95. lap). 
Íme, ezért olyan nehéz a különbségtétel. M inthogy 
azonban a mi feladatunk m a éppen ez a különbség- 
tétel, m eg kell vele próbálkoznunk az alábbiakban.

II. A  k ü lö n b s é g

1. A  sok hasonlóság  ellenére bárm ilyen nehéz 
is a gyerm ekistentisztelet és a h ittanóra  közötti 
különbségtétel, m égis lehetséges, ha először is 
funkcionális szem p o n tb ó l  közelítjük m eg a két 
m unkaágat. V essük  fel teh á t a kérdést, m i  a gyer
m ekis ten tisz te le t sajátos feladata az egyházban?  
A z  1987-ben  m egjelent, s így a tém ában  m ég 
aránylag frissnek  m ondható  A dam -L achm ann-fé le  
gyülekezetpedagógia kom pendium  nyolc pon tban  
foglalja össze a gyerm ekistentisztelet egyházi (gyü
lekezeti) feladatait. 1. Ism ertesse  m eg a gyerm eket 
a Bibliával és ébresszen  benne bizalm at a B ibliában 
található  ígéretek  iránt. 2. É pítse ki az em beri k ap 
csolatokat az egyes gyerm ekcsoportokban  és gya
koro ltassa  be az egym ás közötti keresztyén m aga
tartást. 3. V ezesse be a gyerm eket az egyház ü n 
nepeibe. 4. G yakoro ltassa  be az egyház énekeit és 
im ádságait. 5. Ism ertesse  m eg a gyerm ekkel a ke
resztyén m agatartás m odelljeit bibliai és m ai hívő 
em berek példáján. 6. T öreked jék  a liturgia elem ei
nek m egértésére, s vezesse rá  a gyerm eket azok 
szem élyes használatára. 7. V ezesse rá  a gyerm eket 
a szim bólum ok tárgyilagos használatára, s fáradoz
zék a szim bólum ok m egértéséért (ez nálunk nem  
olyan egyszerű feladat m int lu theránus atyánkfiai
nál, h iszen nálunk  nincsen sem  oltár, sem  feszület, 
n incsenek  gyertyák. N álunk  kakas vagy csillag van 
a tem plom  tornyán, zászlós bárány  egy-egy k iad 
ványunkon, kehely a tem etőben  a reform átus sír
köveken). 8. V ezesse el a gyerm eket a felnőtt is
ten tiszte letbe való betagolódáshoz! Ez a feladatlista 
világosan m utatja, hogy a m ai gyerm ekisten tisz
te le tnek  csakugyan vannak  bizonyos valláspedagó
giai dim enziói (m egism ertetni, bevezetni, begyako
rolni), de az a lap tendencia  m égis a gyerm ekisten
tisztelet istentisztelet je llegének  érvényesítése. Íme 
ez a külföld vélem énye a gyerm ekistentisztelet gyü
lekezeti funkcióját illetően. V élem ényem  szerint ez 
a koncepció csak kerülgeti a lényeget. Az én ren d ít
hetetlen  m eggyőződésem  ugyanis az, hogy a gyer
m ekistentisztelet célja, feladata, funkciója az egy

házban n em  más, m in t rendszeres ta lá lkozást b iz
tosítani a g yerm ek  szám ára  —  Jézussa l!  E találko
zás lé tre jö tte  nyilván nem csak  tőlünk függ. O tt és 
akkor jö n  létre ubi e t quando visum  est Deo. De 
ami ra jtunk  áll, az az alkalom  rendszeres m egte
rem tése és az Ú rral való találkozás em beri fe lté te 
leinek b iztosítása (epiklézis, ének, bibliaolvasás és 
m agyarázat). T apasztalataink  szerint a gyerm ekek
nek  nem  „kultuszigénye” van, ahogyan azt N ieb er
gall gondolta, hanem  gyerm ekeinknek Jézus-igénye 
van, Jézus-éhsége és Jézus-szom júsága. N os, ezt az 
éhséget és szom júságot kielégíteni h ivato tt a gyer
m ekisten tisztele t az egyházban.

Mi a funkciója azonban a gyerm ekistentisztelet 
m ellett a h itok ta tásnak?  R öviden azt lehetne felel
ni, hogy a hittel kapcso latos ism eretek  kom m uni
kációja. T eh á t am a bizonyos „paradosis”, am iről Pál 
az 1K or 11,23-ban beszél, s am it a görög szótár 
úgy fordít, hogy a k er. tanítás átszárm aztatása  (vö. 
K iss  Jenő, görög -m agyar szótár. Továbbá: Kittel 
II,175, 1-24). Hogy m ég sem  lehet ilyen sum m ásan  
elintézni a kérdést, ab b an  találja m agyarázatát, 
hogy a h itok tatás célját a m odern  szakirodalom ban 
az éppen  érvényes valláspedagógiai koncepció h a 
tározza meg. Jelenleg is négy nagy koncepció b irkó
zik egym ással.

Az egyik a bibliacentrikus hitoktatás. Ez abban  
látja  feladatát, hogy bevezesse a gyerm eket a 
Szentírás ism eretébe és m egértésébe. Ezért ezt 
„herm eneutikus” h itok ta tásnak  is nevezik (Fő k ép 
viselői: S tallm ann, Stock, O tto, W egenast, B alder
m ann, akinek „A Biblia a tanu lás könyve” c. m un
kája 1989-ben m agyarul is m egjelent Fükő D ezső 
kiváló fordításában.)

A m ásik az ún. problém án tá jékozódó  vagy k o n 
textuális hitoktatás. Ez a koncepció a tanulók k ér
déseit, lelki szükségleteit ta rtja  szem  előtt, s a h it
ok tatás célját e kérdések  m egbeszélésében  látja. 
(Fő képviselői: K aufm ann, N ipkow , Biehl, Gloy.)

A  harm adik  típus a tanításcélok szerin ti orien
tálódó  (lernezielorientiert) h itoktatás. Fő tém ája  az 
etika-oktatás és a lapkérdése, mi a szerepe a vallás
nak, illetve a h itnek a tradíció és a szituáció között? 
(Fő képviselői: H albfass, H einem ann, Viering.)

A  negyedik irányzat az ún. therápeu tikus iskola. 
K oncepciója szerin t a h itok tatás fe ladata  részben  
a tanulók  pszichotherápiája, részben  a vallás és a 
vallások, m ég továbbá a  világnézetek kritikája ab 
ból a célból, hogy a keresztyén  ifjú tud jon  eliga
zodni a világnézetek dzsungelében. Hogy a négy 
nagy koncepció közül m elyiknek van leginkább iga
za, azt itt m ost nem  tud juk  eldönteni. A zt m inden
esetre  m ind a négy irányzat a m aga sajá tos m ódján 
jó l dokum entálja, hogy a h itok ta tásnak  m ennyire 
m ás funkciói vannak  a gyülekezetben, m int a gyer
m ekistentiszteletnek. E zeket a célokat Klaus W e
g enast az elem i fokú h itok ta tás vezérkönyvében így 
igyekszik összefoglalni: 1. A  h itok tatás nyissa m eg 
a gyerm ekek előtt tapasztalataik  és gondolkodásuk  
szintjén a hit és a felelős m agatartás dimenzióit. 
Értelm ezze a vallásos tradíciót éspedig úgy, m int se
gítséget a gyerm ek szám ára a sa já t tapaszta la tainak
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m egértését illetően. T an ítsa  m eg a gyerm ekeknek 
a hit nyelvét. M unkálja a közösséget gyerm ek és 
gyerm ek, gyerm ek és tan ító ja között. N yújtson 
segítséget a gyerm eknek ahhoz, hogy biztonságban 
érezhesse m agát a világban. M unkálja a gyerm ek 
öröm ét. Így a svájci katechéta. Mi a m agunk részé
ről sajátos hazai egyházi helyzetünkre tek in tette l a 
következőkben látjuk a reform átus hitoktatás felada
tait: V ezesse be a tanu lókat a k ije len téstö rténet és 
üdvösségtörténet részletes ism eretébe (Mit te tt Isten 
üdvösségünkért). V ezesse be a tanu lókat a k eresz
tyén anyaszentegyház tö rténetébe. V ezesse be a ta 
nu lókat a reform átus keresztyén  dogm atika és etika 
legfontosabb tudnivalóiba, és vezessen be egyhá
zunk életének  és sokré tű  szolgálatának m egism e
résébe, és végül: készítsen  elő bizonyos értelem ben 
a konfirm ációra, illetve a konfirm ációi oktatásra.

M egállapíthatjuk tehá t eddigi v izsgálódásunk 
eredm ényeképpen , hogy funkcionális szem pontból 
gyerm ekistentisztelet és h itok tatás között az a kü
lönbség, hogy amíg a gyerm ekistentisztelet célja J é 
zus dolgainak m egism ertetése, addig  a h itok tatás 
célja az, am iben Lukács jelöli m eg az evangélium a 
m egírásának  célját Theofilusnak, hogy úgym ond 
„m egtudhassad  azoknak a dolgoknak a bizonyos
ságát (epiginoskó=  te ljesen  m egism erni, belátni), 
am elyekre tan íta ttá l” (Lk 1,4). M ég rövidebben: A 
gyerm ekistentisztelet fe ladata  a gyerm ek Jézus-él
m ényhez ju tta tása . A h itok tatás célja —  a gyerm ek 
egyházélm ényhez ju tta tása . Íme ez a különbség 
funkcionális szem pontból.

2. Ugyanilyen nagy a különbség azonban  —  m á
sodszor —  tartalm i szem p o n tb ó l is. Mivel ugyanis 
a gyerm ekistentisztelet célja a Jézus-élm ényhez ju t
tatás, a Jézus K risztussal való találkozás elősegíté
se, ezért a gyerm ekistentisztelet anyaga röviden 
szólva —  a Biblia! K onkrétabban: azok az Ó - és 
Ú Sz-i tö rténetek , m elyek egyrészt azt beszélik  el, 
hogyan készíte tte  elő, m ásrész t hogyan valósította 
m eg Isten az Ige tes tté  léteiének  és az Á ltala végbe 
m ent m egváltásnak csodáját. E bből a szem pontból 
igen jó lsikerü lt m odellnek tek in thető  az a négyéves  
gyerm ekistentiszteleti anyag, m elyet az Igehirdetők 
Kézikönyvének végén olvashatunk. Ez a 160 egy
ség felöleli a fon tosabb  Jézus-tö rténeteket, a pá tri
árka-történeteket, a K irályok történeteit, Jézus cso
dáit, Jézus példázatait, és a C selekedetek  K önyvé
nek  főbb történeteit. Lényeg az, hogy hangsúlyo
zottan  gyerm ekistentiszteleti anyagot nyújt. Ezért 
nem  csak textust, hanem  electiót is ajánl m inde
nütt. Ami azt m utatja, hogy ez a k itűnő  tervezet a 
gyerm ekistentiszteleten  is érvényesíteni k ívánja a 
reform átus liturgia legfőbb alapelvét, az írásszerű 
ség, illetve B iblia-központúság követelm ényét. S 
hogy itt nem  valam iféle m agyar specialitásról van 
csak szó, m utatja  a Junge G em einde k iadásában  
1985-ben  harm adik  k iad ásá t m egért „K indergot
tesd ienst-H elferbuch” is. Ez a könyv több  m int száz 
oldalt szán „A Biblia a gyerm ekisten tiszteleten” c. 
fejezetnek (8 5 -2 1 1  lapokon). U gyanígy a gyerm ek
m isszionáriusnő, R uth  F rey  „A rbeit u n te r K inder” 
c. könyve, m elyben ugyancsak külön fejezet tárgyal

ja  a bibliai tö rténetek  szükségességét a gyerm ek
isten tisztele ten  (im. 21 kk). Ugyanígy H einer H ü 
gele  tanu lm ánya a C om enius In stitu t „G yerm ek
isten tisztele t m a” c. sorozatában. A  tanulm ány azt 
m uta tja  ki, hogy a gyerm ekistentiszteleten  úgy
m ond „nem h itkérdések  tárgyalása” a tém a, hanem  
a Biblia üzenetének  to lm ácsolása a gyerm ekeknek. 
A  bibliai tö rténetek  k iválasztását egyetlen szem 
pon tnak  kell szabályoznia, m elyek azok a tö rté 
netek  a Bibliában, am elyek teológiai és gyerm ek
pszichológiai ism ereteink  alapján a gyerm ekek szá
m ára  m ár fontosak és használhatóak  (vö A ufgäbe 
und  Ziele des K indergottesd ienstes. Com. Inst. 
1972, 27). W illi M assa, a  neves katolikus gyakorlati 
teológus a gyerm ekistentiszteletnek és azon belül 
is a gyerm ekprédikációnak azért tu la jdonít je len 
tőséget, m ert m int írja, olyan ko rban  élünk, am ikor 
az iskolai h itok tatás egyre inkább  intellektuális te 
rü letre  szorul vissza, s az egyházhoz kö tö ttsége egy
re  lazul. A  gyerm ekprédikáció  hétről hé tre  azt teszi 
egyre világosabbá, k icsoda Jézus Krisztus, m it te tt 
értünk, hogyan van je len  az Ő egyházában m a is. 
Ily m ódon fo rm álódhat a gyerm ek diffúz istenhite 
a Jézus K risztus A tyjába vete tt keresztyén  hitté. A 
gyülekezet körében  végzett gyerm ekistentisztelet 
azt tud ja  nyújtani, am it az iskolai h itok ta tás nem  
tu d  nyújtani: egzisztenciális találkozást Jézus Krisz
tussal ú jra  meg újra. A gyerm ekistentisztelet ta r
talm a teh á t a gyerm ek felfogóképességének m eg
felelő bibliai jézulógia és krisztológia.

Ezzel szem ben mi a h itok tatás anyaga? A  kér
dést azért kell így feltenni, m ert a m ai h itok tatás 
egyik irányzata szerin t a B ibliára tu la jdonképpen  
nincs is szükség a h itok tatásban . H. B. K aufm ann, 
annak  idején  a he tvenes években nagy vihart k a 
vart „A Bibliának kell-e a h itok tatás középpon tjá
ban  állnia” c. cikkében azt a té te lt p róbálta  bizony
gatni, hogy a Biblia hagyom ányos középpontba  állí
tá sa  a hit-, illetve vallások ta tásban  m int annak  tá r
gya és anyaga, nem  m ás, m int a valláspedagógia 
„önfélreértése”, ami sem  teológiailag, sem  d idak ti
kailag nem  igazolható. K aufm ann egyenesen ebben  
látja  az iskolai vallásoktatás sokat em legetett krí
zisének m agyarázatát. Szerencsére azonban  Kauf
m ann koncepciója nem  talált osztatlan  elism erésre. 
Ezért ha  nem  is a középpontban, de első helyen 
áll a bibliatanítás a legtöbb p ro testáns tan te rv b en . 
Így pl. az A d am -L ach m an n  által k iado tt valláspe
dagógiai kom pendium  (Göttingen, 1986) didaktikai 
fejezete első  helyen tárgyalja, több  m int harm inc 
oldalon a bibliatanítás szem pontjait napjaink hit
ok tatásában . Á m de ahogyan éppen  ez a kom pen
dium  is m utatja, a m ásik kérdés m indjárt az, ho
gyan tan ítsuk  az egyháztörténetet a h itok ta tásban? 
A  következő kérdés pedig  az, hogyan tö rtén jék  a 
keresztyén  hittan  tan ítása  a h itok tatásban . H iszen 
úgym ond a h itnek egy sereg  fundam entális tézise 
van, m ivelhogy az igaz hit nem  csak fiducia, hanem  
notifia is. D e az idézett kom pendium  m ég tovább 
megy, és részletesen  szól a keresztyén etika tan í
tásán ak  szem pontjairól is, m ert hiszen a keresztyén 
etika éppen  úgy anyaga a h itok tatásnak , m int az
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egyháztörténet vagy a bibliaism eret. Sőt kom pen
dium unk az utolsó fejezetben m ég a világvallások 
ism eretét és felveszi a mai h itok ta tás tartalm i ele
mei közé, s ezért részle tesen  tárgyalja a világval
lások didaktikai szem pontjait is. Íme itt a különbség 
tartalm i szem pontból gyerm ekistentisztelet és h it
ok ta tás között. O tt —  Jézus élete, csodái, pé ldáza
tai, velünk való m isztikus közössége. Itt —  biblio
lógia, egyháztörténet, hit és erkölcstan, világvallá
sok. Ezért nem  szabad  a két katechetikai m unka
ágat összekeverni s m agunkat abban  a naiv h itben 
ringatni, hogy egyik pó to lhatja  a m ásikat.

3. A funkcionális és tartalm i különbségek bem u
ta tása  u tán  vegyük szem ügyre, ha  m ég oly röviden 
is a formai, m eth o d ika i kü lönbségeke t!  É spedig  
m indenekelő tt tipológiai szem pontból. A  különbség 
azonnal kivilágosodik, h a  összehasonlítjuk  a mai 
gyerm ekistentisztelet-tipológia az ún. „risseni m o
dell” alapján m egkülönbözteti a) a textusm agyarázó 
gyerm ekistentiszteletet, am ikor is három  egym ás 
u tán  következő vasárnap  ugyanarról a tex tusró l van 
szó, először a kortörténetérő l, m ásodszor a kérüg
májáról, harm adszor az alkalm azásáról. b) A vissza
tek in tő  gyerm ekistentiszteletet, am ikor ilyen k é rd é 
sek hangzanak  el, tudjátok-e, m it je len t (jelképez) 
a csónak, a lavór, a kenyér, a hal, a halászháló? c) 
A tem atikus gyerm ekistentiszteletet, am ikor pl. az 
im ádság tém ájáról van szó és d) a születésnapi gyer
m ekistentiszteletet, am ikor fő napirendi p on t a szü
letésnap jukat ünneplő  gyerm ekek köszöntése. Ez
zel szem ben a valláspedagógia m egkülönbözteti az 
új ism ereteket közlő h ittanórát, az ism ereteket al
kalm azó h ittanó rá t (milyen zsoltárokat is tanu ltunk  
eddig. M a ez lesz a tém a, válasszatok hozzá éneket, 
esetleg bibliai Igét...). Az ism étlő ó rá t és az ellenőrző 
órát. Íme a különbség  tipológiai szem pontból.

M ég szem beötlőbb azonban a különbség form á
lis té ren  a struktúra  (a felépítés) szem pontjából. A 
gyerm ekistentisztelet m enete  általában a követke
ző: 1.  a gyerm ek im ádsága —  állva. 2. A  köszöntés
—  állva hallgatják. 3. Közös ének —  állva. 4. A  ve
zető im ádsága —  állva. 5. É nek —  ülve. 6. Em lé
keztetés-átvezetés —  ülve. 7. A  bibliai tö rtén e t fel
o lvasása (közösen!) —  ülve. 8. A tö rténe t feldolgo
zása (verbálisan, audio-vizuálisan, kreative) —  ülve. 
9. É nektanulás —  ülve. 10. Az üzenet rögzítése — 
ülve. 11. Im ádság  —  állva. 12. M iatyánk —  állva. 
13. H álaáldozat összegyűjtése —  ülve. 14. É nek
—  ülve. 15. Á ldás —  állva hallgatják. 16. T em p
lom ból távozás előtti im ádság —  állva. —  Ezzel 
szem ben a h ittanóra  m eneté t az óravázlat szabá
lyozza. Az óravázlatnak tíz pon tja  van: 1. A  tan ítás 
tárgyának pontos m eghatározása (Pl. Kálvin János 
egyháztörténeti je len tőségének  m egism ertetése). 2. 
Az ó ra  céljának kijelölése: erő t és ih le tést sugárzó 
m odellt állítani az ifjúság elé Isten  dicsősége szol
gálatára  (Az élet értelm e Isten  dicsőségének szolgá
lata). 3. A tanó ra  jellegének  m eghatározása (új is
m ereteket közlő óra). 4. A  szem léltető  anyag á tte 
kintése. 5. Az óra m enete  és időbeosztása, mely a 
következőképpen  alakul: H ázifeladatok ellenőrzése 
(5 perc), az új anyag m otiválása  (miért érdem es

figyelni Kálvin életére és tan ítására  (2 perc), elő
ism eretek  felidézése (3 perc). Ez eddig  összesen 
10 perc. Ezután  kerül sor az új anyag előadására, 
am ire 25 percet kell szánni. Ez eddig  35 perc. 
M arad  tehá t m ég 10 percünk, am it így lehet elosz
tani: igei üzenet fe lm uta tása  2 perc, tanu lók  k é r
dései 3 perc, á tado tt anyag ellenőrzése 3 perc, m i
atyánk, zso ltárének  2 perc. Az egész összesen  45 
perc. Az óravázlatnak az időbeosztáson  túl ta rta l
m aznia kell m int 6. pontot, az új anyag e lőadásának  
logikai m enetét (Kálvin é le tének  fázisai), 7. a ta 
nulók órai fe ladatainak  m eghatározását, 8. a tan u 
lók várható  kérdéseit, 9. az á tado tt anyag ellenőr
zését m int p rogram ponto t (fentebb m ár em lítettük) 
és 10. az oktató  ó ra  u táni feljegyzései szám ára h e 
lyet. Ím e teh á t a h ittanó rán  egy szinte forgató
könyv-szerű, percről percre  szigorúan beoszto tt 
s tru k tú ra  uralkodik.

4. D e hogy m ég világosabb legyen a tárgyalt kü 
lönbség, lássuk  egy k o n k ré t bibliai perikópának, a 
jó l ism ert Lk 5,1-11 -nek a Péter első csodálatos ha l
fogásáról szóló evangéliumi elbeszélésnek előbb a hit
tanórai, m ajd gyerm ekistentiszteleti feldolgozását.

H itta n ó ra i v á lto za t

Az óra célja: felism ertetn i a tanulókkal, hogy Is
ten  a sem m iből h ihetetlen  sokat tud  kihozni. O lyan 
em bereket képes m unkatársaivá tenni, akikről ezt 
senki sem  gondolta volna. E cél é rdekében  először 
(1) a rra  kell em lékeztetni a tanu lókat különböző 
példák  segítségével, m it is je len t az a közm ondás, 
hogy „sem m iből sosem  lesz valam i”. L ehetséges 
példák: az anyagi szegénység, az önbizalom  hiánya, 
vagy m ég a legjobb a m atem atikai példa: 1 x 0  =  
0! 5 X 0 =  0! 1000 x 0 =  0! M ásodszor (2) a 
tanu lóknak  fel kell ism erniök, hogy Sim on Péter 
m ilyen nagy becsben  áll a keresztyének  között. J é 
zusnak  sok tan ítványa volt. A  leghíresebb azonban 
Sim on Péter. N eve több  m int 150-szer jö n  elő az 
Ú Sz-ben. A  Biblia ké t könyvének is ő a szerzője. 
R óla m ondják, hogy ő volt az első tanítvány, aki 
elm ent R óm ába és sokakat m eggyőzött arról, hogy 
Jézus K risztus sokkal ha ta lm asabb  Úr, m int a róm ai 
császár. P éter annyira ism ert szem élyisége az 
ősegyháznak, hogy később  sok tem plom ot, ső t em 
berek e t is elneveztek róla. A  katolikus k eresz tyé
nek  szerint Jézus K risztus egyenesen őreá alap íto t
ta  egyházát. Ezen a pon ton  fel kell m uta tnunk  fény
képeket a Péter-tem plom okról. E lsősorban  is a ró
mai Szent P é te r Bazilika képét. De P éter-képeket 
is. Pl. Caracci, Quo vadis dom ine rep ró t (Eredetije 
a londoni N ational G aleryben  található.). Id ézh e
tünk  illusztráló tö rtén e tek e t az A pC sel 2. 3. 4. fe
jezetekből, vagy a 9 ,32-43 verseit. H arm adszo r (3): 
a tanulóknak  fel kell ism erniök, hogy Sim on Péter 
teljesen alkalm atlan volt az Ú r szolgálatára. O lvas
suk fel a Lk 5 ,1-10-et. M it m ond itt Pé ter saját 
m agáról? (5. 8. versek.) T ehát Péter sa já t m egíté
lése szerin t sem  alkalm as arra, hogy Istenért bárm it 
is tegyen. De negyedszer (4) a tanu lóknak  fel kell
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ism erniök, hogy Sim on P étert Jézus elhívta éspedig  
azért, hogy benne ne az em ber, hanem  Isten  di
csőítessék. O lvassuk el m ég egyszer a  l l .  versig 
a tö rténete t. Világos, hogy em beri m érce szerin t Pé
te r te ljesen  alkalm atlan arra, hogy a hit p réd iká to ra  
és Isten  szolgája legyen. Jézus azonban, m int látszik 
is, nem  tö rőd ik  ezzel. A bból az em berből, aki sem 
m iképpen  sem  alkalm as az Ú r szolgálatára, Jézus 
valam i egészen különleges valakit form ál ki. N em  
a képessége, nem  is a jó  szándéka, hanem  Isten  
ereje teszi P é te rt a keresztyén  hit nagy p réd iká to 
rává. —  A tan ítás végeredm énye: Ím e Jézus m ás
k éppen  gondolkodik. Isten  azt az em bert is hasz
nálhatja, aki em berileg nézve használhatatlan . Isten 
a sem m iből sokat tu d  kihozni. Célkontroll: a m eg
beszélés so rán  azt kell ellenőrizni, m egértették-e a 
tanulók, hogy Isten  a sem m iből is sokat tu d  kihozni. 
Hogy teh á t nem  igaz a közm ondás: „sem m iből nem  
lesz valam i”.

G y e r m e k is te n  t is z te le t i  fe ld o lg o z á s

Az üzenet, am it e bibliai tö rténet alapján  át kell 
adnunk  a gyerm ekeknek, így szól: Az az em ber töl
tö tte  el jó l életét, aki sok em bert te tt boldoggá. T ör
téne tünk  elbeszélésének  tehá t sokkal d irek tebb  
célja van, m int a h ittanórán . A  bevezetés m ost így 
alakulhat: Egyszer valaki R óm ában  já rv a  m egláto
gatta  a Szent P é te r bazilikát is. Péter sírját az ide
genvezetők így m u ta tták  meg: „Itt fekszik egy apos
tol eltem etve. H atalm as követe volt K risztusnak.” 
A  látogató erre azt felelte: „Én ezt nem  értem , hogy 
lett Péter ilyen híres szolgája az Ú rnak? Kérem, 
m ondja el...” És akkor felhangzik a következő tö r
ténet... (A Lk 5 ,1- 1 1 vagy szabadon elm ondva, vagy 
felolvasva a Bibliából.) A  tö rténet elm ondása (fel
olvasása) u tán  a b izonyságtevő ezt m ondja: „Íme 
Jézusnak  m indig szüksége van em berekre, akik se 
gítenek neki. Szüksége van  olyan em berekre, akik 
m ásokat m eg tudnak  nyerni Istennek. E zért m a mi 
is „em berhalászt” fogunk játszani. M int tudjátok, 
néhány  gyerek hosszabb  ideje m ár hiányzik a gyer
m ekistentiszteletről. E zért m ost ezeknek levelet 
küldünk. Tessék, itt van  a rövid, hívogató levél szö
vege sokszorosítva (Kedves X. Jönnél-e ú jra  gyer
m ekisten tiszte letre?  M ár régen várunk  téged. V a
sárnap  de. 11 órakor m egint lesz gyerm ekisten
tisztelet. Biztosan szám ítunk rád. V ezetőd és a gye
rekek.) Ezt a levelet sajá t rajzaitokkal (virággal, Igé
vel) d íszítsétek  ki itt m ost rögtön, és azután 
kézbesítsé tek  ki a cím zettnek. —  im ádkozzunk: 
„Úr Jézus K risztus köszönjük N eked, hogy mi 
m indnyájan segíthetünk N eked, am ikor Te em be
rek e t nyersz m eg Istennek. N eked  senki sem  túl 
kicsi és túl rossz. Szeretnénk  segíteni N eked. M a
gunktól azonban nem  tud juk  ezt tenni. K érünk 
azért, segíts, hogy segíthessünk. Tégy m inket b á t
rabbakká, am ikor vonakodunk. A djad  a Te szere
te ted e t és türelm edet, hogy ne ad juk  fel, am ikor 
úgy tűnik, h iába fáradozunk...” (Ének: „Isten élő Lel
ke jöjj (463.).

Ide gondolom  nem  kell kom m entár. Ím e a kü
lönbség  gyerm ekistentisztelet és h ittanóra  között.

III. L e g s ü r g ő s e b b  te e n d ő in k

Ezek u tán  nem  m arad  m ás hátra, m int —  ha 
m ég olyan röviden is —  de tudatosítani, m ik a leg
sürgősebb  teendő ink?

A  hitok tatással kapcso latban  először is a h itok
ta tás  rehabilitá lása  a gyülekezeti köztudatban! A rra  
kell ráébresz ten i a szülőket, keresztszülőket, nagy
szülőket (a családot), hogy a h itok tatás nem csak 
lehetséges, hanem  szükséges is! A  gyerm ekisten
tisztelet önm agában  nem  elég. A  hit m ellé tu d o 
m ányt is kell ragasztani. Egyáltalán nem  m indegy, 
mit hiszünk pl. az Ú r Jézus feltám adásáró l (csak a 
tanítványok hitében tám ad t fel, avagy valóságosan 
is). U gyanúgy nem  m indegy, m it hiszünk az úrva
csoráról) a kenyér és a bo r átváltozik-e Krisztus 
valóságos testévé és vérévé, avagy az m arad, ami, 
de a m anducatio  spirituális —  a lelki evés és ivás 
által —  mégis az Ő valóságos tes té t és vérét 
vesszük. T ehát a tra n szszubsztanciáció {átlényegü
lés} nem  a jegyekben  m egy végbe, hanem  b en 
nünk, ahogyan azt Losontzi István szép éneke 
m ondja: „Testét m időn hittel esszük, M agunk Ő 
testévé tesszük!”). Ezért van szükség —  többek  kö
zött —  h itok ta tásra  is.

A  m ásik igen fontos feladatunk, a h itok tató-kép
zés. M int tudjuk, erre nézve több  helyen folyik b e 
csületes erőfeszítés egyházunkban. Sajnos nem  
m indenü tt egyform a eredm énnyel. R észletezés h e 
lyett itt m ost csak annyit, hogy három  alapvető  kö
vetelm ényt kell m inden  körülm ények között érvé
nyesítenünk: I. H itoktatóink legyenek élő h itű  tag
ja i gyülekezeteinknek! 2. Legyenek já ra to sak  a re 
form átus teológiában, de azon belül is első renden  
a katechetika tudom ányában . A zaz ne csak azt is
m erjék, m it kell tanítani, hanem  azt is, hogyan ta 
n íto tták  az atyáink kétezer éve az egyházban (erről 
beszél a tö rténeti ka techetika avagy a katechézis- 
történet). Azt is ism erjék  azonban, hogy m iért kell 
tan ítan i azt, amit tan ítan i kell (erről beszél az elvi 
katechetika), és végül hogyan kell tan ítan i azt, amit 
tan ítan i kell (tehát legyenek já ra to sak  a k a teche ti
kai m ódszerekben). É ppen  ezért harm adik  követel
m ény, rendelkezzék a h itoktató  m egfelelő pedagó
giai-didaktikai ism eretekkel is.

A  h itok tatással kapcso latos sok-sok teen d ő  közül 
van m ég egy fontos feladat: h ittankönyveink állan
dó javítása. Ezzel kapcso latban  ú jra  m egism étlem  
itt évek ó ta  hangozta to tt javasla tom at: a h ittan 
könyveket nem  felkérés, nem  kijelölés alapján kell 
m egíratni, hanem  pályázat útján! M eggyőződésem , 
hogy sok kitűnő hittankönyv-tervezet fekszik el lel
készi íróasztalok fiókjaiban.

C eterum  censeo. ÚJ TÍPUSÚ HITTANÓRÁK KIMUN
KÁLÁSÁRA VAN SZÜKSÉG. O lyanokra, m ely élm ény 
fo rm ájában  nyújtja a tu d ás t (vö.: H eim nrock [Hrsg], 
R eligionslehrer P erson  u n d  Beruf, G öttingen, 1982, 
11 kk és 18 kk). O lyan h ittanórákra , am ilyeneket
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annak  idején  Pilder  M ária ta rto tt a kolozsvári R e 
form átus L eánygim názium ban”. Beírta az osztály
könyvet —  írja  egy volt tan ítványa —  kiállt a k a 
ted rán  az asztal mellé, s e lkezdett beszélni... Ál
talános csend  lett, s úgy tűnt, m in tha ham arabb  
csengettek  volna, ham ar eltelt az óra...” (Az Ú r szol
gálóleánya: 381).

De szóljunk m ég néhány  szót a gyerm ekisten
tisztelettel kapcso latos feladatainkról is. Az első 
szám ú teendőnk  e m unkaággal kapcso latosan  a 
gyerm ekistentisztelet em ancipálása a gyülekezeti 
istentisztelet m ellett. A zt kell m egérte tnünk  a gyü
lekezetekkel, hogy a gyerm ekistentisztelet nem  va
lamiféle alacsonyabb fokozata a keresztyén isten- 
tiszteletnek a komoly, a rendes, a felnőtt isten tisz
te le t m ellett, hanem  azzal egyenértékű változata a 
keresztyén istentiszteletnek, am ikor is a P é ldabe
szédek könyvének ú tm u ta tása  szerint „az Ő  ú tjá 
nak m ódja szerin t” h irdetjük  az Igét gyerm ekeink
nek (Pldb 22,6). — U gyanilyen fontos fe ladat tu 
datosítani, hogy a gyerm ekistentisztelet nem  h ittan 
órapótlék, hanem  találkozás K risztussal. N em  teoló
giai ism ereteket közöl, hanem  élő üzenetet to lm á
csol Jézus Krisztustól. Végül nagyon fontos a gyer
m ekisten tisztelet kontrollálása. R ava sz  László m ár 
1937-ben tiltakozik az ellen a gyakorlat ellen, hogy 
sok helyütt a káp lán  végzi a gyerm ekistentiszteleti 
szolgálatokat, m ivelhogy úgym ond: „Belem ent a 
köztudatba, hogy a gyerm ekistentisztelet a lsóbb
rendű  szolgálat, s így a káp lán  is m eg tud ja  csinálni, 
ha a nagytiszteletű ú r kiváló képességeit jogi és 
gazdasági ügyek foglalják le. Ez éppen  olyan — 
írja R avasz László — , m in tha az orvosprofesszor 
politikai ü lésre m enne és a legnehezebb operáció
kat növendékeire  bízná. Az ilyen gyerm ekisten

tiszteleten  több  kárt teszünk, m int haszno t” (Korán, 
11,46). Barth  Károly életrajzából tudjuk, hogy a kis 
B artho t édesap ja  azért vette  ki a vasárnap i iskolá
ból, m ert a különben  nagyon kedves, szelíd, jó in 
dulatú, de abszolút m űveletlen vezetőnő a pokol 
rém séges k ínjainak zaftos ecsetelésével p róbá lta  fe
gyelm ezni és m eg térésre  bírni a reáb ízo tt gyerm e
keket. U gyanakkor a m enyország békességét e b á r
gyú versikével tan íto tta  növendékeinek: R uh  —  
R uh —  R uh —  H im lisch Ruh! N ekem  —  m ondja 
B arth  —  hazafelé m indig ez zakatolt a fülem ben, 
hogy „Ruh, R uh, R uh, Ken-gu-ru!”

Kom olyra fordítva azonban  a szót, m ondjuk ki 
világosan, m a m ár a gyerm ekistentiszteleti szolgá
lathoz sem  elég a jó  szándék, az ösztön. Itt is s zü k 
ség  van tanulásra, vezetőképzésre, g yerm ekm isszió i 
szakism eretekre. T erm észetesen  m indig szem  előtt 
ta rtva  azt, am iről Pál a 2Kor 3-ban beszél, s ezzel 
az evangélium m al h ad d  fejezzem  be előadásom at: 
„Nem m intha m agunktól volnánk alkalm atosak va
lam it is gondolni... ellenkezőleg! A  mi alkalm atos 
voltunk Istentől van, aki alkalm atosakká te tt m in
ket arra, hogy új szövetség  szolgái legyünk, nem  
betűé, hanem  a Léleké. A  b e tű  megöl, a Szentlélek 
m egelevenít.”

dr. Boross Géza  

FELHASZNÁLT IRODALOM

Kurt Frőr, Grundriss der Religionspedagogik. — Konstanz G. Adam-R. 
Lachmann (HG), Gemeindepedagogisches Kompendium. Göttingen, 1983. 
— Ugyanők, Religonspedagogisches Kompendium, Göttingen, 1986. — 
Junge Gemeinde (rlg), Kindergottesdienst Helfer Handbuch, Stuttgart, 
1985. — Com. Inst. Liturgie mit Lied, Spiel, Tanz, Trommal (Kinderg. heute
8., füzet). — H. Hügele, Kindergottesdienst heute. Com Inst. Aufgäbe und 
Ziele des Kindergottesdiesnt 1972. — H. G. Heimbrock (Hg), Religionsleh
rer-Person und Beruf. Göttingen, 1982.

Adatok a református egyházi néprajz 
(népi vallásosság) tudományos vizsgálatának 

történetéhez

A  m agyar nép  hitéletében, vallásos gyakorlatá
ban és m enta litásában  az utóbbi évtizedekben je 
lentős változások m entek  végbe. A vallásos hit é r
tékei sokak tu d a táb an  kezdenek  elhom ályosulni, és 
helyükön nem  alakul ki m agasabbrendű  lelki ta r
talom. A  változásokat egyrészt a kívülről ható  id e 
gen eszm ék, a m arxizm us-leninizm us, a kom m uniz
m us és az ateizm us idézték  elő. M ásfelől az egyházi 
életen  belül ható  erők: az ökum enikus m ozgalm ak 
—  vagyis a keresztyén  egység m egterem tésére  irá
nyuló erőfeszítések — , illetve az ún. kis, új p ro 
tes tán s  közösségek k ialakulása form álta á t a vallá
sos életet. Ezek a szem ünk előtt zajló je lenségek  
indokolják és sürgetik, hogy a népi vallásosság ra j
zát elkészítsük, és m egm entsünk valam it az egye
tem es m agyar ku ltú ra  szám ára a keresztyén  hagyo

m ányvilág kincseiből, egy új m agyar ku ltú ra  k ia
lakítása érdekében . E nnek  a ku ltúrának  a kialakí
tásával kapcso latban  igaz és érvényes A n d rá sfa lvy  
Bertalan m egállapítása: „A keresztyénség  tisz ta  for
ráskén t használta  a Szentírást, és a keresztyén  kul
tú ra  elem ei lehetnek  szám unkra m a is a tiszta for
rások .1

A  fen tieken  túl a történelm i szükségszerűség  is 
indokolta a p ro testáns  egyházak —  e lsősorban  a 
reform átusság  —  hagyom ányvilágának összegyűj
tését, é rtékelését és szin tézisének elkészítését. A 
kato likus  néphagyom ányok, népi vallásosság fe ltér
képezése, összegyűjtése és közkinccsé tétele 
Schw artz  E lem ér, Bálint S ándor és E rdélyi Z su 
zsanna m unkájának  e redm ényekén t,2 a zsid ó  pedig  
G oldziher  Ignác, H eller  B ernát, L ő w  Im m ánuel, P fe 
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iffe r  Izsák és Scheiber  S ándor érdem éből előbb 
elkezdődött, és nagyjából m ár m eg is tö rtén t.3

A  reform átusság  (amely a m agyar népesség  közel 
22% -á t alkotja) különböző fokú kulturális és hitbeli 
rétegből tevődik össze. Túlnyom ó többségét a falusi 
földm űvelő, úgynevezett „k isg a zd a ” ré teg  teszi ki, 
de m eg kell kü lönböztetnünk  egy vékonyabb, vi
déki és fővárosi, iparos és értelm iségi ré teget is. A 
falusi, illetve m a m ár a városban  lakó, de paraszti 
gyökerű ré teg  az, am elynek kultúrája, vallásos szo
kásai, kegyességi gyakorlata bennünket a legjobban 
érdekel — , szintén különböző történeti talajban 
gyökerezik. A  dunántúli reform átusság  életét, val
lásosságát befolyásolta, és szinte m indm áig alakítja 
a nyugati p ro testan tizm us történeti levegője, amely 
ezeken a tá jakon  a m últ üzenetével a lelkeket m eg
érintette. A  Csallóköz és a K árpátalja  refo rm átus
ságának vallásosságát az utóbbi évszázadban olyan 
történelm i esem ények form álták, m int a trianoni 
békeszerződés következtében  —  néhol többször is 
— m egváltoztatott állam határok. Ezek a hatások  
befolyásolták, alakíto tták  az erdélyi reform átusság  
vallásos é letét is, a történelm ileg  m ás körülm ények 
között kialakult hagyom ányok, hitélet és kegyességi 
gyakorlat mellett. A  bácskai, bánáti, szlavóniai 
refo rm átusság  szórvány jellegű, sőt elszigetelt hely
zetéből adódóan  konzervatívabb, hagyom ányaihoz 
jo b b an  ragaszkodó gyülekezetekben él. Az alföldi 
refo rm átusság  a tö rök  m egszállás évei alatt fenn 
tarto tta  kapcso latá t a nyugati p ro testáns világgal. 
A peregrináció révén a sorra  m egszerveződött is
kolákon keresztül ugyan lépést ta rto tt a nyugati pol
gári és kulturális fejlődéssel (m ezővárosok), de a 
tö rök  m egszállásból következően egyházi élete, 
vallásossága is tö b b e t m egőrzött a régi, népi h a 
gyom ányokból —  sokszor evangélium i jellegének 
kárára .4

Szinte ezt az állapotot konzerválta  a trianoni b é 
ke u tán  a ha tára inkon  kívülre kerü lt m agyar lakos
ság kö rében  az anyaországtól, az egységes magyar- 
országi reform átus egyháztól való elszakíto ttság .5

A felsorolt indokok eléggé m eggyőzőek, és al
kalm asak arra, hogy ism eretükben  belássuk: elér
keztünk  az utolsó órákhoz, hogy a nagy fo rrongás
ban, á ta laku lásban  lévő egyházi és vallásos élet h a 
gyom ányait, refo rm átusságunk  népi vallásosságá
nak  m ég m egm enthető  em lékeit összegyűjtsük, és 
m int a m agyar ku ltú ra  egyik értékes részét m eg
m entsük  a jöven d ő  szám ára. E rre nem  csak azért 
van szükség, hogy kegyeletes em lékként, kulturális 
(néprajzi) örökségként megőrizzük, hanem  azért is, 
hogy gyülekezeteink egyre szín telenedő kegyességi 
gyakorlatát, tem plom i és tem plom on kívüli, családi 
istentiszteleteit a régi és jó  hagyom ányok felele
venítésével —  (azokat a mai követelm ényekhez iga
zítva) —  színesítsük, m eggazdagítsuk és m egele
venítsük.6

E nnek  a m unkának  szükségességét és nagy je 
len tőségét ism erte fel m ár 1915-ben R a va sz  László, 
am ikor egyik írásában  (Id. Az Út, Kolozsvár) felhí
vást in tézett a reform átus lelkészekhez: „A nép  a 
m aga tö rténelm ét m ondáiban  dolgozza fel, regénye

it regéiben m ondja  el, életbölcseletét pé ld ab eszé
dekre váltja, tehá t teológiáját is kifejezi valahogy. 
Lehet, hogy bizonyos babonás vonásokkal átszövi, 
lehet, hogy érdekes és p rak tikus alkalm azásokat 
nyújt, lehet, hogy különös rituálékat terem t, de m in
den ikben  a saját lelke nyilatkozik meg. É ppen  ezért 
fö lö ttébb  érdekes a le lk ipásztorkodás szem p o n tjá 
ból m indaz, am it a népteológia n é v  alá foglalhatunk. 
Felvetjük tehát az eszm ét, és felkérjük azokat a 
lelkésztársainkat, akiknek idejük és kedvük  van, 
ilyen tanulm ányok folytatására, figyeljék meg, j e 
gyezzék le a reform átus népteológia alapvonásait.”7 

A  továbbiakban  R avasz László m eglepetéssel ál
lapítja meg, hogy „...ezzel a kérdésse l külföldön sem 
foglalkoznak teológiai szem pontból; m inden  ilyen 
feldolgozás vagy néppszichológiai, vagy etnográfiai 
alapon készül, teh á t nem  veszi figyelem be a mi ér
dekeinket. É ppen  ezért cikkében nem  csak az „esz
m ét” veti fel, hanem  gyakorlati tanácsoka t is ad, 
illetve program ot készít a népteológiával foglalkoz
ni szándékozó lelk ipásztoroknak: „A megfigyelé
seket a következő szem pontokból kell m egejteni:
1. M elyek azok a babonák , am elyek a keresz tyén
ség tö rténeti személyeivel, tényeivel, vagy h itté te 
leivel összefüggésbe hozhatók? 2. M ilyen néplegen
dák  forognak közszájon? 3. M ennyiben christiani
zálódott a nép  naiv term észetszem lélete? 4. Mik a 
népies theodiceának  alapvonásai? 5. M iféle nép ri
tuálék  m arad tak  fen n ?”

A  k érdésekben  m egfogalm azott szem pontok 
u tán  felsorolja azokat a régi hagyom ányokat, m e
lyeknek összegyűjtése fe ladata  lehetne azoknak a 
lelkészeknek, akik kom olyan foglalkozni óhajtanak  
a népteológia kérdéseivel. Ezek: A betlehem es já 
tékok, a tavaszi m ezőköszöntés, újévi lánggyújtás, 
a ha tá rszen tek  tisztelete; tem etéseknél, e sk e tések 
nél a népies liturgia elemei, ún. búcsúztatók, siratok, 
kárlátók, torok, tisztességtevések.

T erm észetesen  R avasz László elsősorban  nem  
azért hívta fel a figyelm et a népi vallásosság je le n 
ségeinek m egfigyelésére és feljegyzésére, hogy m int 
a „tiszta fo rrás”-ból e redő  népi ku ltúra  gyöngysze
m ei a tanulm ánykötetek  lapjain fennm aradjanak, 
konzerválódjanak, hanem  azért, hogy ezeket a p a 
raliturgikus szokásokat revideálva és m odernizálva 
ú jra beleép íthessék  a gyülekezetek kegyességi gya
korlatába. A  betlehem es já tékokkal kapcso latban  
pl. ezt tanácsolja: „A betlehem es já ték o k  vallásos 
élm ényt dram atizálnak, teh á t kü lönösképpen  alkal
m asak  arra, hogy a gyerm ekeket észrevétlenül b e 
levigyék egy tőlük kü lönben  igen m essze eső vi
lágba.” Végül a vallásos hagyom ányok összegyűj
tése  sürgősségét így indokolja: „Ne feledjük, hogy 
népünk  ku ltú rai válságon m egy át, falu jának naiv 
világa foszlik szét. M eg kell tehá t m enten i a m agyar 
reform átus népiélek em e legdrágább  alkotásait. M i
vel a kálvinista pap  áll legközelebb a reform átus 
m agyar néplélek szentélyéhez, tartozó kötelessége, 
hogy itt is m egállja helyét.”8

R a va sz  felhívását m egelőzően és azzal egyidő
ben  is voltak m agányos m unkásai a reform átus n é 
pi vallásosság gyűjtésének és feldolgozásának. A
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teljesség igénye nélkül h ad d  álljon itt néhányuk n e 
ve: B aksay  Sándor, dunam elléki reform átus püspök, 
szépíró (1 8 3 2 -1 9 1 5 ) a legszélesebb körű  felelős
séggel foglalkozott —  főként szépirodalm i form á
ban  —  a refo rm átusság  életével, hagyom ánya, kul
tú rája  értékeinek  m egőrzésével és továbbadásával. 
K iss  G éza, kákicsi lelkész (1 8 9 1 -1 9 4 7 ) a pusztuló, 
egykéző baranyai m agyar refo rm átusságért felelős
séget érző és áldozatot hozó szolgálata az o rm ánsá
gi vallásos népi ku ltú ra  em lékeinek m egőrzése m el
lett ez értékes népcsoport m egm entésére irányult.9

K ifejezetten vallási néprajzi tevékenységnek  ne
vezhető  az a gyűjtés, am elyet az 1930-as évek ele
jé n  Sza b ó  Z oltán  és U jszászy  K álm án a sárospatak i 
reform átus teológiai akadém ia professzorai ind íto t
tak  el és irányítottak. U jszászy  K álm án gyűjtési ú t
m utatója „egyházrajz” cím alá foglalta azokat a k é rd é 
seket, m elyeknek alapján az önkén tes néprajzi gyűj
tők, teológus diákok, lelkészek az egyház múltja, tö r
ténelm e, a je len  vallásos élete, kegyességi gyakor
lata és vallásos szokásai irán t é rd ek lő d h etn ek .10

A fentieket megelőzve Im re  Lajos kolozsvári teoló
giai tan á r 1922-ben k iado tt „A falu m űvelődése” 
című m unkáját m ondhatjuk  első olyan könyvalak
ban  m egjelent m űnek, amely a gyülekezetekben őr
zött és gyakorolt vallásos hagyom ányok, a népi val
lásosság felé ford íto tta  a figyelm et.11

Illyés E ndre  teológiai p rofesszor m unkássága ú t
törő  jellegűnek tek in thető  a reform átus vallási n ép 
rajz tárgykörében. Ilyen tárgyú m unkái közül a há
rom  legjelentősebb, a m egjelenés so rrend jében  a 
következő. 1) „A m agyar reform átus fö ld m ű ve lő  
n ép  le lk i élete kü lönös tek in te tte l vallásos világára. 
Szeged, 1931. 2) A  m agyar reform átus fö ld m ű ve lő  
ifjúság  lelkigondozásának története. D ebrecen, 
1936. 3) E gyházfegyelem  a m agyar reform átus egy
házban a XVI-XIX. századokban. D ebrecen, 1941.

M unkásságával kapcso latban , de különösen első 
könyvére vonatkozóan, a korabeli egyházi és világi 
sajtóban  is m egjelent néhány  elism erő kritika, de 
h ivatalosan az egyházi vezetés nem  reagált rá, és 
tám ogatásban  sem  részesíte tte  ilyen irányú tev é 
kenységét. É ppen  ezért —  és azért is, m ert ebben  
az évben van halálának  30. évfordulója —  tartjuk  
szükségesnek és illő dolognak a róla való m egem 
lékezést és m unkásságának  értékelését a korabeli 
k ritikák tükrében . Külön tanulm ánykötetre  volna 
szükség ahhoz, hogy m inden közreado tt tanu l
m ányát felsoroljuk és értékeljük. C supán  a rra  vál
lalkozhatunk, hogy a fen tebb  em lített három  —  a 
reform átus vallási néprajz szem pontjából —  alap
vető  m unkáját m egism ertessük az érdeklődőkkel.

E lső könyvének „B evezetésében” ezt írja: „E 
könyv nem  is akar m ás lenni, m int a gyűjtö tt és 
m egrostált anyag rendszeres halm aza, fenn tartván  
m agam nak a további bővítés, illetve értékelés jogát. 
Egyszerű, de hű felvételek közlésére szorítkoztam , 
ahol lehetett, m agát a népleiket szólaltattam  meg. 
Szeretettel végzett felvételek ezek, m elyek szívesen 
ism erik el a jó t és a nem est, de a rosszból, ala
csonyból nem  akarnak  és nem  engednek  kínos 
szenzációt csinálni...”

N yíltan és őszintén feltárja  tanulm ányának  hi
ányosságait is, am ikor ezeket írja: „A sajátos re 
form átus vonások  m egállapításánál k iindulhattam  
volna Kálvin tan ításának , a H elvét H itvallásnak és 
a H eidelbergi K áténak a m agyar reform átus lélek
b en  való érvényesülése vizsgálatából; k ereshettem  
volna a Biblia egyes Igéinek a reform átus lélekben 
való szerepét, vagy a Biblia által kívánt erkölcsi 
életm inőség viszonyát a gyakorlati élethez. Én kü
lönösen  a Szatm ár-, Bereg-, Ugocsa-, Szabolcs-, H aj
dú- és B ihar m egyék reform átus népét ism erem . 
Ezen vidék reform átus népének  lelkivilágát ö ssze
hason lítha ttam  volna m ás, szintén reform átus vidék 
népének  lelkületével. A  külföldi, szintén reform átus 
népek  vallási életének  fokával vagy m ás, nem  re 
form átus, de szintén m agyar nem zetiségű felekezet 
jellem ző vonásaival, de ez is olyan távolba vezető 
út, am elynek végét egy em ber a m aga erejével nem  
érheti el.” A  tovább iakban  m ég arról is szól, hogy 
a földm űvelő nép  lelki a lkatának  vizsgálatánál mit 
kellett volna m ég kutatn ia: „A falu s tanya népének  
m egkülönböztető  erkölcsi-, lakás-, társasviszonyait, 
különböző m unkáinak eszközeit, m ódját, velük 
szem ben a m ás foglalkozású m agyar reform átus 
nép ré tegek  jellem ző sajátságait, a  m agyar refo rm á
tus városi polgárság m egkülönböztető  vonásait, de 
ezeken a pontokon  is annyi a tisztázatlan kérdés, 
az ú ttö rő  m unka olyan nehéz, hogy erre sem  vál
lalkozhattam .”12

Az egykorú ism erte tések  azonban elsősorban  
nem  a m unka hiányosságait lá tták  meg, hanem  an 
nak  ú ttö rő  voltát dicsérték.

K arácsony  S ándor m egállapította, hogy Illyés 
E nd re  a m agyar refo rm átus földm űvelő nép  lelki 
arcát rajzolja meg, m égpedig nem  szépirodalm i for
m ában, nem  is egészen vázlatosan, hanem  a tu d o 
m ányosságnak  és a teljességnek  m eglehetősen fel
fokozott igényével.

A  tanulm ány felosztása logikus és világos. Föld
rajzi, fajtörténeti, statisztikai előzm ények u tán  a 
vallásos tuda tta rta lom  belső  síkja táru l fel előttünk. 
E zután  a tudattarta lom  m egnyilvánulási form ái, e ti
kai következm ényei m int je len  állapot, ősvallási 
m aradványai, m int a múlt, szektákkal viselt harcai, 
m int a jövő  képzetei. A  befejezés a m agyar refor
m átus földm űvelő nép  lelki a rcu latának  egységes 
k épét rajzolja meg. „A bban a nagyszabású  tervben, 
m elyet e záró fejezet, m ondhatnám  határozati ja 
vaslat kidolgozottságával ajánl m unkaprogram kép
pen, szintén nyom ot hagyott a szerző rendszerező  
szándéka. Ő a nép vallásos-, értelmi-, m űvészi- és 
erkölcsi életének világába tartozó  anyag kezelése 
m ellett külön szakértőre bízná a babonák  és szek
ták  világába tartozó anyagot.” K arácsony  vélem é
nye szerin t a szerző adatgyűjtő  m unkája  m inden 
d icsérete t m egérdem el. R endszere  v itatható, b ár 
m agában  a m űben  egészen megfelel. K ülönösen 
kifogásolja, hogy olyan közlelki m egnyilvánulást 
ta rt a néphit alapján m ég m indig keresztyénnek, 
sőt k ifejezetten reform átusnak, amely egyáltalában 
nem  krisztocentrikus. „Mi a m agunk részéről hang
súlyozandónak véljük a vallásos élet jelenségeit,
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m int ahogy ezt a lelkipásztor-szerző éppen  az egyol
dalúságtól félve hangsúlyozni m erte. G átlás nélkül, 
m indenü tt m inden egyéb kollektív lelki je lenséget 
b á to r elfogulatlansággal kellene a vallásos életre 
vonatkoztatnia. Így is egym ással párhuzam osan  tá r
gyalt fejezeteken keresztü l is m eglátszik p. o. 
m ennyivel pogányabbak  a népies keresztelési szo
kások, m intsem  hogy m agának  a keresztyénségnek  
sákram entum i je len tősége  igazi erővel á tü thetne 
rajtuk, de m ég élesebb  m egvilágításban m uta tná  
azt, hogy olyan m ódszeres eljárás, m ely a fö ldm ű
velő nép  kollektív lelki m egnyilvánulásait szüle
téstől-halálig, ősztől-tavaszig egyszerre veszi szem 
ügyre, s bírálja az ősvallás, a katholicizm us, p ro 
testan tizm us időbeli ré tegeződései szerint... Pél
dánknál m aradva, kereszteléskor az a szokás, hogy 
selyem kendővel, m égpedig egy bizonyos m ódon le
gyen le takarva  a k isded, v ita thatatlanul az ősvallás 
egy babonává érte lm etlenedett gesztusa. A  követ
kező lépésben  azonban, abban, hogy az ú jszülöttet 
tem plom ba kell vinni és ok v e tlen ü l, tehá t minél 
ham arabb , m eg kell keresztelni, m ár vegyült álla
po tb an  található  a három féle vallásosság eleme, 
m elyből m indössze annyi a reform átus, hogy a sák
ram entum  lehetőleg a gyülekezetben szolgáltassék 
ki”.13

R é v é sz  Im re a tanu lm ány ism erte tése  so rán  a 
következőket írja: „É vek kitartó, lelkes m unkájának  
gyüm ölcse ez az ú ttö rő  m unka, mellyel a szerző 
egycsapásra  belépett a m últban  és je len b en  egy
arán t kevés reform átus írók sorába, akik az elvont 
tudom ányt és m indennapi gyakorlato t egyform a 
súllyal érdeklő, és a szónak legkom olyabb érte lm é
ben  nélkülözhetetlen  m űvekkel a jándékozták  m eg 
egyházunkat és szellemi életünket. A tanulm ány 
legfőbb tanúsága  az, hogy a m agyar reform átus nép 
vallásossága egy olyan bonyolult adottság, am ely
nek a tiszta bibliai, evangélium i keresztyénséggel, 
tehá t a reform átussággal h itvallásainkban  lefek te
te tt eszm ényi képével csak közvetett kapcsolatai 
vannak. Illyés E ndre, akinél nagyobb tudom ánnyal 
és m élyebb szerete ttel m ég senki sem  nyúlt a m a
gyar reform átus p arasz tság  lelki és különösen  val
lási é le tének  problém áihoz, m egdöbben tő  világos
sággal —  pedig  a szó szoros érte lm ében  „sine ira 
e t stud io”, sőt n éh a  épp  az ellenkező lelki m aga
tartássa l: gyöngéden védve, m entegetve —  m eg
m utatja, hogy a m agyar reform átus néperő  ősi m e
dencéjében  vallás, keresztyénség  és kálvinizm us cí
m ein tu la jdonképpen  egy synkretistikus conglom e
ra tum  él. E nnek  legm élyebb, de a fölszínen is m ind
unta lan  ki-kibukkanó rétege m ég m a is a pogány 
ősvallás titokzatos és csaknem  leb írhata tlan  erejű 
elem eiből kerül ki. Az ős-chaosnak ezen a sötét 
salakján  húzódnak  át azután nem esebb  rétegek, a 
görög és róm ai keresztyénség, m eg a nép  közé le
szivárgott racionalista-utilista m oralizm us világából 
és az egészet vékony, bú jdosó  érkén t szövi át a 
b ib likus-reform ált keresztyénségnek  néha  fölsége
sen, b iztatóan felragyogó, m ásszor m egint rem ény
telenül e ltűnő aranyszála. Aki ezt a valóságot a m a
ga teljes erejével engedi hatn i a lelkére, az meg

fog rendülni, m ert annak  föltétlenül eszébe kell ju t
nia, m ilyen sok becsületes, nem es lelkipásztori 
m unka veszett egyházunk századai során  am iatt 
kárba, hogy a p réd ikáto rok  a népnek  a feje fölött 
p réd ikáltak  el, m ert nem  vete ttek  szám ot —  s erre 
való felkészültségünk teljes hiánya m iatt, tehá t ön
h ibájukon kívül, nem  is ve thettek  szám ot —  a n é p 
nek  valódi lelki ábrázatával. N em  tu d ták  meglátni, 
hogy népünk  az eszm ény m agaslatán  mozgó refor
m átus keresztyén igehirdetésből igazában csak azt 
bírja  asszimilálni, ami kü lönösebb  nehézség  s ví
vódások  nélkül m egfér vallásos lelkivilágának m é
lyebben  fekvő rétegeivel; a több it vagy teljesen  á t
értelm ezi, vagy egyenesen nyom talanul lerázza m a
gáról. Innen van, hogy a pászto rok  és a nyáj val
lásos gondolkozásában  ugyanazon szavak m ég ma 
is a legtöbb ese tben  m erőben  m ás-m ás valóságokat 
je len tenek , és itt van  a legm élyebb oka egyházi éle
tünk  századok ó ta  m egism étlődő belső  válságainak, 
am elyeket eddig  az időnkénti éb redések  legszebb 
tünetei is inkább csak kitolni és elleplezni, sem m int 
m egoldani tudtak . Aki ezt az a lap tényt s a hozzá 
kapcsolódó alapproblém át Illyés könyvéből — an 
nak  abszolút nyereségekén t — m eglátja, az lehe
tetlen, hogy sorra  át ne értékelje m indam a fogal
mait, am elyeket eddig gondolkozásában  a „népegy
ház” kétes értékű  m agától érte tődősége körül cso
porto síto tt és lehetetlen, hogy be ne lássa  a leg
végső szükségét m inden  eddigi m agyar reform átus 
egyházépítő  m unka gyökeres irányváltoztatásának: 
az intézm ényesből a lelkigondozói, a pusztán  p ré 
dikátoriból a pedagógiai és a m issziói síkba; a bü 
rokrácia  és a statisztikával való operálás frontjáról 
a bizonyságtevés és a szolgálat frontjára. M ert a 
m agyar reform átus nép, am elynek lelkében ma, h á 
rom százötven esztendővel a babonát oly kem ényen 
irtogató debrecen-egervölgyi hitvallás kelte u tán  is, 
a pogány ősvallás sö tét alaprétege az uralkodó: a 
m aga egészében nem  tek in thető  egyháznak és nem  
kezelhető  egyházként. A bból m ég ezután kell ki
alakulnia az Ige és a Szentlélek bizonyságtévő 
egyházának, am ely e földi lé tben  ugyan m ég m indig 
leküzdhete tlen  gyarlóságok terhe alatt, de démoni 
hatalm aktól m égsem  lenyűgözötten végzi azt a m un
kát, am elyet rábízott U ra, m int a m agyar nép test 
és néplélek  savára és kovászára.”14

Egy m ásik b írálója szerin t igen sikerült a kegyes
ség m egnyilvánulásáról íro tt fejezete. M egkapó az 
az idézet, amellyel a földm űvelő em ber Istenhez 
való viszonyát fejezi ki. „M int szerelm ét szégyenli, 
rejtegeti, a te tte tés nélküli tiszta szem érem érzéssel, 
úgy rejtegeti ezt a m ég nagyobb szerelm ét, Istenhez 
vonzódását, a m indenség  urához való gyöngéd, lelki 
odairányulását. G yönyörű az a m éltóság, nagysze
rűség, amivel nagy alkalm akkor népünk  megéli k e 
gyességét, féltve őrzött vallásos érzését; nem  m él
tányolható  eléggé egyházunknak a nem zet é rd ek é
b en  végzett m isszója; de nagy h ibája  e kegyesség- 
típusnak  az, hogy nagyon időszakos, nem  állandó 
folyam atú.”15

N agy erénye a tanulm ánynak, hogy nagyon sok 
rendelkezésre  álló fo rrást m egkeresett és k iakná

227



zott. Amivel etnográfia, etnológia, folklór, an tro 
pológia, vallástörténet, statisztika, szépirodalom , ki
egészíthették  vagy alátám aszthatták  saját gyűjtését, 
felkutatta, elolvasta, kijegyezte és rendszerbe  állí
totta. Könyve végén gazdag bibliográfiát közöl, az 
egyes fejezetek befejeztével pedig  —  pontos idé
zetek felsorolásával —  igazolja, hogy ezt az irodal
m at valóban használta  is.

M ásodik  könyve 1936-ban a „Theologiai T anul
m ányok” sorozatban  je len t meg. Erről a tan u l
m ányról m aga állapítja meg, „Tudom , hogy e m unka 
nem  m eríte tte  ki a m agyar reform átus gyülekezeti 
m últ ifjúságára k iterjedő  gondjának  m inden  rész 
letét, az egyházak belső  életének m inden gazdag
ságát, a kedvező  és kedvezőtlen  körülm ények vég
telen sokféleségét.”

T árgyát tekintve szerencsés kiegészítője a m ár 
k o rábban  m egjelent első könyvének, nagyobb te r
jedelm ű  tanulm ányának. Tárgyalásm enetét, felosz
tásá t a szerző az első fejezetben m aga határozza 
meg, ahol ezeket írja: „a családban, iskolában, ka te 
chizáción-konfirm áción át, valam int az egyház ige
szolgálatainak alkalmaiban, fegyelmezésében, továb 
b á  az egyházért végzett m unkában  nyilvánuló lelki
gondozói m ozzanatok feltárása, kiegészítésül a lel
k igondozást végzők szolgálatainak ifjúság életében 
való felm érése, végül az eljegyzés és házasságkö
tésnél különösen érvényesülő életgondozói m unka 
m egism ertetése” képezi m unkájának m en e té t.16

H arm adik  könyvében egy elsüllyedt világot, a fe
gyelem igájába fogott reform átus egyházi életet 
hozza napvilágra. H osszú évek során  nagy cé ltuda
tossággal végezte adatgyűjtő  m unkáját, hangya- 
szorgalom m al sikerült olyan adathalm azt ö ssze
gyűjtenie, m ely gazdag forrásu l szolgálhat az egy
házfegyelem m el kapcsolatos kérdésekkel foglalko
zó tö rténészeknek  és néprajzosoknak.

K önyvének felosztását itt is m aga határozza m eg 
a szerző a bevezetésben: „Szükségesnek látszik az 
egyháznak, m ajd  az egyházfegyelem nek Szentírás
beli, hitvallási alapjait feltárni, őskeresztyén-, közép
kori-, m ajd  reform áció-korabeli vonatkozásait m eg
vizsgálni, hogy felte tt k é rdésünkre  — egyházfegye
lem a m agyar reform átus egyházban —  kellő előz
m ények u tán  m egfelelhessünk, és felm utathassuk  
a kezdet p róbálkozásai u tán  a rendszeres kiépítés, 
virágzás, m ajd delelés, hanyatlás és végül az ele
nyészés időszakait, a kép  teljessége é rdekében  a 
kínálkozó kapcso lódópontok  felvázolásával.”17

A rengeteg  forrásanyagot tartalm azó, de sum m á
zást is adó tanulm ányai m ellett vannak  olyan dol
gozatai is, am elyek az adatok  ism eretében, de azok 
közlése nélkül adnak  valóban  nagyszerű szintézi
seket, s am elyekből m ég nyilvánvalóbb, hogy Illyés  
E ndre —  b ár m unkái többségükben  a vallási n ép 
rajzi vonatkozásokat is tö rténeti síkban tárgyalják 
— nem  m arad t a m últban  bezárkózva, hanem  a 
m últnak m inden  levonható  tanúságát, s je len  idők
re alkalm azott nagy m em entóit és követelm ényeit 
nyíltan kim utatja.

Illyés E ndre  könyve m egbírja a szigorú kritikát. 
A m ennyiben tőle m ást is vártunk, azt csak azért

kellett elm ondanom , m ert m ég sokat várunk  tőle. 
Azt m ár idáig is el kell ism ernünk, hogy m inden 
népnevelőnek  pó to lhata tlan  fo rrásm unkát ad o tt és 
hisszük, hogy nem  egy rész le té t v iszontlátjuk m ég 
idézetekben, szakm unkákban, iskolakönyvekben.”18

Szakm ai szem pontból dr. G unda  Béla népra jz
tudós a R eform átus É let 1941. évi egyik szám ában 
a refo rm átus vallási néprajzzal foglalkozó írásában  
felteszi a kérdést: M ilyen feladatok  elvégzését vál
lalja és vállalhatja a m agyar reform átus egyház, mit 
kíván m egm enteni, s m ilyen népi erőket használ 
fel önm aga lelki és szellem i gyarapodására, hogy 
ilyen m ódon  is m egújulva újból a népet, az örök 
n ép e t szolgálja!? A  kérdés m egválaszolásánál té r 
rá  Illyés  E ndre  1931-ben  m egjelent m unkájának 
értékelésére: „A fe ladat kétségkívül sokrétű  és n e 
héz. M i csak itt vallási néprajzunk  néhány  k é rd é 
sére  k ívánunk rám utatn i. A  reform átus parasz tság  
vallási néprajzi viszonyaira m indeddig  kevés figyel
m et fordítottunk. Illyés E ndre  ú ttö rő  m unkájában  
nem  rostá lta  m eg kellően a rendelkezésére  álló 
anyagot, s jó rész t olyan anyaggal is dolgozott, am ely 
nehezen  választható  szét reform átusra, evangéli
k u sra  vagy katolikusra, sőt m ég az is p rob lem ati
kus, hogy mi a m agyar és nem  m agyar közte. A 
m unka m indenesetre  olyan alap, am elyre érdem es 
falat építeni.”19

Tóth  E ndre  teológiai tanár, egyháztörténész, 
Illyés E ndrérő l írt m egem lékezésében m intha csak 
szám on kérné, hogy ép íte ttünk  e falat erre az alap
ra, am ikor ezt írja: „És o tt lebeg a kérdés, ki fogja 
folytatni vagy csak feldolgozni is az ő hátrahagyo tt 
anyagát, m ert hogy az m érhete tlen  érték, ké tség 
telen...”.20

A  fen tebb  m ár em lített Sárospatak i Faluszem i
nárium  m unkáján  és Illyés  E ndre  m unkásságán  túl 
a vallási néprajz  te rü le tén  reform átus egyházunk
ban nem igen tö rtén t semmi. 1939-ben az egyik fo
lyóiratban G yőrffy  István egyetem i tan á r írásában  
ú jra  felhangzott a figyelm eztetés: „...a papnak  m agá
nak kell a nép  lelkét m egism ernie a velük való 
együttélés közben. A lelkészképző in tézeteknek  —  
felekezetre való különbség  nélkül —  javaslom  a 
néprajz, a néplélektan, tá rsadalom rajz  bevezetését 
és tan ítását. A  nép szellemi hagyom ányai iránti 
fogékonyságot is bele kellene oltani a fiatal lelké
szekbe...”21

1941-ben  G unda  Béla debreceni egyetem i tan á r 
fordul a lelkészekhez az egyházi sajtóban: Illyés 
E ndre  m unkásságának  értékelése u tán  cikkében 
m egállapítja: „Reform átus népünk néprajzi világát 
m ég eddig  a legm aradandóbban , a lelki m élységet 
és tisztaságot is keresve K iss  G éza ábrázo lta  O r
m ányság c. m onográfiájában. A  reform átus vallási 
néprajzi ku ta tások  m egindításánál m ost nem  az 
egyes v idékek kálvinista lakosságának  m inden  n ép 
rajzi p rob lém ára  k iterjedő  vizsgálatát értjük, noha 
kétség  kívül ez a m unka is fontos. K ülönösen szép 
eredm ényeket várhatunk  e té ren  akkor, ha  m eg
vizsgálnánk, népünk  m iképpen  vett részt az egye
tem es m agyar hagyom ányok őrzésében, s a kálvi
nizm ustól form ált lelki tu lajdonságai m iképpen  b e 
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folyásolták néprajzi képének  alakulását. Egyházi 
vonatkozásban  je len tő seb b n ek  látjuk a népi vallá
sosság  ku tatását. A zoknak a vallási, egyházi m oz
zanatoknak, je lenségeknek  gyűjtését, am elyeket a 
falusi társadalom  századok óta őriz, hagyom ányo
san  gyakorol, átél —  leg többször lelkipásztorától, 
egyháza előírásaitól te ljesen  függetlenül... M ennyi
vel könnyebben  és b iz tosabban  m ozoghatna az a 
fiatal lelkész, ha  tudná, hogy gyülekezetének saját 
szem élyét és m unkakörét érin tő  szám talan hagyo
m ánya van. H a a halo ttasházba belép, v igaszta
lásának  a népi gyász form áit is figyelem be kell ven
ni. N e k i  ke ll m egérten i a népet, és nem  a n ép n ek  
őt. M egérteni pedig csak akkor tud, ha  ism eri gyü
lekezete lelki m últját, hagyom ányos törvényeit.

Az 1960-as években  az O rszágos N éprajzi és 
N yelvjárási G yűjtőpályázatokon néhány  reform átus 
lelkész is eredm ényesen  vett részt (dr. Szabó  Zol
tán  noszvaji, Szűcs  István vajdácskai, dr. Szabó  La
jo s  taktaszadai, G aluska  Im re kesznyéteni és M ol
nár  A m brus sápi m ajd  hajdúhadházi reform átus 
lelkészek). A rendszeres találkozások során egyre 
jo b b an  érlelődött ben n ü k  a gondolat —  elsősorban 
Szabó  Lajos kezdem ényezésére — , hogy alak ítsa
nak  egy olyan m unkaközösséget, am ely b ehatóbban  
foglalkozik a reform átus egyházi néprajzzal. Ez a 
gondolat vált valóra 1980. decem ber 12-én. am ikor 
Sárospatakon  U jszászy  K álm án teológiai p rofesszor 
védnöksége alatt a R eform átus Theologiai D okto
rok K ollégium a E gyháztörténeti Szakosztályából ki
válva m egalakult az Egyházi N éprajzi Szekció. Ez 
a p ro testáns lelkészekből és szakkutatókból (etnog
ráfusok, folkloristák, tö rténészek) álló m unkaközös
ség a p ro testáns felekezetek, e lsősorban  a refor
m átus vallási hagyom ányok —  vallásos szokások, 
a népi vallásosság szellemi és tárgyi em lékeinek 
—  összegyűjtését és feldolgozását tűzte ki célul. A 
szakcsoport évente kétszer több  napos m un k aérte 
kezletet tart, ahol a résztvevők bem utatják  az egy
ház- és liturgiatörténeti, néprajzi és folklorisztikai 
szem pontok szerint feldolgozandó forráscsoporto 
kat, gyűjtési eredm ényeiket; a szakem berek  m eg
vitatják  készülő tanulm ányaikat, illetve beszám ol
tak  folyam atban lévő —  évente m ás, m eghatározott 
tem atika szerint alakuló —  m unkáikról. Ezekről az 
értekezletekről, tanulm ányi konferenciákról (am e
lyekre tavasszal B erekfürdő, nyár végén a DK éven
kénti plenáris ülésén D ebrecenben  vagy B udapes
ten  kerü lt sor) rendszeresen  h írt ad tak  a reform átus 
sajtóorgánum ok is.23

1985 folyam án az ELTE Folklór-tanszéke vallási 
néphagyom ányok ku ta tásá t célzó OTKA pályázatá
nak anyagi és a tanszék  oktatójának, Küllős  Imo
lának  szakm ai segítségét igénybe véve az Egyházi 
N éprajzi Szekció m unkatársa inak  legjobb tanu l
m ányai pub likálásra  kerü ltek  egy „Vallási N ép ra jz" 
címmel induló k iadványsorozatban  (ld. I. R eform á
tus néphagyom ányok; II. P ro testáns egyházi fo rrá
sok, kutatók, hagyom ányok; B udapest, 1985. Szer
kesztette: K üllős Im ola és D an kó  Imre). A  Folklór
tanszék  és az Egyházi N éprajzi Szekció szakm ai 
együttm űködésének  eredm énye volt M olnár  A m b

rus és Szigeti Jenő: „Reform átus népi látom ásiro
dalom  a XVIII. században” c. m onográfia is, amely 
a Theologiai T anulm ányok Új folyam  19. k ö te te 
kén t je len t m eg 1984-ben, B udapesten. E zeket kö
vette  1987-ben ugyancsak D an kó  Im re és K üllős 
Im ola szerkesztésében  —  a V allási N éprajz  III. kö
tete, „M ódszerek és tö rténeti adatok” címmel. Ezt 
a kö te te t U jszászy  K álm ánnak aján lo tták  a szer
kesztők és a szerzők —  akinek ú ttö rő  szerepe volt 
abban, hogy a reform átus népi vallásosság m ód
szeres ku ta tása  m egindult. Az Egyházi N éprajzi 
Szekció lelkészei között nem  egy olyan van, aki még 
a sárospatak i F aluku tató  Szem inárium  foglalkozá
saitól k ap ta  ind ítta tásá t e m unkához. E bben  a kö
te tb en  em lékeztünk m eg —  Voigt Vilmos bevezető 
szavaival —  Bálint Sándorról, a kato likus vallási 
néprajz  európai h írű  tudósáról, aki őszinte é rd ek 
lődéssel, nagy rokonszenvvel, segítő szándékkal fi
gyelte a reform átus vallási néprajz felélesztésének 
m unkálatait. Em lékének azzal tisztelegtünk, hogy 
értékes, összegző, m indezideig publikálatlan  tanu l
m ányát „A m agyar vallásos népélet ku ta tásáró l” — 
am elyet 1940-ben készített —  sorozatunk  III. kö
te tében  je len te ttü k  m eg s te ttük  közkinccsé. A  V al
lási néprajz IV. kö tete  (sajnos az előzőektől külön
böző form ában) „V allásosság és népi ku ltúra  a h a 
tárainkon  tú l” címmel a M agyarságkutatás Könyv
tá ra  II. kö tetekén t Fejős  Zoltán  és Küllős  Imola 
szerkesztésében , a M agyarságkutatás P rogram iro
da anyagi tám ogatásával je len t m eg 1990-ben Bu
dapesten . A m int a kö tet címe is m utatja, ebben  
olyan dolgozatokat publikáltunk, am elyekben Szek
ciónk m unkatársai, illetve m ás szerzők azt vizsgál
ták, hogy a határokon  túl élő m agyaroknak milyen 
a valláshoz való viszonya, m elyek a vallásos szo
kásai?  Azt kívántuk sokoldalúan bem utatni, hogy 
az egyházi intézm ények és a vallás m ennyire fontos 
szerepet já tszan ak  az etnikus identitás, a nem zeti 
tudat erősítésében  és az anyanyelvi ku ltú ra  őrzé
sében, tehát —  az anyaországtól és anyaegyházak
tól is e lszakadva élő testvéreink  között —  a m a
gyarnak m egm aradás vonatkozásában. A  népi val
lásosság  je lenségeinek  e szem pont szerinti gyűjté
se, elem zése eleddig hiányzott kutatásainkból, az 
ad o tt politikai viszonyok is gáto lták  ezirányú tá jé 
kozódásunkat, a M agyarságkutató  In tézetnek  pedig 
nem  voltak szakem berei az efféle vizsgálatokra. 
1989-ben  kapcso lódott össze tudom ányos igény és 
lehetőség, am ikor az Egyházi N éprajzi Szekció el
nyerte  a M agyarságkutató  P rogram iroda három  év
re szóló pályázatát a fenti tém a vizsgálatára. A Fel
vidéken, E rdély több  pontján , a K árpátalján  és Ju 
goszlávia reform átus falvaiban végeztünk gyűjtése
ket, am elyek eredm ényei, tém ák szerint rendezve, 
várják  m egjelenésüket.

Sorozatunk V. kötete, am ely az Egyházi N éprajzi 
Szekció 10 éves m űködését is ünnepli —  a napok
ban  készül el. M egjelenését a T iszán tú li R eform á
tus Egyházkerület és püspöke, dr. K ocsis  E lem ér 
tám ogatása  te tte  lehetővé. Ez a jubileum i kötet 
szándékosan  sokszínű, azért, hogy így é rzékeltes
sük: M unkaközösségünk sok irányban  nyitott; egy
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háztörténet, nép i teológia, vallásos népszokások, a 
vallásosság tárgyi világa, egyházi m űem lékek, 
m űalkotások, gyülekezeti élet stb. M ásrészt hogy 
bem utassuk  jó  kapcso latainkat határa inkon  kívül 
élő, s a népi vallásosság vizsgálatába bevonható  
lelkipásztorokkal, m ás felekezetű  lelkészekkel és 
h ivatásos néprajzos szakem berekkel.

A  ham arosan  m egjelenő kö te t tartalm ából csak 
azokat m utatom  be, am elyek a ha táron  túli k u ta 
tásaink  eredm ényei: E rdély i G éza, hanvai reform á
tus lelkész a G öm ör-m egyei klasszicista tem plo
m okról, H örcsik  R ichárd  reform átus lelkész ország
gyűlési képviselő a G öm öri R eform átus Egyházm e
gye kezdeteinek  tö rténetérő l, Sándor  A ttila  sövény
falvai (Küküllő-megye) reform átus lelkész a sövény
falvai egyházi épületekről, T örök  E lek nyárádgál
falvai unitárius lelkész az unitárius tem etési szoká
sokról, K üllős  Im ola etnográfus egy kárpátalja i re 
form átus parasztpróféta-asszonyró l készült tanu l
m ányait tartalm azza.

A szerkesztés a la tt álló VI. kö te t főleg az erdélyi, 
N yárád  és küküllő-völgyi reform átus és unitárius 
m agyarság kegyességi gyakorlatára, népi vallásos
ságára vonatkozó tanulm ányokat tartalm az.

A  m ár m egjelent és m egjelenésre váró tanu l
m ánykötetek  m ellett ku ta tása ink  eredm ényeként 
40-50  m agnószalag, többezer oldalnyi gépelt szö
veg (adatközlés) vár feldolgozásra. V ideofilm eket 
készíte ttünk  többek  között K árpátalján, V isken 
1989 novem berében, az 1944-ben  elhurcoltak em 
lékére felállított kopjafa felállítása alkalm ából. 
U gyanabban  az időben  N agydobronyban  hagyom á
nyos reform átus isten tiszteletet, esküvőt és tem e
tést ve ttünk  fel. E rdélyben, A lsórákoson  az 1991. 
évi „kicsi p ü n k ö sd  napját"  ö rökítettük meg. N yá
rádgálfalván 1991 húsvétján  a ha tárkerü lésrő l és 
az azzal kapcso latos öntözés-virágozásról k ész íte t
tünk felvételeket. Az Ú jvidék m elletti P iroson egy 
hagyom ányos esküvőről készíte ttünk  felvételeket. 
L egújabban  a Küküllői Egyházm egyében, H éd erfá 
já n  készíte ttünk  film et egy tem etésről, am elyben a 
virrasztás, sira tás és a halotti to r mai gyakorlatát 
sikerült m egörökítenünk. U gyancsak ebben  az év
ben  vettük  fel a Csíkszeredai unitárius gyülekezet
ben a népviseletbe öltözött konfirm andusok  vizs
gáját és K üküllődom bon konfirm ációi ünnepély t és 
esküvőt. Az 1992. évi c s ík so m ly ó i búcsú  részletei, 
színes forgataga hatásos élm ényt nyújt és sok ta 
nulsággal szolgál a szakem bereknek .24

M egjelent tanulm ányköteteinket m ind az egyhá
zi, m ind a szakm ai sajtó  figyelem re m éltatta. A  re
cenziók tük rében  —  b á r akad  közöttük elm arasz
taló b írála t is —  a népi vallásosság és a vallásos 
hagyományok összegyűjtése és értékelése terén  vég
zett m unkálkodásunk  h iánypótlónak és m inden vo
natkozásában hasznos kezdem ényezésnek tűnik.

E rdély i Z suzsanna, a katolikus szakrális néprajz 
k itűnő  kuta tó ja  m egállapítja, hogy az 1948 utáni 
„...ideológiai m erevedés és b izalm atlanság nem  k e d 
vezett a vallási néprajz m űvelésének, főleg nem  a 
külső, önkén tes gyűjtők szakm ai együttm űködésé
nek”. Szerinte a „DK Egyházi N éprajzi Szekciója az

U jszászy  K álm án m eghatározta  tö rténeti szem lélet 
és hagyom ány jegyében  M olnár  A m brus elkötele
zettségének  köszönheti, hogy a szakku ta tás egyik  
je le n tő s  m ű h e lyévé  vált, és egyre többen  kívánnak 
bekapcsolódni... a közösségi m unkába...”. B írálatá
ban  kihangsúlyozza a kezdetektől fogva érvénye
sülő ökum enikus szem léletet, am ely lehetővé te tte  
katolikus szakem berek  közrem űködését is. M űkö
d ésünke t egyre izm osodó vállalkozásnak m ondja, 
am ely „egyre k iem elkedőbb eredm ényeket köny
velhet el.”25

Kósa  László tszv. egyetem i tan á r recenziója sze
rin t a tanulm ánykötetek  „...tükrözik azt a bizonyta
lanságot és átm eneti állapotot is, am elyet a vallási 
néprajz  m ég m int ki nem  forro tt k u ta tási ágazat 
hordoz, és hordoz az egész m agyar néprajz, mely 
a hagyom ányos m ódszerek  és a korszerű  an tropo 
lógiai szem pontok elfogadása között válaszúton áll.” 
Felteszi a valóban jogos kérdést: „Mit ta rth a tu n k  
jellegzetes p ro testáns néprajzi terü le tnek  és tém á
nak?  Például a sákram entum ok kiszolgáltatásának, 
a tem etésnek , az adokozásnak, egyáltalán az egy
házfenn tartásnak , a tem plom i fe lszereléseknek 
néprajzi vetületét, továbbá a m indennapi élet ke
gyességi szokásait, a p resb itérium  m űködését, és 
te rm észetesen  a nagy egyházi ünnepeknek  a k a to 
likusokénál sokkal színtelenebb, de nem  kevésbé 
k arak te res  szokásait. Ezekre m indre vagy m ajdnem  
m indre találunk  kevésbé vagy jo b b an  sikerült fel
dolgozásokat a kötetekben...” A  kö tetek  szerkesz
tő inek  szándékát vizsgálva m egállapítja, hogy „a 
szerkesztés törekszik  m ind  több  féle vallás és népi 
ku ltú ra  kapcso la tára  kiterjeszteni figyelm ét”, 
ugyanakkor változatlanul képviseli a p ro testáns 
néprajzi ku ta tás m ulasztásait e ltün tető  igényt is. 
M egállapítja, hogy egy-egy tanulm ányon belül —  
szinte kivétel nélkül —  egy valláshoz kötődik  a 
tárgy. K ívánatosnak ta rtja  az összehasonlító  és a 
vallási néprajz  általános, felekezeteken felüli szem 
pontja inak  alkalm azását. Végül m egállapítja: „Ezek
n e k  a k ö te te k n ek  forgatásával m a sokkalta  gazda
gabb és részle tesebb  a k é p ü n k  a vallási néprajzról, 
m in t n é h á n y  évve l ezelő tt. ”26

T erm észetesen  a recenzorok között vannak  olya
nok is, akik nem  értenek  egyet m unkaközösségünk 
ökum enikus nyito ttságával és „világi” szakem 
berekkel való együttm űködésünkkel. N akra  S ándor 
gondolataiból idézek: „A néprajznak  m a nagy a di
vatja. K özöttük felkapott le tt az egyházi néprajz  is. 
A  világi néprajzosok  előszeretette l vallási néprajz
n a k  nevezik, ami tu la jdonképpen  etnológia: ö ssze
fogja az összes vallást teológiai és kulturális síkon. 
A  teológiai aspek tus lenne a vallási m egnyilvánulás, 
ebből következik, hogy ezt csak  teológusok és val
lástö rténészek  m űvelhetik. Ezen belül beszélünk 
egyházi néprajzról, h iszen e tek in te tben  elkülönül 
egym ástól pl. a kato likus és reform átus egyházi 
néprajz. A legutóbbi egyházi néprajzi szekció (Dok
torok  Kollégiuma) összejövetelén  elhangzott egy 
előadás a m iraculom okról (csodákról), am inek sem 
mi köze nem  volt a reform átusokhoz. Ugyanígy van
n ak  a szekció előadói között m ás világnézetűek is.
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Ezek indokolttá  teszik, hogy a szekció ne hangsú 
lyozza ki reform átus jellegét, legyen vallási néprajzi 
szekció. E bbe m ár m indenki belefér. A  reform átus  
egyházi népra jzi szekc ió  —  ugyanis —  a p réd ik á
torok  tan ítása  nyom án —  csak bibliai a lapvetésű  
lehet!  Ez a célkitűzés m a m ég csak m inim álisan 
érvényesül a szekció m unkájában . E nnek  oka ta lán  
az, hogy a világi néprajzosok  ráh a tá sa  nagyon nagy, 
akik közül alig akad  —  legalábbis e lőadását és lek
to rá lásá t tekintve —  aki ism eri a Bibliát, illetve a 
préd ikáto ri tanítást...”27

IV. kö tetünkrő l Ju h á sz  G yula a következőket írja: 
„Szeretném  ezt a kö te te t m indazok figyelm ébe 
ajánlani, akik felelősséget éreznek a ha tá ron  túli 
m agyarok élete irán t és akik érdek lődéssel figyelik 
a helyzetüket tudom ányos alapossággal vizsgáló 
m unkákat.” H ajlam osak vagyunk ugyanis arra, hogy 
a kisebbségi lét kapcsán  a vallásról főkén t m int 
intézm ényről, egyházszervezetről annak  je len tő sé 
géről beszéljünk. E  kötet aprólékos, a részletek je 
lentőségét aláhúzó leírásai, beható  elem zései nyo
m atékkai figyelm eztetnek arra, hogy a vallásos élet 
jóval több  ennél. Ez term észetesen  nem csak  ki
sebbségi, nem zetiségi helyzetben van így, de a m in
dennap i gyakorlat szintjén épp  ilyen körülm ények 
között nő  nagyra ennek  jelentősége. A  vallás ’hi
vatalos’ tételei, az egyházszervezet és az őket á t
itató  népi vallási gyakorlat együttesen szolgálják az 
anyanyelvi kultúra, az etn ikus azonosság tudat m eg
szilárd ítását.”28

K üllős  Imola, kö tete ink  egyik szerkesztője álla
pította meg: A közzétett tanulm ányok k isebb  részét 
néprajzkutatók , tö rténészek  írták, nagyobb része a 
DK Egyházi Néprajzi Szekciójában hangzott el előa
dás fo rm á já b a n . Ezeket a dolgozatokat nem  szak
képzett etnográfusok, folkloristák, hanem  gyakorló 
lelkészek a szó legnem esebb értelm ében vett „önkén
tes néprajzi gyűjtők” készítették. Így elképzelhető, 
hogy m unkájuk nem  m indig és nem  m indenben  al
kalm azkodik a néprajzi ku ta tás  tudom ányos k e re 
teihez. U gyanakkor azonban olyan sokrétű, gazdag 
és ism eretlen  anyagot gyűjtöttek össze és m uta tnak  
be dolgozataikban, am ely tény  önm agában, m inden 
további m agyarázat nélkül is indokolja m ielőbbi és 
m éltó form ában  tö rtén ő  közzétételüket.29

Végül Voigt V ilmos tszv. egyetem i tan á r szavait 
idézem , akinek az első két kö tet m egjelenésének 
anyagi fedezetét köszönhetjük: „Elfogultság nélkül 
állíthatom , hogy ...az u tóbb i évtized egyházi néprajzi 
k u ta tása inak  legnagyobb és legértékesebb  részét a 
reform átus egyház k ere téb en  végezték M agyaror
szágon. O lyan sokszor írták  m ár le, hogy olykor 
szólam m á vált, m ilyen elválaszthatatlan  a m agyar 
reform átus egyház és a m agyar nép m űvelődés- 
tö rténete  egym ástól. Íme, kö tetünk  és a m ögötte 
húzódó sokszoros terjedelm ű m unka is igazolja, ez 
az állítás nem  téves, nem  túlzó, sőt inkább a lé
nyegre tapintó. Mi folkloristák büszkék vagyunk ar
ra, hogy együ ttm űködhettünk  a reform átus egyház 
oly sok kiváló képviselőjével, és rem éljük, kapcso
lataink to vábbra  is ilyen kiadványokban  m egnyil
vánuló m ódon lesznek gyümölcsözőek...”30

A  recenziók és ajánlások tükrébe  tekintve meg
állapíthatjuk, hogy a —  szakem berek  vélem énye 
szerint —  tanulm ányköteteink  közreadása  és a m ö
göttük lévő gyűjtőm unka nem  volt haszontalan  
fáradozás. Istené legyen ére tte  a dicséret, dicsőség, 
tisztesség  és hálaadás. U runk  segítségét kérve azzal 
a rem énységgel folytatjuk tovább m unkánkat, hogy 
azáltal további értékes adalékokkal já ru lha tunk  
hozzá a reform átus népi vallásosság tudom ányos 
vizsgálatának tö rténetéhez, értékes téglákat 
h o rdha tunk  a reform átus egyházi néprajz alap
jához.

É rintőleg szóltunk m ár arról a gyüm ölcsöző kap
csolatról, am ely m unkaközösségünk és az ELTE 
Folklór-tanszéke között —  im m ár közel egy évtize
de —  fennáll (Voigt Vilmos, Küllős  Imola). Ez a 
kapcso la t nem csak  abból áll, hogy a tanszék  m un
katársa i szakm ai tanácsokkal —  lektorálás, k ö te t
szerkesztés —  segítik m unkánkat, hanem  abból is, 
hogy —  többek  között —  Szekciónk tagjai is sp e 
ciálkollégium keretében , vallási néprajzi e lőadás
sorozatokat ta rtan ak  a tanszék  hallgatóinak. Így ke
rült sor —  m ár ké t félévben is —  M olnár  A m brus 
ny. esperes reform átus néphagyom ányokról, Szigeti 
Jen ő  adven tista  lelkész, egyházelnök, a kisegyházak 
népi vallásosságáról ta rto tt előadás-sorozataira. T u
dom ásunk szerin t —  különösen  ö t-hat esztendővel 
ezelőtt —  egyedülálló je len ség  volt, hogy szakem 
berek  helyett egyházi szem élyek ta rto ttak  e lőadá
sokat az egyetem en.

T erm ékeny kapcso latunk  alakult ki a MTA N ép 
rajzi K utató C soport m unkatársaival is (Barna G á
bor, Pócs  Éva, Szacsvay  Éva), továbbá a D ebreceni 
KLTE N éprajzi T anszékének  m unkatársaival ( Új 
váry  Zoltán, Bartha  Elek), akik előadásaikkal, szak
m ai tanácsaikkal seg ítették  és m ost is segítik m un
kánkat. D an kó  Im re kand id á tu s  m egjelent kö te
teink egyik szerkesztő jeként te tte  nélkü lözhetetlen 
né m agát.

M ég nem  annyira tö rténetéhez, hanem  inkább 
népi hagyom ányainak vizsgálatának je lenéhez  ta r
tozik az a m últ h e tekben  Szekciónk tagjainak rész
vételével, K üllős  Im ola és S zacsvay  Éva irányítá
sával végzett m unka, m elynek eredm ényeképpen  
elkészült Ú tm utató a vallásos értékrend  m éréséhez  
egy falun beiül a kü lönböző  fe lekeze tekh ez  tartozó  
egyének  kö zö tt  c. kérdőív. A  kérdőíves adatgyűjtést 
lelkészek, folklórkutatók, teológusok és néprajz  sza
kos egyetem i hallgatók végeznék a m agyar nyelv- 
te rü le t egészén, teh á t a m ai o rszághatáron  kívül eső 
erdélyi, felvidéki, kárpátalja i falvakban is. R em ény
ségünk van a rra  is, hogy a m agyar felm érésekkel 
egyidőben a mi kérdőívünk alapján Skóciában is 
lefolytatnak egy hasonló  vizsgálatot. (A kérdőív  an 
gol nyelvre fo rd ítta tása  és az E dinburgh-i Egyetem  
néprajzi tanszékére, valam int Theologiai F aku ltá
sá ra  való k iküldése m ár m egtörtént.) A  széles körű 
adatgyűjtés lehetőséget te rem t arra, hogy szám ba 
vegyük a fe lekeze tenkén t, társadalm i rétegenként, 
generációkén t különböző vallásos hitet, vallásgya
korla to t és érvényes etikai norm arendszert. C sak 
prekoncepcióink vannak  arról, hogy m indez táji és
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n em i kü lönbségeket is m utat. A  kérdőíves gyűjtés 
nyom án létrejövő je lenkori adatbázis lehetővé teszi, 
hogy az egyházi fo rrásokban  te tten  é rhető  hagyo
m ányos népi vallásosság je lenségeit összevessük a 
maiakkal.

V égezetül szólnunk kell arról a több  m int egy 
félévszázada, sokak által hangoztato tt és év tizeden
k én t ú jra m eg ú jra  ism étlődő kívánság b e te ljese 
déséről, am ely a rra  irányult, hogy a reform átus és 
m ás felekezetű  tanítóképzőkben, teológiákon ta n 
tárggyá legyen a néprajz és a népism eret. M unka- 
közösségünknek jó  része van abban, hogy ez az 
óhajtás a m egvalósulás küszöbéhez érkezett. B uda
p esten  a Theologiai A kadém ián  az 1992/93. tanév  
első félévében speciál kollégium  kere tében  az ELTE 
F olklór-tanszék m unkatársa inak  és az Egyházi 
N éprajzi Szekció tagjainak közrem űködésével m eg
indulhat ez az oktatás.

U gyancsak m unkaközösségünk kitartó, céltuda
tos m unkájának  az eredm énye a közeli napokban  
m eginduló posztgraduális ok tatás is. A  DK 1991. 
évi, augusztus p lénum án az Egyházi N éprajzi Szek
ció —  S za b ó  Lajos elő terjesztése alapján  —  fog
lalkozott a vallási néprajzi tém aköröknek  a teológiai 
akadém iákon való ok tatás lehetőségével és szük
ségességével, a társadalom tudom ányi tanszéken  
belül. A  m egbeszélés —  m elyen dr. M árkus  M ihály 
és dr. M észáros  István püspökök is részt vettek  
—  eredm ényekén t Szigeti Je n ő  vállalkozott arra, 
hogy a tém ával kapcso latban  egy részletesebb  ja 
vaslato t dolgoz ki, m elyet m egvitatásra ajánl n é p 
rajzos és teológus szakem bereknek. A kidolgozott 
terv-javaslat m egbeszélésére 1991 decem berében  
M átraházán  kerü lt sor Voigt Vilmos, Küllős  Imola 
(ELTE Folklór-tanszék), Pócs Éva, Barna G ábor 
(MTA N éprajzi K utató  C soport), Szigeti Jenő, M ol
nár A m brus (DK Egyházi N éprajzi Szekció) részvé
telével. Kósa  László (ELTE M űvelődéstörténeti T an 
szék), D an kó  Im re etnográfus, C sohány  János, 
B ölcskey  G usztáv  (D ebreceni Theologiai A kadé
mia) T enke  Sándor, L adányi S ándor (Budapesti 
Theologiai A kadém ia) szóban vagy írásban  eljut
ta tták  az értekezlethez a tervezettel kapcso latos vé
lem ényüket. Ezeknek a javasla toknak  figyelem be 
vételével az értekezlet javasla t-tervezete t dolgozott 
ki a p ro testán s teológiai akadém iák  tá rsa d a 
lom tudom ányi tanszékein  belül a vallási néprajzi 
tém akörök, illetve az egyházi nép ism eret posztg ra
duális oktatásához. A  tervezet indoklásában  a szer
zők m egállapítják, hogy a m agyar p ro testáns egy
házak önism eretének  R é v é sz  Im re óta em legetett 
gyenge pon tja  a kegyességtörténet vizsgálatának, 
tudom ányos rangú  fe ltárásának  hiánya. K eveset és 
rendszerte lenül tudunk  arról, hogy hogyan hittek, 
hogyan tisztelték  Istent, hogyan im ádkoztak és ü n 
nepeltek  hívő eleink. E nnek  tudom ányos hitelű  
v izsgálata nélkül egyházi önism eretünk, missziói 
erőfeszítésünk, gyülekezeti m unkánk gyönge, re n d 
szertelen  és esetleges lesz. E nnek  elkerülése végett 
szükséges olyan m agasabban  képzett szakem berek 
oktatása, akik alkalm asak ennek  a fe ladatnak  el
végzésére.
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A tervezet m eglepő gyorsasággal a m egvalósulás 
ú tjára  lépett. Az Evangélikus H ittudom ányi Egye
tem en a Theologiai Postgraduális T ovábbképző  
Tanfolyam  (1992. júl. 6 .-jú l. 31-ig) k ere tében  C ser
há ti S ándor teológiai tan ár szervezésében a „teo
lógia társadalom tudom ányai” m egnevezés a la tt sor 
kerül a népism eret, vallási néprajz posztgraduális 
ok ta tására  is.

Szám ot adva elvégzett m unkánkról, úgy érezzük, 
erőfeszítéseink gyüm ölcsöt terem tek. V állalko
zásunk —  hogy ez a m unkaközösség váltakozó lel
kesedésse l és létszám m al ugyan, de m a is m űködik, 
s hogy az elm últ h a t évben öt kö te tben  92 tanu l
m ányt publikált —  a m aga nem ében  egyedülálló, 
és b ízv ást e lm ondhatjuk , hogy fo rd u ló p o n to t j e 
le n t a m agyar vallási népra jz i, ezen  belü l a re 
fo rm átu s egyházi néprajzi és a népi vallásosság 
tudom ányos szintű k u ta tásának  és vizsgálatának 
tö rténetében .

T öbb m int 10 éves m unkánk eredm ényeiért, jó  
gyüm ölcseiért —  a határokon  túl élő m agyar te s t
véreink között végzett és végezhetett m unkáinkért 
is —  hálá t adva, köszönjük Isten  áldó segítségét. 
További m unkánkra  és m unkatársa inkra  kérjük  a 
mi U runk á ldásá t a 90. zsoltár 17. versével:

„És legyen az Úrnak a m i Is ten ü n kn ek
J ó k e d v e  m i ra jtunk, és a m i ke zü n k n e k
m unká já t te d d  állandóvá nékünk , és a m i
k e zü n k n e k  m unká já t te d d  állandóvá!”

M olnár A m b ru s
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Történelemszemlélet és válságai*

Egy neves p rofesszorunk  a század közepén re
form átus egyháztörténetünk előszavában írja, hogy 
m int az egyháztörténelem  főiskolai és egyetem i ta 
nítóját, sok kedves és fe le jthetetlen  em lék és ta 
pasztala t fűzi ebbéli m űködéséhez —  ugyanakkor 
nagyon lehangoló benyom ásokat is szerzett, m elyek 
azóta sem  oszlottak el. Ezek közül a legsúlyosabb
nak tartja, hogy reform átus egyházunk tö rténete  
m ég leendő  lelkészeit sem  érdekli olyan m értékben, 
ahogyan az em ber elvárná és te rm észetesnek  ta 
lálná... Egy olyan egyházban áll ez fenn, am ely négy 
évszázadon keresztül szinte folyton kereszthordozó  
egyház volt, s nagy súly helyeződött a „történelm i 
ö n tu d a tra”, így fö lö ttébb  indokolt lenne az é rd ek 
lődés. Bár az is igaz —  folytatja p rofesszorunk  —  
hogy bajos lenne buzgóbb érdek lődést várni, hogy
ha nem  m utatjuk  m eg a buzgóságnak azokat a for
rásait, m elyek gejzírként tö rtek  felszínre, hogy ott 
tisztítsanak, gyógyítsanak, term ékenyítsenek. Jézus 
K risztus örökéletre buzgó víznek kútfejéről beszél 
(Jn 4,14). Az egyháztörténet legfőbb titka, hogy m i
kor és hol tö r föl ú jra  m eg ú jra  az „Ö rök K útfőből” 
az „Élet Vize".1

Professzorunk helyzetfelm érése a m ai időkre is 
érvényes, s am ellett, hogy felism erjük lehangoló 
valóságát, engedelm es eszközeivé kell lennünk a 
gyógyító forrásnak, nem  szűnve m eg könyörögni az 
ének szavával: „É letnek vize nyiss m agadnak  u ta t”.

1) Pedig  a m últból a b izonyságoknak m icsoda 
fellege vesz körül! A  XVI. század tudós p réd ikáto ra  
B encéd i S zé k e ly  István 1559-ben  K rakkóban  ki
nyom tatja  az első m agyar nyelvű történelm et: K ró
nika ez világnak je les  dolgairól címmel, m eghatá
rozva tö rténe tírásának  szem pontjait, m elyek bizo
nyos értelem ben m a is helytállóak. Eszerin t „kik 
m agyarul olvasni tudnak, m egtudhatják  m iném ű je 
les szem élyek  következtének, m iném ű változások  
löt tenek... és m egérthetik, hogy ez világ nem  sze
rencsétő l bíratik, hanem  Istennek  gond vise léséb ő l”. 
A  történelm i m ű és író jának  tudós értékelője m eg
állapítja: Székely a H ern ád  völgyéből néz ki E uró
pába!2

1563-ban  Károlyi G áspár: K ét könyv c. műve 
foglalja össze Istennek  tö rténelm et form áló akara
tát, és m u ta t rá  M agyarország rom lásának  okaira.3

1631-ben  K ecskem é ti A lex is  János: D ániel 
könyvének m agyarázatában, valam i különleges h it
beli alapokon nyugvó történelem szem lélet jelenik 
meg. E nnek  lényege egyrészt a hitbeli determ ináció, 
sőt a predesztináció, m ásrészt az a form áló tényező, 
mely szerint az egyház a világi hatalom m al ellen
té tben  örök —  m int azt a tö rténelem  szám os pél
dája m utatja. Ezen kívül M elanchtonnal vallja, hogy 
a régi h istóriákat azért írták  meg: „hogy azokból 
az em berek  in tessenek  életöknek  m egjobbítására”.3

*Hozzászólás a pápai egyháztörténeti szaktanfolyamon, Pápa, 1992. május 
26.

Em líthetnénk m ég m ás p ro testáns talajon te r
m ett m agyar nyelvű vagy latinul írt történelm i m űve
ket, D ebrecen i E m b er  Pál, Baranyai D ecsi János, 
M agyari István, B udai Ézsaiás, vagy B udai Ferenc 
munkáit. Nagy volt az igény és a vállalkozási készség.

2) A  XX. század első felének a bevezetőben  idé
zett érdektelensége u tán  mit m ondjunk annak  m á
sodik feléről? K orszakunkban  olyan ideológia vált 
uralkodóvá, mely Isten- és em berellenes elm életet 
táp lált be a fejekbe, s anyagi érdekeltségével, frá
zisaival és dém onizm usával keríte tte  ha ta lm ába a 
lelkeket.

E ngels  írja: „a régi idealista  történetfelfogás nem  
ism ert anyagi é rdekeken  nyugvó osztályharcot... az 
új tények arra  kényszerítettek , hogy az egész tö r
ténelm et (az ősállapotok kivételével) új vizsgálat
nak vessék  alá, s akkor m utatkozott, hogy m inden 
eddigi tö rténet osztályharcok tö rténete  volt. A kor
szakok gazdasági viszonyainak term éke, s ezzel az 
idealizm ust kiűzték utolsó m enedékéből, a tö rté 
netfelfogásból...”.4

H azánkban  ennek  so rán  erőszakos küzdelem  
m ent végbe a reakciósnak, polgári filozófiának, ir
racionalizm usnak, idealistának  nevezett ideológiák 
ellen. Az új elm életnek a lukácsi ontológia képezte 
alapját, a m űvelődéspolitikában az aczéli m ódszer 
érvényesült. Ez az osztályharcos szem élet átszőtte 
a tudom ányt, az irodalm at, a m űvészetet, a gazda
sági és társadalm i életet. M ég a teológiát is átjárta, 
először az engedelm esség —  m ajd pedig  a szolgálat 
teológiájának speciális értelm ezésében. E gziszten
ciák tö rtek  ketté  az elviselhetetlen lelki nyom ás mi
att. Sokaknak konfliktusok sorozatát kellett végig 
élniök. M ásoknak lelkiism eretükkel kellett leszá
molniuk. N ém elyek visszavonultak búskom oran, 
nem  kevesen  elhagyták az országot. V oltak akik 
szintézisben, kom prom isszum ban k erestek  m egol
dást, m ás m unkaterü le te t választottak.

A  nyolcvanas években  kezdett kissé o ldódni a 
szellemi görcs, am ikor ném elyek felism erték  a ta r t
ha ta tlan  helyzetet, és szelídebb  hangokat is lehete tt 
hallani. „T örténelem szem léletünkben a m egelőző 
néhány  évtizedben olyannyira a tö rvényszerűségek
re ese tt a hangsúly, hogy m ögötte szinte eltűn t az 
ember...”5 E kkorra  azonban  m ár teljes volt a ka
tasztrófa. Az új nem zedékek  történetszem léletéből 
nagy álta lánosságban  nem  csak az em ber tűn t el, 
hanem  Isten  is. A  renaissance  kezdetérő l szóló 
egyik egyetem i e lőadást hallgató növendékek  m eg
kérdezték  az előadó tanárt: „miért ábrázolták  az 
olasz festők a nőket m indig csecsem ővel a karju 
k o n ?” —  nem  ism erték  a bibliai M áriát karján  a 
kis Jézussa l.6

3) E bben  az e listen telen íte tt és e ltö rténetie tlen í
te tt helyzetfelism erésben az Ige világossága ad  el
igazítást. E nnek  alapján  „M indeneket m egpróbál
ja tok : ami jó, azt m egtartsátok!” (I. T hess 5,21). To
váb b á  az a rem énységünk —  ami elődeinknek is,
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hogy „Isten... am íg választo ttainak szám a a tö rténeti 
lé tben  is teljessé nem  lesz, nem  hagyja a földön 
sem a világ és annak fejedelm e m artalékává lenni 
egyházát. A  prófé ták  nyom dokában  elküldött lel
kekkel ú jra  m eg ú jra figyelm ezteti: em lékezzél m eg 
honnét estél ki és térj meg!” (Jel 2,5).7

M ásrészt a világi tö rténettudom ányokkal foglal
kozók is keresik  a m egoldást, és az áldatlan  álla
potból való kivezető utat. A helyzetfelism erés arról 
beszél, hogy sok m inden k im arad t az u tóbbi évek 
tö rténeti kutatásaiból, továbbá, hogy van  „intellek
tuális alvilág”, és hogy a valóságos tö rtén e ttu d a t a 
történelem  szabadságában  van. A történeti m egkö
zelítés az a „közös alap”, ahonnan  m ás tudom ányok 
is m egközelíthetők, de a ku ta tás soha sem  lehet 
öncél. Ezek azok a lényeges szem pontok, m elyek 
visszaadják  m ind az egyháztörténet, m ind a nem 
zettö rténet jog talanul elvett m éltóságát.

R eform átus egyházunk tö rténete  is beletartozik  
nem  csak nem zettörténetünkbe, hanem  Isten  üdv
tervébe is. M agyar tö rténelm ünket m agunkénak 
valljuk nem csak  a reform ációtól kezdve, hanem  te l

je s  egészében. Isten  m egelőzően is m unkálta  sor
sunkat —  és m a is ezt teszi — , de nekünk  is m eg 
kell tenni, ami ra jtunk  áll. Ezt Kölcsey gondolatával 
foglaljuk össze:

„M inden  nem zet, a m ely  elm últ kora  
em lékeze té t sem m ivé  teszi 

vagy sem m ivé  ten n i hagyja, saját 
n e m ze ti lé té t gyilkolja m eg .”
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KRÓNIKA

Kálvin halálának három évszázados emlékünnepe 
és az első magyar Kálvin-életrajz

1864. m ájus 27-én volt Kálvin halálának  300. 
évfordulója. A  m agyar reform átusok  ünnepélyeken 
em lékeztek Kálvin Ján o sra  és a helvét reform ációra. 
Erre az alkalom ra hagyta el a nyom dát az első m a
gyar Kálvin-életrajz. U gyanebben  az évben az e r
délyi reform átusoknak  kettős ünnepük  volt: Kálvin 
halálának  jub ileum a és a reform átus vallás szabad  
gyakorlását biztosító to rdai országgyűlésé. Az E r
délyi Fejedelem ségben  1564-ben  a róm ai katolikus 
és az ágostai hitvallású evangélikus felekezet m el
lett, azokkal egyenlő szabadságjogokat nyert a hel
vét hitvallású evangélikus egyház. M indez egyálta
lán nem  volt m agától é rte tődő  a korabeli E u rópá
ban, ahol az „egy ország, egy vallás” eszm éje je 
gyében folyt a m ás vallásúak üldözése, ső t helyen
kén t va llásháborúkat is vívtak. Az erdélyi refo r
m átus egyház 1864-ben úgy em lékezett a nagy gen
fi reform átor halálára, hogy közben saját vallás
szabadsága 300  éves jub ileum át is m egülte.

I. A  m a g y a r  r e fo r m á tu s s á g  
K á lv in -e m lé k ü n n e p é ly e i

M agyarország sajátos történelm e 1881-ig nem  
te tte  lehetővé egységes országos refo rm átus egy

ház szervezését. A M agyar K irályság terü letén  
1864-ben  a reform átusok  négy autonóm  egyházke
rü letben  éltek. Az Erdélyi N agyfejedelem ség refor
m átus egyháza viszont országos egyházat alkotott, 
am ely azonban  teljesen  független volt a négy m a
gyarországi egyházkerülettől. 1541-ben  II. Szulej
m án szultán szakíto tta  ki M agyarország testéből E r
délyt, és te tte  a hozzá hű  m agyar király uralm a alatt 
K onstan tinápoly  vaza llus államává. A  török kive
rése után, 1690-től E rdély  perszonális un ióba k e 
rü lt a M agyar Királysággal, M ária T erézia nagyfe
jedelem ség  rang jára  em elte, de reunióra  csak 1868- 
b an  kerü lhete tt sor M agyarországgal. Kálvin János 
halálának  három százados évfordulóján teh á t öt 
nagy egyháztestben  gyakorolta  h ité t a több  m int
2,1 millió m agyar refo rm átus.1

A dunántú li egyházkerületi közgyűlés 1861-ben 
b izo ttság o t a lak íto tt, hogy dolgozzon ki ja v a s la to t 
K álvin ha lá la  n ap já n a k  h áro m század o s m éltó  
m egünnep lésére .2 A p é ld a  m agával ra g a d ta  a tö b 
bi eg y h ázk erü le te t is és m eg in d u ltak  az e lőké
szü le tek . A  kecskem éti egyháztanács m ár 1864 ele
jé n  úgy határozott, hogy abban  az évben  m ájus 27- 
én az o ttan i reform átus főiskola nagyterm ében  lep
lezik le Kálvin életnagyságú arcképét. Jún ius 5-én 
pedig  a konfirm áció és úrvacsoraosztás alkalm ával

234



adakozást h irdetnek  K álvin-alapítvány lé tes íté 
sére.3

A legnépesebb  egyházkerület, a tiszántúli, 1864. 
április 7 -1 2 . napjain  tarto tt közgyűlésén a rra  az 
á lláspontra  helyezkedett, hogy Kálvin halálának 
300. évfordulóját nem  ünnep lik  m eg a Tiszántúlon, 
m ert az ellenkezik Kálvin szellem ével.4 Egy világi 
lap tudósító ja  ezt úgy ad ta  hírül, hogy Kálvin vég
ren d e letben  m egtiltotta az em lékünnepélyt. A  Pro
testáns Egyházi és Iskolai L ap egyik cikkírója ezek 
u tán  feltételezte, hogy bizonyára addig  ism eretlen  
végrendelete  került elő Kálvinnak, mivel az ism ert 
végrendeletében  nincs ilyen tilalom.5 A  hivatalos 
cáfolat aztán eloszlatta a zavart. Kálvin szellemével, 
és nem  végrendeletével ta rto tta  e llen tétesnek  az 
ünnep lést az egyházkerületi közgyűlés.6

Az em lékünnep elhagyása kényelm es m egoldás 
volt, alighanem  ennek a valódi oknak palásto lására  
h ivatkoztak  Kálvin szellem ére a közgyűlési kü ldö t
tek. V olt a ko rtársak  között olyan is, aki helytele
n ítésé t írásban  is kifejezte, hiszen a négy m agyar 
egyházk erü le tb ő l egyedül a tiszán tú li n em  ü n n e 
pelt. U gyanaz a szerző  arról is h ír t ad o tt, hogy 
G en fb en  sem  lesz ünnepély. E lism eréssel adózott 
viszont annak  a ténynek, hogy a tiszántúli egyház
kerü let területén , D ebrecenben  lelkészkedő R évész 
Imre: „Kálvin élete és a kálvinizm us” cím en m ár 
m egjelentette  könyvét, ami a nyom da elhagyása 
előtt előjegyzésben elfogyott, úgyhogy m ásodik  ki
ad ásá t ígérte a k iadó .7 Egy hónappal később  aztán 
ugyanattó l a szerzőtől o lvashatunk  bő td ó sítá s t a 
G enfben  m égiscsak lezajlott K álvin-em lékün
nepélyről.

Széles körű  ünneplés volt a dunántúli egyház
kerületben. 1864 . m ájus 29-én  em lékeztek az egyes 
egyházközségekben Kálvin halálára. Az egyházke
rü let központi ünnepségére egyházkerületi közgyű
lésen  kerü lt sor, am elyre Barcs, H ont és K om árom  
m egye szám os egyházközségéből sokan  érkeztek 
Pápára. R észt vett a pápai ünnepségen  az ágostai 
evangélikus szuperin tendens is. N agy M ihály re 
form átus szuperin tendens m egnyitó és bezáró  b e 
szédén kívül prédikáció, és Kis János pápai teoló
giai tanártó l Kálvin Ján o s életéről előadás hangzott 
el. S te ttner Ignác lelkész felolvasta „Alkalmi óda 
Kálvin sírjá ra” című költem ényét. Az alkalm i óda  
m egírására  m ár jó  előre tö b b ek e t felkértek. M ind
erről nem  csupán tudósítást közölt az egyetlen m a
gyar nyelvű p ro testáns egyházi hetilap, hanem  a 
beszédek  és az óda egy 55 lap terjedelm ű füzetben 
ham arosan  m egjelent. A színvonalas beszédek  az 
idővel egyáltalán nem  takarékoskodva tisztelegtek 
a nagy refo rm átor em léke előtt. A  nem kevésbé te r
jede lm es óda  m éltóképpen  m egdicsérte Kálvint, és 
egyedül a türelem  hiányát hely telen ítette .9

A  R évkom árom ban ta rto tt em lékünnepre sok 
katolikus testvér (sic!) is m egjelent a fekete d rap é 
riával bevont reform átus tem plom ban, sőt közre
m űködött a jó rész t katolikusokból álló da lá rd a  is, 
ped ig  régen sok sérelem  érte  abban  a városban  a 
reform átusokat. H iányolja viszont a tudósító , hogy 
nem  hangzott el K álvin-életrajz.10

A dunam ellék i egy h ázk erü le t is közgyűlésen  
ta r to tta  m eg tem plom i em lék ü n n ep é ly é t 1864. 
m ájus 22-én. A  k o r egyik leg h íre seb b  és legegyé
n ib b  refo rm átus lelkésze, D obos János prédikált, 
m ajd  a kerü let szuperin tendense, T örök  Pál m on
do tt reform ációi em lékbeszédet. H ivatkozott arra, 
hogy a svájci egyházakban  m indig pünkösd  utáni 
első vasárnapon  em lékeznek m eg a reform ációról, 
mivel a reform áció m ásodik  pünkösd. M ajd cso
k o rb a  szedte a refo rm átus egyházat érin tő  három 
százados jubileum i esem ényeket. A  H eidelbergi 
K áté 1563-ban, a II. H elvét H itvallás 1564-ben tör
té n t  k iadásáró l, az 1 5 6 4 -b en  e lhu ny t K álvin J á 
nosró l, az 1563-ban  b e re k e sz te tt tr id e n ti z s in a t
ról és a je z su itá k  m ű k ö d ésérő l szólt. K ifejezte, 
hogy b á r  a re fo rm átu s egyház m ártír  egyház, an 
n ak  ellenére békességben  kíván élni az üldözők 
ivadékaival, m ert azok a re fo rm átu so k  k o rtá r
sa i.11

Az erdélyi reform átus egyház 1864. jún ius 6-án 
m egnyílt zsinatán  ta rto tt egésznapos K álvin-em lék
ünnepe t a zsúfolásig m egtelt kolozsvári Farkas u t
cai tem plom ban. Az egész ország készült az ü n 
n epre  és vett részt rajta. A püspök  im ádkozott, 
m ajd  N agy Péter kolozsvári lelkész p réd ikált az A p
C sel 5 ,38-39 versei alapján. A  tudósító  szerin t ön
m agát m últa felül. „Egy koporsó és egy bölcső áll 
e lő ttünk” —  kezdte beszédé t N agy Péter. A ko
porsó  Kálviné, a bölcső  pedig  azé a törvényé, 
am ellyel 1564-ben az erdélyi országgyűlés biztosí
to tta  a reform átus egyház szabadságát. B odola Sá
m uel püspök Kálvin János életéről és főbb tan ítá 
sairól ta rto tt előadást. D élu tán  Benkő Ján o s p e te r
laki lelkész p réd ikált a reform átori m agvetés a ra tá 
sáról és aratóiról. Bocskai István, B ethlen G ábor, 
R ákóczi G yörgy reform átus erdélyi fejedelm et ál
líto tta  például. Az ünnepségen  elhangzott beszé
d eket ham arosan  k iad ták  önálló füzetben, m elynek 
tiszta bevételét a K álvin-alapítvány jav á ra  fo rd íto t
ták .13

É rd e k e s  tu d ó s ítá s t ta lá lu n k  a m ikolai K álvin- 
ünnepély rő l. A helybeli le lkész a R ó m a 12,11 
a lap ján  K álvin é le tra jzá t m o n d ta  el, a gyülekezet 
p ed ig  két, a rra  az a lkalom ra  sze rze tt é n e k e t é n e 
kelt. A zsúfo lt tem p lo m b an  a szo m széd  község  
re fo rm á tu sa i m e lle tt róm ai és görög kato lik u so k  
és iz rae liták  is vo ltak . Az ad ak o zás a m oldvai és 
hav asa lfö ld i m agyar re fo rm átu so k  ré szé re  tö r
té n t .14

A Pro testáns Egyházi és Iskolai Lap nem  csupán 
azzal vette  ki részét a K álvin-ünnepségekből, hogy 
tudósíto tta  az esem ényeket és helyt ado tt a R évész 
Imre: Kálvin élete és a kálvinizm us című könyve 
körül k ibontakozott és hónapokig  ta rto tt vitának, 
hanem  saját vezércikkel adózott Kálvin em lékének 
1864. m ájus 22-i szám ában. É letrajzot nem  közölt, 
hanem  Kálvin szellem ének tiszteletét, ugyanakkor 
betűinek elvetését taglalta. K ülönösen a p rae 
destinatio t tám adta. G enfben  sem  kötelezők Kálvin 
tanai. M eghalad ta  azokat az idő. A ztán  leközölte 
K álvinnak I. Ferenc francia királyhoz in tézett leve
lét az Institu tióból.15
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2. A z  e l s ő  m a g y a r  K á lv in -é le tra jz  
é s  a n n a k  h a tá sa

A  XVI. század végén a m agyar etnikum  túlnyom ó 
többsége a II. H elvét H itvallást követte. Je len tős an
titrin itárius k isebbség  létezett azonban, míg a róm ai 
katolikus m agyarság szám aránya 10%  alá süllyedt, 
a lu teránizm us pedig  gyakorlatilag eltűnt a m agyar 
anyanyelvű lakosság köréből. Az 1556-os kolozs
vári hitvita ó ta egyenesen m agyar vallásnak nevez
ték  a reform átust. M égis az Institutio  m agyar for
d ításban  csupán  1624-ben je len t meg. A lelkészek
nek nem  volt szükségük fordításra, ők latinul ol
vasták. A  fordítás a művelt, de Kálvin latinságával 
nehezen vagy egyáltalán nem  boldogulóknak ké
szült. 1864-ig kellett várni arra, hogy kézbe lehes
sen venni az első m agyar nyelvű K álvin-életrajzot, 
R évész Im re: „Kálvin élete és a kálvinizm us. E m 
lékül a nagy refo rm átor halála évének három 
százados fo rdu la tára” cím en.16 Ez a könyv is a m ű
velt nagyközönség részére  született. E lőszavában 
m egad ta  a szerző forrásainak  jegyzékét, am iből ki
tűnik, hogy Kálvin összes m űveit és k iadott leve
lezését is használta. Sorszám m al ellátva 22 k iad 
vány bibliográfiai leírását találjuk. Ezek életrajzi fel
dolgozások. A  szövegben azonban  nem  alkalm azott 
jegyzeteket, és sajnos a hosszabb-rövidebb  szó sze
rinti idézetek  fo rrása  sincs feltüntetve. R évész tá r 
gyilagos történészi stílusban írt, de Kálvin iránti 
szim pátiáját nem  fo jto tta  el. Kritizálta viszont Kál
vin tü relm etlenségét és hevességét. A  kizárólagos 
teológiai igazság b irtok lásának  m eggyőződése te r
m észetesen  nem  csupán Kálvin, hanem  korának  je l
lem zője volt.

M integy tíz évet dolgozott R évész Im re a Kál
vinról és a kálvinizm usról szóló könyvén.12 Ezen 
időben  R évész kom oly történészi, főleg egyházjog- 
tö rténészi tap aszta la tra  te tt szert. A jogászi m eg
határozottságú  teológus Kálvin genfi egyházpoliti
kai harcait R évész azért é rte tte  m eg és tu d ta  nagy 
szakm ai biztonsággal és em pátiával ábrázolni, m ert 
m aga is szerzett bizonyos m értékben  hasonló  ta 
pasztalatokat. A  m agyarországi protestánsoknak egy
házi autonóm iájukért az osztrák  neoabszolutizm us 
ellen vívott évtizedes (1850-1860) küzdelm ében ő 
volt a fő elméleti és gyakorlati tanácsadó. Ez az el
lenállás az au tonom isták  győzelmével végződött.18

R évész könyve két nagy részre  tagolódik. 53 fe
jeze t szól Kálvinról, hat fejezet pedig  a kálvinizm us 
általános jellem zéséről, a praedestinatioró l, az ú r
vacsoratanról, az istentiszteleti és szertartási, egy
házalkotm ányi kérdésekről, végül a kálvinizm usnak 
az állam életre gyakorolt befolyásáról.

Alig szárad t m eg a nyom dafesték  a „Kálvin élete 
és a kálvinizm us” című könyv lapjain, m áris a tu 
dom ányos élet három  rangos férfiúja recenzeálta  
azt. 1864. április 24-én  je len t meg a P ro testáns 
Egyházi és Iskolai L apban  F arkas Jó zse f pesti re 
form átus egyháztörténész p ro fe s s z o r  terjedelm es 
könyvism ertetésének  első közlem énye. Ez a liberá
lis teológiai beállíto ttságú tudós a legnagyobb elis

m erés hangján ism ertette  és m élta tta  a könyvet. 
K iem elte annak  korszakalkotó  jelen tőségét. M ég a 
Servet-ügyről íro tt egyetlen m ondatában  is liberális 
vo ltát m eghazudtolva úgy nyilatkozott, hogy Servet 
kivégzésében k isebb Kálvin bűne, m int ko ráé .19

H eiszler Jó zse f sárospatak i teológiai tan á r 1864. 
m ájus 5-én keltezett recenzióját az évente tíz fü
zetben  m egjelent Sárospatak i Füzetek című teoló
giai fo lyóiratban közölte. H eiszler a közvetítő  teoló
giai irányhoz tartozott, akárcsak  R évész Im re akkor, 
és ő is Hegel filozófiáját követte. Az akkori szoká
sokat tekintve rövid b írá la tában  lelkesen értékelte  
R évész könyvét, m int ami éppen idejében  je len t 
m eg a keresztyénellenes könyvek á rad a tán ak  el
lensúlyozására. R enan: "Jézu s  élete” című m unká
jáb an  kím életlenül te tte  kérdésessé  a K risztusban 
történelm ivé lett szám os keresztyén szent igazsá
got. Isten  akarta, hogy R évész segítségével akkor 
tám adjon  fel Kálvin közöttük, „m időn a tagadás 
szellem e —  ezen újkori világliberalizm us —  annyi 
szíveket s annyi tanszéket vívott ki.” D icsérte a 
szerző történelm i tárgyilagosságát, aki b á r szereti 
Kálvint, m égis rám uta t hibáira. K ifogásolta H eiszler 
József, hogy R évész Im re az am boisei összeeskü 
v ést vallási je llegűnek  tarto tta , továbbá hogy a szö
vegben lévő idézeteknél nem  ad ta  m eg a forrást. 
A zt k íván ta  H eiszler, hogy ezt a könyvet a refor
m átus családok  a Szentírás m ellett tartsák . „Kálvin 
nem  állhat soha m áshol, m int a Szentírás m ellett. 
S am ely házban  a Szentírás tiszteltetik, ott m eg kell 
nyílnia az a jtóknak és szíveknek Kálvin előtt is, 
h ad d  legyen a reform ált háznak  ism ét vezetője 
azon férfiú, ki egykor G enfben  a keresztyén csalá
dot te rem tette .”

A  harcos liberalizm us oldaláról Szilágyi Ferenc, 
volt kolozsvári reform átus kollégium i történelem - 
és klasszikafilológiai tanár, a m agyar T udom ányos 
A kadém ia levelező tagja ké t hosszú tanulm ányban  
foglalkozott a „Kálvin élete és a kálvinizm us”-sal.2 1 
Szilágyi m élta tta  Révészt, am iért m egírta Kálvinról 
könyvét és éppen akkor, am ikor a tiszántúli egy
házkerület nem  ünnepelte  m eg Kálvin halálának 
évfordulóját. K ritikájának szinte egész tüze a Ser
vet-ügy m iatt zúdult R évészre. Servet m áglyahalá
láért egyértelm űen Kálvint okolta. Á llításait Barni 
könyvével tám aszto tta  alá és érték te lennek  nevezte 
Felix B ungener Kálvinról íro tt könyvét (Calvin. Sa 
vie son oeuvre et ses écrits. Paris, 1862), m elynek 
szerinte R évész túlzottan  hitelt adott, holott Servet 
m egítélésében B ungener Kálvin jav á ra  elfogult. K ü
lönben  sem  érdem es R évésznek annyira ragasz
kodn ia  Kálvinhoz, hiszen G en f sem  teszi m ár azt.

R évész ké t tanulm ányban  válaszolt Szilágyinak. 
Ism erte, de nem  értékelte  fölöttébb Barni művét. 
(Barni és könyve nem  szerepel a „Kálvin élete és 
a kálvinizm us” forrásm unkáinak  sorában.) V édel
m ében  vette  viszont B ungener m űvét, holott a „Kál
vin élete és a kálvinizm us” bibliográfiájában bírálta  
azt egyéni elm élkedései és színezései m iatt.22

R évész Im re K álvin-életrajzának ha tásá t m u ta t
ja, hogy az érdek lődést annyira felkeltette, hogy 
1864-ben két k iadást ért meg. L iberális körökben
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sem  válto tt ki m indenkiben  elutasítást, h iszen F ar
kas Jó zse f pozitívan értékelte. Fleiszler vélem ényét 
az o rtodox  reform átusok  is osztották, ők akkor m ár 
részben  m aguk közé szám ították  R évész Im rét. A 
„Kálvin élete és a kálvinizm us” R évész végleges és 
ha tározo tt teológiai fo rdu latának  bizonyítéka. 
1862-ben  m ár eltávolodott korábbi elvbarátaitól, a 
liberálisoktól. Coquerel, A dolphe M onod, F. W . R o 
bertson  és Spurgeon  préd ikáció t olvasta és azokból 
akart egy füzetet kiadni. Közvetítő teológiai állás
pon to t foglalt el, de a K álvinnal való intenzív fog
lalkozás során  m egérte tte  és elfogadta Kálvin teoló
giáját.

1864-ben  je len te tte  m eg R évész R obertson  p ré 
dikációinak első kö te té t m agyarul, am it 1867-ben 
a m ásodik, 1869-ben a harm adik  kö te t követett. 
Elm élyül R évész kapcso la ta  a Skót S zabadegyház
zal, annak  pesti m issziójának vezetőjével, John  
D uncan-nel, aztán tagja lett az E vangelical A llian 
cenak, az m agyarországi m egbízottjává ak arta  m eg
nyerni Révészt. K örnyezetében R évész a h itvallá
sos reform átus h itébresztés skót-angolszász m intáit 
propagálta. Egy csendes lelki éb redés bontakozott 
ki a debreceni teológián R évész leghűségesebb  ta 
nítványa, lelki gyerm eke, Balogh Ferenc egyháztör
téneti p rofesszor m unkálkodása  segítségével. R é
vész 1881-ben h unyt el, de A braham  K uyper  kál
vinizm usa nem  rag ad ta  m agával.23 A  m agyar bel
m isszió aty jának ta rto tt Szabó  A ladár b udapesti 
teológiai p rofesszor érettség i u tán  olvasta a „Kálvin 
élete és a kálvinizm us”-t, és annak  h a tásá ra  úgy 
döntött, hogy D ebrecenbe, R évész Im re városába  
m egy teológiát tanulni, hogy Kálvinhoz hasonlóan 
az evangélium  szolgálatára szentelje életét. Végül 
a budapesti teológiára került, de Kálvin és R évész 
Im re ú tm utatásához élete végéig hű  m arad t.24

A „Kálvin élete és a kálvinizm us” 1909-ben, Kál
vin szü letésének  400  éves jub ileum ára  harm adik  
k iadásban  is m egjelent. Egy R évész Im re-alapít
vány fedezte a költségeket. Balogh F erenc ad ta  ki 
alapos tanulm ány kíséretében . A ddigra  m ár több 
K álvin-életrajz szü letett m agyarul, te rjedelm esebb  
is és m odernebb  is, de R évész Im re könyve akkor 
is sikert aratott.

D ebrecen, 1992. augusztus 14.
dr. C sohány János
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ugyancsak egyháztörténész unokáját ifj. Révész Imrének. — 18. Uo., Ré
vész Imre (ifj.): Fejezetek a Bach-korszak egyházpolitikájából. Budapest, 
1957. (Értekezések a Történeti Tudományok Köréből. US. 2-3.); Csohány 
János: A magyarországi protestánsok abszolutizmus-kori bécsi kormányi
ratok tükrében. Budapest, 1979.; Uő.: A Habsburg-önkényuralom változá
sai. =  Confessio 1979. évf. 3. sz. 65-77.; Uő.: Révész Imre a polgárosodá
sért az önkényuralom idején. In.: Forradalom után — kiegyezés előtt. A ma
gyar polgárosodás az abszolutizmus korában. Szerk.: Németh G. Béla. Bu
dapest, 1988. 391-403.; 608-609.; Ld. még az 1-es jegyzetben közölt mű
vet. — 19. Farkas József: Kálvin élete. =  PEIL 1864. április 24. 555-558.; 
május 8 . 591-597.; Farkas József később maga is írt könyvet Kálvinról The
lemann nyomán: Kálvin élete. Pest, 1871. — 20. Heiszler József: Még egy
szer Calvin ünnepély. =  PEIL 1864. május 15. 616-621.; Uő.: Calvin és Ser
vet. = PEIL 1864. június 19. 785-791., 817-824. — 22. Révész Imre (id.): 
Néhány szó Kálvinról. =  PEIL 1864. május 19. 687-690.; Uő.: Történelmi 
tájékozódás Kálvin és a kálvinizmus ügyében. =  PEIL 1864. július 17. 917-
921., július 24. 947-950.; július 31. 986-991., augusztus 14. 1049-1051., au
gusztus 21. 1080-1085., augusztus 28. 1117-1120., szeptember 4. 1155—
1158., szeptember 11.1177-1185. — 25. Révész Imre (ifj.): Révész Imre élete 
1826-1881. Debrecen, 1926., Csohány János: Magyar protestáns egyház- 
történet 1849-1918. Debrecen, 1973. 82-95., Uő.: A XIX. századi magyar 
református ébredés debreceni ága. =  Református Egyház 1974. 9. sz. 193— 
197.; Koncz Sándor: Hit és vallás. A magyar református vallástudományi 
teológia kibontakozása és hanyatlása. Debrecen, 1942. 110-198. — 24. 
Szabó Aladár (id.): Kegyelem által. Gödöllő, 1941. 24., 26-27.

Megemlékezés egy régvolt teológiai főiskoláról

E löljáróban m egértést és elnézést kell kérnem  
az O lvasótól, ha  ez az írásom  talán  kissé szubjek
tívnek, szem élyhez kö tö ttnek  tűnik. Ugyanis egy 
olyan intézm ényről szeretnék  m egem lékezni, 
am elynek rövid m űködésében  szem élyes részem  
volt: az egykori budapesti G örög K eleti H ittudo
m ányi Főiskoláról.

Ezt a tan in tézete t éppen  ötven évvel ezelőtt,
1942-ben  hozta létre az akkori M inisztertanács,

fenn tartó ja  pedig  a G örög K eleti M agyar Egyházi 
A lap volt, am elyet a Vallás- és K özoktatásügyi M i
nisztérium  kezelt. Jó llehet 1941-től egy korm ányzói 
rendele tte l lé tesíte tt egyházi főhatóság  m űködött az 
országban, a bizonytalan egyházjogi helyzetű m a
gyar és ruszin „egyházrészek” szám ára, a főiskola 
feletti felügyeletet nem  az, hanem  a Vallás- és Köz
oktatásügyi M inisztérium  gyakorolta. Ez abból a 
m eggondolásból volt szükséges, hogy a főiskolára
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m ás nem zetiségű és egyházjogi s tá tu sú  hallgatók 
is be ira tkozhassanak, m int például a délvidéki szer- 
bek, akiknek az országban volt ugyan püspökük, 
de nem  volt saját teológiájuk. É szak-Erdélyből a 
főiskola nem  várt jelen tkezőket, mivel K olozsváron 
rom án teológia m űködött.

A  budapesti fő iskolába a kultuszm iniszter négy 
rendes tan á rt nevezett ki, akik közül egy —  rajta  
kívül álló okból —  ham arosan  lem ondott tanári ál
lásáról. M arad t tehá t három : Popovits István, 
Sztankaninec G yörgy és e sorok írója. R ajtuk  kívül 
öt m egbízott előadó-tanár is tan íto tt a főiskolán, 
köztük Pákozdy László M árton, a későbbi refo rm á
tus teológiai professzor.

A  főiskola 1942 m ájusától 1944 jún iusáig  három  
tanévet fejezett be, olym ódon, hogy az első és a 
m ásodik között jó fo rm án  nem  tarto tt szünetet, h a 
nem  csak 1943 nyarán.

Az első tanévben  25 hallgató iratkozott be, a 
m ásodikban  további 11, a harm adikban  ú jabb  14. 
Időközben 1944 jún iusáig  az eredetileg  beira tko
zottak létszám a m eglehetősen lem orzsolódott, úgy
hogy a három  évfolyam összlétszám a 38 volt.

N em zetiség  szerint a teológusok többsége k ár
pátaljai ruszinokból állt, a több iek  m agyarok és dél
vidéki szerbek  voltak. Egy részük  m ár ko rábban  
tanult szerbiai középfokú szem inárium okban, n é 
hányan  közülük be is fejezték ottani tan u l
m ányaikat, m ások gim názium i érettségivel, sőt 
egyetem i diplom ával kerü ltek  a főiskolába. A k ad 
tak  köztük többen, akik csak azért kérték  felvéte
lüket, hogy m int papjelö ltek  elkerüljék a katonai 
behívót. A tanárok  tisz tában  voltak ezzel, de egy
m ás közt sem  beszéltek  róla.

N em  is lett volna tanácsos, hogy ez k itudódjék, 
hiszen a főiskolának kezdettő l fogva am úgy is szá
m os ellensége volt, akik különféle rágalm akat te r
jesz te ttek  róla. K ülönösen akkor keveredett a főis
kola gyanúba, am ikor két kárpátaljai hallgatóját, két 
testvért, 1944 tavaszán te tt o tthoni látogatásuk  al
kalm ával kivégezték. E rre  az szolgáltatott okot, 
hogy szovjet ejtőernyősök véletlenül éppen  az ő 
családi házukban  kerestek  m enedéket. (Az esetből 
kifolyóan később  nekem  is m eggyűlt a bajom , am i
kor 1944 decem berében  a nyilas politikai ren d ő r
ség „partizánok k iképzéséért" vont felelősségre.)

A főiskola tan terve  m agában  foglalta az összes 
szokásos teológiai tan tárgyakat. T öbb letkén t szere
pelt a tan tervben  az egyházi-szláv nyelv, az egyházi 
ének, a filozófia, a pedagógia, a gazdaságtan, a m a
gyar jogi alap ism eretek  és az anyakönyvi jog.

A tanárok  és a hallgatók összetételéből is nyil
vánvaló volt, hogy a főiskola egyik fontos céljául
—  a lelkészképzés m agától é rte tődő  teendő in  túl
—  azt tűzte ki, hogy tudatosítsa , m unkálja a kü 
lönböző nem zetiségű hazai orthodoxok együvétar
tozásának  eszm éjét, am ire nem  csak akkor volt, h a 
nem  m ég m anapság  is szükség lenne. M ásik cél az 
volt, hogy a m agyar nyelvű és nem zetiségű or
thodoxok is elnyerjék a többiekkel való kánoni és 
anyanyelvi egyenjogúságot ebben  az országban. E z
zel egyidejűleg arra  is tö rekedett, hogy az orthodox

szertartáskönyvek  m agyarra  ford ítása  és a m agyar 
nyelvű orthodox  teológiai irodalom  elind ítása révén 
ism ertté  tegye az addig  m eglehetősen  hom ályba 
burkolt o rthodoxiát az ország szélesebb nyilvános
sága előtt. M indezt a háború  utolsó éveiben, az ak
kori zavaros, zaklato tt körülm ények közepette  akar
ta  keresztülvinni. H ogy erre a roppan t nehéz fel
ad a tra  a rendkívül kedvezőtlen  feltételek m ellett 
is vállalkozott, arra  nincs m ás m agyarázat, m int ta 
nárainak  őszinte m eggyőződésből fakadó  lelkesült
sége, am ely m ost utólag, fél évszázad távlatából, 
akár naivságként is felfogható.

M inthogy ebben  a le lkességben  m a sem  találok 
sem m i kivetni valót, h ad d  idézzek néhány  részletet 
a m ásodik  tanév  végén, 1943. jún ius 29-én  m on
do tt évzáró beszédem ből:

„Hogy az összevont két tanév  m ilyen erőfeszítést 
igényelt m ind a tanároktól, m ind a főiskola növen
dékeitől, azt csak m ost, a becsü letesen  elvégzett 
m unka jó leső  tu d a táb an  vagyunk képesek  felfogni. 
Elég, ha  figyelem be vesszük azt, hogy n ö v en d ék e
ink egy része m int idegen anyanyelvű, jó id e ig küsz
köd ö tt a m agyar nyelv nehézségeivel, úgyhogy az 
előadások  m enetét a tanároknak  ehhez a körül
m ényhez kellett igazítaniok. A tanárok  és a növen
dékek közötti viszony ugyanis m indjárt az első pil
lanattó l kezdve sokkal bensőségesebb  volt annál, 
sem hogy a tanárok, a nyelvi nehézségekkel nem  
törődve, az elvégzendő tananyag  form ális e lőadá
sával úgy gondolták  volna, hogy kötelességüknek  
azzal m ár eleget is tettek. A  másik, ta lán  m ég n a 
gyobb nehézség  abban  állt, hogy m agyar nyelvű gö
rögkeleti teológiai tudom ányos irodalom  hiányában, 
a tanároknak  különböző idegen nyelvű teológiai 
könyvek alapján  kellett tanítaniok, am elyek éppen 
rendelkezésükre  álltak...”

„A budapesti G örög K eleti H ittudom ányi Főis
kolának kettős a feladata. Az első nagy fe ladat az, 
hogy a különböző anyanyelvű hazai görögkeleti 
papjelö ltek  között fe lébressze az összetartozás é r
zését, a m ásik pedig, hogy a következő papi n em 
zedék m ásm ilyen legyen, m int amilyen az eddigi 
volt.”

„Az első fe ladato t a főiskola úgy akarja  m egol
dani, hogy kapu já t m egnyitja m inden  a rra  érdem es 
görögkeleti ifjú előtt, tek in tet nélkül arra, hogy az 
illető m ilyen nem zetiségű és anyanyelvű. A m ikor 
azután ezek az eddig  egym ásnak idegen ifjak m eg
ism erkednek  egym ással, és a közös intézeti élet, 
közös im ádságok, közös étkezések, közösen eltöl
tö tt vidám  órák egyszerű kollegiális bará tságukat 
testvéri együvétartozássá kovácsolják, észreveszik, 
hogy szétszak íthatatlan  kapocs fűzi őket egym ás
hoz: ez pedig  nem  m ás, m int a közös ősi hit: az 
orthodoxia...”

„Főiskolánknak teh á t az a fe ladat ju to tt osztály
részül, hogy kitöltse a hazai görögkeleti egyházak 
között tátongó mély szakadékokat, és hogy a ráb í
zott új pap i nem zedéket új és igazabb u tak  felé 
irányítsa. Ezt a fe ladato t a főiskola úgy igyekszik 
m egoldani, hogy teljesen elválasztja az egyházi k é r
dést a nem zetiségitől. É b ren  ta rtja  növendékeiben

238



az orthodoxiához való közös tartozásuk  tudatát, 
m egtanítja  őket az o rthodox hit örök igazságaira 
és az o rthodox  nép lelki vezetésére és gondozásá
ra... Itt a fő iskolában m indenki annak  vallhatja  m a
gát, ami; olyan, nyelven beszélhet, am ilyenen éppen 
akar; soha  senkinek senki részéről nem zetisége 
vagy anyanyelve m iatt sem  kivételezésben, sem 
gáncso lásban  nem  volt és nem  is lehet része. V i
szont a főiskola m ódot nyújt m indenkinek, hogy 
—  am ennyiben nem  tu d  —  m agyarul is tökéletesen  
m egtanuljon, am inek később  is nagy haszná t fogja 
venni.”

„A m ásik feladat összefügg az elsővel. U gyanis 
közism ert tény, hogy különösen a m agyar és a ru 
szin egyházrész nagyon érzi a teológiailag képzett 
papság  hiányát. E zekben az egyházrészekben túl
nyom ó részt olyan papok  m űködnek, akik teológi
ával sohasem  foglalkoztak, úgyhogy m ár szinte 
öröm m el vagyunk kénytelenek fogadni az olyan p a 
pokat, akik m agasabb  fokú képesítésüket m ás fa
kultásokon szerezték, legyen az filozófiai, jogi, or
vosi vagy állatorvosi, vagy akárm ilyen m ás. Mégis 
azt hiszem, hogy a teológiát nem  végzett m agasabb  
képesítésű  papok  a nép  lelki vezetése szem pon t
jáb ó l nem  sokkal állnak felette az egyszerű, csak 
elem i iskolát végzett észak-m agyarországi p ap o k 
nak, akik a hozzájuk hasonló  híveikkel jó b an -rossz
ban, öröm ben, bánatban , nyom orúságban  egyaránt 
osztoznak, s ezáltal olyan bensőséges, testvéri vi
szonyba kerü lnek  az egyszerű néppel, am ely vi
szonyt nehezen  pó to lhat bárm ilyen világi egyetemi 
fakultás elvégzése.”

„Főiskolánk olyan fe ladato t is vállalt m agára, 
am elyet m ár réges-rég m eg kellett volna oldani: 
m eg kell tanítani a jöven d ő  hazai görögkeleti p a 
pokat a közös haza iránti hűségre, szere te tre  és 
ragaszkodásra”... „Nem  politikai eszközökkel és 
nem  rábeszéléssel és szillogizm usokkal akarjuk  ezt 
a szen t célt elérni, hanem  csak egy eszközzel, 
am elyben m inden keresztyén  szív egyform án hisz, 
és am ely m ár sok csodát tett. Ez pedig  a szeretet. 
A  krisztusi szerete t a legerősebb  fegyverünk, 
am ellyel ebbe a küzdelem be indulunk; ugyanaz a 
szeretet, am ely nélkül a nagy A postol szavai szerint 
csak ’zengő érc és pengő  cim balom ’ vagyunk. E nnek 
a szere te tnek  a szellem ében akarjuk  az elkövetke
zendő új pap i nem zedéket fölnevelni és ú tjára  bo
csátani.”

A  három  tanév  alatt a főiskola tanára i —  az ok
tatási-nevelési m unkán  kívül —  a lehetőségekhez 
kép est igyekeztek lerakni a m agyar nyelvű o rtho
dox teológiai irodalom  alapjait is. Ez idő  alatt tehát 
k iad tak  egy könyvet a m agyarországi orthodoxia  
tö rténetérő l, szervezéséről, ké t főiskolai évkönyvet 
14 tanulm ánnyal, am elyek különlenyom atban  is 
m egjelentek, továbbá az egyetem es egyháztörténet 
első kötetét, valam int A ranyszájú  Szent János Li
turg iájának  új m agyar fordítását. Az o rthodox  teo 
lógiai és liturgikus irodalom  további m agyar nyelvű 
publikálását a háború  u tán  —  a közben m egszűnt 
H ittudom ányi Főiskola helyett —  a B udapesti G ö
rög K eleti T udom ányos Intézet, m ajd  a M agyar

O rthodox  A dm inisztra túra  folytatta. Jó llehet az 
u tóbbiak  kiadói tevékenysége m ár idő tartam ánál 
fogva is jóval nagyobb lett, az egykori G örög Keleti 
H ittudom ányi Főiskola ezirányú m unkájának  ú ttörő  
szerepe v ita thata tlan  m aradt.

A  főiskola további m űködését 1944 őszén lehe
te tlenné te tte  a had i helyzet alakulása, valam int az 
is, hogy épületét m ég a rem élt negyedik  évfolyam 
m egkezdése előtt egy ném et páncélos alakulat p a 
rancsnoksága elfoglalta. (Bár nem  tartozik  szorosan 
a tárgyhoz, hozzáteszem , hogy egyidejűleg o tt re j
tegették  a nácik a m ég illegalitásban levő Szálasi 
F erence t és közvetlen környezetét.)

Ezektől eltekintve a főiskolát egyéb tám adások  
is érték. Egyesek azzal vádolták, hogy a nem zetiségi 
diákok elm agyarosítására törekszik, m ások  pedig 
ennek  éppen  az ellenkezőjével: hogy a m agyar nö
vendékeit elszerbesíti, eloroszosítja és elrom ánosít
ja  (!); és hogy állam ellenes elem ekké neveli őket. 
Az u tóbbi vádak  voltak veszélyesebbek, m ert 1944. 
szep tem ber 23-án —  am ikor a főiskola m ár nem  
is m űködött —  az Ö sszetartás cím ű szélső
jobbo ldali újság hosszabb  cikket közölt „M entsük 
m eg a görögkeleti m agyarokat” címmel. E bben  a 
H ittudom ányi Főiskolával kapcso latosan  a követ
kezőket írta:

„A görögkeleti egyháznak B udapesten  van teoló
giája. E rre  évente 40 növendéket vesznek fel. E zek
n ek  a növendékeknek  a többsége oláh és szerb, 
de van közöttük orosz is. A  m agyar je len tkezőket 
különböző ürügyek alatt elutasítják. A tan ítási nyelv 
a szerb és orosz. A  tan áro k  ugyancsak idegen szár
m azásúak. A  teológia jelenlegi rek to ra  nem  is pap. 
Egy egészen fiatal civil em ber, aki félig szerb  ere 
detű. A  növendékek  ingyen ellátásban és tand íj
m entességben  részesülnek. És m indez a m agyar ál
lam  pénzén. Itt nevelik és dédelgetik  a m agyar ál
lam  ellenségeit, akik azután kikerülve az életbe, p lé
bániájukon fejtik ki állam ellenes tevékenységüket.”

Sem  m ódja, sem  lehetősége nem  volt, sem ér
telm e nem  lett volna v itába  szállni a cikkben leírt 
rágalm akkal. Á m  az 1944. ok tóber 15-i nyilas puccs 
után, nyilvánvalóan a cikk sugalm azóinak feljelen
tése  alapján, decem ber 5-én a politikai rendőrség  
le tartóz ta tta  Popovits Istvánt és e sorok íróját. (H ar
m adik  tanártársunknak , Sztankaninec G yörgynek 
sikerült időben eltűnnie.) Az egyetlen kihallgatás 
so rán  (még a Sváb-hegyi Lom nic panzióban) a nyo
mozó csak azt firtatta: „hogyan képeztünk  ki a főis
kolában  a partizánokat”. H iábavaló volt a véd ek e
zés, hogy sajá t katonai k iképzésem  is m indössze 
a kéthavi tábori-lelkészi tanfolyam  volt (Popovits 
Istvánnál m ég az sem) — S opronkőhidára  vittek, 
m ajd  onnan  1945. m árciusának  végén N ém eto r
szágba deportá ltak  bennünket.

M int em lítettem , a m ásodik  világháború  u tán  a 
főiskola m ár nem  folytatta  m űködését, mivel annak 
az ú jra m egk isebbedett országban m ár nem  volt 
reális alapja.

A  budapesti G örög K eleti H ittudom ányi Főiskola 
m indössze három  tanévre  k iterjedő  m űködéséből 
—  a néhány  k iado tt könyvön kívül —  csak a szép
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em lék m arad t meg. N em  csak egykori tanára inak  
és a későbbi lelkészi szolgálatban lépett d iákjainak 
szívében, hanem  azokéban is, akik a háború  u tán  
m ás életpályát választo ttak  ugyan, de az A lm a M a
tert nem  felejtették  el. K özvetlenül a háború  u tán  
többen  a ha tá ron  túlról is eljöttek B udapestre m eg
tudni, m i tö rtén t az ostrom  alatt a főiskola épü le
tével, am elyben a nehéz időkben  m enedéket talál
tak, és hogy életben m arad tak-e  bebörtönzött és 
deportált tanáraik.

M ert ezek a diákok is m egtapasztalták , tanúi vol
tak  annak, hogy a m ásodik  világháború utolsó vész
te rh es  éveiben, am ikor m ég m indig em berm illiók 
pusztu ltak  el értelm etlenül egy tébolyult haláltánc

áldozataiként, a bud ap esti G örög Keleti H ittudo 
m ányi Főiskolában, m int valam ilyen távoli békés 
szigeten, többféle nem zetiségű tanárok  és diákok 
testvéri szere te tben  éltek  együtt, m ég akkor is, ha 
sokan  a kívülállók közül nem  tud ták  vagy nem  
akarták  ezt elhinni.

Legyen ez a m egem lékezés hű  szám adás és bi
zonyságtétel a je lenkori és a jöven d ő  nem zedékek  
előtt egy olyan hazai o rthodox lelkésznevelő intézet 
rövid tö rténetérő l, am elynek létrehozói, tanára i és 
növendékei hittek az egyetem es orthodoxia egysé
gében, és lehetőségeikhez m érten  m egtettek  m in
d en t annak  m egvalósulásáért.

dr. B erki Feriz

Emlékezés a száz évvel ezelőtt született 
Reinhold Niebuhrról

Századunk egyik kiem elkedő teológusa az am e
rikai kon tinensen  R ein h o ld  N iebuhr. M ásodgene
rációs ném et, ároni családból szárm azik. N agyapja 
N ém etországban, édesap ja  W right-C ity-ben, M is
souri állam ban lelkipásztor. 1892. jún ius 21-én  szü
le te tt itt. Széles körben  az a hír te rjed t el róla, hogy 
édesap ja  k ívánságára lett lelkipásztorrá és teoló
gussá, de ez nem  igaz. Az tény, hogy édesap ja  sokat 
im ádkozott azért, hogy fia lelk ipásztor legyen, de 
soha nem  használt sem m i külső vagy belső  kény
szerítést, hogy kövesse fia az ő hivatását. A m ikor 
egyszer édesap ja  elé állt ezt m ondván: „lelkipásztor 
szeretnék  lenni!”, ez éd esap jának  legboldogabb 
nap ja  volt. A St. Louis-i teológián kezdi tan u l
m ányait, m ajd  a Yale-i D ivinity Schoolban fejezi 
be azt. 1914-ben  itt tesz alapvizsgát (Bachelor o f 
Arts), m ajd  a következő évben m egszerzi a M aster 
o f D egree fokozatot.

Teológiája összekötő  kapocs A m erika és E urópa 
között. N em  képviseli tisztán  az am erikai gondola
tot. Szem léletét az európai és am erikai gondolko
dásm ód egyaránt form álta. N ém et szárm azású lé
vén, ism eri Spengler, Tillich, Barth, Brunner, Go
garten  m unkásságát, és o tthonosan  m ozog az am e
rikaiaknál sokkal kom plexebb  európai idea-világ
ban  is. A „prosperity” nem zedék  hagyom ányos ra 
cionalista optim izm usa erősen  m egtört gondolko
dásában . A felvilágosodás am erikai form ájában  
gyökerező egyenes vonalú haladás víziójával szakít, 
am ikor az „élet ak arásáb an ” és a „hatalom  ak ará 
sában” a ráció felett álló és a harm ónia lé tesü lését 
m egakasztó erőket felismeri. A m erikaisága a tá rsa 
dalmi erők reális és elfogulatlan analízisében nyi
latkozik meg. Kívül állván az európai tradicionális 
kö tö ttségek  körén, k ritikájában  általában  szab a
dabb, m int az európai szem lélődő.

F iatalon, 23 éves ko rában  a D etroiti Bethel Εv . 
Egyház lelkipásztora, ahol 1928-ig szolgál. E szol
gálati hely és tapaszta la t erősen  befolyásolja teoló

giai fe jlődését és érdeklődését. D etroit az am erikai 
au tógyártás fellegvára. Itt vannak  a Ford-m űvek. 
Az első  világháború  kedvez a p rosperitásnak . Fel
lendül az autógyártás. D etro it szem e lá ttá ra  növek
szik százezres városból milliós m etropolisszá, de 
látja  a nagy fény nagy árnyékát is. D avies anglikán 
érsek  így ír erről: „R. N iebuhrt a D etro itban  eltöltött 
13 esz tendő  keresztyén  fo rradalm árrá  form álta, 
m ert levonta a brutális ipari fejlődés etikai és tá r
sadalm i következm ényét. H enry  F o rdnak  csak egy 
víziója volt: gépet, au tó t gyártani m inél többet. N em  
szám ított nála, hogy a m unkás szem élyiségét veszti 
el. N iebuhr azt m ondja: ’Isten  gyerm ekének lenni 
annyi, m int szabad személyiségnek, öntudatos egyén
nek  lenni.’ A  Bedó-rendszer pedig csavarrá süllyeszti 
le az em bert a term elés nagy m echanizm usában. N i
ebuhr szim bólum m á, élő tiltakozássá, keresztyén 
lelkiism eretté vált az elgépiesedő világban.”

1928-ben m eghívják a N ew -Y ork-i U nion T heo
logical Sem inary etikai tanszékére  professzornak, 
ahol 1960-ig, nyugdíjba vonulásáig tanít és dolgo
zik. 1932-ben  je len ik  m eg N ew  Y orkban  és L on
donban  első nagyobb m űve: „Erkölcsös em ber és 
az erkölcstelen  társadalom ” (M oral M an and  im 
m oral Society). Politikai és etikai tanulm ányokat 
tartalm az e könyv. E lkerüli a „Social G ospel” k ép 
viselőinek tévedését, nem  álm odik az Isten  O rszá
gának  m egvalósításáról e földön. „Be kell érnünk  
azzal, hogy olyan em beri közösséget hozzunk létre, 
am elyben az elégséges igazságnak és kényszernek  
csak olyan m érve lesz jelen, amely m ég m eg tud ja  
akadályozni, hogy az em beri együttélés a tökéletes 
zűr-zavar á llapotában süllyedjen el” (22. old.). A tá r
sadalom  az állandó háború  állapotában áll fenn. Az 
élni ak arása  —  will to  live —  szükségképpen  a 
hatalom  ak arásáb a  —  will to pow er —  m egy át, 
m ert m inden  élet m agában  rejti a te rjeszkedést és 
az önm agát propagálni akarást. A  társadalm i osz
tályokra nézve az élni akarás egyenlő az im peria
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lisztikus törekvésekkel. E tö rekvésekkel szem ben 
a rációnak csak nagyon korlátolt lehetőségei v an 
nak. A  társadalom  szem élytelen, közvetett és 
kom plex viszonyai szövevényében a vallás erőitől 
közvetlen befolyásolást nem  lehet várni. A  tö rté 
nelem  tanúsága  szerin t az egyház vagy defetista  
volt a világgal szem ben, vagy egyszerűen függvénye 
lett a privilegizált osztályok célkitűzéseinek. A ra 
cionális és m orális erőforrások  növelése m ódosít
hatja  a szociális perspektívát, de nem  tu d ja  m eg
törni az osztályönzést. A  privilegizált osztályok sp e 
ciális érdekeiket a nem zeti k öztudatban  egyetem es 
értékekké igyekeznek emelni. Bizonyos feladatok  
teljesítésére, különös, csak bennük  m eglévő k ép es
ségekre hivatkoznak, holott m indezt a nevelés m o
nopolizálása útján érik el. A  nevelés nem  m ás, mint 
p ropaganda  érdekeik  m ellett, m ás szóval előjoga
iknak védelm e. H atalm i jogosultságuk  erkölcsi, 
szellemi indoklása m erő  képm utatás. A  b ékét h ir
detik m indenfelé, de n incsenek  aggályaik, am ikor 
belső  érdekeik  védelm ére karhata lm at vesznek 
igénybe. K ülső érdekeik  védelm ére pedig  nem zet
közi háborúka t idéznek elő. Egyik-m ásik akciójuk
ban  nem  lehet tisztán látni, hogy az anarchiától és 
a forradalom tól való félelm ük vagy az e lőretörő  osz
tály a p ro letariá tus v isszaszorítására irányuló tö rek 
vésük  já tssza  a főszerepet (136. old.). Egy kultúra, 
m ely m orális jelszavak  mögé akarja  rejteni a m aga 
kegyetlen voltát, cinikussá teszi azokat, akik ism e
rik a tényeket. A középosztályt leleplező szavakkal 
jellem zi: „Ez az osztály a m aga kicsinyes erényei 
és nagy bűnei közé beágyazva nem  akarja  a p ro 
le táriá tus tö rekvéseiben  rejlő  őszinte erkölcsiséget 
elism erni. A  ké t osztálynak a valóságban m inimális 
érdekközössége túlhangsúlyozásával az osztály-ér
dekek ellentétes voltát igyekszik elhom ályosítani. 
Az erőszak, a forradalom  kategorikus v isszau tasí
tásáb an  és feltétlen elítélésében is az érdekeket 
védő  képm utatás m űködik. A  burkolt erőszak 
kü lönben  is sokszor pusztítóbb, m int a nyílt. Ilyen 
burkolt erőszakkal ta rtja  fenn a középosztály a h a 
talm at. H isz a szabadságban, de tagadja  a szab ad 
ságot, am ikor annak  gyakorlata veszélyezteti tá rsa 
dalm i helyzetét; vallja a szeretet és önzetlenség m o
rálját, de nem  ju t el önzetlen m agatartásra  a k ed 
vezőtlenebb helyzetben lévő csoportokkal szem 
ben. H irdeti az erőszak m eg nem  engedett voltát, 
de él vele úgy a nem zetközi konfliktusok elin tézé
sénél, m int a társadalm i krízisek esetén: inkább 
akarja  az érdekek  közösségét, m int az osztályhar
cot, de nem  megy el a kö lcsönösségben addig, hogy 
előjogairól lem ondjon” (1 7 6 -1 7 7 . old.). A  közép
osztály és a pro le táriá tus h arcá t a szen tim entaliz
m us és a cinizmus küzdelm ének  látja. Az ideális 
társadalom  váradalm a figyelm en kívül hagyja az 
em beri term észetben  lévő korlátozottságot, s azt ta 
nítja: nem csak  a forradalm i eszközöktől nem  vár
hatja  a társadalm i igazság m egvalósulását, hanem  
a politikai akcióktól sem. A  parlam enti szocializm us 
szem be találja  m agát a középosztály és a p a ra sz t
ság  m ás irányú orientációjával, ezért d iadala  itt is 
kétséges. A  vezetők a parlam enti alkudozások fo

lyam án m aguk is a „nemzeti é rdek” képviselői lesz
nek, s gyengül a nem zet keretén  belül fennálló igaz
ságtalanság-érzetük. E  könyvének sum m ája: az em 
bervilág tö rténete  a term észeti világ k iszélesítésé
nek  története. T ökéletes béke itt sohasem  lehet, 
csak a rra  lehet igyekezni, hogy a term észet és a 
tá rsadalom  erőit az em beri szellem és az erkölcsi 
eszm ény eszközeivé tegyük. A lehetetlen t kísérli 
m eg az, aki a term észet erő it legyőzni vagy végleg
esen kiküszöbölni akarja. Á llandónak és k ibék íthe
te tlennek  látszik az ellentét a szükség és az érzé
keny lelkiism eret im peratívuszai között. Az etikai 
és politikai konfliktus a m orális é le te t ke ttő s fóku
szúvá teszi. Az egyik fókusz az egyén belső  tö rek 
vésében, a m ásik a társadalom  szükségleteiben van. 
A társadalom  szem pontjából a legm agasabb erköl
csi ideái az igazság, az egyénéből az önzetlenség. 
A tá rsadalom nak  küzdeni kell az igazságért akkor 
is, ha  olyan eszközhöz kell nyúlni, m int a kényszer, 
ami pedig  az egyéni erkölcsiség jóváhagyását nem  
nyerheti meg. E 277 oldalas könyv ism eretéből lá t
szik, hogy kem ényen bírálja a polgári társadalom  
ethoszát. E kkor m ég nem  lát kiutat, nincs pozitív 
jav asla ta  a társadalm i problém ák m egoldására.

H árom  évvel később  —  1935 —  m egjelenő 
könyvében: „K eresztyén E tika M agyarázatában  — 
A n Interpretation of C hristian Ethics” —  m ár előbb
re ju t. Világos szem m el ism eri föl: a p ro testáns ke
resztyénség  A m erikában  teljesen  a m odern  kultú
rátó l függ. Az egyházak nem  tud ják  m egadni a 
szükséges szellemi vezetést. Az o rtodox  egyházak 
belekövesedtek  dogm áikba, a liberális egyházak 
pedig  elre jte tték  v ilágosságukat a m odern  kultúra  
vékája alá. Az o rtodox  és liberális keresztyénség  
egyaránt a tö rténelem  viszonylagos értékeiben  ke
resi a legfőbb jó t, s így a tö rténelem  horizontális 
folyam atából ritkán vagy egyáltalán nem  nyílik ki
tek in tése vertikálisan  a m enny felé. Az egyházak
nak  a szekuláris ku ltúrákhoz való a lkalm azkodása 
bizonyos határig  helyénvaló, de vigyázni kell arra, 
hogy az egyház speciális m ondanivalója és k ü lde
tése  el ne sikkadjon, m ert így nem  lesz több  az 
egyház, m int a m odern  kultú ra  egyik tolm ácsolója 
és m inden üzenete a tudom ányosba vagy a tö rté 
netibe sekélyesedik. A m odern  ku ltúra  ötvözete a 
tudom ány eredm ényeinek  és a kereskedelm i civi
lizáció különleges etikájának. Itt Isten  O rszága 
egyenlő az ideális társadalom m al, K risztus egy jó  
em ber, a bűn  neveléssel kiküszöbölhető  em beri tu 
datlanság. N iebuhr szerin t a liberális világnézetet 
a radikális keresztyének  m arx ista  ideológiával vált
já k  fel. Ezt az irányt a zsidó prófétai mozgalom 
szekularizált változatának  tartja. Jézus etikáját a 
p róféta i vallás tökéle tes gyüm ölcsének tekinti. N em  
keverendő  össze sem  a világtagadó aszkézissel, 
sem  a naturalizm us m oralitásával. A prófétai val
lásban  Isten  a világ terem tője és bírája, a lét alapja. 
Jézus etikája a szeretet etikája. A H egyi Beszéd 
etikája a m egbocsátás etikája és ez különbözik m in
den  m ás etikától. T öbb ez, m int kalauz a "jó zan  
é letm ódra”. Jézusnál az em ber felé szóló igény nem 
csak erkölcsi, szociális, m ert vonatkozásai vertiká
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lisak. G yakorlati következm ényei is vannak  a tá r
sadalom ra  nézve, m égis szerinte lehetetlen  Jézus 
tanításaiból szociális, m orális politikát levezetni, 
m int pl. Tolsztoj akarta. A  m odern  naturalizm us 
klasszikus form ái azonosítják a bűn t a végességgel 
és az üdvösséget az időlegestől való m egszabadu
lással. Itt a jó  azonos: az örök, a lelki —  a gonosz: 
az idői, anyagi szférával. A m iszticizm us és aszke
tizm us ilyen vallási felfogás gyümölcsei. A p róféti
kus keresztyénség  helyes bűnérte lm ezése igazságot 
szolgáltat a lélek és a te rm észet paradox  viszonyá
nak. N em  a te s t m int olyan gonosz, nem  az em beri 
lázadás oka a bűnnek. Az em bernek  a b ű nben  sze
k undér szerepe van. A  prófétikus vallás kom olyan 
veszi a gonoszt, de a jónak  a gonosz feletti győ
zelm ét is. Az evangélium i szeretet törvényét „lehe
tetlen lehetőség”-nek tartja. A „Szeresd feleba
rátodat, m int m agadat” soha  nem  realizálható te l
jesen . E nnek  b izonyítására azt hozza fel: egy szülő 
m indig jo b b an  szereti sajá t gyerm ekét, m int a m á
sét. A  naturalisztikus etika úgy tekinti a szerete t 
parancsát, m int betö lthe tő  lehetőséget. Ez a szem 
lélet u tópiához vezet, vagy pedig  úgy tekinti, m int 
egy lényegtelen dolgot és ez károssá  válik. Itt említi 
F reud  szuper-ego elm életét, az erőnket m eghaladó 
parancso t, mely neurózishoz vezet. A m odern  teoló
gia úgy tekinti Jézust, m int ideális em bert, akit kö
vetni kell. Ezzel szem ben a keresztyén  hit nem  az 
em ber, hanem  Isten szere te tébe  helyezi bizodalm át. 
A  m odern  korban  az em beri boldogság egyre in 
kább  függ a közösségi éle te t rendező  gazdasági és 
poli tikai m echanizm ustól. Sajnos a keresztyénség  
m agatartása  —  N iebuhr állítása szerint —  politikai, 
gazdasági kérdésekben  inkább zavar forrása, le
hangoló és nem  eligazító és bátorító. Jó llehet a to 
m ista katolicizm usnak és kálvinizm usnak sokat kö
szönhet a korabeli gazdasági fejlődés, de A riszto
telésznek vagy M arxnak  nagyobb érdem e van itt, 
m int a korabeli keresztyén gondolatnak. (Felbor
zoló m ondatok  voltak ezek nem csak  1935 A m eri
kájának, hanem  talán nap jainkban  is azok.) E lfe
lejtve a prófétai vallás d inam ikáját vagy feláldozza 
az idő t és tö rténelm et az örökkévalóságért (ker. or
todoxia), vagy döntő  je len tősége t adott a tö rtén e 
lem  relatív  fo lyam ának (keresztyén liberalizmus). 
Az egyházak az alatt a vád  alatt vannak, hogy nem  
a dogm atikai szem pontok voltak  itt döntőek, h a 
nem  azoknak az em bereknek  gazdasági, társadalm i 
érdekeltségei, akik az egyházban voltak, jó llehet az 
egyházak soha nem  voltak egy-egy tá rsadalm i osz
tálynak teljes eszközei. Az em beri lélek nem  m a
gyarázható csak társadalm i és gazdasági körülm é
nyek szem pontjából. A  liberális keresztyénség  ta 
gadja a bűn  realitását, hogy m egtartsa  a szerete t 
ideájának  győzelm ét a világban, az ortodox k eresz
tyénség pedig  nem  veszi észre, hogy a szerete t tö r
vényének nem csak  a végső transzcendensre van vo
natkozása, hanem  a társadalom  evilági életére is. 
A keresztyén  ortodoxia politikai felfogásának alap
ja  egyrészt a páli koncepció, m ely a hata lm asságo
kat, korm ányokat isteni rendnek  ta rtja  (Róm 13); 
m ásrészt a term észeti tö rvény  stoikus koncepciója.

A keresztyén  ortodoxia h ibája  az volt, hogy a tö r
ténelem  relatív  igazságait véglegesnek tekintette . A 
p ietista  etika a m eglévő állapotokat, s ta tu s quo t úgy 
tek in tette , m int „terem tési ren d e t”. Kálvin hangsú 
lyozta: az uralkodók eszközök Isten  kezében, de 
azt is, hogy akkor ellent kell állni nekik, ha  Isten 
helyére akarnak  kerülni. Kálvin kriticizm usa új tí
pusú  vallásos gondolato t szült a p ro te s tan 
tizm usban, m ely szerint a term észeti törvény nem  
csak az uralkodók kritikáját igazolta, hanem  az el
lenük való lázadást is. Ez vezet a kálvinizm us és 
a dem okratikus erők kapcsolatához. A  keresztyén 
perfekcionizm us m egtelítve olyan hibákkal, m int a 
kritikátlan  pietizm us, az osztályérdekeltség  eszkö
zévé vált. M indezek m iatt a felvilágosodás vallás- 
ellenes lázadása úgy is tekinthető, m int az etikai 
lélek lázadása a vallásos összezavarodás ellen. Az 
o rtodox  egyházi felfogás nem  vette  tudom ásul a 
szerete t törvényének  politikai vonatkozásait, a m o
dern  egyház pedig  m inősítés nélkül, de csak erre 
vonatkoztatta , vélve, hogy a Hegyi B eszéd közvet
len alkalm azása a politikai és gazdasági p rob lém ák
ra  az egyetlen m entsége a beteg  társadalom nak. 
T hom as Jefferson  így fogalm azta ezt meg: J é z u s  
egyszerű evangélium ához való visszatérés a fel
ad a t”. Az az optim izm us helytelen volt, hogy a sze
re te t törvényének  hangsúlyozása által az em beri 
önzés legyőzhető. A  m oralizáló u tópia  nem  hozhat 
m egoldást, ped ig  ennek  sok fajtája volt. A  „Social 
G ospel” elég reális volt ahhoz, hogy m eglássa: a 
társadalm i életben  igazság csak politikai ú ton ér
h ető  el. N iebuhr bírálja S tanly Jones szentim entális 
m oralizálását, mely a „Christ A lternative to C om 
m unism ” c. könyvében olyan nyilvánvaló. „A ke
reszt törvénye d iadalm askodni fog a társadalm i 
életben.” A keresztyén  szere te t egyenlőtlen tá rsa 
dalm i alapon filantrópizm us, ez pedig  a hatalom  
m egtartása  a szánalom  kifejezésével. Vallja: „A m o
d e m  társadalom ban  az igazság m echanizm usa egy
re inkább  gazdasági, m int politikai lesz.” A vagyon 
m indig hatalm at képvisel.

A következőkben a racionalizm ust bírálja, mely 
a sto ikusoktól Kantig nem  volt képes m orális di
nam ikát adni. Látta, hogy az ösztönök korlátlan  ki
élése anarch iát okoz, teh á t tu d  a harm óniáról a te r
m észeti tö rvény  ism eretében , de nem  tu d  erkölcsi 
m agatartást terem teni. H iányzik belőle az erkölcsi 
norm ák valóra váltásához szükséges erő. E  fogyat
kozás vet fényt a szerete t és az Istenbe való hit 
tan ításának  fontosságára. A  term észeti em ber nem  
csak az abszolút perspek tívák  kritikája a la tt van, 
hanem  engedelm esség alatt is, hogy Isten  szere
te té re  felelve igyekezzen m egbocsátani, m int Ő , 
szeresse ellenségét, m int Ő. Vagyis a szeretet (eros) 
m int term észeti adottság, vallásos feszültség alatt 
szere te tté  (agapé) váljon. Jézus tan ításában  az en 
gedelm esség eszm éje az Isten  O rszága tan ításába  
van sűrítve. A jó  ténylegesen je len  van az em beri 
életben, a bűn  ellenére is. E zért tu d o tt a k eresz
tyénség m inden  gyengesége m ellett szere te te t adni 
a tá rsadalm i m orál területén . A  keresztyén  etika 
koronája  a m egbocsátás tana. Ez a legnehezebb,
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sőt lehetetlen  az erkölcsi cselekvésben, csak akkor 
lehetséges, ha  a m orál a vallásban van  tran szcen 
dálva. A  m egbocsátás em berileg  leh e te tlen ség , 
m ert a m eg b o csá tás  lelke nem  az e m b er k é p e s 
ségétő l függ. A tö rtén e lm i k e re sz ty én ség  állandó 
k ísértése, hogy abszolutizálja magát. K ülönösen így 
van ez a katolicizm usban. A  p ro testan tizm us nem  
abszolutizál történelm i, konkrét intézm ényeket, de 
elhajlik a részértékek  vallásos szentesítésére. Pl. 
N ém etországban  a p ro testan tizm us h am arabb  lett 
osztályérdekek  kiszolgálója, m int a katolicizm us. A 
prófétai keresztyénség  állandóan a végleges és re 
latív értékek  vallásos szen tesítése  ellen van. H ir
deti: a T erem tő  Isten, egyúttal Ítélő Isten. E hit 
m agában  foglalja, hogy az em beri m egbocsátás nem  
individuális, hanem  kollektív viszony.

N em csak  professzori k a ted rá ján  és egym ás u tán  
m egjelenő könyveiben ad  hangot tá rsadalm a b írá
latának, hanem  tagja lesz a „A m erikai K eresztyén 
Szocialisták T ársaság án ak ”, 1936-ban a negyed
évenként m egjelenő folyóiratukat, a „Radical Reli
gion”-t , m ajd  később  a „C hristianity and  Society”-t 
szerkeszti. Az am erikaiak vékony, de reprezentatív  
rétege tartozik  hozzájuk. L apjain m indig a legm é
lyebb gondolatokat találjuk a keresztyénség  és a 
tá rsadalom  egym áshoz való viszonyáról. A cikkek 
jó  részét N iebuhr m aga írja. Az esem ények k eresz
tyén v isszhangját adja a sajtóban  a folyóirat. Ő ala
pítja m eg a „Felekezetközi K eresztyén Szocialisták 
T ársaság á t”, fo lyóiratukat a „C hristianity and  C ri
sis”-t szintén ő ad ja ki. A  két világháború  között, 
m ajd  a m ásodik  világháború  alatt éles hangon tá 
m adja  a nácizm ust.

A m ásodik  világháború alatt írja: „Az em ber te r
m észete és végzete” —  „The N atu re  and  D estiny 
o f M an” c. könyvét. E nnek  fő problém ája  az Imago 
Dei, istenképűség  az em berben. Két évtizeddel k é 
sőbb m egjelenő m unkájában: „Az em ber te rm é
szete és tá rsadalm a” c. könyvében revideálja  felfo
gását és így ír e könyvről: „történetileg, hitvallásilag 
helyes, de pedagógiailag helytelen. N em  akarok 
konzervatív  előjogokat védelm ezni”. Jo h n  C. B ennet 
k a ted rá ján  őt követő pro fesszor így ír N iebuhr-ról: 
„ 1 9 2 0 -1 9 5 0  között szociáletikájának változása n a 
gyon szem betűnő. Bár a változást nem  könnyű nyo

m on követni könyvről-könyvre, korszakról-korszak
ra, gazdasági és politikai gondolataiban. M inden 
könyve, cikke, igeh irdetése arról beszél, hogy friss 
a küzdelem  a régi problém ával.”

Az 1971. jún iu sáb an  79 éves korában  elhunyt 
teológus éle tútja nagyon gazdag és term ékeny  volt. 
G yülekezeti lelkész, tudós professzor, ko ra  k é rd é 
seire, tá rsadalm a p rob lém áira  egy életen  át keresi 
a m egoldást. E m egújuló küzdelem nek gyüm ölcsei 
könyvei, előadásai és cikkei. H azánkban  a T heolo
giai Szemle régi, XIII. évfolyam ának 1 -2 . szám ában 
Lukács László ad  recenziót első nagyobb könyvé
ről, a „M oral M an and Im m oral Society”-ről. A  T h e
ologiai Szemle Új folyam 1969. 9 -1 0 . szám ában a 
felelős szerkesztő  kom m entálja  N iebuhr „C hristia
nity and  C risis” 1969. augusztus 4-i szám ában m eg
jelenő: „Igehirdetők és Próféták  a F ehér-házban” 
c. cikkét. „Reinhold N iebuhr p rofesszort úgy ta r
to ttuk  szám on, m int az U SA  legkiválóbb rendszeres 
teológusát. A ’C hristianity  and  C risis’ erőteljesen 
haladó  egyházi lap. N iebuhr ú jra a p o ro n d ra  lépett. 
C ikkében  em lékeztet az U SA -alkotm ány első p a 
ragrafusának  am a pontjára, am ely m egtiltja a val
lási in tézm ényeket biztosító vgy tilalmazó törvé
nyek hozatalát, nehogy a ’vallásos szen tség  és a 
politikai hatalom  m inden  kom binációja a konzer
vatív sta tus quo veszélyes céljait szolgálhassa.’” 

U gyancsak a Theologiai Szemle 1970. 1-2. szá
m ában  jelenik  m eg „Új könyv N iebuhrró l”, e sorok 
író jának cikke. H alála h írére  Pungur Jó zse f em lé
kezik m eg róla ebben  a folyóiratban, „R einhold N ie
bu h r szociál-etikája” címmel.

Politikai, szociál-etikai gondolatai századunk nagy 
teológusaira mély hatással voltak. Emil Brunner, Paul 
Tillich, John C. Bennet, Angliában D. R. Davies, kor
társak hosszú sora tanulm ányokban foglalkoznak ta
nításával. Disszertációk jelennek m eg életművéről.

A  St. Louis-i „Post-D ispatch” 1992. jún ius 18-i 
szám ában  Susan K. Brow n  hosszú cikkben em lé
kezik m eg róla: „The Paradoxical P asto r” címmel.

N iebuhr szociál-etikai tan ításának  korunkra, 
helyzetünkre itt M agyarországon is sok aktuális 
üzenete van. M éltó, hogy m egem lékezzünk róla.

Farkas Zoltán  
Sátor alj a újh ely

KITEKINTÉS

Tanácskozások az írásmagyarázat témakörében

1988 és 1990 közt a tartom ányi egyházak az 
egyetem i fakultások és a hitvalló közösségek k ép 
viselői m integy három  alkalom m al tanácskoztak , 
mely alkalm akon az írásm agyarázat k érdéseit tá r
gyalták meg. E tárgyalásokra azért kerü lt sor, m ert 
a hitvalló közösségek képviselői m egkérdőjelezték

a történet-kritikai ku ta tás érvényét a le lkészképzés
ben. E kritikával kapcso la tban  elhangzott az a köve
telés, hogy saját, a Szentíráshoz hű  lelkészképző 
helyeik legyenek. A  tanácskozásra  vonatkozó m eg
egyezésnél kifejezésre ju to tt az a m eggyőződés, 
hogy nem  egyházpolitikai ütem váltásra, hanem  teoló
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giai szakkérdések tisztázására van szükség a beszélge
tésben. 1990 márciusában egy közös szöveget fogalmaz
tak meg, mint e beszélgetések eredményét. Ebben a szö
vegben alapvető egyezések egész sorát rögzítették. Mégis 
ezek az egyezések egyes részletekben az eltérő megíté
léseket nem zárják ki, hanem magukba foglalják. Ezek 
az eltérések azonban elhordozhatónak látszanak, 
amennyiben nem egyenesen kizáró ellentétet jeleznek, 
hanem a közös meggyőződés alapján mint többszóla
múság értelmezhetők.

A hitvalló közösségek képviselőinek további kijelen
téseit, melyeket a tanácskozás nem minden tagja fogadott 
el és vállalt értük felelősséget, függelékként csatolták a 
szöveghez.

Tanácskozás az írásm agyarázat kérdéseirő l

A Németországi Evangélikus Egyházakban működő 
Hitvalló Közösségek Konferenciájának, az Arnoldshaini 
Konferenciának, valamint Németországi Egyesült Evange
liumi-Lutheri Egyház meghívására az evangélikus tartomá
nyi egyházak és a hitvalló közösségek képviselői és az egye
temi fakultások küldöttei 1988 óta három ízben gyűltek 
össze tanácskozásra az írásmagyarázat kérdéseit illetően. 
E beszélgetések eredményét a következőkben rögzítették:

I. A la p v e tő  egyezések

1. A Szentírás, mint a Szentháromság egy Isten Igéje, 
forrása, alapja és mértéke a lelki életnek, az egyházi 
gyakorlatnak, valamint a teológiai kutatásnak és 
tanításnak.

2. Hisszük, hogy az Írás annak, aki olvassa és ma
gyarázza, magát Isten Igéjeként bizonyítja és az 
embert a Jézus Krisztusba, mint a világ Üdvözí
tőjébe vetett hitre hívja. „Ezért mi is szüntelenül 
hálát adunk Istennek, hogy amikor hallgattátok az 
Istennek általunk hirdetett beszédét, nem emberi 
beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszéde
ként, aminthogy valóban az, és annak ereje hat 
is bennetek, akik hisztek” (1Thessz 2,13).

3. Mivel Isten Jézus Krisztusban kijelentette magát 
és meg is bizonyította magát az ó- és újszövetségi 
Szentírás Igéjében Szentlelke által, ezért hit, meg
ismerés és tanítás az Írás egészéhez kötődnek. En
nélfogva a Lélek a külső, testi szótól (vocale et 
externum verbum) el nem választható.

4. Ezért van meg bennünk a közös, föladhatatlan ér
deklődés a Szentírás irodalmi (szó szerinti) értelme 
iránt. Elvetjük azt az írásmagyarázatot,
— mely az Írást nem az Írás által magyarázza,
— amely a Bibliát „kőbányává” degradálja, kijelen

téseit funkcionalizálja, melyek csak az evangé
liumon kívüli pozíciók utólagos legitimációját 
szolgálják,

— amelyben az ember az Írást az Evangéliumon 
kívülről szerzett vallásos, filozófiai, politikai és 
pszichológiai meggyőződéssel hatalmába keríti,

— amelyben ítéletet mondanak a bibliai szövegek 
igazsága fölött ahelyett, hogy magyaráznák.

II. V itatott k é rd ések

A beszélgetések folyamán a következő négy problé
makör bizonyult lényeges vitapontnak:

1. Inspiráció. Abban egyet értünk, hogy a Szentlélek 
által kijelölt emberek Isten Igéjét a maguk szavaival 
mondták és írták. Így az egész Szentírás a Szentlélek 
által ihletett (1Kor 2,13). A bibliai írások tehát keletkezé
süket a Szentlélek munkájának köszönhetik, még ha oly
kor bizonyos történelmi események szolgáltak is indíté
kul. A Szentírás az előttünk levő alakjában adott: mégis 
magába foglalja az eredeti szöveg utáni fáradozást. Isten 
Igéje az emberi szavak szolgai formájában is Isten Igéje 
lesz és marad.

A következőkben azonban véleménykülönbség van 
köztünk:

(A*) Mivel az egész Biblia a maga szókincsében in
spirált, ezért az a maga üdvtörténeti sokfélesé
gében mégis egységet képez, ezért az Írásban 
az egyik kijelentés a másikkal ellentmondásba 
nem hozható. Ennélfogva egy, a bibliai kijelentés 
fölött gyakorolt szakkritika ki van zárva.

(B) Számunkra az Írás a maga egységében Jézus 
Krisztus, mint alap, norma és cél felől tárja fel 
önmagát. A Krisztus-eseményben közölt és meg
hirdetett evangélium megenged az Írásban (bi
zonyos) mérlegelést (Gewichtungen). Ezért a 
szakkritika lehetőségét és szükséges voltát bib
liailag megalapozottnak tartjuk.

2. Értelem. Abban egyet értünk, hogy a bűn hatalma 
alatt álló értelemnek a Szentlélek megújító munkájára 
van szüksége. Az értelemnek a Szentlélek általi megúju
lása Istennek újjá teremtő és újrakezdő munkájának aján
déka. Ezzel a megújult értelemmel értjük meg a Szentírást 
— mint ahogy fordítva: a Szentírás által újul és változik 
meg a mi értelmünk (Róm 12,1). Az értelem segítségével 
ismeri fel a magyarázó azokat a Bibliában még nem em
lített kérdés- és problémacsoportokat, melyek ma jelen
tősek, és kíséreli meg azok megválaszolását az Írásból 
az evangélium szellemének megfelelően.

A következőkben véleménykülönbség van köztünk:
(A) Egy olyan magatartásban, amely „minden gon

dolatot” foglyul akar ejteni „a Krisztus iránti en
gedelmességre” (2Kor 10,3skk), szóba sem jöhet 
az olyan ellentmondás, melynek alapja az érte
lem, és a bibliai kijelentéssel fordul szembe. Az 
Isten Lelke által megújult értelemnek olyan funk
ciója van, amely a teljes Szentírással szemben 
elfogadó és arra gondosan ügyel, és semmikép
pen sem értékel olyan kritikával, melyet szün
telenül a Biblián kívüli ésszerű elképzelések és 
kritériumok határoznak meg.

(B) Maga a Biblia által felvetett történeti és teológiai 
kérdések megválaszolásánál a megújult értelem 
szerepe igen jelentős. Ez az értelem nem ítéli 
meg az evangéliumot a Biblián kívüli kitételek 
alapján. Az ilyen értelem megérteni és ítélni az 
Írást csak az Írás által akarja.

3. Történelem. Abban egyet értünk, hogy Isten bizo
nyos helyzetekben, bizonyos embereket, bizonyos Ő ma
ga által meghatározott módon megszólított, velük valamit 
tett: utoljára azonban „a Fiú által szólt hozzánk, akit örö
kösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette” 
(Zsid 1,2).

A keresztény hit identitásának alapja Istennek a népe 
életében véghez vitt összehasonlíthatatlan cselekvésében 
van, valamint abban, amit Jézus Krisztusban cselekedett, 
akiben Istennek minden ígérete igenné és ámenné lett 
(1Kor 1,20). Ezért függ a hit ezektől a történésektől, mert 
ez Isten történelme minden ember számára, és Isten Lel
ke foglalja ezt a történelmet szavakba, melyek által akkor 
és most az embert megszólítja és hitet ébreszt.
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Elvetjük tehát az olyan történelem-értelmezést, amely 
kizárja Isten cselekvését a történelemben vagy — for
dítva —, amely a történelem folyamatát közvetlenül mint 
Isten cselekvését magyarázza.

Véleménykülönbség:
(A) A Biblia történelem-ábrázolásai — a térben és 

időben lefolyó történés értelmében — számunk
ra az Istentől emberek által az előttünk levő for
májában adott, és így a hit számára kötelező, 
„ahogy írva áll”. Történelmi rekonstrukciók, me
lyek előbb „megállapítják” ami „valóban” történt, 
eltérnek a hit írásbeli alapjától. Ezek Isten ér
telmével ellentétes értelmet követnek. Ahol ezt 
kötelezővé teszik, ott egy, a hitnek idegen el
kötelezés érvényesül. Ezzel elvész az egyháznak 
adott alap, melyet egy neki nem megfelelő alap
pal pótolnak.
Amikor az Írás kijelentés-formája és tartalma el
lenkezést kiváltó módon jelenik meg, akkor mi 
türelmesen kérdezzük Istent annak értelme iránt, 
amit Ő velünk szemben éppen ilyen módon akar 
kifejezésre juttatni (1Kor 1,19; Zsolt 32,8; Ján 
1,5).

(B) A Bibliának a történelmi folyamatokról szóló ki
jelentései Istennek hozzánk szóló Igéje, mert e 
kijelentések minden idők olvasóinak Isten előtti 
(coram Deo) helyet mutatják és engedélyezik, 
melyet azok az emberek, akikről a híradás szól, 
Isten előtt elfoglaltak. Ezért nem szabad egy szó 
szerinti értelmezést kizárólagos történeti és 
teológiai értelmezés-princípiummá tenni. Sokkal 
inkább azt kell kérdezni, mennyiben váltak azok 
az események és személyek Isten előtt méltóvá 
arra, hogy a hit példái (exampla fidei) legyenek.

4. A z  írásmagyarázat tudományossága. Abban egyet 
értünk, hogy az írásszerű írásmagyarázatról tartandó esz
mecsere az Írás által feltételezett, és csak az Írással dönt
hető el. Ezért felülvizsgálandók az exegetikai módsze
reknek mind a nyilvánvaló, mind a rejtett előfeltételezései, 
a módszerek pedig nem kanonizálhatok.

Köztünk a történet-kritikai módszer jogosultsága vi
tatott:

(A) A történet-kritikai módszert — annak sokféle
sége ellenére — az Írással való foglalkozásában 
lényegileg határozzák meg a felvilágosodott ér
telem előfeltételezései és gondolkodásnormái. 
Ezért eredményei semmiképpen sem egyeznek 
a bibliai értelem kijelentéseivel. Ez a módszer 
a Biblia tartalmi megértését „ezerszeresen össze
törte, kiigazította, megmásította, éspedig mindig 
egy csak valószínű helyesség eredményével”.
A történeti kritika a történelem folyamán mindig 
újra vétkezett Isten kijelentett Igéje ellen, amikor 
a Bibliát a váltakozó filozófiai-világnézeti pre
misszáknak és ebből fakadóan az ember-, világ- 
és történelemképnek, továbbá a módszertani két
ségeknek vetette alá.
Irodalmi illetve történeti hipotézisek relativizál
ják a bibliai kijelentést. Különbség tétetik az utá
na nyomozható emberi szó és az érvényes isteni 
Ige közt, minek következtében mindig újabb „ká
nonokat” állapítanak meg a Kánonon belül. 
Gyakran kísérelik meg vélhetően a végső szö
vegtől eltérő teológiával a bibliai szövegek for
rásait és szöveg előtti formáit (Vorformen) re
konstruálni. Az egyes kutatók aztán meghatároz
zák, mi a történetileg vagy teológiailag érvényes 
a bibliai kijelentésben.

Így kerül sor az Írásnak a maga kijelentett egy
szerisége ellenére a vallástörténeti összehason
lítás általi nivellálására. Annak idején az „exis
tantialista interpretáció” a Bibliát mitologiátlaní
totta, ezzel szemben most divatba jött a mitizálás. 
Mindezek a Bibliával kapcsolatos eljárások nem 
felelnek meg az isteni kijelentésnek, mert az em
ber nem döntheti el a maga autonóm tudo
mánymegértésére hivatkozva, hogy történetileg 
vagy teológiailag mi érvényes még az Írásban. 
Isten kijelentésére nem az emberi kritika a meg
felelő válasz — jóllehet éppen az egzakt látás 
és hallás az, ami a kijelentett Ige történetéhez 
és nyelvéhez kötődik.
A történet-kritikai bibliamagyarázat hatástörténe
téhez tartozik az a tény is, hogy sok lelkész pa
naszolja, ez a módszer nincs segítségükre a szak
szerű, építő, illetve misszionáló igehirdetésben, sőt 
éppen hogy akadályozza az Írás élő megközelítését.

(B) Egy történet-kritikai bibliamagyarázat megfelelő 
metódusai éppen a Biblia hagyományfelépítésé
ből adódnak és szolgálják így a Biblia szakszerű 
megértését.
Így adódik az újszövetségi szöveg hagyományá
ból az az elutasíthatatlan szükségesség, hogy az 
Újszövetség feltételezhető ősszövegét textuskri
tikailag rekonstruáljuk. Az újszövetségi szövege
ket, mint a keresztyén hit nyelvi dokumentumait 
meg kell vizsgálni nyelvi struktúrájuk különféle 
dimenzióira nézve. Az egyes újszövetségi írások 
irodalmi alakja követeli a mostani szöveg külön
féle módon való magyarázatához az iroda
lomkritikai feltételezést. Bizonyos szövegegysé
geknek a szöveghagyományozásnál kimutatható 
formai hasonlóságára reflektál a formakritika. A 
redakciótörténetnek köszönhető az az alapvető 
felismerés, hogy az újszövetségi írások szerzői 
nemcsak hagyományozok, hanem mint tudatosan 
fogalmazó teológusok dolgoztak.
Jézus Krisztusban Isten igazsága belépett a tör
ténelembe. Ezért ez az igazság, mint igazság csak 
történetileg ismerhető meg. történet-kritikai 
módszer nem függeszti föl az Újszövetség igaz
ság-igényét. Ezt az igényt föltételezi és a maga 
teológiai és történet dimenzióiban magyarázza. 
A történet-kritikai módszernek valamilyen hamis 
(falsch) használata akkor fordulhat elő, amikor 
szakszerűtlen feltételezések alapján (vö. 1,4) nem 
veszi figyelembe, relativizálja, vagy érvényteleníti 
az alapvető, bibliai igazságokat.

III. K ö ve tke zm én yek  a teológiai kép zésre  nézve

A „ministerium verbi divini” gyakorlására nézve a 
Szentírás magyarázásának képessége alapvető. Ezért kell 
a kiképzésnek

1. olyan gyakorlatot követelnie, amelyben a bibliai 
szövegek történeti és teológiai megértésére törekvő 
fáradhatatlan igyekezet azzal a belátással jár 
együtt, hogy az ilyen megértés ajándék, ezért imád
ság tárgya;

2. a bibliai nyelvek ismeretét, melyekben az evan
gelium alakot öltött, hangsúlyozottan gyakorolni: 
mert a nyelvek azok „a hüvelyek, melyekben a Lé
lek kardja rejtőzik” (Luther);

3. a teológus felfogóképességét a törvényre és az 
evangéliumra nézve iskolázni, mert Isten az em
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bereket ma is azok által ítéli és menti meg, vigasztalja 
és fogadja be a hit és engedelmesség szolgálatába;

4. előmozdítani a teológus nyelvi készségét, mégpedig 
egy, az Isten Igéje és az ember iránti szeretet által 
meghatározott magatartást alakítva ki, mely a prédi
kációt, a lelkigondozást és az evangelizációt szolgálja.

Rothenburg, 1990. március 23.
(Ezután a részt vevők nevei következnek, majd egy 

függelék.)
A Németországi Evangélikus Egyházakban működő 

Hitvalló Közösségek Konferenciájának képviselői számá
ra a következő konzekvenciák adódnak:

1. A reformáció egyházaiban nem szabad, hogy a tör
téneti kritika vitathatatlanul érvényes legyen, mint teoló
giailag egyedül szakszerű eljárás a Bibliával kapcsolatban. 
Miután a történeti kritika nem tartozik a reformátori egy
házak hitvallási anyagához, ezért annak gyakorlása nem 
lehet kötelező a felkészülő lelkészekre nézve.

2. Az egyházi szolgálatba álláshoz nem tartozhat többé 
hozzá — mint ez idő szerint — egy olyan teológiai stúdi
um, melyet a történet-kritikai módszer határoz meg. Sok
kal inkább kellene annak, aki magát a lelkészi szolgálatra 
elhívottnak tudja, aki azonban indokoltan a történet-kri
tikai módszert követni nem hajlandó, alternatív lehető
séget teremteni a lelkészi szolgálathoz szükséges bibliai
tudományos kiképzés terén. Emellett nem kell kizárni a 
történet-kritikai és más módszerek tárgyilagos ismeretét. 
Teológiát tanulóknak meg kell adni a szabadságot egy 
nem történet-kritikai munkamódszer választásához.

3. Mai helyzetünk történelmi kialakulásához tartozik,

hogy a felkészülő lelkészek kiképzése a szekuláris egye
tem hatáskörébe tartozik. Egy ilyen stúdium keretén belül 
a lelkészi szolgálatra való felkészítés bibliailag és egy
házilag fontos szempontjai nem, vagy csak elégtelenül ju t
nak érvényre. Ez érzékeny valóságvesztéshez vezet az 
egyházi munkában, amit — tekintve a keresztény-léttel 
szembeni kihívásokat — a mi időnkben nem szabad el
tűrni. Ugyanakkor nem menthetjük föl a gyülekezeteket 
az eljövendő pásztorok és tanítók iránti felelősség alól.

4. Szükségesnek és nélkülözhetetlennek tarjuk egy be
vezetést a bibliai alapismeretekbe (különösen a ma vi
tatott kérdésekbe: az igazságról, a valóságról, a szaksze
rűségről és tudományosságról, a kritikáról és a metodi
káról stb.). Ezen az alapon kell aztán minden teológiai 
disciplinában a bibliailag felelős tanításokat kifejteni. Ez 
a teológiai munka elválaszthatatlanul kapcsolódik egy lel
ki tanulmánytervhez. Ehhez tartoznak:

— a lelkigondozói fáradozás a jelöltek közt, tekin
tettel a lelki elhivatottságuk és megpróbálásuk 
iránti kérdésre,

— a diákok lelki életének előmozdítása,
— szolgálati és gyülekezeti kapcsolatok már a ta

nulmányi idő alatt is,
— az evangéliumi bizonyságtétel gyakorlása a vi

lággal szemben a tanulmányt kísérő szolgálatban 
és gyakorlatban. Egy bibliailag orientált figyelem, 
mely a tanulást végig kíséri, és egy alternatív tan
menet kell, hogy felkarolni ezt az ügyet.

VELKD Informationen Nr. 67.
S. 4-11 (1991. 01. 30.)

(Fordította: Tegez Lajos)

VILÁGKERESZTYÉN SÉG

Az Európai Egyházak Konferenciájának Nagygyűlése
Prágában

A Csehszlovákiai Ökumenikus Tanács 1992. április 
9-én, csütörtökön tartott ülésén egyhangúlag jóváhagyta 
a genfi központú Európai Egyházak Konferenciájának 
(EEK) küldött meghívást, hogy 10. nagygyűlését 1992. 
szeptember 1 — 13-ig Prágában tartsa.

Az Ökumenikus Tanács prágai hivatalában tartott ülé
sen Csehszlovákia valamennyi egyházának képviselői 
meghallgatták Jean Fischer-nek, az EEK főtitkárának be
számolóját az ö t-hat évenként összehívott nagygyűlés cél
kitűzéséről. A most soron következő nagygyűlésen Euró
pa valamennyi országából, most már Albániából is, 112 
tagegyháznak mintegy 350 hivatalos küldötte lesz jelen.

A szavazásra jogosult hivatalos küldötteken kívül még 
300-an vesznek részt Európa és az egész világ ökume
nikus tanácsainak és szervezeteinek képviseletében. 10 
hivatalos résztvevő lesz jelen a római katolikus egyházból, 
amely nem tagja ugyan az EEK-nak, de különös kapcso
latot tart fenn vele. Elküldi képviselőit az Egyházak Vi
lágtanácsa is. Szívesen látnak vendégeket a nagygyűlés 
párhuzamos programjaira, amelyeket a Suchdol Egyete
men rendeznek meg.

A legutóbbi két hónapban a nagygyűlés megtartásának

jelentős pénzügyi problémáit nagy mértékben sikerült 
megoldani amaz egyházak, gyülekezetek és egyes hívők 
nagylelkű adományaiból, akik válaszoltak a pénzügyi fel
hívásra. Ezt a választ Jean Fischer Pál apostolnak a Ga
láciabeliekhez írt levele szavaival így jellemezte: „egymás 
terhét hordozva töltitek be a Krisztus törvényét”.

A nagygyűlés témáját: „Isten egyesít — új teremtés 
a Krisztusban” egy most megjelent munkairat mutatja be. 
Ez képezi majd a vita alapját. A dokumentum végigtekint 
az európai helyzeten egy olyan időszakban, amelyet Jean 
Fischer „ökumenikus forrongás”-ként írt le. Segítségére 
lesz a küldötteknek, hogy a következő öt évre kidolgozzák 
az EEK irányvonalát és programját.

Az Európai Egyházak Konferenciája azoknak a pro
testáns, anglikán, ó-katolikus, orthodox és evangéliumi 
szabadegyházaknak közössége, amelyek elkötelezték ma
gukat az együttes munkára a közös feladatok területén, 
így a teológiai tanulmányokban, az egyház és társadalom 
kérdéseiben is. Az EEK tagegyházai 1957-i kezdetei óta 
kísérik figyelemmel és támogatják az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Konferencia munkáját, különösen az 
emberi jogok és a vallásszabadság területén.
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Az Ökumenikus Tanács ülését dr. Mikó Jenő elnök, 
a Szlovákiai Református Egyház püspöke vezette, az 
ügyek irányítását pedig Pavel Smetana, a Cseh Testvérek 
Evangéliumi Egyházának lelkésze intézte.

Az ülésen az EEK képviselői kifejezték hálájukat Cseh
szlovákia valamennyi egyházának és azok munkatársai
nak, akik a nagygyűlés előkészítésén fáradoztak és biz
tatták őket, hogy folytassák és fokozzák jó munkájukat 
a szeptemberi nagygyűlésig.

(Fordította: Fük ő  Dezső)

10. Nagygyűlés — Az EEK elnökének 
és alelnökének üzenetei 

a tagegyházakhoz

Most tették közzé az Európai Egyházak Konferenciája 
Elnöksége és Tanácsadó Bizottsága elnökének és alel
nökének üzeneteit az EEK tagegyházaihoz a közelgő 10. 
nagygyűléssel kapcsolatban.

Az elnök, II. Alexij, Moszkva és egész Oroszország 
patriarchája, a nagygyűlés témájának, „Isten egyesít — új 
teremtés a Krisztusban” gondolatmenetében szól ahhoz, 
amit ő „földrészünkön jelenleg végbe menő fontos folya
matok”-nak nevez. Rámutat a nyugat-európai átfogó in
tegrációs folyamat magas színvonalára, miközben „Kelet- 
és Közép-Európa államaiban olyan gyökeres változásokra 
kerül sor, amelyeket az emberek nehezen viselnek el, 
de amelyek elkerülhetetlenek az emberhez méltó élet 
megteremtéséhez”.

„Európa építése — mondja a patriarcha — változat
lanul szükséges, de a feléje tartó előrehaladást sok post
totalitáriánus országban a társadalmi, a gazdasági, a po
litikai és a nemzetiségközi élet súlyos és kritikus ese
ményei nehezítik meg.”

Különleges felelősség hárul az egyházakra, folytatja 
a patriarcha, hogy eleget tegyenek missziói bizonyság- 
tételüknek és szolgálatuknak.

John Arnold  durhami dékán (Egyesült Királyság), az 
EEK alelnöke, arra emlékeztet, hogy az első kilenc nagy
gyűlés „a hidegháború korszakában” ülésezett, olyan kor
szakban, melyet politikai, társadalmi és gazdasági meg
osztottság jellemzett”.

Az egyházak, folytatja az alelnök, „nem fogadhatták 
el, hogy ez a megosztottság közöttük is meglegyen; s azzal 
a kifejezett szándékkal alapították meg az EEK-t, hogy 
a nagy elválasztó vonalon keresztül is fenntartsák a ke
resztyén közösséget”.

Most, folytatja a dékán, a tagegyházak Prágában gyűl
nek össze, hogy a munkát olyan új légkörben folytassák, 
amelyben új megoszlások jelentkeznek.

(Fordította: Fükő Dezső)

Üzenet a tagegyházakhoz

II. Alexij, Moszkva és egész Oroszország 
patriarchájától, az Európai Egyházak Konferenciája 
Elnökségének és Tanácsadó Bizottságának elnökétől

Kedves Testvéreim, Szeretteim az Úrban!
Közeledve az Európai Egyházak Konferenciájának 

1992. szeptember 1-11. között Prágában (Cseh-Szlová
kia) tartandó 10. nagygyűléséhez, amelynek témája:

„ISTEN  EG YESÍT  — ÚJ  TEREMTÉS 
A  KRISZTU SBAN ”,

ezt az üzenetet küldöm Nektek, az EEK tagegyházai ve
zetőinek, és Nektek, akik pásztorai vagytok, meg az egész 
nyájnak.

Ebben a nagygyűlés előtti kritikus időszakban köte
lességemnek érzem, hogy megosszak Veletek néhány 
gondolatot ama kérdésekkel kapcsolatban, amelyekkel 
gyűlésünkön szembe kell néznünk.

Először is azokról a fontos folyamatokról szeretnék 
beszélni, amelyek földrészünkön most mennek végbe, s 
amelyek kétségtelenül nagy hatással lesznek munkánkra 
és azokra a határozatokra, amelyeket a nagygyűlés majd 
elfogadásra ítél. Egyfelől látjuk a Nyugat-Európa orszá
gaiban az átfogó integráció folyamatának magas színvona
lát, ugyanakkor azonban olyan gyökeres változásokat lá
tunk Közép- és Kelet-Európa országaiban, amelyeket az 
emberek nehezen fogadnak el, de amelyek elkerülhetet
lenek az emberhez méltó élet megteremtéséhez.

Az európaiak célja Európának, a mi közös házunknak 
építése változatlanul megmarad, de a feléje tartó előre
haladást számos post-totalitáriánus országban súlyos és 
kritikus események nehezítik a társadalmi, a gazdasági, 
a politikai és a nemzetiség-közötti élet területén.

Ebben a nehéz helyzetben különös felelősség hárul 
az egyházakra és a vallási szövetségekre azokban az or
szágokban, amelyeknek a vallásszabadság nyílt vagy lep
lezett elnyomásának évtizedei után most lehetőségük nyí
lik, hogy visszatérjenek missziójuk, bizonyságtételük és 
szolgálatuk maradéktalan ellátására. Egyházainknak, kö
zöttük az enyémnek is, nagy gondja, hogy hogyan töltsék 
ki azt a lelki vákuumot, amely a hivatalos atheizmus ural
ma idején támadt, s amely most missziójuk és evange
lizációjuk maximális kifejtését, s a vallásos nevelés leg
teljesebb kifejlesztését kívánja meg (vö. Mát 28,19-20).

Ehhez a folyamathoz kapcsolódnak a bezárt templo
mok és kolostorok helyreállítására és újaknak is építésére 
tett kísérletek.

Ugyanakkor az egyházak megtesznek minden tőlük 
telhetőt, hogy megújítsák népük életének erkölcsi alapjait. 
Béketeremtő és megbékéltető missziót igyekeznek végez
ni társadalmunkban (Mát 5,9; 2Kor 5,19; Róm 11,15). 
Fáradoznak a szeretetmunkában (Mát 25,31-46). Mind
eme célok elérését gyakran olyan helyzetben kísérlik meg, 
amely korántsem kedvez az egyházaknak, sőt inkább a 
felekezet- és vallásközi feszültséget, a fundamentalista 
és ökumenizmus-ellenes irányzatokat segíti elő. Az érin
tett egyházaknak naponkénti igen bonyolult problémáik 
megoldásához sürgős szükségük van Nyugat-Európa egy
házainak és az Európai Egyházak Konferenciája egészé
nek segítségére és támogatására.

Remélem, hogy a 10. nagygyűlés résztvevői megértést 
tanúsítanak majd helyzetünk iránt. Ezzel kapcsolatban 
örömmel jegyzem meg, hogy Európa sok egyháza a ne
kik nyújtott anyagi támogatás következtében most már 
újból folytathatja a szoros ökumenikus kapcsolatok ápo
lását az országhatárokon túl is, és igen hálásak ezért a 
segítségért.

Milyen látomásom van az EEK nagygyűléséről? Az 
imádság gyűlésének látom. Annak a bélpoklosnak pél
dáját követve, akit Megváltónk megtisztított és aki gyó
gyulásáért Istent magasztalta (Luk 17,11-19), buzgó imád
ságban kell hálát adnunk az Úrnak azért a jó adományért, 
amelyet nekünk, Európa keresztyéneinek az Európai Egy
házak Konferenciája békéltető tevékenysége révén jut
tatott. Az a szolgálat, amelyet az EEK és tagegyházai 30 
éven át végeztek a hidegháború és az európai megosz

247



tottság legyőzéséért, valamint sokféle támogatásuk, ame
lyet kezdettől fogva nyújtottak és nyújtanak a helsinki 
folyamatnak, Isten áldásával elismert és kézzel fogható 
hozzájárulást jelentett a földrészünk országait elválasztó 
falak lebontásához. Segítette az össz-európai megbékélést 
és Európa mindama népeinek közösségre jutását, ame
lyek készek együttműködni a világ másik kétharmadában 
élő testvéreikkel.

A  nagygyűlés a keresztyének hitbeli egységére törek
szik. Amikor teljesíteni akarja Megváltó Krisztusunk kí
vánságát, hogy Isten valamennyi gyermeke egy legyen 
Őbenne (Ján 17,21-23), világosan kell látnunk, mit tettünk 
az egység elérése végett az 1986-ban Stirlingben tartott 
9. nagygyűlés óta. Mennyiben volt eredményes ezekben 
az években a felekezetekre oszlott keresztyénség egy
ségének helyreállítása felé vezető nehéz utunk (1Kor 
1,10; Ef 4,13), hol jelentkeztek utunkon új nehézségek? 
Mit tehetünk még közösen a második évezredig hátra 
lévő időben, hogy elérjük ezt a célt?

A  nagygyűlés Isten népének evangelizálását segíti elő. 
Az Európa számos népének és államának életében végbe 
menő rohamos változások új lehetőségeket nyitottak meg 
az egyházak előtt, hogy bizonyságot tegyenek keresztyén 
hitükről, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumát 
hirdessék az elkeresztyénietlenedett tömegeknek, hogy 
az elveszett juhokat visszatereljék az atyai házba (Luk 
15,3-7).

A nagygyűlés megvitatja majd az evangelizáció prob
lémáit és azt, hogy milyen segítségre van szükségük az 
egyházaknak fejlődésükhöz. Foglalkozni fog a nagygyűlés 
a prozelitizmus problémájával, amely — keserűséggel lát
juk — továbbra is akut probléma és mérgezi az egyházak 
egymáshoz való viszonyát, gyöngíti az ökumenikus moz
galmat.

A nagygyűlés Európában a béke megszilárdítására és 
a teremtés sértetlenségének megőrzésére törekszik. A  
spiritualitás, a diakóniai feladatok, az egyházak bekap
csolódása a keresztyén békeszerző tevékenységébe, az 
egész teremtettség szent sérthetetlenségének megvalósí
tása határozta meg az „Igazságos béke" témáról 1989. 
májusában Baselben megrendezett első Összkeresztyén 
Európai Ökumenikus Nagygyűlés jellegét és légkörét. An
nak dinamikus eredményei és ezek továbbfejlesztése az
óta is az európai egyházak részéről kétségtelenül segíteni 
fogják az EEK nagygyűlésének résztvevőit a további prog
ramok kidolgozásában a gyakorlati keresztyénséggel kap
csolatos egész kérdéskört illetően. Az egyik fő feladat 
a következő években sorra kerülő második Összkeresz
tyén Ökumenikus Nagygyűlés előkészítése lesz, amely
nek az egyházak Európával kapcsolatos közös felelős
sége, az európai szolidaritás, valamint Európának a többi 
földrészek nemzeteivel és egyházaival vállalt szolidaritása 
kérdéseivel kell foglalkoznia.

A z Európai Egyházak Konferenciájának szolgálatában 
való megújulás nagygyűlése lesz ez. A mélyre ható vál
tozások Európa nagyobb része népeinek és államainak 
életében, az egyházak helyzetében bekövetkezett kritikus 
változások, a szolgálat és a bizonyságtétel új lehetőségei 
az EEK Alkotmányába nagyobb változások bevezetésé
nek fontolóra vételét kívánják meg. A nagygyűlés meg
fontolja és elfogadja majd az új Alkotmány tervezetét 
és végrehajtásának irányvonalait, megválasztja az új kor
mányzó testületet, amely meggyőződésem szerint ösz
szetételében a jelenlegi Tanácsadó Bizottsághoz képest 
alaposan meg fog újulni.

Természetesen rá kell mutatni arra, hogy a fent em
lítettek nem tartalmazzák a nagygyűlés teljes programját.

Kedves Testvéreim, kérlek Benneteket, hogy buzgó

imádságaitokkal támogassátok a nagygyűlés előkészítését 
és megtartását. Szívem mélyéből hívom fel az EEK tag
egyházait a nagygyűlés munkájában való minél aktívabb 
részvételre. Remélem, hogy közös testvéri erőfeszítéseink 
áldott és gazdag gyümölcsöket teremnek majd a nagygyű
lésen, s hogy az Európai Egyházak Konferenciája Európa 
új helyzetében, amely új lehetőségeket, de új nehézségeket 
is jelent az egyházak számára, ugyanolyan sikeresen fogja 
folytatni szolgálatát és igehirdetését, amire oly nagy szük
ségük van földrészünk egyházainak és népeinek.

Imádkozom, hogy a Mindenható Isten segítsen meg mind
nyájunkat, az ősi és állandóan megújuló Európa lakosait.

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól 
és az Úr Jézus Krisztustól (1Thessz 1,1).

1992. március
(Fordította: Fükő  Dezső)

Kihívás az egyházak számára

John Arnold dékánnak, az Európai egyházak Konfe
renciája Elnöksége és Tanácsadó Bizottsága alelnökének 
üzenete a tagegyházakhoz.

Az Európai Egyházak Konferenciájának (EEK) első ki
lenc nagygyűlése 1959 és 1986 között ugyanabban a 
világban folyt le — az európai hidegháború korában, ame
lyet mélységes politikai, társadalmi és gazdasági megosz
tottság jellemzett. Ez a megoszlás Európából indult ki, 
eredete az európai politikai gondolkodásban és az euró
pai történelemben volt; de — akárcsak a keresztyénség 
megoszlása — ez is exportálódott az egész világba, úgy
hogy a hidegháború valójában egy újabb világháború lett. 
Mégis Európában volt leginkább látható a Fehér-tengertől 
az Adriáig, néha államok és nemezetek között, olykor 
— mint Németországban — egy államon keresztül is, 
Berlinben pedig egyik szakaszában az egyes házak kö
zepén át húzódott.

Az egyházak nem fogadhatták el, hogy ez a megosz
tottság rajtuk keresztül is hatoljon: az EEK-t kifejezetten 
azzal a szándékkal alapították, hogy a nagy elválasztó 
vonalon át is megőrizze a keresztyén közösséget. A kap
csolatok fenntartására kellett összpontosítani a figyelmet. 
Az első években alig tehetett ennél többet. Tanulmányi 
munkája s egyházközi segélyszolgálata azonban fokoza
tosan kiszélesedett. A római katolikus egyházzal az Euró
pai Püspökök Tanácsának Konferenciáján keresztül fej
lődött ki valamelyes együttműködés, ugyanígy nagy ne
hézségek árán a helsinki záródokumentum megvalósítá
sára alakított Emberi Jogok Programjával is. De az EEK- 
ban az egész idő alatt tudatában voltunk annak, hogy 
olyanok vagyunk, mint azok a művészek, akik egy túl 
szűk keretbe és középen kettéhasadt vászonra szeret
nének egy szép képet festeni.

A tagegyházak képviselőit most a 10. nagygyűlésre 
hívjuk össze Prágába (1992. szeptember 1-11.), hogy új 
légkörben, szélesebb keretben és olyan vásznon folytas
sák munkájukat, amelyen kijavították a hasadást, de újak 
jelentkeznek. Mindenek előtt hálát akarunk adni a Min
denható Istennek, akinek irgalma nemzedékről nemze
dékre megmarad, hogy abban a történelmi időszakban 
is összehozott minket és egyházát, és hogy alkalmat adott 
Beléje vetett hitünk és egymással fenntartott közösségünk 
megújítására. Ez a nagygyűlés hálaadó, úrvacsorázó nagy
gyűlés lesz. Az a körülmény azonban, hogy nem lesz olyan 
eucharisztikus nagygyűlés, amelyen mindnyájan közösen 
élhetünk az úri szent vacsorával, újabb kihívást jelent
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az egyházak számára, hogy Isten akarata iránti engedel
mességből, valamint azért is, hogy ezzel jelet adjanak 
a nemzeteknek, törekedjenek a teljes, látható egységre 
(Ján 17,21).

Nagyobb lesz ez a nagygyűlés, mint bármelyik meg
előző volt. Az EEK úgy határozott, hogy egy tagegyház 
se delegáljon kettőnél kevesebb küldöttet; s az előttünk 
álló nagy kérdés az, vajon az egyházi vezetők ökume
nizmusától el tudunk-e jutni Isten egész népének az öku
menizmusáig. Az egyházi vezetők ökumenizmusa sem
miképpen sem lebecsülendő, amint az kiderült az „Európa 
mozgásban” témáról 1990 áprilisában tartott konzultá
ción, amely értékes eligazítást adott a páratlan változások 
idején. De az 1989-ben Baselben az „Igazságos béke” 
témáról tartott Európai Ökumenikus Nagygyűlés ízelítőt 
adott az európai egyházaknak a nagyobb és szélesebb 
körű képviseletet biztosító összegyülekezésről (valamint 
a római katolikus egyházzal is nagyobb méretű együtt
működésről), s Prága lesz a próbája annak, hogy valóban 
lehetséges-e a döntéshozatal szükséges munkáját ösz
szekapcsolni szélesebb programmal és tágabb körű rész
vétellel, férfiak és nők, idősek és fiatalok, gazdagok és 
szegények igazi együttműködésével. Ebben az egyházak 
a demokrácia lehetőségeinek és szükséges fegyelmének 
kihívásával néznek majd szembe (mint ahogy teszik ezt 
már sokan államaik és társadalmaik közül). A marxiz
mus-leninizmus egyeduralmából kikerülő társadalmak 
egyaránt kérnek anyagi segélyt meg tanulásbeli segítsé
get, hogy elsajátíthassák a demokrácia gyakorlatát. De 
ha a demokrácia áradata végigsöpör egész Európán, az 
európai egyházak sem maradhatnak meg a demokrácia 
előtti berendezkedések és magatartások szigetvilágának; 
őket is felszólítják, hogy nyitottabb és nagyobb részvételt 
biztosító utakon járjanak.

A hidegháború vége pl. Jugoszláviában az 1940-es 
évek óta első ízben hozta vissza a melegháborút az euró
pai szárazföldre. Pedig csak 1989-ben mondták ezt az 
egyházak Baselben: „Nincs olyan helyzet országainkban 
vagy földrészünkön, amelyben szükséges vagy igazolható 
lenne az erőszak” (Záró dokumentum, 61. paragrafus).

Miként Ulsterben a vallásilag megosztott közösségek 
között, a fegyveres konfliktus állandó szemrehányást je 
lent az egyházaknak és kihívást a békéltetés szolgálatára. 
Közép- és Kelet-Európa egyházainak különleges felada
tuk, amikor részt vesznek a nemzetek építésében és újjá
építésében, hogy mérsékeljék és ne mérgesítsék el a na
cionalizmus megosztó hatását. A nyugat- és egyre inkább 
észak-európai egyházaknak ugyanakkor egy új nemzet
köziségre kell válaszolniuk az Európai Közösséggel és 
az Európa-Tanáccsal vállalt szolidaritásukban. Azoknak 
az egyházaknak, amelyek a reformáció idején nyerték el 
jelenlegi formájukat és szervezetüket a nemzeti és pro
vinciális határokon belül, nehéz lehet alkalmazkodni egy 
olyan új helyzethez, amely még a római katolikus nem
zetköziség számára is kihívást jelent.

Bár az európai intézmények félreérthetetlenül elvetik 
az egyházi ellenőrzést és beavatkozást, az európai egy
házaknak az új Európa építésében való aktív részvételét 
örömmel üdvözlik és nagyon is kérik segítségüket, hogy 
ne csak testet és szellemet, hanem szívet és lelket is ad
janak bele. Hogy milyen formát öltsön az egyházak rész
vétele, ennek a kérdésnek szintén szerepelnie kell Prága 
napirendjén; s ha az egyházak megfelelő figyelmet szen
telnek e kérdésnek, annak fontos következményei lesz
nek az EEK és partnerszervezete, az Egyház és Társada
lom Ökumenikus Bizottsága számára. Vajon ezt a témát 
valamennyi egyházunk össz-európai szinten tudja-e kezel
ni, vagy ez csak a 12-ek tagegyházainak napirendjén marad?

A fokozott európai integráció élesebbé teszi Európa 
viszonyulásának kérdéseit a világ többi részéhez, köz
vetlen szomszédaihoz Közel-Keleten és Észak-Afrikában, 
Ázsiához az Uraiban húzódó határon át, Kanadához és 
az Egyesült Államokhoz, amelyekkel közvetlen kapcso
lata van az Európai Biztonsági és Együttműködési Kon
ferenciában, de mindenek felett Ázsia, Afrika és Latin- 
Amerika szegényebb országaihoz, amelyek a segélyeknél 
is inkább kedvezőbb kereskedelmi feltételeket kívánnak. 
A nagyarányú népmozgásokkal, a menekültekkel és a 
vándorlókkal kapcsolatos problémák csak növekedni fog
nak; az egyházaknak pedig egyre nagyobb mértékben 
kell foglalkozniuk nem csak a segélyezés és gondozás 
kérdéseivel, hanem a jobboldali népszerű politikai tevé
kenység újraéledésével is, néha a saját kebelükön belül, 
néha a fundamentalizmus és a konfesszionalizmus fel
újulásával kapcsolatban. Az ökumenikus közösség ko
moly próbára tevő idők előtt áll.

De a legnagyobb próbák most is, mind mindig, spiri
tuálisak, még ha álöltözetben jelentkeznek is. Amikor a 
kelet- és közép-európai egyházak ráébrednek az evan
gelizáció és a szolgálat új lehetőségeinek kihívására saját 
társadalmaikban, meg kell birkózniuk a totalitáriánus ren
dőrállamokban élt hosszú évek elképesztő örökségével. 
A titkos dossziék, sőt az egyszerű emlékezések feltárása 
végtelen vádaskodást, irigykedést, rosszindulatot és kielé
gíthetetlen bűnbakkeresést eredményezett. Ha a keresz
tyének nem tudják alázatosan megvallani bűneiket, s ha 
keresztyén testvéreink nem tudnak irgalmat és megbo
csátást tanúsítani, nem valószínű, hogy bárki más tud. 
Mégis az ilyen magatartásból van a legkevesebb, noha 
ez képezi az evangélium szívét-lelkét.

Közben Nyugat-Európa keresztyénéinek ismét meg 
kell hallaniuk Jézus szavait: „Ne ítéljetek, hogy ne ítél
tessetek” (Mát 7,1), és újra rá kell bízniuk magukat arra 
a közösségre, amely oly sokat jelentett a hidegháború 
legsötétebb napjaiban. Amikor az európai keresztyéneket 
már nem szakítják el egymástól az utazási megkötött
ségek, éppen akkor veszélyezteti közösségünket a Kelet 
és Nyugat közötti nagy vagyoni különbség. Ahogy a fran
ciák mondják: Il ne faut pas remplacer le rideau de fer 
par un rideau d’argent” (Nem helyes a vasfüggönyt a 
pénz függönyével cserélni fel). Itt először azok képzele
tére, majd nagylelkűségére kell apellálni, akik biztosít
hatják, hogy a régi politikai akadályokat ne váltsák fel 
pénzügyi akadályok.

A kommunizmusnak mint politikai rendszernek, filo
zófiának, az élet eligazítójának és a hit tárgyának bukása 
zavart okozott, s egyének meg egész társadalmak szét
hullásához vezetett. Nemhiába hasonlították össze a nyu
gat-római birodalom összeomlásával, amelyből a roncsok
ba kapaszkodva s a megfeszített, majd feltámadott Krisz
tusba vetett hiten tájékozódva emelkedett ki a középkori 
egyház Isten gondviselő kegyelmének látomásával, melyet 
részben az Ószövetségből, részben a Szentlélek vezeté
séről nyert saját tapasztalatából táplált. De ez felszínre 
hozott egy örök belső problémát is. Most, hogy már nincs 
Kommunista Párt, amelyet mindenért hibáztatni lehet, 
közvetlenül szembe kerültünk az emberi bűn valóságával, 
mindenütt jelenvalóságával és rendkívüli méretével. A 
vértelen forradalom, a berlini fal leomlása, valamint a 
terror és az ellenőrzés apparátusának eltávolítása ugyan
úgy nem hozta el a béke, az igazság és a jólét korszakát, 
mint annak idején a francia forradalom, vagy az októberi 
forradalom sem. Az Isten irányította emberi történelem
ben nincsenek lerövidített utak. A kommunizmus legna
gyobb tévedése éppen az eschatalógikus reménység elő
rehozatala volt. Minden korban meg kell hallanunk az
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üzenetet: „Ez még nem a vég” (Mát 24,6); s Isten népének 
kell legelőször felismernie a bűn igazi méretét, valamint 
Isten kegyelmének nagyságát. A körülmények bármilyen 
kihívásaival kell is az egyházaknak szembenézniök ami
kor összegyűlnek Prágában, a legnagyobb kihívást az fog
ja jelenteni, amivel Isten szembesíti őket annak a kettős
ségnek a kölcsönhatásában, amit egyfelől az emberek éle
tében tapasztalható gondviselésével, másfelől a Szentírás
ban kijelentett Igéjével üzen nekik. „Krisztusért kérünk, 
béküljetek meg Istennel. Mert azt, aki bűnt nem ismert, 
bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Őben
ne” (2kor 5,20).

1992 március
(Fordította: Fükő Dezső)

Bejelentett előadók 
az EEK 10. Nagygyűlésén

Dr. Mary Tannert az Anglikán Egyház Egységtaná
csából és Jeremiás püspököt a Lengyel Orthodox Egy
házból jelentették be, mint az Európai Egyházak kon
ferenciája 10. nagygyűlése teológiai témájának, „Isten 
egyesít — új teremtés a Krisztusban” két főelőadóját.

A nagygyűlés, amely szeptember 1—11 -ig lesz Prágá
ban, mintegy 350 küldöttet hoz össze az EEK 109 tag
egyházából, Európa valamennyi országából, tovább 100 
résztvevőt ökumenikus szervezetekből és partnerszerve
zetekből, valamint kb. 80 stewardot az európai egyházak 
ifjaiból.

Az EEK tagsága felöleli az összes nagyobb protestáns 
felekezeteket, az orthodox, az anglikán és az ó-katolikus 
egyházat. A római katolikus egyházat mind a Keresztény 
Egység Pápai Bizottságából, mind az Európai Püspöki 
Konferenciától fogják képviselni résztvevők,

A nagygyűlés színhelye a prágai Suchdol Egyetem lesz. 
Ez az első alkalom, hogy egy ilyen nagygyűlést a volt 
keleti tömb egyik országában tarthatnak meg.

A programon a fent említett teológiai üléseken kívül 
szerepelnek még plenáris ülések az alábbi témákról: 
„Európa közös otthon, de kiknek?”, ezen az európai kor
mányzati intézmények képviselői vesznek rész; „A többi 
földrészek kihívásai” afrikai, ázsiai és latin-amerikai elő
adókkal; valamint „Igazság, béke és a teremtés sérthe
tetlensége”, mely téma igen nagy tetszést aratott az Igaz
ságos béke címmel 1989-ben Baselben megtartott euró
pai konferencián.

A nagygyűlés munkája azonban nemcsak plenáris ülé
seken folyik majd. Kb. 20 csoport ülésezik naponta, s 
vitatja meg a nemrégiben kiadott előkészítő irat valame
lyik szakaszát vagy témáját. (Ennek angol, francia és né
met nyelvű példányai kérésre rendelkezésre állnak.)

A szeptember 5-6-i hétvégen a résztvevők szerte 
Cseh-Szlovákiában a gyülekezetek istentiszteletein és egyéb 
rendezvényein lesznek jelen, és adják át az európai öku
menikus mozgalom köszöntését és üzenetét.

Az EEK-nak 10 tagegyháza van Csehszlovákiában. 
Ezek a Csehszlovákiai Ökumenikus Tanáccsal és ezen 
keresztül vesznek majd részt a programban, bemutatva

az ország egyházi életét és vendégül látva az országukba 
látogató résztvevőket.

(Fordította: Fükő Dezső)

A cseh és a szlovák egyházak 
köszöntik az EEK nagygyűlését

Az Európai Egyházak Konferenciájának (EEK) 10. 
nagygyűlésén részt vevőket köszöntve, a Cseh és Szlovák 
Szövetségi Köztársaság Ökumenikus Tanácsának tagegy
házai elmondják, hogy bár „anyagiakban nem sokat tud
nak nyújtani”, de barátságukat felajánlják mindazoknak, 
akik szeretnének osztozni „hitünk megtapasztalásában, 
amely mélyebb és érettebb lett a Krisztus egyházát sújtó 
nehéz időkben”.

A levél, amelyet az Ökumenikus Tanács elnöke, dr. 
Mikó Jenő püspök, Pavel Smetana lelkész és Nadjeje 
Mandysove asszony főtitkár írt alá elmondja, hogy a szá
zadunkban kiállt problémák után örömmel fogadják a 
résztvevőket „ama keresztyén egyházak közösségébe, 
amelyek a fokozódó elvilágiasodással, ...az egyházak kö
zötti feszültség és meg nem értés múltjával küszködnek”.

Kifejezve annak nagyra értékelését, hogy az EEK nagy
gyűlésének házigazdái lehetnek „Prága gyönyörű váro
sában”, amely évszázadokon át fontos utak csomópontja 
volt, az Ökumenikus Tanács megjegyzi: „ez lesz az első 
alkalom az európai ökumenikus mozgalom történetében, 
hogy kivétel nélkül valamennyi európai ország keresz
tyénei egy volt kommunista ország földjén találkoznak”.

A levél kifejezi azt a reménységet, hogy a nagygyűlés 
résztvevői „ráébrednek majd azokra a közös reményekre 
és problémákra, amelyekben valamennyi honfitársunkkal 
együtt mi is osztozunk”, és megjegyzi: „a szabadság és 
a demokrácia, amiért soha nem szűnünk meg hálát adni, 
új élet alapja lett számunkra. Ugyanakkor nem kívánt 
szellemi hatások is jelentkeznek, amelyekkel szemben ne
héznek érezzük az ellenállást”.

A levél így folytatódik: „Azt a materializmust, amelyet 
40 éven át szándékosan neveltek belénk, most a feltá
madó piacgazdaság erősíti. A privatizáció lelassítja a ter
melést az iparban és új szociális problémákat okoz a tár
sadalomnak. Ennek ellenére reménységgel és várakozás
sal tekintünk a jövőbe, s köszönetet mondunk mindazok
nak, akik segítenek nekünk legyőzni múltunkat és kiala
kítani az új jövendőnket.

A levél így fejeződik be: „40 évig alig lehetett érint
kezni az országunk határain túl élő keresztyénekkel. 
Most, a szabadság idején a szeretet, a hit és a reménység 
közösségét várjuk Önökkel... Hisszük, hogy az EEK 10. 
nagygyűlésén mi is segíthetünk lerakni egy új európai 
és világotthon alapjait Isten valamennyi gyermeke szá
mára. Hisszük, hogy az Önök részvétele a nagygyűlés 
összejövetelein és istentiszteletein, valamint a családok
nál és a gyülekezetekben tett látogatásaik világos bizony
ságtételt fognak jelenteni nemzetünk számára és báto
rítani fognak minden országunkban élő keresztyén hívőt”.

(Fordította: Fükő Dezső)
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KÖNYVSZEMLE

Marxizmus — Keresztyénség — Protestantizmus
„Történelmi tény, hogy a szolgáló egyház etikája a szo

cialista forradalom és társadalom valóságával való találko
zásban, együttélésben és együttműködésben született. A 
szocialista társadalom vezető erejének, a Magyar Szoci
alista Munkáspártnak humanista töltésű marxista ideoló
giája, toleráns valláspolitikája, őszinte szövetségi politi
kája, differenciált szemléletű valláskritikája lehetővé tette 
egy olyan új típusú teológiának és etikának a kialakulását, 
amely megfelel a szocialista társadalomban élő és azt épí
tő hívők hitelveinek, egyúttal előmozdítja a szocializmus 
ügyét mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban”. Kocsis 
Elemérnek köszönjük ezt a summázatot. Dialógus alkal
mával hangzott el 1981 szeptemberében, s hogy okul
hasson belőle a tudós világ is, 1991. tavaszán németül 
is megjelent a konferencia válogatott anyaga (maga Kocsis 
Elemér szerkesztette, s a kollégiumi főigazgató adta ki, 
Gaál Botond).

Nem ajánlatos megfeledkeznünk a könyvről és meg
állapításairól a pápalátogatás és a református világgyűlés 
árnyékában sem. Felelőtlenség idejétmúlta dolognak vél
nünk a marxizmussal való szembesülést, a szolgáló etika 
és teológia mibenlétét, uralmát és tovább élését. Kísérthet 
a bagatellizálás olyan évtizedek után, mikor a forró han
gulatú gyűlésekre kirendeltek a fényes szellők sodrásá
ban „a múltat végképp eltöröljük” harsogással vonultak, 
szavukat visszhangozták a főiskolai kurzusok, egyházi ki
adványok, tükrözték még a Studia et Acta Ecclesiastica 
mérvadó tanulmányai is.

Marxizmus-keresztyénség-protestantizmus: vallásel
méleti szimpózion. Protestáns-marxista dialógus ’82 (nem 
’81!) az eredeti kötet címe, 1982-ben, alig egy évvel az 
esemény után jelent meg a Kossuth könyvkiadónál.

A marxista valláselmélet kérdéseivel foglalkozott Fo
dor József, Gábor György, Gál Zoltán, Gecse Gusztáv, 
Horváth Pál, Jóri János, Kónya István, Lendvai L. Ferenc, 
Loppert Csaba, Lukács József, Poór József és Somogyi 
János. A teológusok között is előadott Kónya István, itt 
szerepel Miklós Imre megnyitóval, az Ökumenikus Ta
nács akkori elnöke zárszóval (Bartha Tibor). Előadott még 
Kocsis Elemér, Nagy Gyula, Makkai László, Pákozdi 
László Márton, Pröhle Károly és Szigeti Jenő. Elméleti 
tanácskozás, ahol aktuális politika csak kimondatlanul 
szerepelt. A marxizmus klasszikusai sem írtak a birodalmi 
politika, tolerancia és valláspolitika eszközeiről (KGB, Gu
lág-szigetek, halálra ítélt fiatalkorúak, eljárás nélkül fogva 
tartottak, kitelepítések, AEH). A Teológiai Doktorok Kol
légiuma nevében Makkai László nyilvánít készséget a pár
beszédre, a közös gyökerekre hivatkozással. Szigeti Jenő 
a „felszabadulás utáni” teológiát tekinti át. Nagy Gyula 
a bécsi és genfi párbeszédre hivatkozva figyelmeztet arra, 
hogy a dialógus nem korlátozódik a keleti blokkra. Az 
evangélikus teológiai vonalat Pröhle Károly rajzolta meg. 
Lendvai L. Ferenc szerint a marxizmus örököse és meg
haladása a vallás elvont eszményeinek (Lásd Mt 5,17).

A német változatban a katolicizmussal foglalkozó ta
nulmányok hiányoznak, a köteteimhez illeszkedve; vala
mint Kónya István hozzájárulása. Megvan viszont Lendvai 
és Lukács József tanulmánya.

Az Agrártudományi Egyetem marxista tanszékének ta
nára, az előbeszédet író Poór József utal az inaktualitásra; 
s valóban, azóta tanszéke is megszűnt. A múlt megol
datlan kérdései, és a garmadával ránk maradt adósság 
nem szűnik ilyen magától való módon.

„Ha igazi marxistával találkoztok, el ne mulasszátok, 
hogy beszélgessetek vele. Ritka, mint a fehér holló”. 
Török István búcsúzott ezzel tőlünk egy előadása végén. 
A párbeszédet szorgalmazó korban a kendőzetlen prob
lémalátás és a teológiai hang éppoly ritka volt. „Mindenki 
magában hordja a Biblia Istenének normáit. Mind
annyian keressük a normákat a mi időnk számára, mert 
az ember az örök normák időszerű megvalósítása nélkül 
nem maradhat meg embernek”. Eddig Pákozdy László 
Márton merészkedett el. A kötet fő részben óvatoskodás, 
jóindulatú köntörfalazás, amelyben példás egyhangúság
gal idéznek marxisták keresztyéneket, keresztyének mar
xistákat.

Félrevezető ebben az összefüggésben a barthi teoló
giára hivatkozás. „Ezt a teológiát tanítottuk dogmatikában, 
hitvallásokban, egzegézisben az elmúlt évtizedekben is 
és igyekeztünk érvényesíteni, mint a református igehir
detés fő irányvonalát. Sokkal periférikusabb szerepet já t
szott az ún. «szolgáló egyház» teológiája. Ezt a teológiát 
főképpen a marxistákkal való dialógusban használtuk. A 
marxizmussal való dialógus nem speciálisan magyar re
formátus találmány, hanem világszerte folyó fáradozás 
volt, amely a modern katolicizmus részéről indult el. Mivel 
ez az indok megszűnt, így ennek a teológiának sincs to
vábbi szerepe és tere. Ezt a sokrétű teológiai jelenséget 
lehet zsurnalisztikusan és összefüggéseiből kiragadva 
summásan elítélni, azonban nézetünk szerint megítélé
séhez alapos analízis szükséges, amely egy doktori 
disszertációban rövidesen meg fog történni” (RE 
1991:239) — nyilatkozott Kocsis Elemér a német nyelvű 
kötet megjelenésével egyidőben, 1991. január 17-én.

Tudománytalan leegyszerűsítés, hogy elintézettnek te
kintsünk ilyen korszakot egyetlen disszertációval. Még 
arra is kevés, hogy egyetlen kérdést vizsgáljon: volt tehát 
egy dialógusbeli és egy tanított teológiánk? Melyiket te
kintsük aktuális megteológizálásnak? Az összefüggésekre 
figyelés döbbentsen rá, hogy változott formában soká ve
lünk marad a hamis értékelés és áldialógus veszélye.

Marxista indíttatásokhoz is folyamodtak az elidege
nült, kapitalizmusból kiábrándult nyugati teológusok. Ők 
nem találkoztak a szocialista forradalom és társadalom 
valóságával, mint a szolgáló egyház, nem érhették sem 
a szocializmus építését, sem összeomlását. Még nem bon
tottuk le számukra a láthatatlan falakat, amelyeknek 
összecementezését a dialógusok is szolgálták.

Jórészt keresztyénnek hazudott európaiság emberte
lenségéből és istentelenségéből táplálkozott mindaz, amit 
a marxizmussal takarózó birodalom gyakorlatilag létre
hozott. Valóságos megoldatlanságokra halmozott épp
olyan valóságos megoldatlanságokat. Azt sem hallgathat
juk el, hogy milyen szörnyűségeket teremt a nyugati örök
séget félresöprő és ateizált bizánci örökség: délszláv tör
ténelmi emlékeket legutóbb nem fasiszta, hanem vörös
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csillagos fegyverek romboltak. A pártot szolgáló egyház 
öröksége kísért, a múlt jelképes eltörlésével, s a jövő 
képünkre és hasonlatosságunkra formálásával, ahol végül 
„nem tanítja ki-ki atyjafiát”, és a Szövetség Urát sem is
merik el, hanem csak az ember önmértékének világmé
retűvé tágítása lesz „minden mindenekben”.

Sarkalljon tovább élő közelmúltunkkal szembesülésre,

valóban teológiai áttekintésekre az 1991. tavaszán meg
jelent német nyelvű kötet: Marxismus — Christentum 
— Protestantismus. Religion-theoretisches Symposium, 
Protestantisch-marxistisches Dialog ’82. Herausgegeben 
von Botond Gaál. Debrecen, Református Kollegium 1990. 
(1911.) Házi sokszorosítás. 156 p.

Fekete Csaba

Roloff Jürgen

Az egyházi jogképződés kezdetei az Újszövetségben
c. cikkének ismertetése*

(Roloff Jürgen: Ansätze kirchlicher, Rechtsbildengen 
im Neuen Testament In: Exegetische Verantwortung der 
Kirche, Aufsätze, Hrsg. von Martin Karrer. Göttingen, 
Vandenhoeck u. Ruprecht, 1990. 279—329. p. Erstve
röffentlichung in: Studien zu Kirchenrecht und Theologie
I. Hg. K. Schlaich. Heidelberg, 1987. {Texte und Ma
terialien der Forschungsstätte der Evangelischen Studi
engemeinschaft. Reihe A. Nr. 26}, 83— 142.p.)

1. E lőze tes m eg jegyzések

Az Újszövetségben nincs egyházi jog, a fogalom sem for
dul elő, a rokon értelmű fogalmaknak is theologiai jelentése 
van. Ezért csupán azokat a helyzeteket lehet megvizsgálni, 
ahol jogi természetű döntések születtek. Jogon a theolo
giailag megalapozható, kötelező és ható normarendszert ért
jük. Ennek konkrét kiinduló pontjait keressük az Újszö
vetségben. Így négy visszatérő problémakörrel találkozunk:

a) Az egyházban érvényes normák viszonya a Tórához 
(Pál, apostoli zsinat).

b) Az eszkhatológikus gyülekezet élete a történelem
ben (második, harmadik generáció): a kezdetekkel való 
azonosság, történelmi folytonosság helyreállítása, krité
riumai. Az istentisztelet, tanítás és tisztségek szabályo
zása ezért történik a pásztori levelekben.

c) Az egyház viszonya a társadalomhoz, a pogány nor
mákhoz (1Pt. Jel. pásztori levelek).

d) A jogi normák érvényesíthetősége az egyházban. 
Ezek kötelezőek, de Jézus lemondott hatalommal való 
érvényesítésükről, ebben a feszültségben az egyház a Lé
lek erejére bízta magát.

2. Jézu s  és a tanítványok

2.1. Munkája Izraelre irányul (Mt 10,5). Célja az egész 
nép összegyűjtése és fölkészítése Isten közeli eljövetelére, 
ezt mutatja jelképesen a 12 elhívása is.

2.2. Tórához való viszonya kritikus, a halakhát eluta
sítja. Nem úgy kritizálja a törvényt mint Pál, nem is szi
gorítja meg, mint a qumrániak, nem is csupán válogat 
benne, hanem Isten országa meghirdetésével felülmúlja. 
Mit jelent ez? A Tóra Isten akarata, de vannak benne 
kompromisszumok az emberi bűnnel és keményszívűséggel. 
Ezeket az engedményeket Jézus a teremtésre hivatkozva 
elutasítja (Mk 10,2-9), Mt 5,21k). Ezt Isten feltétlen kö-

" Elhangzott a Doktorok Kollégiuma újszövetségi szekciójában 1992. au
gusztusában

zeledése teszi lehetővé, ez a normák forrása. Ennek alapján 
magyarázza Jézus a Tórát, és emeli ki a szeretet parancsát 
és a Dekalógust, mert most fejezik ki Isten akaratát.

2.3. Jézus hív a követésére. Nem azért, hogy mint min
den rabbinak, neki is legyenek tanítványai, hanem Isten 
országa közelsége miatt hívja közös szolgálatra és közös 
sorsra a kiválasztottakat. A prófétai elhívások mintájára, 
a Tórától függetlenül Isten közvetlen igényét közvetíti. 
A megszólítottaknak ki kell lépniök eddigi életrendjükből. 
A Mt 8,21-ben a Tóra megszegését teszi a követés föl
tételévé, halottaknak nevezi azokat, akik nem hallják hí
vását. Isten országának igénye a tanítványok életében is 
a Tóráé fölött áll.

2.4. Jellemzője az erőszakról való lemondás (Mk 
10,42k). Isten országa szolgálatban valósul meg, nem erő
vel érvényesül. Isten maga cselekszik ennek érdekében, 
senki sem képviselheti.

2.5. Kötelező élet- és magatartási normák fejlődnek 
ki, például az imádságra, az igehirdetők magatartására 
vonatkozóan. Ez a modell később is hatott a vándor
misszióban, a zsidókeresztyén prófétai mozgalomban 
(Jel), a szíriai aszketizmusban és a szerzetességben.

3. A z  ősgyü lekeze t

Az ősgyülekezet hitte, hogy Jézus föltárnadásával ben
ne megkezdődött Izráel összegyűjtése, erről tanúskodik 
az ekklesia elnevezés.

3.1. Az odatartozás jele a keresztség. Eredete bizony
talan. Talán a János keresztségét elevenítették föl új tar
talommal, mint a Jézusban adott szabadítás jelét. A meg
térés most már nemcsak parancs, hanem ajándék is. A 
keresztségben Isten adja a Krisztusban megjelent üdvös
séget. Még nem fölvételi rítus, hiszen Isten ajándéka az 
egész népnek szól, a gyülekezet nyitott Izrá ellel szemben, 
ott vannak a templomban, megtartják a törvényt, bár a 
tanítás, közösség, úrvacsora, imádság és jelek (ApCsel 
2,42k) csak rájuk jellemzők, megkülönböztetik őket.

3.2. Van egyházfegyelem. Az ApCsel 5,1-11 szerint 
A Lélek ítélkezik és végre is hajtja az ítéletet. Péter a 
szószóló, a vádemelő, de ami történik, az istenítélet (vö. 
Józs 7,16kk). A Lélek őrködik a gyülekezet tisztaságán, 
az ember csak eszköze Isten hatalmának.

3.3. Megtörténik a nyitás a pogányok felé. Vezető sze
repet ebben István (Csel 8) és Péter (Csel 10) játszanak. 
Megkeresztelik a körülmetéletleneket is, ehhez elég a hit. 
Ezzel a keresztség fölvételi rítus lett. Az apostoli zsinat 
dönt a teljes, az úrvacsorát is magában foglaló közös
ségről zsidó és pogánykeresztyének között. De az együtt
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élés nem volt szabályozva a vegyes gyülekezetekben. Ez 
robban ki Péter és Pál konfliktusában Antiochiában. Péter 
megszegi a Tóra tisztasági előírásait, amikor pogányokkal 
együtt eszik. Jakab tiltó rendelkezését Jeruzsálemből az 
indokolhatta, hogy nem akarta veszélyeztetni az ősgyü
lekezet zsidósággal való kapcsolatát. A megoldást a dek
rétum jelentette, mely nem vonta vissza a zsinat döntését, 
csupán a közösség gyakorlásának föltételeit határozta 
meg a minimális tisztasági előírásokkal (Csel 15,19k). Ezt 
részben a páli gyülekezetek is elfogadták mint szeretetből 
történő alkalmazkodást (1Kor 8,4k).

4. A  zs id ó keresztyén ség  m á sod ik  és harm adik  
n e m zed éke

A Mt és a Jel koncepciója sokat megőrzött az ősgyü
lekezetéből, mindkettőre jellemző, hogy nyitott a pogány
keresztyénekkel szemben, olyan helyzetben született, mely
ben a zsidóság és keresztyénség szakítása véglegessé vált, 
szigorú az ekkléziológiájuk.

4.1. A M áté 28,16kk. határozza meg az egyház helyzetét, 
célja Jézus univerzális hatalmának érvényesítése a földön, 
ennek elfogadása a keresztség, ennek tartalmát adja a ta
nítás. Tehát a keresztség a Jézus tanítására való elkötelezés.

4.1.1. Ez a tanítás közvetlen kontinuitásban van Izráel 
Tórájával A Hegyi Beszéd és a Sínai törvényadás között 
vannak párhuzamok. Jézus a Tóra végérvényes magya
rázója, általa ér céljához. Ő ura a törvénynek, és így tör
vénymagyarázata a Máté krisztológiájának része. Legjel
lemzőbbek az antitézisek, melyekben Isten teremtői aka
ratát mutatja meg kompromisszumok nélkül. Ennek lé
nyege a szeretet parancsa. Isten országa rendjében a ke
gyelemnek van elsőbbsége a törvénnyel szemben, de új 
rendet is jelent, és erre éppen a kegyelem jogán kötelez 
el. A törvény így lesz a kegyelem eszköze, mert lehetővé 
teszi a kegyelmet tükröző életet. Az egyház úgy lesz Isten 
országa jele a kívülállóknak, hogy benne a tanítványok 
teljesítik Jézus parancsát. Kicsi, a társadalomtól távol álló, 
a normákat tudatosan vállaló közösség ez, ezért szocioló
giai értelemben szektának számít.

4.1.2. Ekkléziológiája nyitott a pogányok felé, a zsi
dóságtól viszont elszakadt, mert nem fogadták el Jézus 
törvényértelmezését, egyszerre jellemző rá univerzaliz
mus és rigorizmus. Az egyház az a hely, ahol az Úr jelen 
van, és parancsait megtartják. Nem corpus mixtum, mert 
a 13,15kk a világról szól. A M t 18,17 szerint a bűnösöket 
végső esetben ki kell zárni a közösségből.

4.2. A Jelenések krisztológiája hasonló Mátéhoz: Jézus 
a világ ura (5,6). Isten tervének végrehajtója a történe
lemben, aki legyőzi az ellenséget és érvényesíti a Teremtő 
akaratát. A jelen az ezzel szembeni végső ellenállás ideje, 
csak az egyházban látható Jézus uralma, csak ott tesznek 
róla bizonyságot. Számára is Jézus Igéje a norma forrása, 
de ez a prófétai bizonyságtételben van jelen. Az ószö
vetségi stílus is kötelező erejére utal, a Jézus-hagyomány 
motívumai a földi és a megdicsőült azonosságára emlé
keztetnek. Az őskeresztyén prófécia normatív utasítása
ival legtovább a karizmatikus vándormisszióban él, ehhez 
a tradícióhoz tartozik a Jel is. Amikor a kisázsiai páli 
gyülekezetekhez szól, akkor két különböző egyház- és 
tekintélyfogalom találkozik egymással.

5. Pál és gyü lekeze te i

A legfontosabb problémák a törvény kritikája, új nor
mák keresése, a gyülekezeti szemlélet és az apostoli tiszt 
tekintélye.

5.1. Krisztus és a Tóra ellentéte. Pál életének fordulatát 
úgy látja mint hatalomváltást. Krisztus az üdvösség egyet
len útja. Kereszthalála (Dtn 21,23) mutatja, hogy a Tóra 
ellene fordult, de a föltámadásban legyőzte. Nem levál
totta vagy beteljesítette a törvényt, hanem leleplezte mint 
kárhoztató hatalmat. Az ellentét a krisztológiában gyö
kerezik, de antropológiai magyarázatot ad rá, miért lett 
a Tóra pusztító hatalom. Eredetileg jó, de az emberben 
Istennel szembeni ellenkezést ébresztett, így leleplezte 
a bűnt és vádlójává lett. A zsidók engedelmessége, csele
kedetei is ezt mutatják, hiszen mindezzel csupán magukat 
akarják igazzá tenni. Ennek egyik következménye jogi 
szempontból az, hogy a pogánymisszió Isten kötelező ren
delkezése. Apostoli küldetése a pogányokhoz szól, a zsi
nat ezt csupán elismeri. Az Isten népéhez való tartozás 
alapja az ígéretek, a hit, a Tóra csak zavaró közjáték. 
Az Izrá ellel való kontinuitás is Isten tettén alapszik. Ezért 
a keresztség Pál számára nem más, mint a törvénytől, 
annak jogától való szabadulás. Itt történik meg a hata
lomváltás, a megkeresztelt pedig Isten igazságát, új életet 
kap ajándékul. Ennek imperatívusai sem utalhatnak 
vissza a törvényre, csupán az evangéliumra.

5.2. Új normákat keres. A Tóra nem lehet végső te
kintély, ha utal is rá néha, de inkább a prófétákat, böl
csességirodalmat idézi. Jézus szava sem forrása az új nor
máknak, bár amit ismer, az normatív számára (pl. válás, 
1Kor 7,25). Ő maga dönt a vitás kérdésekben, és döntését 
csak a Lélek ítélheti meg, de döntése alapján is meg 
lehet ítélni, kiben milyen lélek van. A jogi alapja ennek 
apostoli szolgálata (1Kor 9,1-4). Az Úr szavaival nem le
het helyettesíteni a törvényt. A norma az evangélium, azaz 
a Krisztus halálával és föltámadásával történt szabadítás, 
mely Isten uralm át juttatja érvényre úgy, hogy összegyűjti 
egyházát. Ez a kegyelem határozza meg a gyülekezet éle
tét, ennek kell magatartásával megfelelnie. Ezt adja át 
az apostol úgy, hogy kifejti struktúráját és következmé
nyeit a gyülekezet életére. Ezért kell a gyülekezetnek a 
megaláztatás útját járnia, az erőseknek elfogadniok a 
gyengéket. Ezért kell a vitás ügyeket vagy a gyülekezeten 
belül eldönteni, vagy a jogokról lemondani (1Kor 6,4). 
Mivel az úrvacsora Krisztushoz és a gyülekezeti közös
séghez köt, ezért nem lehet bálványáldozati lakomákon 
részt venni vagy a szegényeket éhezni hagyni. Ez az ér
velés nem mindig meggyőző, például az asszonyok el
fátyolozása esetében (1Kor 11,3).

5.3. A  gyülekezeti szemlélet. Pál beszél először a helyi 
gyülekezet theologiai jelentőségéről. Az ekklesia addig 
Isten egész népét jelentette Jeruzsálem központtal. Pál 
szerint a helyi gyülekezetben látható Isten szabadítása 
konkrétan és valóságosan. A kollekta bizonyítja, hogy 
közben az egyház egészéről sem feledkezett meg.

Az úrvacsorai közösségben Krisztus teste a gyülekezet, 
a keresztség által lesz tagja. Itt az emberi kapcsolatok 
is átalakulnak, megújulnak, megszűnnek a rang- és cso
portkülönbségek, egyenlő joga van mindenkinek. Hiszen 
a test tagja nem föladata, hanem részesedés alapján lesz. 
A keresztség és úrvacsora így lesz normák forrása.

5.4. A z  apostoli tiszt súlya. Ami a gyülekezet rendjét 
illeti, a Lélek szabadon adja ajándékait. Hallunk felügye
lőkről és diakónusokról, a házi gyülekezetek vezetőiről, 
prófétákról és tanítókról. A gyülekezetek vezetője az 
apostol, ahogy ez a leveleiben is megmutatkozik. A föl
támadott közvetlen, személyes elhívása tette azzá, küldte 
el a pogányokhoz, így lett az evangélium, Krisztus kép
viselője. Apostoli tiszt és evangélium elválaszthatatlan 
egymástól. Életében is látható az üzenet, Krisztus szen
vedése, ezért lehet norma a gyülekezeteknek. Pál az apa
ság képével írja le nevelő, tanító és eligazító tekintélyét.
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Ez érvényesül az egyházfegyelem kérdésében is (1Kor 
5). Mint gyengesége is bizonyítja, ő csak végrehajtója Jé
zusnak, az Úrnak, aki maga érvényesíti hatalmát.

5.5. Összefoglalás: Tehát a norma az evangélium, en
nek képviselője az apostol, ez tekintélyének alapja.

6. A  p á szto ri leve lek  —  egyházi re n d  a Pál 
utáni korban

A későbbi egyházjog erre hivatkozott leggyakrabban. 
Ezekben a páli tradíciót követő, az I. és II. század for
dulóján, Kisázsiában keletkezett iratokban találhatók a 
legrégebbi egyházi rendtartások. Céljuk, hogy Pál útmu
tatásainak értelmezésével és a gyülekezet hagyományai 
alapján egységesen szabályozzák a gyülekezetek életét. 
Mindezt olyan helyzetben, amikor már alábbhagyott a 
közeli parousiára való várakozás, a gyülekezetnek tar
tósan be kellett rendezkednie a világban, de az apostol 
már nem volt jelen útmutatásaival, és a gnózis fenyegette 
az első nemzedékkel való kontinuitást. Probléma volt a 
társadalomhoz és normáihoz való viszony.

6.1. A gyülekezeti tisztségekre vonatkozó útmutatások 
a meglévő tendenciákat akarják kiegyenlíteni és egy theo
logiai koncepciónak alárendelni. Az egyik a páli koncepció 
az episkoposszal és diakonosszal, a másik a zsidó típusú 
presbiteri testület (1Pt, Csel). A Tit 1,5-9 azonosítja a 
presbitert az episkoposszal, de az utóbbit hangsúlyozza, 
mint személyhez kötött tisztséget. A páli karizmákból 
szolgálatok lesznek. A vezető tehát az episkopos, a gyü
lekezeti család feje, mint apa fogja össze a közösséget. 
Páli hagyományt követ abban is, hogy a tanítással kap
csolja össze a vezetést, tehát alapja az evangélium, az 
apostoli hagyomány ápolása, nem a gazdasági vagy is
tentiszteleti feladatok végzése. Az apostol tanítványában 
a gyülekezeti vezető képét rajzolja meg. Az evangélium 
normatív képviselője Pál apostol, helyét csak az apostoli

hagyományhoz kötött, tanítással való vezetés veheti át. 
Az iratok megszületésének theologiai motívuma az, hogy 
Pál távollétében gondoskodik üzenetének, útmutatásai
nak jelenlétéről és olyan emberekről, akik tekintélyét kép
viselik. A vezetőknek készeknek kell lenniök a szenve
désre, legfontosabb pedig az evangélium, a páli hagyo
mány őrzése, ez adja a kontinuitást, segít a tévtanok elleni 
harcban, ez legitimálja őket. Tekintélyük az apostolhoz 
való kötöttségből fakad, de ez nem a successio, hanem 
a tradíció miatt fontos. Tehát a vezetés tekintélyét nem 
a gyülekezettől kapja, hanem az apostoli útmutatásból. 
Az ordináció is azt fejezi ki, hogy ez az Úr szolgálata, 
nem pedig gyülekezeti feladatok delegálása. Miután meg
győződtek képességeiről, az istentiszteleti aktusban kéz
rátétellel kapja a szolgálathoz szükséges karizmát.

6.2. Egyházképe igenli az intézményességet. Az evan
gélium tartós jelenléte a világban külső formákat, rendet 
igényel. A háznép, háztartás képét alkalmazza a gyüle
kezetre, és a nagycsalád együttélésének szabályait ér
vényesíti a nőkre, fiatalokra, idősekre és rabszolgákra. 
Itt tesz különbséget először az Újszövetség az intézmé
nyes és a hitbeli státus között. Az egyház az igazság jele 
(1Tim 3,15), bár vannak benne hitetlenek is. Nekik is 
lehetőségük van a megtérésre, mert az Úr igényt tart 
mindnyájukra. Az egyház éppen azért üdvintézmény, mert 
eszköze ezeknek az üdvösségre nevelő erőknek, benne 
vannak jelen.

6.3. Útmutatások: igyekszik megmutatni, hogy az egy
házi és társadalmi normák összeférnek egymással. Az 
egyházban megvalósul az, amit az emberek a közösségtől 
várnak, ezért vonzza őket. Krisztus által lehetséges az, 
ami a természeti embernek lehetetlen. A törvényre, azaz 
a társadalmi normákra nincs szükség az egyházban, mert 
a keresztyén normákban már benne vannak.

Balog Margit adjunktus 
(Debrecen)

HÍREK

A kárpátaljai metodista gyülekezetek 
a magyar Metodista Egyházhoz 

csatlakoztak.

Az Ungvár és környéki metodista közösségek válto
zatos története ezzel egy újabb fordulathoz érkezett.

A metodista misszió ezen a vidéken az 1920-as évek 
elején indult, a fiatal Csehszlovákia erős katolikus-ellenes 
mozgalmának idején. A protestáns vallások iránti nyitott
ság találkozott a metodista missziói törekvésekkel és az 
Ungvár városában kialakult ébredés kisugárzott Óke
mencére és környékére is.

1939-45 között ez a terület Magyarországhoz tarto
zott és a magyar Egyház helyezett ide lelkészt. 1945 után 
a gyülekezetek a Szovjetunió fennhatósága alá kerültek.

A közösségek a sztálini egyházpolitika sajátos össze
olvasztási kényszere alatt lassan elsorvadtak, szétszóród
tak. Ungváron csak egy kis házi közösség maradt, a kör
nyék gyülekezetei eltűntek, Ókemencén egy család ma

radt meg bibliai hitében. Összejöveteleiket ismételten 
megzavarták a hatóságok, a látogatókat bírsággal sújtották.

Helyzetük akkor könnyebbedett, amikor az Észtor
szágban működő (a Szovjetunió területén egyedül meg
maradt) metodista egyházról kaptak hírt és velük felve
hették a kapcsolatot. Erre való hivatkozás nyomán a kár
pátaljai metodistákat terhelő nyomás is könnyebbedni 
kezdett és végül 1984-ben megkapták a hivatalos műkö
dési engedélyt.

A magyar metodistákkal való kapcsolat felvétele 1989- 
re tehető: egy szabadegyházi küldöttség magyar Bibliákat 
vitt Ungvárra és környékére az ottani magyar nyelvű gyü
lekezeteknek, és ebből az ott élő metodistáknak is jutott; 
a küldöttségnek metodista résztvevői is voltak, akik felke
resték az ungvári és ókemencei metodista közösségeket.

Ettől kezdve a kapcsolatok a magyar metodistákkal 
egyre inkább kiépültek és megerősödtek. Szinte rend
szeressé vált a kárpátaljai metodisták látogatása a ma
gyarok konferenciáin, csendesnapjain; magyar részről fő
leg a nyíregyházi gyülekezet tagjai látogattak át sűrűn 
kárpátaljai testvéreikhez, részt vettek istentiszteleteiken,
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segítettek az ókemencei gyülekezeti ház felépítésében, 
segélyeket vittek át a határon.

Ennek az egyre erőteljesebben kibontakozó testvéri 
kapcsolatnak volt a következménye, hogy a kárpátaljai 
metodisták gyülekezeti szavazás alapján végül is felvé
telüket kérték a magyarországi Metodista Egyház köte
lékébe. Ez a Metodista Egyház szervezeti keretein belül 
semmi rendkívülit nem jelent, hiszen az Egyház Konfe
renciáit nem országhatárok alapján, hanem területi egy
ségek szerint szervezi meg; a United Methodist Church 
— amelynek része a Magyarországi Metodista Egyház 
is — nemzetközi egyházként szerveződik.

Tekintve, hogy a kárpátaljai metodisták kérése azon
ban a püspöki kerületek határait is megváltoztatja, ehhez 
a lépéshez szükség volt az európai Püspökök Tanácsának 
beleegyezéséhez. Ennek megtörténte után vette fel a ma
gyar Metodista Egyház Évi Konferenciája a kárpátaljai 
metodista közösségeket a magyar gyülekezetek testvéri 
kötelékébe ez év május 30-án.

dr. Hecker Frigyes

Berettyóújfaluban van 
Liszt Ferenc orgonája!

Kutatásaink során írásos bizonyítékokat találtunk arra 
nézve, hogy orgonánk valóban Liszt Ferenc orgonája volt.

Szigeti Kilián: Régi magyar orgonák c. könyve szerint 
az orgona építője Dangl János aradi orgonaépítő mester 
volt.

Dangl János 1842-ben született. Apja műhelyében ta
nult, később külföldi tanulmányútra ment, ott megismer
kedett a korszerű kúpszelepes szélláda rendszerrel, ott 
szerette meg a franciás-romantikus orgonaépítést. Haza
térte után apjánál dolgozott, annak halála után 1875- 
1880 között átvette műhelyét s önállóan dolgozott ha
láláig, 1892-ig.

Több mint 300 orgonát épített. Legjelentősebb mun
kái: Budapesti Koronázó Mátyás templom 3 manuális + 
pedál, 30 regiszteres orgonája. — Magyar Királyi Ope
raház orgonája, — a Gödöllői Királyi Kastély kápolnája 
8 regiszteres orgonája.

1882-ben felkérték, hogy a Budapesti Zeneakadémi
ának akkori Sugár (Andrássy) úti épületébe egy 22 re
giszteres orgonát építsen. Ebben az épületben volt Liszt

Ferenc lakása is. A hangversenyterem, melybe az orgonát 
építették, közvetlenül Liszt Ferenc lakása mellett volt. Ő 
esténként is bement oda és sokat játszott az orgonán. 
Halála után az orgona ott maradt 1907-ig. Ekkor épült 
a Zeneakadémia mai Liszt Ferenc téri épülete, s az in
tézmény is ideköltözött. Az új palotába a karlsrühei Vojt 
céggel egy nagyobb — 76 regiszteres — orgonát épít
tettek. A régi orgonát lebontották, s a kultuszminiszter 
felajánlotta a debreceni Zenedének.

„Az orgona azonban olyan nagyarányú — írja Drumár 
János —, hogy elhelyezése a Zenede hangver
senytermében lehetetlen lett volna. Ezért felállítása csak 
a nagy hangversenyterem felépítésére vár.”

A felállításra azonban sohasem került sor. Az orgona 
részeit ugyanis a zenede pincéjében helyezték el, ahol 
a fa részek jórészt elkorhadtak. A még ép, felhasználható 
fa alkatrészeket és a fém sípokat végül is Baranyi János 
igazgatósága idején (1933) áruba bocsátották.

Az orgonát Berettyóújfalu református gyülekezete vá
sárolta meg 600 pengőért, s 1934-ben Árokháty Béla 
tervei szerint a budapesti Rieger céggel új orgonát épít
tetett részben a templom előbbi orgonájának, részben 
Dangl orgonájának használható anyagából.

A Berettyóújfalui Református Egyház korabeli presbi
teri jegyzőkönyvei őrzik az orgona megvételi és építési 
adatait Eszerint: 1933-ban vették fel a kapcsolatot a Debre
ceni Zenedével, s ez év december 17-én vették meg az 
orgonát 600 pengőért. Az orgona kiszállítása 1934. janu
árjában történt 1935. októberében kötöttek építési szerző
dést a budapesti Rieger céggel, aki Árokháty Béla tervei 
alapján megkezdte az orgona építését, s a felépített or
gonát 1936. március 31-én adta át az egyház tulajdonába.

Rieger az orgonának Opus 2708 számot adott. A fel
épült 2 manuális 27 regiszteres orgonába csak 19 sípsor 
lett beépítve. A hiányzó nyolc csak regiszter sípok nélkül. 
Be van építve 12 játéksegítő is. Az orgonát lábfújtatás 
helyett villanyfújtatásúra építette. A Dangl-orgonából be
építette a játszóasztalt s fújtató részét, és az 1534 db 
sípnak 50%-át, 760 sípot. A másik 50% a régi orgonából 
lett beépítve.

Mivel a fa részek szinte teljesen elkorhadtak, a szer
kezetet a régi orgona szekrényébe építette be. A villany- 
motor újonnan lett szerelve.

Az orgona 1944-ben kisebb sérülést szenvedett, ennek 
kijavítása 1945-ben történt meg.

Legutóbb 1985. októberében volt javítás alatt, ugyan
akkor hangolása is megtörtént.

Varga Károly
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SZÓLJ, URAM!

Jézus időszerű Igéi
„Ne g yű jtse tek  m agatoknak k in cseke t a földön, 

ahol a m o ly  és a rozsda m eg em észti és ahol a tol
vajok k iá ssák  és ellopják, hanem  g yű jtse tek  m aga
to kn a k  k in cseke t a m ennyben... m ert ahol a k in csed  
van, o tt le sz  a sz íved  is .” M t 6,19-21  

Jézus Igéi nem  avulnak el, nem  m ennek  ki a di
vatból, nem  válnak m eghaladottá. Úgy szól, hogy 
m ondanivalója a mi 20. századi bonyolult életünkre 
is érvényes, előre m utató. Egyszerűsége jó té te 
mény, szava időtálló m egállapítás, jó  tanácsa  és pa
rancsa  érvényes m a is. Olvasói, hallgatói m a is 
ám ulhatnak  azon, hogy nem  úgy szól, m int az írás
m agyarázók, hanem  isteni hatalom m al, am int a H e
gyi B eszéd végén olvashatjuk.

M egállapítása találó: ahol a k in csü n k  van —  ott 
van, vagy előbb-utóbb o tt le sz  a sz ívü n k  is. „Szí
vünk” nem  rom antikusan  értendő : érzelm i közpon
tunk, nem  is biológiailag vagy anatóm iailag, hanem  
bib likusan: az énünk, a szem élyiségünk központja, 
am int az Ó szövetség is erre tan ít és így használja 
e kifejezést. Jézus m ondanivalóját a m ai M agyar- 
országon így is to lm ácsolhatnám : V agyonfelm érést 
végez  —  vagyonbevallási kíván. N ála  nem  kell ki
tölteni íveket, nem  kell tö rnünk  a fejünket, m it ír
ju n k  be, mit nem. N em  adóhatóságnak, hanem  N e
ki kell felelnünk. Ő szintén, csalás és öncsalás nél
kül. Mi a k incsünk? M ire dobban  a szívünk? Hol, 
m iben vagy kiben látjuk életünk értelm ét, központ
já t?  L u ther M árton  az első parancso la t m agyará
zatában  azt tanítja, hogy „amin a szívünk csüng”, 
az az istenünk. Isten  az, akitől az em ber m inden 
jó t vár és akihez m inden bajban  m enekül. „Amire 
szívedet hagyod és bízod valójában, az a te is te 
ned... A M am m on a legnépszerűbb  isten e földön... 
Ez a parancs jó l érthető : azt követeli, hogy az em ber 
egész szívét adja oda  osztatlanul, hogy egyedül Is
tenben  bízzon, senki m ásban. M ert am in szíve 
csüng, az az ő Istene/istene.”

K incs?  H allottam  valakit: feleségére m ondta, 
K incsem . L áttam  sírkövön feliratként, kőbe vé
se tt szom orúság je lek én t a gyerm ekparcellában: 
„ K incsünk”. K incsesládának  nevezte a R eform á
tus Sajtóosztály egyik kiadványát, am iben m agyar 
vallásos próza olvasható. H allo ttam  m ár ku tyát 
is így nevezni: K incsem . S gyerm ekm esében vi
lágszerte ism ert figura a k incskereső, nem csak 
m agyar m esem otívum . Kincs az, ami vagy aki tu 
datosan  vagy öntudatlanul is Isten  helyébe kerül. 
Bármi, bárki lehet kincsünk. Könyveink, bélyege
ink, lem ezeink, videokazetták, ékszerek, b e té t
könyvek, valu taszám la stb. H a valam i kincsünkké 
válik, m egfoszt szabadságunktól, s m egfoszt igaz 
Isten-hitünktől. H iszen k é t ú rnak  nem  lehet szol

gálni. A kincs vonzza, bűvöli, rabu l ejti, fogva 
ta rtja  a szívet, s egyúttal félelem m el is tölti el: 
h á th a  elveszítjük, s akkor kifosztott em berek le
szünk. Jézus szavát akkor vesszük kom olyan, ha 
becsülettel felm érjük és őszintén bevalljuk mi 
vagy ki a kincsünk. Ez a kincsfelm érés és va
gyonbevallás e lm aradhatatlan .

Jézu s  j ó  tanácsa m egszívlelésre m éltó: N e 
gyűjtsetek földi kincset, kincseket! M a szavakkal 
így is kifejezhetjük: lom talanítás ez, szen t lom 
talanítás. A fővárosban  és nagy városokban  
rendszeresen  ta rtan ak  lom talanítást, m ert külön
ben  a hulladék, a szem ét, a használhata tlan  hol
mi elborít, e lv iselhetetlen teherré  válik m inden 
háztartásban . Egyéni é le tekben  is szükséges egy
fajta  lom talanítás. A  fölösleges holm ira, a lom ra 
nem  érdem es időt pazarolni, ó rákat fecsérelni, 
d rága  életünket elvesztegetni. K ülönben is veszé
lyek fenyegetik féltve őrzött, szere te tt k incsünket: 
az idő  vasfoga felőrli, a rozsda m egem észti, ál
latok tám adják  m eg és pusztítják, m int a moly 
vagy a fában rágó szú, am ely az ókor ruha tá ra t 
helyettesítő  faládáit is szétrágta, rablók, tolvajok 
ássák  ki, törik fel, rabolják  el. 1992-ben lakás- 
betörések , au tófeltö rések  idején igazán nem  kell 
m agyarázni ezt a veszélyt. —  H ogyan védekezik 
a mai em ber? V agyonátm entéssel, hogy ism ét 
mai kifejezést használjunk. S m egfeledkezik, 
hogy végleg úgy sem  lehet, egyszer el kell eresz
teni m inden  m egm arkolt kincset, egyszer búcsút 
kell m ondani m inden  m egszerzett, begyűjtö tt va
gyontárgynak: a halál p illanata ez. N em  hoztunk 
sem m it m agunkkal —  világos, hogy ki sem  vi
hetünk  semmit. K ülönben sem  igaz, hogy az va
gyok, am im  van, s azért kell sokat gyűjteni, hogy 
valóban legyek Valaki. N em  volt m ég elég a 20. 
század tapasztalataiból, hányszor kellett otthagyni 
m indenünket, hogy a puszta  éle tünket m en tsük? 
Jean  A nnouilh válaszolta egyszer egy kérdésre: 
mi akar lenni? „Utas akarok lenni csom ag nél
kül”. Jézusi válasz. Ő írja B ecket vagy az Isten  
dicsősége című darab jában : „M icsoda teh e r m ég 
a tisztesség  is!”

Időben  lom talanítani kell, hogy u tasok  legyünk 
csom ag nélkül, hogy valóban szabad  em berek  le
gyünk. T em etési im ádságban  írtam  (Ev. É n ek es
könyv 7 6 9 .  l.): „Tégy késszé az elm enetelre, U runk. 
Tégy szabaddá földi k incsek im ádatától, hogy 
könnyű szívvel távozhassunk  innen. Tégy függet
lenné, hogy ne ragaszkodjunk  senkihez, sem m ihez 
jobban , m int Tehozzád. Segíts e lrendeznünk dol
gainkat, amíg időnk  van itt”. E rről van  szó Jézus 
jó tan ácsáb an  is.
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Jézusnak  van p arancsa  is, é rdekünkben  ado tt kö
telező parancsa: M égis g yű jtse tek  kincset, k in cse 
k e t  a m ennyben . Ez a kincs m ás jellegű, m ás ta r
talmú. —  K incsünk elsősorban  Jézus. K edves éne
künk szerint: „Ó Jézus kincsem , vigaszom, fényes
ség életutam on...” (503). K incsünk tehát Valaki, hi
szen tudjuk, hogy valam i úgysem  elégíti ki em beri 
lényünk szom júságát. N ekünk  Valaki kell. Kin
csünk az evangélium  is. A  95. té te l 62. tétele L u ther 
v ita ira tában  azt m ondja, hogy az egyház igazi k in
cse Isten  szentségének  és szerete tének  drága, leg
szentebb  evangélium a. Ez a thesaurus ecclesiae  m a 
is. A  w ittenberg i bányászfiú  azt a k incset lelte m eg 
és erről beszélt egész életén  át. M aradandó  kincsről 
van szó a szeretet h im nuszában  is, 1K or 13-ban

is. M egm arad  a hit, rem ény, szeretet, e három  és 
ezek között legnagyobb a szeretet. Ezt a k incset 
kell keresnünk, abban  a tudatban , hogy a ján d ék 
kén t m egkapjuk. Ez a m aradandó  értékgyűjtés fo
lyik az egyházban, iskolában, konfirm andusok  kö
zött, tem plom i istentiszteleten. A  következő nem 
zedékre is ezt a k incset tud juk  átörökíteni. N em 
csak sa já t m ocsoktalan  nevünket (m iként A rany Já 
nos írta  fiának), hanem  a legdrágább, legragyogóbb 
nevet: Jézusét.

Jézus szavai hallatlanul időszerűek: am ikor va
gyonbevallásra késztet, am ikor lom talan ításra biz
ta t és am ikor értékgyűjtésre bátorít. Szükségünk 
van ezekre a józanító  szavakra.

dr. H afenscher K ároly

KRÓNIKA

A magyar baptisták I. Világtalálkozója
A  M agyar B aptisták 1992. augusztus 2 1 -2 3  k ö zö tt tarto tták I. Világtalálkozójukat, 

a m elynek  vezérigéje „R em énységben ö rven d ező k” volt. A  K árpát-m edence országaiból, Európából, 
A m eriká b ó l és A usztrá liábó l ö sszesereg lett többezer ré sz tv e v ő  B udapesten  és Tahiban  

ve tt ré sz t a Világtalálkozó programjain. A  b u d apesti olim piai csarnokban elhangzottak k ö zü l kö zö ljü k  
dr. Bóna Zoltán, az Ö kum en iku s Tanács fő titkárának ü d vö zlő  beszédét.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 
nevében elhangzott köszöntő

K ed ves Testvéreim  a Jézu s  K risztusban!
A M agyarországi Egyházak Ö kum enikus T an á

csa nevében  m ély tisztelettel és testvéri szeretettel 
köszöntöm  a M agyar B aptisták  I. V ilágtalálkozójá
nak  résztvevőit. Isten  á ldásá t kívánom  a találkozó 
m inden program jára.

M agyar népünk  életében  nagy je len tősége  van 
a találkozásoknak, h iszen szé tszó ra tta tásban  élünk. 
E lég sokan vagyunk ahhoz, hogy a K árpát-m edence 
országaiban és a világ m inden  sarkában  a sajátos 
és nekünk  nagyon d rága  kultúránkkal, érzelem vi
lágunkkal, és a tö rténelem  form áló jegyeit m agán 
viselő felekezeti hovatartozásunkkal je len  legyünk. 
U gyanakkor elég kevesen  vagyunk ahhoz, hogy bűn  
legyen m inden  olyan tett, ami nem  összeköt, hanem  
elválaszt bennünket, továbbá m inden  olyan m ulasz
tás, am ely elválaszto ttságunkat legitim izálja vagy 
ignorálja. A  közösséget te rem tő  Szentlélek Ú risten  
által m egszentelt és m egerősíte tt közösségek, azaz 
az egyházak, különösen is a rra  hivattak, hogy ott, 
ahol a term észetes vagy m esterséges ha tá rok  elvá
lasztanak  m inket, spirituális egységet és közösséget 
m unkáljanak.

A  Szentírás és a tö rténelem  egyaránt óva int at
tól, hogy nem zetünket bálványim ádó m ódon m in
denek  fölé helyezzük, de m indkettő  báto rít arra, 
hogy so rsunkat —  ideértve nem zeti lé tünket és 
iden titásunka t —  a m indenek  fölött levő S zen thá
rom ság  Isten  kegyelm es oltalm ában tudjuk. E nnek  
az oltalom nak, —  am elyet nem zeti im ádságunkban  
is kifejezünk —  tu da tában  tek in thetjük  nem zetünk 
vallási és felekezeti p lu ralitását sokkal inkább  ál
dásnak  a kom plem entaritás jegyében, m int átoknak  
az evangélium tól idegen  felekezeti szűkkeblűség, 
kizárólagosság és szere te tlenség  szellem ében.

A  m agyar so rskérdésekkel kü lönösképpen  is 
szem besítő  történelm i helyzetben, 1943-ban  ezt az 
á ldást k eresték  és m unkálták  azok az egyházak, 
am elyek lé trehozták  a M agyarországi Egyházak 
Ö kum enikus T anácsát. Ezek az egyházak azóta is 
a p luralitást ökum enicitásban m egélve k ívánnak  ál
dássá  lenni. E bben  a  családban  m indig is fontos 
helyet foglalt el a B aptista  Egyház. Hiszem , hogy 
ez a jövőben  is így lesz.

Jézus K risztus m indeneket átölelő szeretetéből 
és Pál apostol egyházképéből (Krisztus teste) tu d 
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juk , hogy a Szentírásra  épülő  egyházaknak az „egy 
ú t és egy szív” lehetősége egym ás ökum enikus el
fogadásában  és az ökum enikus összefogásban b e 
tö ltö tt szere te tben  adva van. A  testvérek  különbö
zőek, de egyaránt egy A tyának  gyerm ekei. Így te 
k in thetünk  mi is egym ásra, hiszen az apostollal 
együtt mi is m ondjuk:

„M ert n em  önm agunkat h irdetjük, hanem  K risz
tus Jézust, az Urat, önm agunkat p e d ig  m in t szo l
gáitokat Jézusért. Isten  ugyanis, ak i ez t m ond ta : ’S ö 
té tbő l világosság ragyogjon fe l ’, Ő g yú jto tt világos
ságot szívünkben , h o g y  felragyogjon e lő ttünk  Isten  
dicsőségének ism erete  K risztus arcán. E z  a k in 
csünk p e d ig  cserépedényekben  van, h o g y  ez t a 
rendkívü li erőt az Is ten n ek  tulajdonítsuk, és n e  m a
gunknak: M in d en ü tt szorongatnak m inket, de nem  
szorítanak be, ké tség esked ü n k , de n em  esü n k  k é t 
ségbe; ü ldözö ttek  vagyunk, de  nem  elhagyottak, le 
tipornak, de n em  p u sz tu lu n k  el; Jézu s  halálát m in 
d enkor tes tü n kb en  hordozzuk, h o g y  Jé zu s  élete is 
lá thatóvá legyen testünkben . M ert é le tünk  fo lya
m án szüntelen  a halál révén állunk Jézusért, h ogy  
Jézu s élete is láthatóvá legyen halandó testünkben . 
A zé r t a halál b en n ü n k  végzi m unkáját, az éle t p e d ig  
bennetek. M ivel p e d ig  a h itn ek  ugyanaz a L e lke

van bennünk, ahogyan m e g  van írva: ’H ittem , azért 
szó lta m ’, m i is h iszünk, és azért szó lunk! M ert tu d 
ju k , h ogy  aki fe ltám aszto tta  az Úr  Jézust, az J é zu s
sal együ tt m in ke t is  fe l  fo g  támasztani, és maga 
elé  állít ve le tek  együ tt:” (2Kor 4,5-14).

M agyar sorsunkban , keresztyén  h itünkben  és fe
lekezeti hovatartozásunkban  is sokszor és sokfé
leképpen  kellett és kell á télnünk az Igénkben el
hangzott m egpróbálta tásokat: „szorongatnak”, „két
ség e sk e d ü n k ”, „üldözöttek vagyunk”, „letipornak”. 
U gyanakkor h ittel valljuk ezen a nagygyűlésen is: 
„de n em  szorítanak b e ”, „de nem  esü n k  k é tsé g b e ”, 
„de nem  (vagyunk) elhagyottak” „de el n em  veszü n k”.

A  M agyarországi Egyházak Ö kum enikus T aná
csa nevében  testvéri szeretettel azt kívánom  a m a
gyar baptistáknak, hogy a kereszt teológiájában nyil
vánvaló rem énység  és győzelem erősítse hitüket, 
szentelje Istennek  te tsző  m unkájukat. E hhez sze
re te tb en  ajánlja m agát az Ö kum enikus T anács ta 
gegyházainak közössége testvérnek  és m u n k atárs
nak  m agyar nem zetünk, m inden  em bertársunk , és 
m indenekfölött az Isten  dicsőségének szolgálatára.

dr. Bóna Zoltán  
az Ö kum en ikus Tanács főtitkára

TANÍTS MINKET, URUNK!

Egy nagy természettudós hite

Az egzakt tudományok metodológiája és a trinitástan James Clerk Maxwell gondolkodásában

A keresztyén teológia és a tudom ányok kapcso
la tának  hosszú tö rtén e té t vizsgálva hallatlanul ér
dekes találkozási pon tok  lelhetők fel. H a az egy
házatyákra, m ajd  A quinói Tam ásra, N ew tonra, P as
calra, vagy éppen  a mi H atvani Istvánunkra  gon
dolunk, aligha fér ké tség  a m indenkori és m indkét 
oldali kapcso la tterem tés becsü letes szándékához. 
V oltak nagy egym ásra találások, de voltak nagy el
csúszások és m ég nagyobb félreértések  is, m íg a 
19. század első negyedében, Laplace-ék korszaká
ban  egy kínos „válóperben” a teológia és az egzakt 
tudom ányok szakíto ttak  egym ással. Pon tosabban  
az egzakt tudom ányok által kezdem ényezett szé t
válásban  ők látszo ttak  győztesen kikerülni. A  sza
kítás ugyanis csak látszólagos volt, de a győztesek 
m indm áig le nem  ü lepedő  porfelhőt vertek  föl a 
dolog körül, nagyfokú bizonytalanságot (vagy elbi
zonytalanodást) okozva m ind a köztudatban , m ind 
a tudom ányos életben. A  m arxizm us sok tek in te t
ben  nem  volt m ás, m int ennek  a szétválásnak  egye
nes következm ényeként a m aterializm ust eszm évé 
fagyasztó teoretikusok  e lszaporodása és hangosko

dása. Az 1960-as években nem hiába jellem ezték  
a debreceni egyetem isták ezt a szélsőséges hely
zetet így: „a kom m unizm us nem  m ás, m int az eszm e 
győzelme a józan  ész fölött.”

V árhatóan  ez az egész prob lém a m ég sokára  fog 
nyugvópontra jutni. Tudjuk, hogy a m ögöttünk lévő 
szikkadt, racionalista  korszak m eglehetősen  rosszul 
ítélte m eg a teológia és a tudom ányok viszonyának 
kérdését, s téves ú tra  terelte  a közgondolkodást. 
H ab ár visszafogott form ában, de olykor tudatlan  
gőggel keverve, olykor pedig  udvarias fölényes
séggel m ég m indig m eg lehet találni az em berek 
felénk forduló arcán  a Laplace-i kaján  vigyort: 
ugyan, mi köze lehet egym áshoz ennek  a két el
len tétes dolognak? —  De nem  m egnyugtató a hely
zet ennek  a k é rdésnek  a m egítélésében az egyházi 
vagy hívő, keresztyén  körökben  sem. Bár nagyképű 
lebecsülés csak kevés ese tben  tapasztalható , de an 
nál több  azoknak az ese teknek  a szám a, am ikor a 
vallásos túlfű töttség  m iatt elbagatellizálják a dolgot, 
s ez a keresztyén  em ber m űveltségbeli sa tnyu lásá
hoz vezet.
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Javaslom , m ost vessünk  néhány  p illan tást azokra 
az esem ényekre, tényekre, am elyek a történelem  
során  a teológia és az egzakt tudom ányok viszonyát 
m eghatározták, akár pozitív, akár negatív form ában.

Az ún. em pirikus-teoretikus tudom ány, am elyet 
m agyar nyelven a term észettudom ány  fogalom  kö
zelít m eg a legjobban, csak zsidó és keresztyén  ta 
lajon jö tt és jö h e te tt létre. A nem  em pirikus tudo 
m ányok, m int pl. a m atem atika, geom etria, asztro 
nóm ia és logika, legalább is túlnyom ó részben, e re
detüket tekin tve az ókori G örögországból szárm az
nak. A  tényleges tudom ányos m egism erés előm e
netelé t azonban m egállásra kényszeríte tte  a görög 
gondolkodás nagy sorom pója: a felfogható és é r
zékelhető  tartom ányok között fennálló ún. axiom a
tikus dualizm us. K övetelm ényszerű előfeltételezé
sük volt, hogy az em pirikus világ nélkülözi a raci
onalitást és a realitást. A  görögök gondosan  vigyáz
tak  arra, nehogy eredm ényeiknek  gyakorlati fel- 
használása legyen, m ert ők csak „szabad em berhez 
m éltó” tudom ánnyal akartak  foglalkozni. A zt ta r 
to tták  ugyanis, hogy a tudom ányt vagy racionális 
ism eretet csak a gondolat időtlen, szükségszerű  for
m áival lehet és kell művelni, m egalkotni. Bármit, 
am it nem  tu d tak  ilyen m ódon létrehozni, azt irra 
cionálisnak tek in te tték  és m élta tlannak  ta rto tták  a 
tudom ányos figyelemre.

Az egész szituáció m egváltozott a keresztyénség  
m egjelenésével. A  zsidók és keresztyének  egy-Isten 
hite, közelebbről a Terem tő, aki a sem m iből hozott 
létre m inden  lá tha tó t és lá thatatlan t, valam int a ke
resztyén hit, am ely szerint Jézus Krisztus, Istennek  
a te rem tő  Igéje tes te t öltö tt té rb en  és időben, fel
színre hozta az univerzum nak és felfogható re n d 
jén ek  egységes szem léletét. E nnek  következm énye 
volt, hogy m egkezdődött a görög gondolkodás alap 
ja ib an  benne lévő radikális dualizm us kitörlése. A  
keresztyén  gondo lkodásban  em e végbem enő vál
tozás m egfoszto tta  az univerzum ban található  ra 
cionális form ákat azoknak előfeltételezetten abszo
lút isteni státusuktól, lé trehozva ezzel az em pirikus 
világ valóság-szem léletét és a term észet felfogásá
nak in tegritását. Így jö tt létre az univerzum  kon
tingens term észetérő l és annak belső  racionális 
rendjérő l szóló tanítás, am ely szerint ezt végső so
ron  csak önm agán kívülről lehet m egérteni, felfogni. 
Ezt az inkarnáció  eredm ényezte a m aga legm élyebb 
valóságában, ugyanis lerom bolta a görög gondolko
d ásban  m eglévő am a axiom atikus előfeltevést, 
am ely Isten t k izárta ezzel a világgal való kölcsön
hatásból. M ásrészt az inkarnáció  azt is je len te tte , 
s erre az egyházatyák m u ta ttak  rá  a negyedik, ötödik 
és hatodik  században, hogy a te rem te tt valóságot 
csakis Istennek  a Jézus K risztusban tö rtén t önki
je len tésével összefüggésben lehet felfogni, azaz 
m int egy olyan valóságot, am ely Isten  saját tran sz 
cendens racionalitásának  és jó ságának  analógiája. 
Így a te rem te tt valóság teljes m értékben  különbö
zött Istentől, m égis azt belső  racionalitással és a 
sokféle struk tú rák  in tegritásával ruházták  fel, 
am ely m agától a T erem tő  Igétől szárm azott és 
am elyben m aga a T erem tő  Ige te s te t öltött. Is ten 

nek  a te s te t öltött K risztusban m egm utato tt szere
te te  lett teh á t m inden rendnek  végső fo rrása  és 
alapja.

H a ezt kom olyan vesszük, am int azt az ősegyház 
is tette, hogy tudniillik Jézus K risztusban Isten  te 
rem tő  Igéje öltött te s te t té rb en  és időben, és hogy 
Istennek  ugyanazon Igéje által te rem te te tt m inden 
lá tható  és lá tha ta tlan  dolog, ső t ugyanez az Ige ru 
házta  fel azokat inherens racionalitással, akkor a 
felfogható és érzékelhető  tartom ányok közötti hel
lén dualista  felfogás egyszerűen ta rth a ta tlan n á  vá
lik. Isten  ugyanis ism ertté  te tte  m agát velünk ennek 
a világnak a tér-idői struk tú rá ján  belül, am ely vi
lágot velünk együtt terem tett, és ez azokon a s tru k 
tú rákon  belül van, am elyek által mi kifejezésre ju t
ta tha tjuk  ism eretünket Ő ró la  is. Ez tu la jdonképpen  
az Istenről és a világról szóló helyes keresztyén 
nézőpont, am ely egyúttal m egterem tette  azt az ala
pot, am elyre az em pirikus-teoretikus tudom ány 
építkezhetett, s egyszersm ind annak  szükségessé
gét, hogy term észetfizikai k ísérletekkel vallassuk Is
ten te rem te tt világának gazdagabb m egism erése 
végett.

Ez a csupán  vázlatosan is m e r te te t t  eset, m int 
kiindulási példa, egy azok közül, am elyeket a tu 
d om ánytö rténet és tudom ányelm élet eddig  nem  
akart észrevenni a keresztyén  teológia és tu d o 
m ányok kapcso latában . V égül is a K risztusról szóló 
keresztyén  tan ítás erő tlen íte tte  m eg az axiom atikus 
görög dualizm ust, s ezzel k ihúzta a korabeli tudo 
m ányt annak  feltartóztató  kátyújából. Bár a pa trisz 
tikus tan ítás tisztázta a kontingens univerzum  h e 
lyes m egközelítésének lehetőségét, m égis ennek a 
látásm ódnak , szem léletnek b ő  ezer évig kelle tt küz
deni a nyugati keresztyén gondolkodás porond ján  
az em lített dualisztikus felfogás hatalm as erővel 
tö rtén ő  újjáéledése, fel-feltám adása ellen, am elyet 
az augusztiniánus és arisztotelészi m etafizika és an 
nak  a ptolem aioszi kozm ológiával való átszövődése, 
s e ke ttő  k everedésének  uralkodó szellem e idézett 
elő. D e azt is tudjuk, hogy ezt a zavaros szituációt 
a  klasszikus m echanika m indenestől fé lre te tte  és 
elintézte, N ew ton  és követői a sem m iből való te 
rem tés tan ításának  újjáélesztésével központi sze
rephez ju tta ttá k  a fizikai k ísérletezést, m int a te r
m észet kikém lelésének egy alkalm as m ódját, s ez 
pozitív eredm ényekhez vezetett a term észet titkainak 
feltárásában , ugyanakkor m égsem  tu d ták  kiiktatni 
a  búvópatakkén t fe lbukkanó régi dualizm ust. A 
klasszikus m echanika s truk tú rá i —  éppen  szigorú
an dualista  jellegüknél fogva —  m agukban  foglal
tak  egy olyan m agyarázati vagy gondolati te h e rté 
telt, am ely a term észeti esem ényeket a m atem atikai 
té r és idő  m erev kere tében  helyezte el. A valóság
hoz igen közel álló dinam ikus tér fogalom  ekkor 
m ég nem  létezett, és mivel m ás választási lehetőség 
nem  volt, csak a teo re tikusan  létező m atem atikai 
té r és idő, így az esem ények kontingens term észete 
m int alapvető  feltétel k im arad t a te rm észe tle írás
ból. M ásképpen  kifejezve, az a tudom ányos mód, 
ahogyan a tapaszta lást és a geom etriát, vagy a ta 
pasztalati és teoretikus tényezőket koord inálták  a
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new toni fizikában, a fizikai törvényeknek  egy 
annyira m erev eszm éjét hozta felszínre m int az ész 
időtlen, szükségszerű  igazságait, hogy m ár-m ár a 
tényleges em pirikus igazságok a logikai bizonyos
ság áldozataivá váltak  a törvények szigorú alkal
m azása kapcsán.

N ap ja inkban  azonban a term észeti esem ények
nek egy ilyen determ inisztikus felfogása a m eglepő 
felfedezések kapcsán  lépésről lépésre  darabokra  
tört, úgyhogy azt lehetne m ondani: a term észet nem  
engedi, hogy legm élyebb m élységeit csupán  a m e
chanikai m odell segítségével m agyarázzák. Különö
sen is igazolva látjuk ezt a relativitás- és kvantum 
elm élet eredm ényeinek  láttán , am ikor is a tudósok  
egyre inkább  visszatértek  az univerzum  kontingen s 
term észetének  és be lső  felfoghatóságának hangsú 
lyozásához. A z  eredetileg  keresztyén  gondola t m o st  
a 20. században újra tiszte le tnek  örvend!

Ez a helyzet azonban  m ég k o rábban  bekövetke
zett volna, ha  kom olyabban veszik C lerk  M axw ell 
és E instein  hallatlan  ho rdere jű  m egállapítását a 
m atem atikának  a valóság le írásában  betö ltö tt sze
repéről. Ez E instein m egfogalm azásában így hang
zik: ha  a m atem atikai m egállapítások igazak, akkor 
azok nem  nyújtanak  bizonyosságot, de ha  azok bi
zonyosak, akkor nem  igazak. Ez végső soron ugyan
azt jelenti, m int am it Polányi M ihály állapított m eg 
a keresztyén  gondolatkör segítségül hívásával, hogy 
tudniillik soha nem  vagyunk a végső igazság b ir
tokában, de előrem enetelünk  az igazság k e resésé 
ben m indig egy általánosabb, m agasabb  ren d ű  igaz
ság szabályozása közepette m egy végbe. N e m  cso
da tehát, h o g y  az un iverzum nak a m odern  értel
m ezése  m inden  ké tsé g e t kizáróan so kka l inkább  
azonos sze llem ű  a keresztyén  hittel, illetve a k e 
resztyén  gondolkodásm óddal, m in t bárm ilyen m eg 
előző  tudom ánytörténeti felfogással, szem lélettel.

Itt ta rtu n k  ma. Engem  azért hívtak A m erikába, 
hogy m egvizsgáljam  ennek  a dolognak az okát, e re
detét, lehetőségeit, jövőbeli kilátásait. L átva a je 
lenlegi helyzetet, am ikor is a legm agasabb szinten 
az univerzum  érte lm ezésében  a tudom ányos és teo 
lógiai fogalm ak, gondolatok egym ásra gyüm ölcsöző 
hatással vannak, kerestem  azt a ponto t, ahol a fel
v ilágosodást követő  Laplace-i szétválás u tán  ism ét 
egym ásra találás következett be. És itt egy re n d 
kívül érdekes, tudom ánytö rténeti szem pontból hal
latlan jelentőségű, eddig  fe ltáratlan  terü le tre  buk 
kantam . K iderült ugyanis, hogy a teológia és a tu 
dom ány szétválása fölötti öröm ében  a világ b á r
m ennyire is trium fált a gyönyörtől, nem sokkal ké
sőbb, az 1850-es és -60-as években  ism é t a k e 
resztyén  gondo lko d á sm ó d  húzta  k i  és lend íte tte  to
vább a tudo m á n y  m echan isztikus szem lé le tm ó d  ká 
tyújában m eg reked t szekerét. Ezt ped ig  egy mély
hitű, reform átus lángelm ének köszönheti a világ: a 
skót Ja m es C lerk M a xw ell-n ek!

M a m ár a középiskolások is jó l ism erik M axwell 
nevét. A  skótok inkább  szeretik  a C lerk  M axw ell 
nevet használni, mivel ő apai ágon a C lerk  család
ból szárm azik, s a M axw ell név  csupán  nagyanyja 
révén  kerü lt az eredeti családi név  mellé. —  M ax

w ell 1831. jún ius 13-án született E dinburgh-ban. 
N yolc éves volt, am ikor édesany ja  48 éves korában  
gyom orrákban m eghalt. F ia ugyanabban  a beteg
ségben  és ugyanabban  az éle tkorban  halt m eg fia
talon 1879-ben. H íres volt arról, hogy kisgyerm ek 
kora  ó ta  nagyon szerette  olvasni a Bibliát, s nagyon 
sok részét tu d ta  fejből idézni. Jellem ző példa, hogy 
az igen hosszú 119. zsoltárt is könyv nélkül ism erte. 
A z egyetem i tanulm ányok befejezése u tán  nem so
k ára  professzori k a ted rá t kapo tt E dinburghban, 
m ajd  átválasztás révén  A berd een b en  és L ondon
ban, s élete utolsó nyolc évében ő tö ltö tte be a 
C am bridge-i Egyetem  híres C avendish  L aboratóri
um ának  első igazgató-professzori tisztét. Igazi o tt
h ona  Skóciában volt, édesap ja  vidéki birtokán. A 
helyi gyülekezet buzgó tag jakén t gyakran  látogatta  
a betegeket, s ilyenkor igeolvasással és im ádsággal 
v igasztalta őket. M int p resb ite r az adakozásban  is 
élen já rt. F áradozása  révén  új parók iá t ép íte tt a 
gyülekezet, m ajd  ped ig  sa já t pénzén  a falu gyer
m ekeinek alapíto tt egy reform átus iskolát. Lewis 
C am pbell, legjobb b ará tja  és életrajzírója m ondja 
el, hogy o tthonában  m inden  reggel áh ítato t ta rto tt 
házanépének , s ennek  középpontjában  az ő igem a
gyarázata állt. Ezek az igeh irdetések  nem  voltak 
leírva, így —  sajnos! —  egy sem  m arad t fenn kö
zülük. V iszont az édesapjához, feleségéhez és b a 
rátaihoz írt levelei nagy szám ban m arad tak  meg, s 
kevés kivétellel előadásai, nyilvános beszédei 
nyom tatásban  is m egjelentek. M axw ellnek ezekben 
az írásaiban  eleddig  40  olyan bibliai igét találtam , 
am elyet ő m agyarázott vagy m agyarázatában  azok
ra  hivatkozott. M indezeken felül a kereső  és gon
dolkodó em ber igen nagy bőséggel találja m eg nála 
a rendkívül mély theologiai gondolatokat, kom oly 
hitbeli m egnyilatkozásokat. M ostanáig  ezek a dol
gok feltáratlanok  voltak. E lsősorban  azért, m ert bár 
a fizikusok, m atem atikusok és filozófusok m ár é r
tékelték  M axw ell életm űvét a sa já t tudom ány terü 
letük je len tősége  szem pontjából, de a K risztusnak 
m agát te ljesen  átadó, hívő M axw ell teológiai és igei 
m egnyilatkozásait nem igen m erték  vizsgálni, ezeket 
term észetszerű leg  udvariasan  elkerülték. De teoló
gusok sem  akadtak, akik m egfelelő bátorsággal hoz
zányúltak volna a m axw elli örökséghez, hiszen nem  
kevés ese tben  m agas szintű m atem atikai és fizikai 
ism eretre  is szükség van a m egértés és értékelés 
terén. M axw ell pé ldája  m utatja  —  és ő csak egy 
a sok közül — , hogy az ilyen zseniális em bereket 
nem  lehet csupán  egyetlen oldalról vizsgálni és en 
nek  alap ján  végérvényeset m ondani róluk, hanem  
igenis szükséges gondo lkodásukat szem élyü k  teljes 
in tegritásának figyelem be vé te lével kutatni. E h h ez  
az integritáshoz p e d ig  ho zzá  tartozik az ő  h itü k  va
lósága is!

Egészen rövidre fogva, Jam es C lerk  M axw ell tu 
dom ánytörténeti je len tősége  nagyobbrészt a re la ti
vitás-elm élet felől é rth e tő  meg. E instein  ugyanis 
egy döntés előtt állt. A  fizika két ága m ár axiom a
tizálva volt: a m echanikát a new toni törvények, az 
e lektrodinam ikát a m axw elli egyenletek írják  le. E 
két leírás egym ástól függetlennek bizonyult, s elő
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állt egy olyan helyzet, hogy ahol az egyik érvényes 
volt, o tt a m ásik nem  m indig m utatkozott igaznak. 
Einstein viszont kereste  a pon tos term észetleírást, 
és azt a követelm ényt fogalm azta meg, hogy a te r 
m észetleírás szem pontjából valam ennyi inercia
rendszernek  equivalensnek kell lenni. Ez azonban 
annak a kérdésnek  felvetéséhez vezetett, hogy va
jo n  a new toni vagy a m axw elli egyenletek nyújtják 
a term észet egzakt le írásá t?  E instein a M axwell- 
egyenletek m ellett döntött, s ilym ódon a new toni 
a laptörvények érvényessége relativizálódott. E ins
te innek  igaza lett, s ezzel M axw ell je len tőségét h e 
lyesen ism erhette  m eg a világ!

Itt m ost nem  tu dunk  kitérn i m indazokra a m a
tem atikai, fizikai, filozófiai és tudom ánytö rténeti 
részletekre, am elyek pon tosan  leírnák és m egm a
gyaráznák M axw ell gondolatait. Szűkszavúan azon
ban  a tényeket ism ertetjük, azaz leírjuk, ami történt, 
hogy aztán választ kap junk  m ajd  arra  az izgalm as 
kérdésre (mostani központi problémánkra), „hogyan” 
keletkezhettek  az előrevivő zseniális gondolatok.

A  18. szd. elején m ég a nagy francia te rm é
szettudósok  D escartes h íres örvényelm életét fo
gad ták  el a világot legálta lánosabban  leíró te rm é
szettörvénynek. U gyanennek  a századnak  a végén 
és a 19. század elején a nagytekintélyű francia m a
tem atikusok  és fizikusok, m int Lagrange, Laplace, 
Poisson, A m pere teljesen azonosíto tták  m agukat a 
new toni elvekkel. Ezeknek szellemi tekintélye alatt 
az akkor feljövő ném et tudósgárda: W eber, R ie
m ann, Lorenz, N eum ann  és G auss lé trehozták  a 
m aguk e lek trom osságra vonatkozó elm életét, s ez 
annyira elfogadottá vált az egész világon, hogy igaz
ságához sem m i kétség  nem  fért. M agyarázatukban 
a régi m echanikus szem léletre tám aszkodtak. Ezzel 
az elm élet-alkotással egyidőben végezte híres elek
trom os k ísérleteit m inden  idők egyik legnagyobb 
kísérletező fizikusa, Faraday, akinek az elektrom os 
és m ágneses térrel kapcso latos m agyarázatát elfo
gadni sehol nem  tudták , mivel nem  egyezett a n é 
m etek elm életével. R áadásu l F araday  nem  volt m a
gasan  iskolázott, s a m atem atikához alig értett. 
C lerk  M axw ell volt az egyetlen kivétel, aki szem 
beszállt a ném etekkel, elvetette elm életüket, és a 
világ csodájára  zseniális m atem atikai tudásával 
m egragad ta  és le írta  F araday  elképzeléseit. Így szü
lettek  m eg h íres egyenletei, eközben dolgozta ki a 
fény elek trom ágneses elm életét, s szám os m ás tö r
vény felfedezésével gyarap íto tta  a tudom ányokat. 
A folytonos és dinam ikus té r  felfedezésével, m a
tem atikai leírásával végső soron olyan, m erőben  új 
e redm ényekre ju to tt, am elyek kiszélesítették, m eg
változtatták  a tudom ányok valóságértelm ezését. 
M a xw ell elő tt ugyanis a valóság csak az volt, am i 
anyagi p o n tta l je lle m e zh e tő  volt, M a xw ell m u n k á s
sága kapcsán viszon t az erővel fe lruházott fo ly to 
n os tér is fizika i valóság lett. Ez term észetesen  
szem léletbeli változást hozott a gondolkodás szinte 
valam ennyi területén.

Az a k é rd és  szám unkra m ost, hogyan jö tt  rá  
C lerk M axw ell egy teljesen m ás gondolatra, k o rá 
nak m inden  neves tudósával szem beszegülve, sen 

kinek a segítségét vagy szim pátiáját nem  élvezve. 
H a végigtekintjük írásait, előadásait, bibliam agya
rázatait, teológiai gondolatait, akkor a rra  a követ
keztetésre  ju tunk , hogy ő először is a tudom ányos 
m egism erés m ódjának  irányát változtatta  meg, még 
p o n tosabban  ford íto tta  az ellenkezőjére. T öbbször 
kifejti, hogy az előbbre ju tá s  érdekében  nem  elég 
az, h a  a ré szek  fe lő l köze lítjü k  m eg  az egészet, ha 
nem  az általánosabb és p o n to sa b b  igazsághoz ve
zető ú t az egésztő l a ré szek  fe lé  m u ta tó  irány. L é
nyegében az ún. deduktív  m egism erési e ljárásnak 
je len tőségét a tudom ány tö rténet folyam án először 
és a legkom olyabban használva, m atem atikailag  is 
a látám asztva Jam es C lerk  M axw ell ism erte fel, s 
azóta használja  a tudom ány is a neki m egfelelő 
súllyal a gondolkodás m inden  területén.

„Az egésztől a rész felé” gondolkodásm ód M ax
well-nél nem  ötlet, nem  fantázia, nem  is csupán 
já tszadozás a gondolatokkal. A teljes egyéniségét, 
az egész életét á th a to tta  ez a szem lélet, am elyre 
m egintcsak nem  m ondhatjuk, hogy valam iféle rög
eszm e lett volna, hanem  az ő hitbeli m eggyőződé
sének  és tudom ányos tapaszta la tainak  harm onikus 
egysége. A zt ő világosan kifejtette, hogy bárm ilyen 
m agas szintű tudássa l m egfogalm azott gondolat 
sem  fog soha  m egegyezni a valóságos tényekkel 
vagy a tények  valóságával. A zt is leírta, hogy a te r
m észettudom ányoknak  igenis m egvan a m aguk h a 
tára, kom petenciája, am it tú llépniük nem  szabad, 
de nem  is tudnak. Ő m aga m indig vágyódott a tu 
dom ányban  az egyre m agasabb  tudás felé, ugyan
akkor pedig  egy sokkal tökéle tesebb  lelki élet m eg
élésére. Az pedig  egyértelm űen kiderül szám talan 
m egnyilvánulásából, hogy szám ára sem m i nem  te l
jes, sem m i nem  végleges, sem m i nem  beteljesült, 
sem m i nem  tökéletes, am i ehhez a világhoz tartozik. 
Az ő kedvenc bibliai k ifejezését használva, ezen a 
világon m inden  „rész szerin t való”, kivéve a szere
tet, „amely em beri és isteni is”. M ég pon tosabban  
értelm ezve egy m ásik  írása  szerint: „az isteni sze
re te t” az egyedüli olyan dolog, am ely „az ő saját 
term észete  szerint tökéle tes”. H a teh á t Istennek  a 
Jézus K risztusban aláhajló szeretete  egyben a vég
ső alapja az egész terem tésnek , s ez a terem tés 
pedig  tú lm utat önm agán az ő T erem tőjére és végső 
fo rrására, akkor valóban  ez a világ rész szerin t való, 
és a te ljesség  pedig  Istennél van. Ez a h it m élysé
gesen  á th a to tta  M axw ell egész életét.

„Az egésztől a rész  felé” elv olyannyira hangsú
lyossá és vezérgondolatává vált M axw ellnek, hogy 
a m indennapi éle té t és tudom ányos gondolkodását 
is ennek  fegyelm e alá helyezte. Külön idő t lehetne 
arra  fordítani, hogy m int hű  keresztyén  em ber m i
lyen m ély h ittel vallotta: „élete el van  rejtve Krisz
tussal Istenben” (Kol 3,3). K ét nagyon szép, evan
géliumi im ádsága tanúskod ik  arról, hogy ez a h a 
talm as képességű  géniusz mily végtelen alázattal 
könyörög Istenhez: „Taníts ben n ü n k et m egism erni 
a Te kezednek  m űvét!” A zt pedig  k im ondottan  h an 
goztatta  és tan íto tta , hogy ha  közelebb akarunk  ke
rülni Istenhez, akkor ebben  m ég a világról és m a
gunkról szerzett ism eret m int eszköz is seg ítsé
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günkre lehet. A terem tés rendje  az, hogy a véges 
em beri ism eret Istennek  m int végtelen létnek a 
m egism erését szolgálja.

H a  m ég közelebb akarunk  m enni az ő h ité le té
nek  m egism eréséhez, az isteni szeretet töké le tes
sége és Isten te rem te tt világának a K risztusban va
ló egysége, m int ké t legfőbb kérdése m ellett, sze
mély szerin t az ő belső  em beré t három  nagy kérdés 
foglalkoztatta szüntelenül: 1. „Krisztus m unkája 
b ennünk”, 2. „a mi egyesülésünk K risztussal” és 3. 
„Krisztus hatalm a m inden  dolog fele tt”. Ezek az ő 
kifejezései. Szerinte az em ber nem  passzív elfoga
dója Isten  ajándékainak, hanem  aktív m unkálója 
az Ő akara ta  m egism erésének. Az em bernek  a te 
rem tésben  kapo tt funkcionális szerepe, az Isten  ké
pére  és hason la to sságára  való terem tettsége  őt ki
tü n te te tt helyzetben m uta tja  be, m int aki rendkívüli 
szereppel bír a T erem tő  és terem tm ény közötti k ap 
csolatban. Ezt M axw ell így fejezi ki: „Az em bernek  
olyannak kell lennie, hogy a T erm észet Isten  által 
m unkált e lőhaladásának  m egtestesítő je legyen és 
m utasson  rá  a végtelennek  a végessel való egye
sülésére...”. Ez itt nem  filozófiai já tszadozás a gon
dolatokkal, am elybe mi visszük bele a mi m agunk 
önkényes keresztyén  értelm ezését, hanem  annak a 
kifejezése a m últ század akadém ikus stílusában, 
hogy egyedül az em ber képes fölfogni a végest, m i
vel csak ő tu d  az isteni végtelenségről. Ez azonban 
— M axw ell szerint is —  csak K risztus felől é rthe tő  
m eg és fogható fel úgy, ahogy ő m aga is idézte a 
Szentírást: „És m egism erjétek  a K risztusnak m in
den ism erete t felülhaladó szeretetét, hogy eképpen  
beteljesed jetek  az Istennek  egész teljességéig” (Ef
3,19). Az em bernek  és a te rm észetnek  m int Isten  
terem tett világának a viszonyát is K risztus hatalm a 
vagy ereje felől lehet m egközelíteni, h a  elju tunk „az 
értelem  m eggyőződésének teljes gazdaságára, az Is
ten és az A tya és a K risztus am a titkának  m egis
m erésére, am elyben van  a bö lcsességnek és ism e
re tnek  m inden kincse elrejtve” (Kol 2,2-3). U gyan
ezt az evangélium i gondolatot így fejtegette, m a
gyarázta M axw ell egyik egyetem i e lőadásában  fia
tal hallgatói szám ára: „Ha az értelm ünk segítségé
vel bárm inek  a fizikai je len tőségére  rájövünk,... m in
den já rta sság u n k  és ism eretünk, am it m egszerzünk 
m agunknak, egy tökéletes és teljes B ölcsességet fog 
körülövezni, am ikor a T udom ánynak  m inden  egyes 
eleme, a h a tásokat bem utató  anyagtól kezdve az 
értelem ig, am ely azokat fölfogja, egy olyan kölcsö
nös viszonyt alkotnak, am elyben ők részei egy nagy 
egésznek”. Egy m ásik előadásbeli gondo latában  p e 
dig rám uta t arra, hogy ez a Bölcsesség, am ely nála 
a te ljességet jelenti, nem  a mi tu lajdonunk. Az nyil
vánvaló, hogy itt ő a terem tő, gondviselő és m eg
váltó Istenről beszélt.

M ár itt is világosan és erő teljesen  jelezve lát
hatjuk, hogy C lerk  M axw ell m inden  gondolatát, is
m eretét és egyáltalán m indennapi lé té t is az egész 
és a rész  viszonyában fogta föl, s szám ára k eresz
tyén m eggyőződéséből fakadóan  elsődleges valóság 
volt az isteni teljesség, am elyet, illetve akit Jézus 
K risztusban ism erhetünk  meg.

Mivel ez sarkalatos pon tja  az egész, m ostani fog
lalatosságunknak, s m agának  C lerk  M axw ellnek is 
az volt, ezt a k é rd és t m int a dolog velejét nézzük 
m eg rész le tesebben  is.

K r is z tu s  m in t  a te lje sség , 
é s  a z  U n iv e r zu m  m in t  a r é s z

Az abszolút valóság, akire nézve, aki által és aki
ben  C lerk  M axw ell a tökéletes teljességet m int egé
szet látta, m aga Jézus Krisztus volt. Szám ára Jézus 
K risztus Istennek  a te s te t öltött F ia volt, aki szen
vedett, m eghalt és fe ltám adott ebben  a világban, 
és aki felm ent a m ennyekbe és vissza fog jönni. 
Bibliás kegyességét, hitbeli buzgóságát és reform á
tus örökségéhez való ragaszkodását tekintve C lerk 
M axw ell különösen is hiteles pé ldája  a keresztyén 
em bernek.

M i m ost a rra  a kérdésre  szeretnénk  választ adni, 
m iért volt az ő „teológiája” olyannyira kriszto-centri
kus. E közben tényeket állapítunk m eg és olyan b ib 
liai helyekre hivatkozunk, am elyeket m aga C lerk 
M axwell is magyarázott, m egelö lt vagy utalt azokra.

—  Először. Írása iban  többször o lvashatjuk  an 
nak  hangsúlyozását, hogy K risztust az A tya küldte. 
Az istenségnek  teljességéből jö tt  és éppen  ebből 
következően lakozhat benne az egész teljesség. 
M egfordítva, mivel az istenségnek  teljessége lako
zott K risztusban  (Kol 1,19 és 2,9), neki Isten  te l
jességébő l kellett jönnie. C sakis ennek  alapján ál
lítha tta  M axwell, hogy Ó „m inden bölcsességnek 
és igazságnak a forrása„, s ugyanakkor így fogható 
fel a Kol 1,17-ben található  Ige igazsága: „Ő  előbb 
volt m indennél, és m inden Ő benne áll fenn”. E n 
nélfogva C lerk  M axw ell szám ára az abszolút igaz
ságnak  m egtestesü lt valósága és a valóságos m eg
testesü lése  m aga K risztus volt, m int Istennek  a te s 
te t öltött Fia és a m indeneket ítélni eljövendő Ú r! 
Ó teh á t a teljes egész és ezért van  a mi létünk 
„elrejtve együtt K risztussal az Istenben  (Kol 3,3).

—  M ásodszor: C lerk  M axw ell gyakran olvasta 
és elm élkedett am a bibliai kijelentés fölött, hogy 
„Az Isten  szeretet; és aki a szere te tben  m arad, az 
Istenben  m arad, és az Isten  is őbenne” (1Ján 4,16). 
A ztán elgondolkoztatta ez az Ige is: „Aki nem  szeret, 
nem  ism erte m eg az Istent; m ert az Isten  szeretet. 
Az által lett nyilvánvalóvá Isten  szeretete  bennünk, 
hogy az ő egyszülött F iát elküldte Isten  e világra, 
hogy éljünk általa” (1Ján 4,8-9). Ez pedig  azt jelenti, 
hogy Isten  a m aga lényegét, valóságát, igazságát 
Jézus K risztus szem élyében m uta tta  m eg nekünk, 
ak iben  —  M axw ell kifejezésével —  „a szeretet tö 
kéletes te rm észete” volt meg, ső t m aga K risztus volt 
az. Ezért, ha  mi K risztusban  vagyunk és Krisztus 
is m ibennünk, „ez azt eredm ényezi, hogy ez a sze
re te t m eglesz bennünk  m int am a tökéletes te rm é
szetű  szere te tnek  a része” —  m ondo tta  ő maga.

A mi szere te tünk  m indig rész szerin t való, de a 
Jézus K risztusban kinyilvánított isteni szere te t tö 
kéletes. A mi szere te tünk  m indig csak része lehet 
K risztus szeretetének , m ert K risztus az Istennel va
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ló tökéletes szeretet-viszonyból jö tt hozzánk. A m int 
M axw ell is tette, mi csak kérhetjük  Isten t Pál apos
tollal együtt, hogy „m egism erjük K risztusnak m in
den  ism eretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen  
beteljesed jünk  Istennek  egész teljességéig” (Ef
3,19). M axw ell nagyon vágyott erre, de tu d ta  azt 
is, hogy az em bernek  ez az állapota e földi életben 
soha nem  érhető  el, m indazonáltal a tökéletlenség  
ellenére az em ber m égis az a „hely” ezen a világon, 
„ahol”, illetve pon tosabban  akiben K risztus tökéle
tes és teljes á ldozata révén az  örök és az idői, a 
végtelen és a véges, a m e n n ye i és a földi, az is ten i 
és az em beri ta lálkoznak és á thatják  egym ást. De 
nagyon erő teljesen  hangsúlyozzuk, hogy m indez 
csakis K risztus érdem éért lehetséges, ugyanis a mi 
szerete tünk  m int olyan, önm agában  m indig rész 
szerin t való, de m ég ilyen rész szerinti állapotában  
is —  éppen  K risztus érdem e alapján —  az Ő „tö
kéletes te rm észetének” fogyatékos része.

—  Az egy hallatlanul nagy horderejű , dön tő  tény, 
hogy am ikor C lerk M axw ell Ellicott püspöknek  le
velére válaszolva abban  felhívja a figyelm ét az „uni
verzum  rend jének  és egységének” kérdésére , ezt 
nem  a term észet törvényeiben keresi (mint ahogyan 
akkor is és m ost is sok tudós a term észeti tö rvé
nyekre hivatkozna), hanem  helyette a Jézus Krisz
tu sb an  ado tt rend re  és egységre m utat rá, ahogyan 
az k ije len te te tt szám unkra a K olosséi levél első ré 
szében. A ligha van nagyszerűbb  vallástétel K risztus 
m ellett, m int am ikor a világ legnagyobb te rm é
szettudósa  a világ egységének és rend jének  dolgá
ban  a K olosséi levélre hivatkozik. Ugyanis K risztus 
pre-ex isten tiá ja  abszolút existen tiá t je len t, azaz, 
hogy m inden  lé tnek  Ő a fo rrása  és így Ő a végső 
eredete  és te rem tő  alanya az univerzum nak. De 
ugyanakkor Ő  az egész világ m egváltója is. É s itt 
lá tható  világosan az a kongruencia  is egyben, am ely 
K risztusnak az Ő örök istensége által az univerzum  
fölötti fősége és az Ő inkarnációja, szenvedése és 
fe ltám adása  által az egyház fölötti fősége között 
fennáll. E bben  van az egység és a rend , m ert „Ő 
a feje a testnek , az egyháznak: aki a kezdet, első
szülött a ha lo ttak  közül, hogy m indenekben  Ő le
gyen az első. M ert te tsze tt az A tyának, hogy Ő b en 
ne lakozzék az egész te ljesség” (Kol 1,18-19). 
U gyanennek hangsúlyozását találjuk az 1Kor 8,6- 
ban  is, am elyben az apostol m ég inkább kiélezi a 
dolgot: „M indazonáltal nekünk egy Istenünk  van, 
az A tya, akitől van a m indenség, mi is Ő benne; és 
egy U runk, a Jézus Krisztus, aki által van a m in
denség, mi is Ő általa”. E zeket az igeverseket m aga 
M axw ell is jó l ism erte, ső t exegetikai és theologiai 
m agyarázatukat is tanulm ányozta  L ightfoot híres 
kom m entárjában.

A  két idézett bibliai szakaszt párhuzam ba szok
ták  állítani, m ondván  a tarta lom  ugyanaz, de a 
hangsúly m ás-m ás dologra esik. Ez valóban így is 
van. A  K olosséi levél 1. részében  Pál nem  használja  
az „egy Ú r” kifejezést, m ert K risztusnak az un iver
zum és az egyház fölötti főségére összpontosítja  
figyelmét, ugyanakkor hallatlan  gondossággal m ég
is kiem eli K risztusnak az EGY-voltát. Különbözik

a világtól, és Ő a világ terem tője. Ez pedig  pon tosan  
ugyanaz a követelm ény, am elyet Istenre  nézve állít 
az Ó testam entum , de m ost m indez K risztusra irá
nyul. M iért?  —  M ert K risztusban éppen  Isten  az 
Ő hatalm át m uta tja  meg, ugyanis „úgy szerette  Is
ten  a világot, hogy az Ő egyszülött F iát adta...” De 
ugyanezt m ondja János is az A tya Isten  és a Fiú 
viszonyáról: „Az A tya szereti a Fiút, és az Ő kezébe 
ado tt m inden t” (Ján 3,35). T ehát m aga az A tyától 
k apo tt szerete t az, am ely K risztusnak az abszolút 
ha ta lm át és szuverén itását m inősíti. Ez így teljesen 
egybevág a Kolosséi levél 1. részének  K risztus-áb
rázolásával, ugyanis Pál m int isteni szem élyt az Ő 
legm agasabb m éltóságában  és a világhoz való ab 
szolút egyedülálló funkciójában m uta tja  be, m int 
aki egy az Atyával, s ilyen értelem ben itt is „egy 
Ú r”!

Az elm ondottak  ellenére újból fölm erülhet a kér
dés, vajon m iért h ivatkozott M axw ell oly erő tel
je se n  K risztusra, am ikor a világ egységéről volt szó? 
M iért nem  m ondta  egyszerűen így: az univerzum  
egységét Isten  biztosítja. V ajon m iért jav aso lta  a 
leg tökéletesebb  u ta t-m ódot a világ helyes érte lm é
nek  felfogásában és m u ta to tt biztonsággal Krisztus 
szem élyére?

Egészen biztosak lehetünk  abban, hogy C lerk 
M axw ell a világ egységének k érdésé t az Isten  egy
ségéről szóló tan ítássa l összefüggésben és össz
hangban  értette, m agyarázta. E gyébként ugyanis 
nem  utalt volna oly bizonyossággal K risztus je len 
tőségére, m int aki „előbb volt m indennél és m inden 
Ő benne áll fenn”. T udta , hogy az ó testam entum i 
szem lélet szerint —  Lightfoot erre igen nagy hang
súlyt fek tet m agyarázatában  —  a világ fizikai, szel
lemi és lelki egységének az abszolút tökéletes biz
tosítéka és garanciája ISTEN ABSZOLÚT EGYSÉ
GÉBEN volt. Ez a szilárd hit volt a CONDITIO SINE 
QUA NON-ja a választo tt nép  m inden  tanításának. 
M axw ell azonban ennek  az egységnek egy m aga
sabb  szintű m egvalósulására és m agyarázatára  m u
ta to tt rá, am ikor azt Jézus K risztus szem élyében 
ism erte föl. A m ikor ő nem  elégedett m eg az Isten 
abszolút egységére való utalással, lényegében IS
TEN ABSZOLÚT HÁRMAS-EGYSÉGÉT követelte 
m eg az értelm ezésben.

E z m agától értetődő. H a valaki hisz a Fiúban, 
aki az A tyától jö tt, és megvallja, hogy „senki sem 
m ondhatja  Ú rnak  Jézust, hanem  csak a Szentlélek 
által” (1Kor 12,3), am int ezt C lerk M axw ell is tette, 
az nem  kerülheti ki azt a hitbeli értelm ezést, hogy 
ISTENNEK AZ Ő ÖRÖK LÉTÉBEN VALÓ EGYSÉ
GÉT CSAKIS AZ Ő ABSZOLÚT HÁRMAS-EGYSÉ
GÉBEN FOGJA FEL!

Ennél a pon tnál röviden m egem lítünk ké t dolgot. 
M axw ell külön beszél az A tya, a Fiú és a Szentlélek 
m unkájáról, m int az isteni szem élyek funkciójáról. 
N em  foglalkozik azonban  sem  a szem élyekkel, sem 
pedig  a Szenthárom sággal. E zért nem  is róható  
meg, hiszen ő nem  teológus. M ásrészről viszont azt 
állapíthatjuk  meg, hogy a szenthárom sági lé te t soha 
nem  szakítja szét, vagy so h a  nem  osztja m eg a h á 
rom  szem ély között. Ez akkor tűnik ki a legvilágo
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sabban, am ikor K risztusról m int „Isten képm ásáró l” 
beszél bibliailag és teológiailag teljesen tisztán. E b
ből azt a következtetést vonhatjuk  le, hogy az Is
tenről való felfogásában PREEMINENS MÓDON 
VAN MEG ISTENNEK AZ Ő ÖRÖK LÉTÉBEN VALÓ 
ABSZOLÚT HÁRMAS-EGYSÉGE, ÉS CSAK ENNEK 
ÉRTELMÉBEN FOGHATJUK FEL, HOGYAN JELEN
TETETT KI A SZENTHÁROMSÁG TELJESSÉGE 
MINT ATYA, FIÚ ÉS SZENTLÉLEK.

Befejezéshez közeledve, kanyarod junk  ism ét 
vissza e lőadásunk  legelején felvetett, „az egésztől 
a részek  felé” m etodológiai problém ánkhoz. Ö sz
szegezzük a tanulságokat.

C lerk M axw ell szám ára teljesen  term észetes és 
m agától érte tődő  dolog volt, hogy a világnak az ér
telm ét, lényegét, je len tésé t annak T erem tőjével 
együtt és T erem tőjén  belül fogja fel, enélkül ugyan
is m inden  m agyarázat érte lm ét veszti. Is tennek  vi
szont m int T erem tőnek  a lényege a szeretet, amely 
tökéletes fo rm ában  Jézus K risztusban je len te te tt ki 
szám unkra, ezért Ő és csakis Ő a kizárólagosan 
egyedüli tökéletes összekötő  kapocs Isten  és az Ő 
te rem te tt világa között.

E bből következően adódik, hogy az em bernek  
az első fe ladata  a T erem tő  Isten m egism erése Jézus 
K risztus által és m ajd  csak ezután  az Ő lényegéről, 
akaratáról, etikai és term észeti törvényeiről való is
m eret által a világ m egism erő feltárása. M ég köze
lebbi m ódon kifejezve, nekünk  keresnünk  kell a 
világban az Isten  által e lre jte tt „elveket”, „törvé
nyeket”, vagy m ás szavakkal tudakozódni és k u
tatni kell azokat a „princípium okat”, am elyeket Ő 
b eleép íte tt ebbe a világba, illetve am elyekkel együtt 
Ő felépítette  az Ő te rem te tt világát. E zeket soha 
nem fogjuk m egism erni a m aguk végleges igazsá
gában, m ert soha nem  ju th a tu n k  el azok végleges 
form ájához, de határozo ttan  m egvan a lehe tősé
günk, hogy közelebb kerü ljünk  a m egközelíthetet
len és el nem  érhető  valósághoz. Itt érdem es és 
tanulságos idézni ism ét C lerk  M axw ellt, am ikor 
egyetem i e lőadásaiban  utal ezekre a problém ákra, 
s hallgatóira tek in tette l gondosan  összeválogatott 
filozófiai nyelvezet segítségével ad ja  elő, ami nála 
egyébként ritkább  esem ény.

„Am int a fizika tudom ánya előrehalad, egyre in
kább  látjuk, hogy a term észet törvényei a M inden
hatónak  nem  pusztán  önkényes és összefüggéste
len döntéseiből szárm aznak, hanem  azok az egy 
egyetem es rendszernek  a részei, am elyben a vég
telen  H atalom  gondoskodik  a k iku ta thata tlan  Böl
csesség és az örök Igazság kijelentéséről”. Ez m ás 
szavakkal azt jelenti, hogy a teljes egész m indig 
Isten  és az általa te rem te tt világ együtt, ezért abban  
rend  van, törvényeit azonban  csak „rész szerin t” 
ism erhetjük meg, viszont az örökkévaló Igazság, 
azaz Jézus K risztus kijelentett valósága a hitben 
im m ár a mienk.

Egy m ásik érdekes egyetem i e lőadásában  M ax
well a következőket m ondotta:

„M indazok, akik theologiát szándékoznak  tanul
ni, nagyon nagy haszno t fognak találni a T erem tés 
rend jének  gondos és tiszteletet m egadó tanu lm á

nyozásában. Ő k m eg fogják tanulni, hogy b á r ez 
az Isten  által te rem tete tt világ, am elyben élünk, 
m egm utatja  az Ő erejét és jó ság á t m ég az óvatlan 
m egfigyelőnek is, m égis m essze többe t re jt el elő
lünk, m int am it m egm utat, és csak a tü relm es, ki
tartó  gondolkodónak  engedi meg, hogy a legm é
lyebb értelm ébe b e tek in tést nyerjen. Ő k  m eg fog
já k  tanulni, hogy az em beri elme nem  elégszik meg 
a je lenség  szem léletével, hanem  kényszerítve érzi 
m agát a je lenségbe beágyazott princípium  k e re sé 
sére, és ezek az alapvető  elvek viszont annak  m eg
vallására ösztönöznek bennünket, hogy az anyag 
törvényei és az ész törvényei ugyanabból a fo rrás
ból szárm aznak, m égpedig m inden  bölcsességnek 
és igazságnak forrásából.”

V égül is C lerk M axw ell arra  a helyes m egálla
p ításra  ju t, hogy az em bernek  m egvan a tudáshoz, 
ism eretszerzéshez a képessége, de ezt m indig úgy 
kell helyesen értelm eznie és használnia, hogy b á r
milyen ism eretet a te ljesség  felől, a teljesség ösz
szefüggésében kell m egközelíteni és m egragadni. A 
teljesség pedig a T erem tő  és a terem tm ény  együtt. 
E zért az igazi tud ás úgy keletkezik, h a  a világ é r
telm ét m indig a neki értelm et adó T erem tőjével 
korrelációban, teh á t a T erem tő  Istennel elválaszt
hata tlan  együttlétben és inherens kapcso la tban  k e 
ressük. N em  csodálhatjuk  ezek után, hogy M axwell 
lángelm éje —  m indenkitő l függetlenül és m inden
kivel ellen tétben  —  hitének  és tu d ásán ak  teljes 
m eggyőződésével állt ki „az egésztől a részek  felé” 
m ódszer előrevivő igazsága és ereje m ellett.

A m ikor C lerk M axw ell teológiai gondolataival 
összefüggésben Isten  hárm as-egységének pre-em i
nenciáját hangsúlyozzuk, ez azt az abszolút te ljes
séget jelenti, am ely által felfoghatjuk és m egism er
hetjük, hogy Isten  m iképpen  revelálja saját m agát 
szintén m int teljességet az A tyában, a F iúban  és 
a Szentiélekben. U gyanis a szenthárom sági szem é
lyek m indegyike fel van ruházva a teljességgel. 
O lyat soha  nem  m ondhatunk , hogy azok részei len 
nének  az istenségnek, kivéve egyetlen esetet, am i
ko r is a Fiú „egy kevés időre k isebbé té te te tt az 
angyaloknál” (Zsid 2,9), s ezt a kifejezést m aga 
M axw ell is használta  im ádságban. Ez pedig  azt j e 
lenti, hogy a te ljességet élvező Fiú egyúttal és egyi
dőben  „részként” is je len ik  meg, am ikor „önm agát 
m egüresíte tte”, szolgai fo rm át vett föl, em berekhez 
le tt hasonlóvá,...” (Fil 2,7). M ás szavakkal, illetve 
m ás ford ítás szerint itt arról van szó, hogy K risztus 
az Ő „dicsőségéről lem ondott”, azaz terem tettség i 
értelm ünkkel kifejezve „résszé” vált anélkül, hogy 
teljességét fö lad ta  volna. O lym ódon viszont soha 
nem  fogalm azhatunk, hogy K risztus a T rin itás „ré
sze” volna, m ert akkor nem  lakozhatna benne az 
istenségnek  egész teljessége (Kol 2,9). Itt aztán egy 
teljesen  m ás aspektusból szem lélhetjük az ún. extra  
calvinisticum  igazságát. D e a K risztus-esem énynek 
ilyetén való fölfogása ta rtoga tha t ú jabb  m eglepeté
seket is a tudom ányok szám ára, ugyanis h a  jó l m eg
gondoljuk a dolgot, egy m erőben  m ás és új m eto
dológiai problém ához érkeztünk, am ikor is a teo 
lógia m eggondolásra ajánlja: n em csak a teljesség 



ben leh e t benne a „rész”, hanem  em e e lső  állítás 
pre-em inens érvényessége kö ve tkez téb en  a „rész” 
is tartalmazhatja a teljességet.

Ez u tóbbi teológiai és m etodológiai m eggondo
lások m ár nem  M axw ell-től szárm aznak. Bizonyít
ják  azonban, hogy M axw ell gondolatait tovább vive 
esetlegesen  ú jabb  igazság felé vehetjük utunkat.

Ö sszefoglalva C lerk M axw ell gondolatainak je 
lentőségét, zseniális dön tése „az egésztől a részek 
felé” m ódszerben  van. A m int láttuk, ez onnan  e re d 
het, hogy az em ber és a világ létének  értelm ét, lé
nyegét ő annak T erem tőjével együtt értelm ezte, s 
T erem tőjének  lé tén  belül fogta fel. Ez te ljesen  an a 
lóg azzal a szem lélettel, m ely szerint F araday  is és 
ő is az elek trom ágneses te re t látták. De ugyancsak 
analógia fedezhető  fel M axw ell-nek a szeretetrő l 
m int Isten  hatalm áról és erejéről, ső t lényegéről 
m ondott gondolatai és a folytonos és dinam ikus 
erő tér valóságával kapcso latos elm élete között. Tö
kéletes kongruenciáról vagy m egegyezésről egyál
talán  nem  beszélhetünk, m eg keli e légednünk az 
analógia kifejezés használatával. M aga C lerk  M ax
well sem  erő lte te tt valam iféle rációra épülő kauza
tív m agyarázatot a keresztyén  hitszem lélet és a tu 
dom ányos intuíció között. Ugyanis, ha  a ke ttő  kö
zött racionális á tjá rhatóság  lenne, akkor összeele
gyítenénk az istenit a terem tm ényivei. M indkettő  
Isten a jándéka ugyan az em ber szám ára, de az első 
Isten  m egism erésére, míg a m ásodik a term észet 
k iku ta tására  ajándékozott képesség. M eg kell azon
b an  gondolnunk, hogy m indkettő  egy és ugyanan
nak  a szem élynek a képessége, tulajdona, egy és 
ugyanannak  az Istennek  az a jándékából való, ezért 
azokat tökéletesen  elválasztani egym ástól nem  sza

bad. Egym ástól m egkülönböztethetők, de el nem  
választhatók! Ezért állíthatjuk, hogy a keresztyén 
szem léletből fakadó „egésztől a részek  felé” m etó 
dusnak  C lerk  M axw ell tudom ányos gondo lkodásá
b an  SZABÁLYOZÓ SZEREPE volt, s ez előre vitte 
a tudom ányok fejlődését, ugyanakkor azok helyes 
irányát is m egszabta.

Jam es C lerk  M axw ell m unkássága  révén a m últ 
század utolsó negyedétől a tudom ányok hatalm as, 
m indm áig gyorsuló lendü le te t vettek. Az nem  k é t
séges, hogy ennek a brilliáns gondolkodónak, de 
ugyanakkor igeszerető  és igeértő  keresztyén  egyé
n iségnek a tudom ánya és hite kölcsönösen és k re 
atív m ódon  form álta egym ást. Az pedig  m ég ke
vésbé kétséges, hogy ebben  a form álásban  az ő 
m ély keresztyén  hite m int regulativ princípium  já t
szotta  a dön tőbb  szerepet. M axw ell m aga kérte, 
hogy a C avendish  L aboratórium  díszes főbe já ra ta 
fölé véssék  bele a 111 . Z so ltár 2. versét: M agna  
opera D om in i exquisita  in om nes voluntates eius. 
N agyok az Ú rnak  tettei, k iku tathatják  m indazok, 
akiknek kedvük telik benne!

dr. Gaál B o tond  
(D ebrecen)
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Keresztség és újonnan születés

B e v e z e té s

A) Az em ber élete küzdelem  és szenvedés. Küz
delem  a létért, a kenyérért, a sikerért, a szépért, a 
m egértésért. Szenvedés a gyengeségtől és a kiszol
gáltatottságtól. Szüntelenül keressük  a születés és 
halál végessége közé zárt életünk értelm ét, k e re s
sük a fényt és az igazságot, az utat, a bölcsességet, 
és az erőt.

T alán  a régi korok em bere, aki a m ég m eg nem  
fejtett, le nem  győzött term észet édes gyerm e
kekén t küszködö tt és n ap o n ta  találkozott a születés 
és halál lenyűgöző élm ényével, sokkal jo b b an  vá
gyott a fényre és a csodára, m int a mi n em zed é
künk, am ely degenerá lódo tt a fizikai kom fortban  
és alig-alig vágyik m ár a szépre és igazra. Azt, hogy 
m inek a hiányától szenvedünk, kevésbé értjük, 
m int valaha.

De nem csak  m egérteni akarjuk  az élet titkait. 
V alójában erőre  vágyunk, csodára. Az istenkereső  
nem csak a tan ítást akarja  m egérteni és elhinni, és

nem csak  m indennapos gondjaiban, v isszatérő  bű 
neiben  akar m egoldást, v igasztalást és erősítést 
nyerni, hanem  életének nagy katasztrófáiban, állan
dósuló ellehetetlenülésében várja a csodatévő Istent.

Ez határozza m eg azokat a vallásos rítusokat, 
am elyekbe m enekül az em ber, hogy m egtisztuljon 
és erőt nyerjen, hogy bírjon tovább  élni. És ebben  
aligha különbözik a m a kegyese azoktól, akik J á 
noshoz m entek, hogy a Jo rd án  vizébe m erítse őket.

B) A  Bibliát olvasva úgy tűnik, hogy a keresztség  
és az ú jonnan  születés igen fontos kérdések . M égis 
azt lehet tapasztalni, hogy tan ításunkban  és kegyes
ségünkben  nem  foglalnak el központi helyet. T alán  
ezzel függ össze, hogy sok zavaros képzettel lehet 
találkozni m ind a keresztség, m ind az ú jonnan  szü
letés vonatkozásában.

C) A  dolgozatban fe ladatunk  á ttek in ten i a ke
resz tség  és ú jonnan születés kérd ésén ek  m egjele
nésé t a Szentírásban, egyháztörténeti vonulatát, és 
az egyház tan ítá sá t e ké t kérdésről, dogm atikai és 
gyakorlati kegyességi szem pontból.
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D) A  dolgozat cím ében m egadott tém át, a k e 
resztséget és az újonnan születést, a következő Igé
ben találjuk egybefoglalva: „M egm entett m in k e t és 
új életre szü lt a keresz tség  vize és a S zen tlé lek  ál
ta r  (T it 3,5).1

D 1. Ez az igevers egy olyan szakaszban szólal 
meg, am elyben arról van szó, hogy Isten  barátságos 
és em berszerető, és m egkönyörül rajtunk. Pál azt 
írja, hogy K risztus a kegyelm et m egszerezte szá
m unkra és így m egállhatunk Isten  előtt. M indez a 
miénk lett: újra és ú jkén t szü li m e g  szem élyü n ke t 
a Szen tlé lek  és a keresz tség  vize által örök  —  tehá t 
tökéletes —  életre, vagyis a Vele való közösségre. 
Ezt az Ő Lelkét gazdagon ajándékozza nekünk 
m egm entőnk, Jézus K risztus által (T itusz 3,4-6).

D2. N incsen  tehá t keresztség  és új élet K risztus 
kegyelem szerző áldozata, kereszthalála  nélkül: ez 
döntő  kü lönbség  m inden tisztulási fürdőhöz képest. 
A keresztségben  szem élyesen m iénk lesz ez az új 
élet. Az Isten  Lelke je len  van ebben  a cselekm ény
ben és az új életben.

1. A h o g y a n  a k e r e s z ty é n  k e r e s z ts é g  
m e g je le n ik  a z  ÚS z -b e n

1.1. T ekin tsük  először a pünkösd i tö rtén e te t (Ap
csel 2) H ogyan is született az egyház? R öviden ösz
szefoglalva: k iárad t a Szentlélek, a tan ú t erővel h ir
dették  a Krisztust, és a bűnbánó  nép  m egkeresz
teltette  magát.

1.1.1 M it je len te tt a keresztség  az első je ru zsá 
lemi gyülekezetnek? Egy olyan rítust, am elyben Jé 
zus K risztus nekik a jándékozza a nevét, vagyis az 
Ő tu lajdonává és örököseivé lesznek. —  „K eresztel
tessé tek  m eg m agatokat a Jézus K risztus nevére!”

1.1.2. H ogyan ju to ttak  el addig, hogy m egkeresz
teltessék m agukat? P éter prédikált: „T udjátok meg, 
hogy a názáreti Jézust, akit ti m egfeszítettetek, Is
ten feltám aszto tta  a halálból, ÚRrá és Szabadítóvá 
tette.” —  E rre  a nép  m egindultan  azt kérdezte: „Mit 
tegyünk?” —  „Térjetek m eg és kezdjetek  új életet! 
K ereszteltessétek  m eg m agatokat a Jézus K risztus 
nevére! A kkor Isten  m egbocsátja  bűnötöket, és 
Szentleikét a jándékozza nektek!” —  válaszolta Pé
ter. És ők m egbánták, hogy részesei voltak Jézus 
m egfeszítésének; elfogadták, hogy Ő Isten  Fia, uruk 
és szabadítójuk; kérték, hogy bem erítsék  őket; és 
kérték  a Szentlélek ajándékát.

1.1.3. H ogyan tu d tak  új em berkén t elindulni, 
gyülekezetté, egyházzá lenni? Úgy, hogy az Ú r e re
jé t és világosságát, Szentlelké t költöztette  beléjük. 
Az apostolok a Szentlélek ajándékát olyan m érték 
ben  kapták, hogy csodákat és je lek e t v ittek véghez, 
am it jeruzsálem i környezetük félelem m el élt át, mi
vel nyilvánvaló  volt, hogy az Ú r m ű k ö d ik  közö t
tük. Az új élet pedig  gyülekezeti élet volt. G yakran 
voltak együtt, hallgatták  az apostolok tan ítását, 
együtt ünnepelték  az Ú r vacsoráját, együtt im ád
koztak a tem plom ban és házanként. V agyonukat 
közösen használták  fel a szegények segítésére. Is

ten t dicsérték, a társadalom  becsülte őket, a gyü
lekezet pedig  folyton gyarapodott: egyre többen  
k érték  a keresztséget.

1.1.4. Jézu s kereszthalálának, feltám adásának, 
uralm ának és keg ye lm én ek  h irdetése  és m eg h allá
sa, hatalm ának és szabadításának k iterjedése  ránk  
a keresztségben  a S zen tlé lek  eleven ereje által: ez  
az em ber igazi szü le tése  és az egyház éledése. E b 
bő l az összefüggésből kiragadva nem  leh e t a k e 
resztség  és az újjászületés ké rd ésé t vizsgálni.

1.2. K ésőbb Sam áriában hasonló dolgok tö rtén 
tek  (Apcsel 8). Fülöp prédikált, keresztelt, gyógyí
tott. De az em berek eleinte nem  kap ták  a Szent
lélek nyilvánvaló erejét. M ajd  Péter és Ján o s im ád
ságára  és kézrátételével a sam áriabeliekre is ki
á rad t a Szentlélek.

1.1.2. A keresztség  tehá t nem  olyan em beri szer
tartás, am ely „folyósítja” az em bernek  Isten  Lelkét. 
M ert Isten  V ilágosságát és E rejét nem  em beri va
rázserő  árasztja. N em  is tudom ánnyal vesszük b ir
tokba, am it m eg lehet tanuln i egy felsőfokú oktatási 
intézm ényben. N em  lehet pénzért sem  m egvenni 
vagy egy karizm atikus csoportban  ellesni, begya
korolni.

1.3. A kereső-hívő pogány K ornéliuszra és há
zanépére  Péter préd ikáció ja  közben  szállt le a 
Szentlélek: nyelveken kezd tek  szólni, Is ten t kezd
ték  m agasztalni. A  zsidókeresztyének erre nem  szá
m ítottak, de nem  lehete tt m ást tenni, m eg kellett 
kereszteln i e pogányokat. „’Ezek az em berek  ép p 
úgy vették  a Szentleiket, m int mi. Ki tagadhatná  
m eg a keresztvizet tő lük?’” Ezért P éter úgy ren d e l
kezett, hogy kereszteljék  m eg őket a Jézus Krisztus 
nevére” (Apcsel 10).

1.3.1. E bben  a tö rtén e tb en  Isten  közvetlen u ta 
sításai vezetik a szerep lőket összekapcsolódó láto
m ások által. Isten  m eg akarta  m utatni, hogy Ő m in
denkit vár a keresztségre, és hogy Ő dönti el, hogy 
k inek ad ja  Szentlelkét. Az egyház jó l teszi, ha  erre 
odafigyel, és részesíti a m egajándékozottakat a gyer
m ekké-fogadás rendelt jelében, elismerve, hogy akik 
kívülállók voltak, azok is együtt örökölnek, m ert e r
ről egyedül Isten  dönt.

1.4. Pál apostol m aga alig keresztelt (1Kor 1), 
m ert el akarta  kerülni azt a vádat, hogy a m aga 
nevére  keresztel. E lég nagy volt a versengés ugyan
is egyes apostolok, illetve m isszionáriusok között. 
Pál elsősorban  a m isszionáló igehirdetés szolgálatát 
akarta  végezni, és a gyülekezeteket gondozni. Bár 
E fézusban ő is m egkeresztelt 12 olyan férfit (Apcsel 
19), akik addig  csak János keresz téség ét2 vették; 
ezek Pál kézrátételi szolgálatával a Szentleiket is 
vették. Pál gyógyított is, m unkájában  m égis az ige
h irdetésnek  volt prioritása.

1.4.1. Igehirdetés nélkül soha nincs sem  k eresz t
ség, sem  új élet, sem  egyház. Ez olyan tapasztalat, 
am ire nincs ellenpélda sem  az ÚSz-ben, sem  az 
egyháztörténetben. M ás kérdés —  de ez nem  tá r
gyunk — , hogy m ely em beri szó igehirdetés.

1.5. Az ún. m issziói parancso t csak M áté és M árk 
evangélium a közvetíti, m ás könyv nem. M indkettő  
m int a Feltám adott búcsúszavait.
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1.5.1. A  keresztelés szerta rtásáb an  M áté 28-at 
(18-20) szokták olvasni. M áténál Jézus először is 
m eghirdeti, hogy övé m inden  hatalom . Ez nem csak  
jog fo rrása  a parancs k iadásának , hanem  b eveze té 
se annak, hogy Ő m eg akarja  valósítani u ralm át a 
világban. A  parancs m inden  nép  keresztyénné té 
telére szól. E nnek  eszköze: tan ítan i és keresztelni. 
K eresztelni az Isten  három ságos nevében; tanítani 
azt, am it Jézus ránk  bízott, és buzdítani arra, hogy 
ezeket m egtartsuk. M ajd  ígéretet fűz hozzá: m inden 
nap  veletek  vagyok, egészen a világ végéig... (és 
akkor is).

1.5.2. M árk  16,15-18 ettől annyiban té r el, hogy 
hatalm át és velünk m arad ásá t nem  bejelenti, h a 
nem  azzal fejezi ki, hogy a hívőket csodák  és je lek  
kísérik. Az ígéret itt az ítélettől való m egm enekülés: 
„Aki hisz és m egkeresztelteti m agát, élni fog, aki 
nem  hisz, azon beteljesed ik  az ítélet.”

1.5.3. A  M áténál régebbi M árk  evangélium  leg
korábbi kéziratai az ü res sír je lenetével végződnek. 
D e a fenti, B ibliánkban olvasható  kiegészítő befe je
zés igen régi (a II. század elején keletkezhetett). Is
m eretes M árknak egy későbbi (IV. század) rövidebb 
befejezése is, amely ennyit m ond a misszió p arancs
ról: „Aztán jö tt Jézus m aga is3, és m egbízást adott 
tanítványainak, hogy az örök szabadításról szóló 
szent és m indenkor érvényes öröm hírt h irdessék  
m indenü tt (kelettől nyugatig) az egész világon.”

1.6. M indebből —  úgy gondolom  —  egy olyan 
kép  alakul ki, hogy az Ú Sz népe előbb  gyakorolta 
a keresztséget, és csak késő b b  ta rto tta  fon tosnak  
rögzíteni a m issziói parancso t. C sak később  idézték  
em lékezetükbe a Feltám adottó l k apo tt kü ldetést, és 
rögzítették annak  fon tosnak  tarto tt gondolatait.

A  keresztség  előbb volt üdvesem ény em berek 
százainak éle tében  és része a gyülekezet alakulá
sának, m int liturgia, am elyet beillesztettek  az in 
tézm ényesülő  egyház rendjébe.

N em  gondolom , hogy a m issziói parancs nem  
tükrözi hűen  Jézus akaratát. Az ősegyház élete és 
tan ítása  alapján  azonban úgy gondolom , hogy nem  
tek in thetjük  a keresztelést egy rituális p arancs te l
jesítésének , m ég kevésbé az egyház-egyesületbe 
való tagfelvétel szertartásának . A zt gondolom , hogy 
a keresz tség  Isten  nagyszerű  ajándéka, am elyben 
kézzel fogható aktusban , ugyanakkor titokzatos m ó
don kapcsol m agához. N em  m indegy szám unkra, 
hogy milyen szívvel fogadjuk, és hogyan gondolunk 
a keresztségre.

2. A  k e r e s z t s é g  z s id ó  e lő z m é n y e

H a a keresz tség  je len tésén ek  két m ozzanatát — 
azt, hogy Isten  tulajdonává te tt  m inket, és hogy 
bocsánatába fogado tt m inket —  az Ú Sz-ből m eg
értettük, m egkereshetjük  az Ó Sz-i előképeket: a k i
választást és a tisztu lási fürdőt. Az Ú Sz össze is 
veti ezeket a keresztséggel, hangsúlyozva a kü lönb
ségeket is.

2.1. Körülm etélés. Á brahám , a hívők ősapja  
(Róm 4,11) engedelm eskedik  Isten  e lh ívásának és

m indvégig bízik Isten  kép te lennek  tűnő  ígéreteiben. 
A m ikor m ár végképp nem  volt rem énye arra, hogy 
a m egígért fiú m egszületik, Isten  szövetséget köt 
vele, a kiválasztottal, am elynek je le  a körülm etélés.

2.1.1. „Nem neveznek téged  többé Á brám nak, 
hanem  Á brahám  lesz a neved, m ert sok nép  atyjává 
teszlek.4 ...Szövetségre lépek  veled, sőt u tódaiddal 
is... m ert Istened  leszek, és u tódaidnak  is.” „Így ta r t
sátok  m eg szövetségem et, am elyet veletek  és u tó 
daitokkal kötök: m etéljenek körül nálatok  m inden 
férfit!” (1M óz 17,1-14).

2.1.2. A  T óra m egism étli a körülm etélés ren d e 
lésé t (3M óz 12,3; Józs 5,2-8). Ez Izráel k iválasztá
sának  je le  volt. A  T óra  későbbi rétegében, a D eu
teronóm ium ban m egjelenik az a gondolat, hogy Is
ten  nem  a külső  testi körü lm etélést tekinti, hanem  
a belsőt, a szív körülm etélését, vagyis Isten  szere
tetét, a törvény m egtartását, amit az élet ú tjának 
is nevez (5M óz 10,16 és 30,6).

2.1.3. Az Ú Sz —  elsősorban  Pál apostol —  arról 
beszél, hogy a K risztus m egválto ttai nem  hivatkoz
hatn ak  többé körü lm etélt voltukra. „Isten előtt tel
je se n  közöm bös, hogy valaki körül van-e m etélve, 
avagy nincsen. C sak  az számít, hogy valaki Isten  
p arancso la tai5 szerin t él-e.” (1K or 7,19). „Aki kö
rü lm etélteti m agát, az köteles az egész törvényt 
m egtartan i és ezzel e lszakad K risztustól.” „Amióta 
Jézus K risztus eljött, többé nem  számít, hogy valaki 
körül van-e m etélve, avagy nincsen. C sak  a hit rá 
hagyatkozása számít, am elynek következm énye te 
vékeny szere te t” (G al 5,2-6).

2.1.4. M ás helyen Pál a szív kö rülm etéltségét (ld. 
2.1.2) továbbviszi, és beszél a K risztusban való 
körülm etéltségről, am it párhuzam osan  említ a ke
resztséggel. „Krisztushoz kö tö ttségetekben  körül
m etéltek  is vagytok.” ...nem testi értelemben... 
„Krisztus által körülm etélve, egész testeteket, 
am ely a bűn  uralm a alatt áll, levetettétek . M ert a 
keresztség  által el le tte tek  tem etve K risztussal 
együtt, és vele együtt elju to ttatok  az új életre is” 
(Kol 2,11-13).

2.1.5. Láttuk, hogy a körülm etélés szövetségéhez 
ígéret is tartozott. A  keresztséghez kapcso lódó  ígé
re tek  a régi ígéretek  beteljesü lését és k iterjesztését 
jelentik . „Nagy n é p  atyjává te s z le k ”, m ondja 
Á brám nak  (2.1.1.). —  A kiket a K risztusban  való 
hit által az A tya ú jra  gyerm ekeivé fogadott (Rm 
8,16-17), azokkal a hívőknek, vagyis Á brahám  fia
inak (Rm 4,11) a szám a gyarapszik. Ezek m eg
sokasításáró l m aga a tan ítási-keresztelési küldés 
(Mt 28 ,19; M k 16,15) gondoskodik. A m ikor Jere 
m iás  a szövetség m egújításáról prófétái, ígérete t is 
m ond. M inden  m ondata  k iteljesedik  az Ú Sz-i ke
resztségben.

„ T örvényem et be lső jükbe  helyezem , a sz ívü kb e  
írom  b e .”—  „V eletek vagyok m inden  napon...” (Mt 
28,20). „...megbocsátom bű n eike t és n em  gondo lok  
tö b b é  vé tke ikre” (Jer 31,34). —  „T érjetek  meg, ve
gyétek a Jézus K risztus keresztségét... és m egbo
csátja  bűneiteket...” (A pCsel u.o.); és: „Aki hisz és 
m egkeresztelteti m agát, m egm enekül az ítéletben... 
(Mk 16).
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2.2. M egtisztu lás vízzel. A  T óra  egyik kultikus 
rendelkezése szerint aki ha lo tta t érint, m eg kell h in
teni azt olyan tisztító  vízzel, am elynek készítését 
is szabályozza a Léviták Könyve (4M óz 19). „Aki 
nem  tisztítja m eg m agát, tisz tá ta lanná teszi az Ú r 
hajlékát; ki kell irtani az ilyet Izrá elből...” „A zután 
vegyen egy tiszta em ber izsópot, m ártsa  vízbe, és 
h in tsen  ....arra, aki ...halottat ...érintett”. E lizeus p ró 
féta  úgy gyógyította m eg a bélpoklos N aám ánt, 
hogy annak  hétszer m eg kellett fü rödnie a Jo rd á n 
ban. És m egtisztult (2Kir 5).

Az első ese tben  a halo tt érintése, egy kultikus 
előírás m egszegése okozza az em ber tisz tá talanná 
válását, am it szen te lt v ízzel kell lem osni. A  m ásodik  
ese tben  a betegség  okozta tisztáta lanság  lem osá
sáról van szó, ami elég gyakori előírás lehete tt ke
leten. C sakhogy itt a nevetségesen  egyszerű fü rdést 
a p ró fé ta  szavára kell végrehajtani, ezáltal lesz 
szent és hatékony. N aám án  m eg is té r (prozelita 
lesz, ld. 2.3.) az esem ények hatására : „Nincs m áshol 
Isten az egész földön, csak Izrá elben!” — m ondja, 
és kijelenti, hogy csak az ÚRnak fog ezentúl áldozni.

A  következő ese tben  m ár arról van szó, hogy a 
bűn  szennyezi be az em bert, attól kell szabadulni, 
azt kell lem osni. A m ikor N átán  pró fé ta  D ávid  fejére 
o lvasta bűnét, am it B etsábéval és am it U riás ellen 
elkövetett, D ávid így énekelt bűnbánato t: „Teljesen 
m osd  le rólam  bűnöm et, és vétkem től tisztíts m eg 
engem! Tisztíts m eg izsóppal és tiszta leszek; m oss 
m eg engem , és fehérebb  leszek, m int a hó.” (Zsolt 
51,4.9). D ávid az Ú r irgalm áért könyörög, ebben 
bízik, Istentől várja  a tisz tára  m osást.

Ezékielnél m ár k ifejezetten  a keresztség  előképe 
je len ik  m eg (Ez 36,24-28). Izrá elt k iválaszto ttságára 
em lékezteti és ígéri: „Kihozlak ben n e tek e t a népek 
közül ...és beviszlek benn e tek e t a saját fö ldetekre.” 
Az ÚR m egtisztítja nép é t a bűntő l vízzel: „Tiszta 
vizet h in tek  rátok, hogy megtisztuljatok. M inden  tisz
tátalanságtól és bálványtól megtisztítlak benneteket.”

Ú jjá szüli, m egújítja Izráelt Szentlelkével: „Új szí
vet adok nek tek  és új lelket adok  belétek: eltávo
lítóm testetekbő l a kőszívet, és hússzívet adok  n ek 
tek. Az én le lkem et adom  belétek, és azt m űvelem  
veletek, hogy rendelkezéseim  szerin t éljetek, tö r
vényeim et m egtartsátok  és teljesítsétek .” „...Az én 
népem  lesztek, én pedig  Istenetek  leszek.” T öké
letes előkép, de csak előkép. N em  beszél arról, hogy 
ki és m ikor fogja beteljesíteni és nem  fűz hozzá 
végrehajtási u tasítást.

2.3. Prozelita „ keresztség”. Bár a zsidók nem  té 
rítettek, vallásuk vonzó h a tá s t gyakorolt környeze
tükre. A  babiloni fogság idejétől sokan  éltek közü
lük szétszóródva (diaszpórában), és a hellén világ 
m űveltsége és vallási ny ito ttsága is elősegítette a 
kultú rák  kölcsönhatását.

A  prozeliták  (közelítők, jövevények, betérők) 
m int id eg en ek  (pogányok) csatlakoztak az  ÚRhoz, 
hogy Ó t szolgálják; vigyáztak, hogy m eg ne sértsék  
a szom bat törvényét, és ragaszkod tak  az ÚR szö
vetségéhez (Ézs 56). A pró fé ta  a rra  figyelmeztet, 
hogy nem  kell elkülönülniök, m ert az ÚR szereti 
és elfogadja őket, függetlenül attól, hogy körü lm e

télkedtek-e  avagy nem . A görög-róm ai világban 
akadtak, akik vállalták, hogy körülm etélés és alá
m erítés  által teljesen  zsidóvá legyenek. 'A  rabbik  
azt tarto tták , hogy aki (a körülm etélés során) „az 
előbőrtől távozik, az olyan, m int aki a sírtó l =  anya
m éhtől6 távozott.” Az ilyen em ber ugyan újonnan 
született, de tisz tátalanná is vált. Ezért a zsidóvá 
le tt pogány egy hétte l a  körülm etélés u tán  tisztulási 
szertartással bem erítkezett.’ ’M aga m erítkezett, a rab 
bi csak tanúként volt jelen.’ 'A  prozelita család együtt 
kereszte lkedett, de az ezután született gyerekek m ár 
zsidóként születtek, nem  kellett bemerítkezniök.’7

2.4. A  kum rán i esszén  kö zö sség  tisztu lási fü rdő 
je . Az esszénusok (esszéniek) m essiásváró, aszké
tikus kegyességű zsidó szekta volt az ÚSz-i korban, 
illetve azt közvetlenül m egelőző időben. Kivonulva 
a zsidó társadalom ból Jú d a  pusztá jában  éltek, 
K um rán (Qum ran) ko lostorszerű  te lep  volt a köz
pontjuk. Sosem  m entek  fel a jeruzsálem i tem plom 
ba. V agyonközösségben éltek, szigorú rend i szabá
lyok szerint. A m ikor valaki m egszegte a szabályt, 
m egbüntették . Az ilyen tisz tátalannak  szám ított, 
ezért m ielőtt visszafogadták  volna az asztalközös
ségbe, rituálisan  alá kellett m erülnie egy fürdőben, 
hogy m egtisztuljon.

A  kum rániak tisztulási fü rdő jének  teh á t nem  volt 
kiválasztási, szövetségi vagy közösségbe-fogadási 
jellege, nem  volt ez az ’új szívet kap ás’ rítusa  sem, 
funkciója inkább  a gyónás utáni feloldozással állít
ható  párhuzam ba.

2.5. K ereszte lő  János keresztsége. K eresztelő  J á 
nosról sokat m egtudunk az evangélium okból. P ró
fétai kü ldetése  ku lcsponti je len tőségű  Jézus kü lde
tésének  előkészítésében és m eghirdetésében.

2.5.1. A  K um ránban  nevelkedett Ján o s kivonult 
a pusztába. M egtérést p réd ikált és keresztelt. Ke
resztségének  feltétele volt a bűnösség  (vallási é r
telem ben) és a jo b b íto tt életre indulás nyilvános 
vállalása, vagyis p o n tosan  az, am it a korunkbeli éb 
red és i m ozgalm ak m egtérésnek  neveznek. A  körül
m etélt zsidó egyháztag szem befordult bűnös voltá
val, környezete életfelfogásával. N em  konkrét b ű 
neiket bán ták  meg, hanem  egész életvitelüket, b e 
leértve a zsidó vallásosság felszínes és képm utató  
m ozzanatait, vagy a hellén-róm ai m odern  életet. A 
bem erítést, am ely a m egtisztulás je le  volt, János 
m aga végezte. T ódultak  hozzá a zsidók a tá rsa d a 
lom m inden  rétegéből. Az egyház vezetői figyeltet
ték  őt (Jn 1,19-25), de nem  m ertek  hozzá nyúlni, 
olyan nagy volt a tekintélye (Lk 20,69).

A  m essiás-váróknak  hirdette , hogy ő nem  a M es
siás. De h irdette  azt is, hogy közel van az Isten 
országa, jö n  a M essiás, éppen ezért kell m egtérni. 
É letét, k ü ldetésé t ez a prédikáció, ez a keresztelés 
je len te tte . János je len tősége  azonban nem csak  eb 
ben  van.

2.5.2. M ikor Jézus is k im ent hozzá, János 
m ennyei kijelentést k apo tt és felism erte Ót. És ki
h irdette  a kapo tt k ijelentést: „Ím e az Isten  Bárá
nya!” „Ez az Isten  Fia!” (Jn 1). R ám utato tt a názáreti 
Jézusra, ahogyan M athis m egfeste tte  őt az isen h e
imi oltárképen.



2.5.3. M ég egy szerep várt rá. Jézus is be lépett 
a Jo rdánba, hogy János bem erítse. Ezzel Jézus nyil
vánosan  és tud a to san  le te tte  m ennyei mivoltát, és 
felvállalta az em beri sorsot. V állalta a bűnösséget, 
a közösséget a m agát bűnösnek  valló, körü lm etélt
ségében nem  bizakodó néppel. János, aki h irdette  
Ő t és tud ta , hogy nem  m éltó szolgálni Neki, elvé
gezte a szolgálatot, bem eríte tte  Jézust.

2.5.4. A  m egtérés keresztsége nem  fejezte ki azt, 
hogy az em berek  Jézus tu la jdonává lettek, aki m eg
újítja életüket. De János keresztelése  ú t Jézushoz. 
Az ébredés, a m egtérés ajándék. A jándék, de nem  
a d icsekedésre  és az elkülönülésre, hanem  az erő 
várására , a szabadulás öröm ében  élésre, a ’bűnö
sökkel’ való azonosulásra.

2.5.5. Ján o s nem  érte tte  Jézust. M essiás-képe 
ószövetségi volt, ko rtársaitó l ebben  nem  különbö
zött. Azt várta, Jézus isteni király lesz, aki kiirt m in
den gonoszt, és m egvalósítja zsidó földön Isten  or
szágát (Lk 7). A m it Jézus üzent Jánosnak , azzal Ő 
is m agára m utatott, az Isten  Fiára. M egism étli János 
m ozdulatát. De m ás az az O rszág, am it Ő  valósít 
meg, m int am it m indenki vár. „Vakok látnak, bénák  
járnak,... a szegényeknek hirdetik  a jó  hírt!” (Lk 
7,22). E bben  a helyreigazításban benne van a J é 
zusba való kereszteltség: nem  ítélet —  amit K e
resztelő  h ird e te tt — , hanem  kegyelem ; nem  egy 
szent egyházi állam k ite ljesedésében  való ré szese 
dés, hanem  részesedés Istennek  a je len ték te len ek 
re és a k ivetettekre  irányuló teljes figyelm ében; 
nem  az em beri gyengeség, bukás és a v isszahúzó
dás rem énytelen  világának tö retlen  uralm a, hanem  
gyógyulás, erő, öröm, és győzelem ben élés.

2.6. K risztusba kereszte lte tn i m ás és több, m in t 
János bem erítése. T alán  Pál aposto l fejezi ki a leg
határozo ttabban , hogy m iben több  a keresztyén  k e 
resztség  János keresztségénél: m egújulásunk titka 
a K risztushoz kapcsolódás, ami halált és feltám a
dást je len t. A  bevezetőben  idézett T itus 3. m ellett 
R óm  6-ra  figyelve világos, hogy a  régi em bernek  
m eg kell halnia, és mi a K risztus halálába k eresz
teltettünk. Ez azt jelenti, hogy hozzá kötve része 
sülünk az em berré lett Isten  földi sorsában , ha lá
lában, a rom landó te s t pusztulásában. „Hiszen bizo
n yo sa k  vagyunk benne, h o g y  a m i korább i lén yü n k  
m eghalt a K risztussa l az Ő  keresztjén . Íg y  a bűn  
hatalm ával uralt én ü n k  elpusztult, és nem  k e ll töb 
b é  a bűn rabszolgáiként élnünk. (Róm 6,3-7).

A keresztségben  a K risztushoz kapcsolva a 
K risztus fe ltám adásába  való részesedés által új éle
tünk lesz. „De ha m egha ltunk  együtt Krisztussal, 
vele együ tt éln i is fogunk; erről szilárdan m e g  va
g yu n k  győződve. H iszen tudjuk, h o g y  K risztus fe l
tám adt a halálból, és soha tö b b é  nem  fo g  m eghalni.” 
(Rm  6,8-9).

Az ó-szövetség teh á t új-szövetséggé lesz. A  tö r
vény kö tö tt kapcso latából szem élyes kö tődés lesz 
az Isten  Fiához, az Élő védelm ébe kerülés. A  b ű n 
bocsánat ígéretéből szabadulás lesz a bűn  h a ta l
mából, K risztus áldozati halála által. A feltám adás 
halvány rem énységéből új élet kezdete  lesz, a 
K risztus m egelevenedésében  való részesedés által.

Isten  szavának és erejének  kiválasztott p róféták  ál
tal való m egnyilatkozásából a Szentlélek gazdag ki
á rad ása  lesz Isten  fiaira (Rm 8,14).

3. A  k e r e s z t s é g  a z  e g y h á z tö r té n e tb e n

3.1. A z  in té zm én yesü lő  kora i egyház és a k e 
resztség. A z  ősegyházban bűnvallás és hitvallás 
u tán  m egkeresztelték  az em bereket (ld. az 1. feje
zetben). A  II. században  m ár hosszabb  (1-2 éves) 
tan ítást és „próbaidőt” ta rto ttak  a ka tech u m en ek 
n e k  (hitjelölteknek). O k ta tták  és v izsgáztatták őket, 
jellem form áló gyakorlatokban és liturgikus beavató  
szerta rtásokban  részesültek. H angsúly kerü lt a k e 
resztyén közösségbe való bevezetésre  is.

A keresztség  tehá t intézm ényesült, az egyház ve
zetőinek felügyelete alá került. N ém ely egyháztör
tén észek 8 szerin t ez azért vált szükségessé, m ert 
a m isszió sikere következtében  sokan k é r té k  fe l
vé te lü ket az egyházba, és nem  akarták, hogy a ko
rábbi lelki színvonal süllyedjen. —  (Az in tézm é
nyesülés ezen jellegzetes kifejezései önm agukért 
beszélnek, m a is ism erősek, és egyáltalán nem csak 
a róm ai egyházban.)

A II-III. században  kialakuló h ierarch ikus egy
házfogalom hoz a m egváltozott m ódon gyakorolt k e 
resztség  szorosan  hozzátartozott. A  m ai katolikus 
dogm atika ezt így fejezi ki: „A keresztség  a m eg
tisztító és m egszentelő  ú jjászületés szentsége. A  Jé 
zus K risztus Lelkében és kegyelm ében való ú jjá
születés úgy történik, hogy az em ber tagja le sz  —  
jo g i és szakrális érte lem ben  —  az Egyháznak. Az 
em ber bekerü l az üdvösséget szen tség ileg  m eg tes
te s ítő  közösségbe, az Egyházba, am ely a Krisztus 
T este, és am elyet K risztus Lelke élte t és szentel 
meg. Az egyháztagság elnyerését k itörölhetetlenül 
m egpecsételi a keresztség  szentségi jellege, és em i
a tt a keresztséget nem  lehet m egism ételni” (Teo
lógiai K isszótár9).

Egy olyan folyam at indult meg, am ely a m ai na
pig tö retlenül tart, éspedig  m inden  történelm i egy
házban. Az egyház terebélyesedett, de fokozatosan 
elveszítette az ősegyház nagy kincseit: a Király 
K risztusban való nagy bizodalm at, az egzisztenciá
lis aggodalom tól nem  gátolt lendületet, az öröm ben 
odaszán t életet, és az erő t a bizalom ban élő valódi 
em beri közösség terem tésére. M űködésbe lép az 
örök em beri reflex: a biztonságra törekvés. N incse
nek  karizm atikus apostolok: legyenek jóképességű , 
felkészült püspökök, akik m onarch ikusan vezetnek, 
m ert a nyáj ezt szereti. M egkopott az apostoli ha
gyom ány: le kell írni és le is kell ellenőrizni. G yenge 
és zavaros a gyülekezet bizonyságtétele: tisztázni 
és rögzíteni kell a tan ítást, és szigorú felügyeletet 
kell gyakorolni fölötte. A gyülekezetet nem  hajtja  
m ár az isten tiszte le tre  az Igére való együttes figye
lés, az együtt im ádkozás, a közös étkezés, az egy
m ásnak  való szolgálat vágya: rögzíteni és fejleszteni 
kell a liturgiát, a h ivatásos szolgák vezető  szerepére 
építkezve. E bben  a  fo lyam atban nem  is tö rtén h e te tt 
más, m int hogy a spon tán  bű n b án a tb an  és hitben,
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az élet lelkes odaszánásával vett keresztségből egy 
teljesítm ényt kívánó, em beri felté te leket vizsgáló és 
közösséghez való viszonyulást rendező  keresztség  
lett.

Bizonyos vagyok benne, hogy a biztonságra tö rek
vés m indvégig m eghatározó tényező az egyház fejlő
désében. Bár ezt a tö rekvést nem  lehet elkerülni, 
de a lap jában  véve negatívan kell megítélni. N em  
véletlen, hogy valahányszor az egyház csődje elvisel
hete tlenné  vált, a jó szándékú  m egújítok az ősegy
ház példájá t vették  elő. M indig is nyilvánvaló volt 
ugyanis, hogy az első  gyülekezetek nem  tö reked tek  
a Krisztus-közösség biztonságba helyezésére, a m eg
bízható m űködési feltételekről való gondoskodásra.

A  biztonságra  tö rekvést azonban  nem  lehet csak 
kritizálni, csak negatívan megítélni. Azt, hogy ho
gyan gyengül m eg a hit az egyházban, elsősorban  
a m agunk korában , a m agunk egyházfelekezetére 
nézve kell m egvizsgálnunk. (E dolgozatnak ez nem  
tárgya.) De am ikor lankad  az egyház lendülete, el
kerü lhete tlenné  válik a szen t hagyom ányokhoz iga
zodó m ódszeres szervező m unka. E nnek  h iányában 
ugyanis valóban je len tkeznek  tetszetős, de zavaros, 
vagy éppen  hatalm i rugójú, és ezért veszedelm es 
dolgok. Ezek az egyházat bajba sodorják. Je len t
keznek okoskodó, nem  jézusi tanítások, fe lbukkan
nak  karizm atikusnak  reklám ozott szuggesztív  egyé
n iségek  kábító  m utatványaikkal, m egjelenik az ön
m egváltó aszkézis, e lőreto lakodnak  harsányan  vi
lágm egváltó szerveződések.

E zért —  úgy gondolom  —  szükségszerű  volt 
m indaz, ami az egyházban a II-III. századtól kezdve 
történt. E bben  a bűnös dolog m indig az volt, hogy 
a m egőrzési tö rekvéseket ú jra  és ú jra  az em beri 
hatalom  szolgálatába állították, kihasználva az örök 
em beri gyengeségeket. N em  ju tu n k  el a keresztség  
mai problém áinak helyes elem zéséhez, ha  a ke
resztség  gyakorlásának  első deformációját, az in
tézm ényesülés körülm ényeit nem  látjuk  világosan.

3.2. A  kere sz tség  gyakorlásának története. Az el
ső századokban  a keresztség  gyakorlásának  általá
nos m ódja az alám erítés volt. A  betegeket viszont 
m ár az ősegyházban is leöntéssel keresztelték . A 
szokásokat és azt, hogy a kü lső  dolgok nem  voltak 
fontosak, a D id ak h é10 így írja le a II. század elején: 
„Élő  vízben kereszte lje tek  az A tya, és Fiú és S ze n t
lé lek  nevében . H a n em  áll rendelkezésre  é lő  víz, 
m ás vízben keresztelj; ha lehet, hidegben, ha nem , 
m elegben. H a egyik sem  áll rendelkezésre, három 
szo r ö n ts vizet az A tya , és F iú és S zen tlé lek  n e v é 
b en ." Írja  még, hogy bőjtö ljenek a keresztelés előtt. 
A keresztelés előtt h itvallást te tt a katechum en. A
II. században  az ún. róm ai hitvallást keresztelési 
h itvallásként használták. E bből alakult ki az A pos
toli H itvallás. Sokszor kérdés-felelet fo rm ában  al
kalm azták. Az egyszerű szertartás később  bővült 
és ünnepélyesebbé vált. A III. századtól a m egke
reszteltek  m ár eskü t is tettek , ellene m ondtak  az 
ördögnek, és m egkenték  olajjal őket.

A  keresz te lést eleinte húsvét vigiliáján gyakorol
ták. A szerta rtást á ltalában  püspök végezte, m eg
b ízásából azonban  papok  és d iakónusok is. A p ü s

pök  a m egkeresztelt fejére te tte  a kezét és im ád
kozott a Szentlélek a jándékáért. A  m egkeresztelt 
ezután  rész t vett az eucharisztiában. A  keresztelés 
u tán  kap tak  o k ta tást az O ltáriszentség  titkának  
m egism erésére, am itől a katechum enek  addig  el 
voltak  zárva.

A  korai középkorban  te rjed  a leöntés, de az alá
m erítés csak a XI-XII. században  szorul vissza a 
hűvös E urópában. A leöntés a XV. századra szinte 
kizárólagossá válik, b á r L u th er alám erítésről beszél 
a  „K eresztelési K önyvecské"-ben22 (4.3.3.).

A gyerm ek-keresztséget m ár a ka takom bák  ke
resz tyénei is gyakorolták, és vele együtt élt a ke
resztszülői in tézm ény is. A  keresztszülők vettek  
rész t a katechum en oktatásban , és a keresztelőn  a 
csecsem ő helyett ők m ondtak  ellent az ördögnek. 
A  gyerm ek-keresztség az V. századtól kezd e lte r
jedn i, a XII. századtól egyre á lta lánosabbá válik, 
amivel együtt m egszűnik a ka techum enátus in téz
m énye, viszont fontossá, de sok ese tb en  form álissá 
is válik a keresztszülők szerepe.

3.3. A z  ere tnek-kereszte lési vita. A III. században 
sokféle ere tneknek  m inősíte tt irányzat volt m ár az 
egyházban. Felm erült, hogy érvényes-e az e re tn e 
kek  által végzett bem erítés, és h a  egy ere tnek  áttér 
a katolikus egyházba, m eg kell-e ism ételni a k e 
resztséget. Tertulliánusz, m ajd  C ipriánusz (III-IV. 
század) érvénytelennek  tekintik  az eretnek-keresz t - 
séget, em iatt v itába keverednek  Róm ával. C ipriá
nusz nem  tu d ta  elképzelni, hogy hogyan adhatja  
az olyan a Szentlélek ajándékait, aki azzal m aga 
nem  ren d e lk ezh et.11 Észak-A frika őket követi, de 
a végén R óm a tü re lm esebb  álláspontja érvényesül. 
R óm a álláspontjá t a 3.1. p o n tban  idéztem . Ezt a 
vélem ényt a reform áció is helyesnek tarto tta .

3.4. A  keresz tén y  Európa m egkereszte li a pogá 
nyokat. A  missziói p arancs te ljesítésének  jegyében  
a középkori szen t királyok nehéz és véres h ábo rú 
k a t viseltek, am elyekben győzvén a pogányokat 
k ard d a l hajto tták  a vízbe, és ezzel sa játos rítusát 
gyakorolták  a fe lnő ttek  alám erítésének. N agy Ká
roly frank  király (m ajd császár) volt az úttörő, aki 
több  véres háb o rú b an  (772-804) győzte le a füg
getlenségüket védő, az E lba alsó folyásánál élő 
szász törzseket. Ezek, m iu tán  K ároly 4 5 0 0  lázadó 
szász nem est kivégeztetett, ’habozás nélkül’ bem e
rítkeztek. Szent István m agyar király (1 0 0 0 -1 0 3 8 ) 
eredm ényes tan ítványa volt K árolynak —  m indket
ten  hívő keresztény  uralkodók! K étségtelen, hogy 
derék  papokat is hívtak, akik tan íto tták  és gondoz
ták  a népet, és kom oly egyházszervezési és ku ltu 
rális in tézkedéseket is tettek.

E bben  az időben  teh á t az uralkodó politikai fel
ism erése dön tö tt a keresztelés szükségessége felől, 
a ’konzervatív  ellenállás’ pedig  k iprovokálhatta  a 
kardot, m int az igaz hit te rjesz tésének  ellenállha
ta tlan  eszközét.

A  balti népek  m egkeresztelésére  a N ém et Lo
vagrend  szám os sikertelen  háború t vezetett. E red 
m ényt Szent Jadv iga lengyel k irá lynő12 és Jagelló 
litván fejedelem  házassága  (1386) hozott: Jagelló 
és a litvánok m egkeresztelkedtek .
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Az újkor hajnalán  a puskapor feltalálása lehető
vé te tte  Kolum busz K ristó f és a konkvisztádorok 
szám ára, hogy tovább fejlesszék az indiánok ü d 
vösségére a fegyverrel való keresztelés kifinom ult 
európai rítusát.

A középkorban  a m isszió keresztényibb  m ódjait 
is gyakorolták. Sok nép e t té ríte ttek  m eg szerze te
sek és papok, akik m egtanulták  a pogányok nyelvét, 
préd ikáltak , kereszteltek , taníto ttak , ko lostorokat 
és tem plom okat építettek. N éhány  név: W illibrord, 
Bonifác, A nsgar, Cirill és M ethod, Gellért, Julián, 
M ontecorvinoi János, A ssisi Ferenc. Sokan m ártí
rom ságot szenvedtek  térítő  szolgálatuk során. Igaz 
keresztyén szolgálatuk m aradandó  gyüm ölcsöt te r
m ett, a m ai európai népek  indu lásukat nekik kö
szönhetik.

4. E g y h á z u n k  ta n ítá sa  a k e r e s z ts é g r ő l

4.1. L u th er  és az evangélikus reformáció.
4.1.1. L u ther a K is K á téb a n 13 (1529) az egyszerű 

em bereket tan ítja  a keresztyén  hit legalapvetőbb 
dolgaira. O lyan egyszerűen, m in tha katechum enek, 
tehá t a keresztyén  hit dolgaiban teljesen tudatlanok  
lennének. A T ízparancso lat és a M iatyánk m agya
rázata  u tán  négy kérdésben-feleletben  tan ítja  a 
S ze n t K eresztség  Szentségét.

Az első szem benéz az alapvető  em beri k é rd és
sel: mi ez a hókusz-pókusz a tem plom ban a vízzel?
—  Felelet: Isten  pa ran csá ra  cselekszünk, nem  a 
saját k italálásunk szerint, e ljárásunkat hozzákötjük 
Isten  kifejezett (Mt 28,16) akaratához.

A  m ásodik  em beri kérdés: m inek ez az egész?
—  Felelet: a bűnbocsánato t, a szabadu lást és az 
életet készíti (műveli) azok szám ára, akik ezt Isten 
szavára így elfogadják.

A harm adik  kérdés: „hogyan...?”, m egm agyarázza 
az első kettőt. „Nem a víz végzi, hanem  Isten  Igéje, 
am ely  a v ízzel együ tt van; és a hit, am ely  b ízik  
Is ten n ek  ebben a vízhez já ru ló  Igéjében .” „M ert a 
víz Isten  Igéje n é lkü l csak víz és nem  keresztség. 
Isten Igéjével együ tt azonban keresztség, vagyis az 
éle tnek  kegye lem ben  gazdag vize és a ’S zen tlé lek 
ben való újjászületés fü rd ő je ’...” és idézi T itusz 
3,5b-t.

A  negyedik kérdés: mi a je len tősége a keresz t
ségnek az em ber szám ára? Felelet: „Azt je le n ti14, 
h o g y  a b en n ü n k  lé v ő  régi em ber bűnbánatban és 
bűnvallásban fúljon naponta  vízbe és haljon m eg  
m inden  bű n éve l és g o nosz kívánságával együtt; vi
szo n t n a p o n kén t jö jjö n  e lő  és tám adjon fe l egy  új 
em ber, h o g y  ö rö kké  éljen Isten  elő tt igazságban és 
tisztaságban.” ... és idézi R óm a 6,4-46 (ld. a 2.6. 
pontot).

A  N a g y  K á téb en 15 (1529) L u ther M árton bősé
gesebben  fejti ki ugyanezeket a gondolatokat. Azt, 
hogy a keresztség  Isten  parancsával rendelt dolog, 
így folytatja: „M ert akit Isten  nevében  kereszte lnek, 
azt nem  em berek, hanem  maga Isten  kereszte li 
m eg: em beri k é z  végzi, de valóságban Isten  saját 
cselekedetei.”

A  keresz tség  hasznáró l szólva azt is m ondja, 
hogy a h itnek  szüksége van  valam ire, am iben m eg 
fogódzik, am ire rááll, am ire letelepszik. „Én m ég is
csak m e g  vagyok keresztelve,... ígéretem  van arra,... 
h o g y  ö rö kké  é lek  testestül-lelkestül.” Az a szem ély 
alkalm as a keresztségre, aki hittel fogadja azt. M ás
felől: „ha az ige együtt van a vízzel, a kko r  érvényes  
a keresztség, m ég  ha nem  is társul vele hit, m ert 
h item  n em  alkotja, hanem  befogadja a k e re sz tsé 
get.” E rre  a gondolatra  építi a gyerm ek-keresztség  
helyes voltát és azt m ondja, hogy sok kiváló ke
resztyént, akinek m űködését nyilvánvalóan a 
Szentlélek vezette, k isgyerm ekként kereszteltek  
meg.

Ami pedig  a keresztség  je len tőségét illeti: „...víz
be m erítenek, a víz elborít, aztán ism é t k iem e ln ek  
belőle. ...Ez p e d ig  n em  más, m in t az ó-em ber m eg 
ölése és az új em ber feltám adása. E  k e ttő n e k  ke ll  
történnie b en n ü n k  egész éle tünkön  át. A  ke re sz 
tyén  élet tehát nem  m ás, m in t m indennap i k e re sz t
ség, egyszer e lkezd jü k  és m in d ig  benne é lünk .” Így 
m agában  foglalja a ’harm adik ’ szentséget, a m eg
té rés t is. „Ha tehát m eg térésben  élsz, a keresz tség 
ben jársz, am ely  n em csa k  je lzi, hanem  m unkálja, 
ésped ig  elindítja és ö sztönzi az új életet; m e r t a 
keresztségben  k a p u n k  kegyelm et, le lke t és erőt ar
ra, h o g y  elnyom juk  az ó-em bert, és előjöjjön és 
m egerősöd jék  az új.” M agyarul: a keresztség  je len 
tősége éppen  az, hogy újjászületésünk kezdőpontja, 
új éle tben  já rá su n k  folyam atos erősítője.

4.1.2. Az Á g o sta i (Augsburg-i) H itvallásban16 
(1530, C onfessio  A ugustana {CA}) nem  elegendő 
a IX. cikkelyt vizsgálnunk. L áttuk  (3.1. pont), hogy 
a keresz tség  szentsége a katolikus tan ításban  is el
választhatatlan  az egyházfogalom tól. A szentség 
üdvösséget szerző m űvét az em berek  ugyan álta
lában  nem  tapasztalják  m eg triviálisan, de —  a ka
tolikus tan ítás szerin t —  az egyház lá tható  közös
ségébe való bekapcsolás a m egfogható biztosíték 
(garancia) az üdvösségre, ezért válik fon tossá  a ta 
n ításnak  azon eleme, hogy a keresz tség  felvétel az 
egyházba.

A  C A  VII. cikkelye így fogalm az: „Az egyház a 
sze n te k  gyülekezete, am elyben az evangélium ot 
tisztán tanítják és a szen tség eke t he lyesen  szo l
gáltatják k i .” E szerin t teh á t a keresztség  —  az 
evangélikus tan ítás szerint —  az elhívottak (szen
tek) gyülekezetéhez és a helyes (biblikus) tan ítá s
hoz kötődik.

A  VIII. cikkelyben: „M ind a szen tségeknek , m in d  
az Ig én ek  K risztus rendelése  folytán van hatóereje, 
m ég  a kko r  is, ha go n o szo k  szolgálnának ve lü k .” 
(lásd 3.3.). N em  em beren  és külső  szokáson múlik 
tehát a keresztség  ereje, hanem  K risztus ren d e lé 
sén, am ely önm agában  való, a mi dolgunk tehá t 
ism erni, elfogadni, gyakorolni és hirdetni.

A nevezetes IX. cikkely: „A keresztségrő l (a mi 
gyülekezeteink) azt tanítják, h o g y  szükséges az üd
vösséghez, és Isten  a keresz tség  által keg ye lm ét 
adja.” Szükséges, teh á t törekedjünk , hogy elnyer
jük, és igyekezzünk vala szolgálni, hogy sokak ré 
szesüljenek általa a m eghívottság, a m egkegyelm e
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zettség  szem élyes bizonyosságában. „Továbbá, 
hogy a g yerm e k e ke t m e g  k e ll kereszteln i. M ikor  
ő ke t a kere sz tség  által fela jánljuk Istennek, Isten  
kegyelm éb e  fogadja a g yerm ekeket. (G yü lekezete 
ink) elítélik az anabaptistákat, ak ik  he ly te len ítik  a 
gyerm ek-keresztsége t és azt állítják, h o g y  a gyer
m e k e k  ke re sz tség  n é lkü l üdvözü lh e tn ek .” Erről azt 
gondolom , hogy akárcsak  az eleve elrendelés, az 
is egyedül Isten  szuverén kom petenciájába tartozó 
kérdés, hogy hogyan üdvözíti a m eg nem  k eresz
telt gyerm ekeket. H elyes azonban a C A  —  és a 
történelm i egyházak —  tan ítása  a gyerm ek-kereszt
ségről, m ert a rra  biztatja  a szülőket, hogy vigye a 
gyülekezetbe kisgyerekét, hogy kereszteljék  m eg és 
neveljék keresztyén hitben.

A XIII. cikkelyben azt m ondja, hogy a szentségek 
nem  arra  valók, hogy m egjelöljék vele a tá rsa d a 
lom ban a keresz tyéneket (am int Z w ingli17 tan íto t
ta), hanem  ezek Isten  jó ak ara tán ak  bizonyító jelei, 
am elyek felkeltik a h ite t és erősítik azokban, akik 
élnek vele. A  szentségekkel ezért úgy kell helyesen 
élni, hogy higyjünk  Isten tő l való voltukban és ere 
jükben , vagyis b ízzu n k  az Isten  által m ondott, a 
szen tségekben  nyújto tt és bennük  lá thatóan  és kéz
zel foghatóan m egtapasztalható  ígéretben.

A XIV. cikkben az egyházi rendrő l szólva azt 
m ondja, hogy „az egyházban nyilvánosan se n k i m ás  
ne tanítson és n e  ’szolgáltassa k i ’ a szen tség eke t  
(gondolom, helyesebb volna így fordítani: ’ne vé
gezze a szentségekkel való szolgálatot’), csak az, 
akit erre szabályszerűen elh ívtak  (rite vocatus).” A 
lábjegyzetben m agyarázza, hogy ez az an ab ap tis
tákkal (újrakeresztelők) szem ben foglal állást, akik 
szerint bárm elyik h ív ő  p réd ikálhat, keresz te lhet és 
oszthat úrvacsorát.

4.1.2.1. A  lelkészek „szabályszerű elhívása”, a lel
készek és a nem -lelkészek (katolikus szóhasználat 
szerint: hívek) szolgálata és „nyilvános szolgálata” 
a p ro testán s egyházak örök kérdései m aradnak . E 
m esszire vezető, izgalm as és aktuális kérd ésb e  e 
dolgozat k ere tében  nem  m ehetek  bele. Az kétség 
telen, hogy C A  tan ítása  szerint az evangélikus egy
h ázb an  re n d  van: csak  a le lkészek  k e re sz te lh e t
nek. Ezzel szem ben mi a konfirm ációi ok ta tásban  
azt tanultuk, hogy a nem  életképes csecsem őt az 
evangélikus családfőnek m eg kell keresztelni. 
Á gendánk is beszél „sürgős keresztelésrő l” (ld. a
4.3.-ban).

Az Ú Sz nem  rendelkezik  arról, hogy ki keresz
telhet, és nem  tám aszt szem élyi korlá tokat erre  néz
ve. (Kivéve, hogy m ulier taceat, azaz az asszonyok 
„hallgassanak” a gyülekezetben: 1Tim 2,12.) A nnak  
azonban, aki a K risztus nevére  keresztel, tu dn ia  és 
h irdetn ie  kell, hogy m it tesz. A  m egkeresztelendő
nek, illetve szüleinek és keresztszüleinek pedig  h in 
niök kell a keresztség  erejében, vágyniok kell rá, 
és el kell fogadniok a keresz te lést végző szolgálatát. 
Fontos tehát, hogy a szolgálattevő ne a m aga sze
rep lésé t és d icsőségét hangsúlyozza, hanem  alkal
m atlansága tudatában , a K risztus és a gyülekezet 
iránti alázattal végezze szolgálatát, legjobb tu d ása  
és igyekezete szerint. Az ta lán  kevésbé fontos do

log, hogy a liturgiát m ilyen korrek tü l és milyen szé
pen  végzi.

Bizonyos, hogy az egyháznak valam iféle felügye
lete t kell ellátnia a keresztség  gyakorlása és a szol
gálatot végző fölött, az is bizonyos, hogy a felügyelet 
egyetlen célja a K risztus rende lésének  érvényesí
tése. C élszerű, hogy a szolgálatot végző felkészült, 
képesíte tt és k ipróbált lelkészt szem ély legyen, nem  
lehet azonban  —  vélem ényem  szerin t —  a szol
gálat végzéséből kizárni egy keresztyén t sem , az 
előző bekezdésben  írtak  szerint.

4.1.3. A  keresztségrő l szóló lu theri-reform átori 
evangélikus tan ítást így foglalnám  össze:

— nem  konfrontál R óm a tanításával, hanem  lé
nyeges dolgokban m egegyezik azzal, de Szent 
Á goston nyom án18 hangsúlyozza az Ige sze
repét;

— konfrontál az anabaptistákkal, akik a hívő hit
vallását a keresz tség  fontos feltételének ta rt
ják , és ezért nem  kellőképpen értékelik  azt, 
hogy a keresztség  ereje egyedül Isten  ren d e 
lésében  van.

4.2. A  k lasszikus reform átus tanítás. A tö rté 
netiség  m iatt itt em lítem  m eg a M ásodik H elvét 
H itv a llásban19 (is) m egfogalm azott reform átus ta 
n ítást a keresztségről. M inden lényeges dologban 
m egegyezik az evangélikus tanítással. „A k e re sz t
séget Isten  szerezte  és szen te lte  m eg. "  Felvétetünk 
Isten  családjába, m egtisztítva a bűntő l és m egaján
dékozva az új és szen t életre. Jellegzetes reform átus 
kifejezések: a víz je lk é p e z i  a Szentlélek jó té tem é
nyeit, felfrissít lelkiképen. K ötelez az ördögnek való 
ellnállásra, am it L u ther is ír a N agy K átéban. N em  
kellenek a fölösleges külsőségek: gyertya, olaj, só, 
nyál. (Luther is csak a fehér inget ta rtja  m eg a K e
resztelési K önyvecskében {ld. a 4.3.3. lábjegyzeté
ben}, igaz, ott alám erítést ír, teh á t a száraz ruha  
célszerű is.) É rdekes, hogy az asszonyoknak  nem  
engedik m eg a keresztelés szolgálatát (ld. 4.1.2.1.), 
ami implicite utal arra, hogy az evangélikus szo
káshoz hasonlóan  a reform átus családfők is k eresz
telhettek . A  helvétek  is elhatárolják  m agukat az 
anabaptistáktól.

4.3. A  M agyarországi E vangélikus E gyház taní
tása. Á ttek in te ttem  és a fenti teológiai és tö rténeti 
ism ertetés tükrében  vizsgálom  azt a keresztelési 
teológiát és gyakorlatot, am elyet Á gendánk20 előír.

4.3.1. A  k e resz tség  az Úr Jézu s  K risztustó l ren
delt szentség, am ely  által Ő  maga vesz fe l  m in ke t  
egyházába, és bűnbocsánatot, é le te t és üdvösséget 
ad  azoknak, akik  h iszn ek  Ő b en n e”. Ez az eligazítás 
összhangban  van  az Á gostai H itvallással és a két 
Kátéval. E bben  a m egfogalm azásban azonban — 
úgy érzem  —  rossz  helyen van a hangsúly. Azt 
m ondja: „...Ő  m aga vesz  fe l m in k e t egyházába...” 
Igaz, hogy ebben  hangsúlyos az is, hogy Ő m aga 
cselekszik a keresztségben , de az is hangsúlyos, 
hogy ez az egyházba való fe lvé te l  aktusa. U gyan 
L u ther is m ondja  ezt a N agy K átéban, de nála  ez
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nem  fő  tém a. Á gendánk fenti m egfogalm azása 
azonban  m egengedi a klasszikus katolikus felfo
gást: az egyház az üdvösség  letétem ényese, tehá t 
aki belekeresztelnek  az egyházba, az i t t  részesül a 
bűnbocsánatban  és az üdvösségben. V alószínűleg 
sokan így is gondolják az evangélikus hívők, sőt 
lelkészek is. N incs ebben  egy kis tem plom ba-tere
lési kényszer?

V élem ényem  szerint nem  szabad  m áshol kezde
ni, m int ott, hogy a keresztségben  Isten  visszafogad 
m inket, tu lajdonává tesz, gyerekeivé, örököseivé fo
gad, helyreállítja a közösséget magával, am elyet 
m egszakad tkén t örököltünk. H ogyan is fejezi ki tö 
m ören Pál: „Ti tehát Isten  gyerm eke i vagytok, m ert 
bizalomra találtatok és össze  vagytok k ö tv e  Jézu s  
Krisztussal. A m ik o r  a keresztségben  K risztus tulaj
donába kerü lte tek , akko r K risz tu st k ö n tö sk é n t öl
tö tté tek  m agatokra21. ...Ha azonban K risztusé  vagy
tok, akko r Á brahám  utódai is vagytok, és m eg ka p 
já tok , am it Isten  Á brahám nak ígért.” (Gal 3,26-27, 
29). És h a  a R óm ai Levél 6. és 8. részét összeol
vassuk, ugyanezt a fontos je len tésé t találjuk a k e 
resztségnek. (A m ár idézett R m  6,4 és 8,13-17.)

4.3.2. Á gendánk  bevezető  szövege m inden  ke
resztyén felekezet vagy szem ély által végzett ke
resztelést érvényesnek és nem  ism étlendőnek  te 
kint. A  leöntést tekinti gyakorlatnak, de m ás m ó
dokat sem  zár ki. M eghatározza a legfontosabb igét 
és keresztelési szövegform ulát, am elyeknek m in
denképpen  el kell hangoznia. M egindokolja a gyer
m ek-keresztség gyakorlásának helyes voltát, beszél 
a keresztszülő  és a gyülekezet felelősségéről a gyer
m ek tan ításá t és h itre-vezetését illetően. H angsú
lyozza, hogy a keresztelést gyülekezeti is ten tisz te 
leten  végezzük, k ivételesen külön istentiszteleten  
—  teh á t m in d en kép p en  isten tiszte le ten  — , háznál 
pedig csak kom oly szükség esetén. Az isten tisz te 
letbe három  helyen lehet beilleszteni: a hitvallás 
helyén vagy közvetlenül a prédikáció  után, vagy a 
m ásodik  oltári szolgálat elején. M egad egy általános 
és egy röv id íte tt gyerm ek-keresztelési liturgiát. 
Ezek elem ei azonosak: ének, igék a keresztség  szer
zéséről, keresztelési prédikáció, im ádság  kegyele
m ért, a szülők hitvallása, keresztelés áldással, h á 
laadó és könyörgő ima. A  gyerm ek-kereszteléshez 
rendszerin t csatlakozik az édesanya egyházkelése.

Á gendánk ú tm u ta tást ad  az ún. sürgős k eresz
telés elvégzésére, és lehetővé teszi annak  tem plom i 
m egerősítését; ha  pedig nagy bizonytalanság van 
abban, hogy mit is végeztek a háznál, a tem plom i 
elvégzését. V égül ad  egy felnőtt keresztelési litur
giát is. A  felnőtt m egkeresztelését ok ta tásnak  és 
vizsgának kell megelőznie. A  liturgia annyiban té r 
el a gyerm ek-keresztelés liturgiájától, hogy kiegé
szül a konfirm ációval is, és szépen fo ly tatódhat ú r
vacsora-vétellel.

4.3.3. Á gendánk nem  tartalm azza a L uthernál
m ég szereplő  exorcizm ust22, az ördög elűzését, sem 
az ördögnek  való e llentm ondás ígéretét, am elyeket 
a róm ai liturgia a III. századtól (ld. a 3.2-ben) a mai 
napig használ. É rvek hozhatók fel alkalm azása m el
lett, ta lán  kevésbé középkori form ulákkal. L u ther

M árton  hasonlóan  középkori fogalm akat használó 
reggeli és esti fohászát sokan  szívesen im ádkozzuk.

4.4. Evangélikus kortárs teológusok tanítása. 
G ondolataim at, azt, hogy m it látok hangsúlyosnak 
m a a keresztségben, ké t teológus alakíto tta  első
sorban. D ietrich B onhoeffer és V ajta Vilmos.

4.4.1. Bohoeffer így ír a keresztségről:23 „A k e 
resztséget nem  az em ber ajánlja fel, hanem  Jézus 
K risztus kínálja. Egyedül Jézus Krisztus kegyelm e
sen  hívó akara ta  az alapja. A keresztség  értelm e, 
hogy m egkereszteltté  tesz, a keresztség  (vétele) 
K risztus h ívásának elszenvedése. A z  em ber, m in t 
tulajdon, K risztu sé  lesz. Jézus K risztus neve név
ad áskén t hangzik a keresz te lendő  fölött, az em ber 
ezáltal részesedik  ebben  a névben, „belekeresztel
tetik  Jézus K risztusba” (Rm 6,3; G al 3,17; M t 28- 
19). Im m ár Jézus K risztushoz tartozik. Ki van sza
kítva a világ uraságából és Jézus K risztus tu lajdo
nává lett.

Így a keresztség  egy szakítás. K risztus beava t
kozik a S átán  hatalom körébe, és ráteszi kezét övé
ire, m egterem ti a m aga gyülekezetét. Ezáltal elsza
k ítja  egym ástól az elm últat és az eljövendőt. A ré 
giek elm últak, és m inden  újjá  lett. A k etté tö rés nem  
azáltal tö rtén ik  meg, hogy az em ber —  m ert éle
tének  és a dolgoknak egy új, szabad  rend jére  érez 
o lthatatlan  vágyat —  elszakítja láncait. A  tö rést m a
ga K risztus vitte véghez m ár sokkal korábban . A 
k eresztségben  ez a ke ttészakítás k iterjed  az én éle
tem re is. Azt, hogy világ adottságai közvetlenek 
szám om ra, elrabolják  tőlem, m ert Jézus, a közvetítő 
és Ú r, b e lépe tt és elválasztott m inket egym ástól. 
Aki m eg van keresztelve, nem  tartozik többé a vi
lághoz, nem  szolgál többé neki, n incsen neki többé 
alávetve. Egyedül K risztushoz tartozik, és a világ
hoz csak K risztuson keresztü l viszonyul.

A világgal való szakítás teljes. Követeli és műveli 
az em ber halálát. (M ár Jézus keresztségnek  nevezte 
halálát, és tanítványainak a halálnak ezt a k eresz t
ségét ígérte {M k 10,39; Lk 12,50}.) A keresz tség
b en  az em ber a m aga régi világával m eghal. Szigo
rúan  véve ezt a halált is e lszenvedett esem énynek 
kell felfogni. N em  az em bernek  kell egy lehetetlen  
k ísérle te t tennie arra, hogy m agát m indenféle le
m ondássa l és m egtartóztatással halálra  adja. Az 
ilyen halál sohasem  lehetne az óem bernek  azzá a 
halálává, am it K risztus követel. Az óem ber nem  ké
pes m agát megölni. N em  képes akarni a m aga h a 
lálát. Az em ber egyedül K risztusban, K risztus által, 
K risztussal hal meg. K risztus az ő halála. A  Krisz
tussal való közösség kedvéért és egyedül benne 
hal m eg az em ber. A  K risztus-közösséggel a ke
resztség-kegyelem ben fogadja el a ha lálát (1K or 
15,29). Ez a halál a kegyelem , am elyet az em ber 
soha  nem  tu d  m agának m egszerezni.” —  N em  idé
zem tovább, am it a bűnből való m egigazulásról, a 
k eresztségnek  a Lélekhez való kötöttségéről, az Ő 
egyházához való új, engedelm es és nyilvános k ap 
csolódásról, a keresz tség  m egtö rténésének  egyszeri 
voltáról és a gyerm ek-keresztségről ír.

4.4.1.1. A m it B onhoeffer m ond, abból világossá 
válik, hogy a keresz tség  a bizonyosságunk afelől,

274



hogy egy új, egy jó  hatalom  vált urunkká, az ŰR 
Krisztus. Ez a hatalom  kivesz m inket a világ u ra l
mából, n oha  ez nem  látható  és nem  nyilvánvaló 
m ások szám ára. Mi h itünkkel kapcso lódhatunk  eh 
hez az uralom hoz, és annak  ránk  te tt jeléhez, a 
keresztséghez. M indenképpen  m eg kell halnunk, 
csakhogy h a  Ő hozzá kapcsolódunk, a halálunk m ár 
földi é le tünkben  elkezdődik, és a Feltám adotta l va
ló é letünk is elkezdődik.

4.4.2. V ajta Vilmos könyvében24 arról ír, hogy 
hogyan gondolkodik ő m a a hitből való m egigazulás 
klasszikus reform átori tan ításró l és hogy m iért látja 
ezt a k é rd ést nagyon aktu álisnak. „Isten igazsága, 
mint Jézus K risztusban lé tre jö tt esem én y , a szen t
ségekkel szoros kapcso latban  van.” —  írja az első 
részben (18. old.) —  „Ezek K risztus halálának  és 
fe ltám adásának  je lenkori hordozói, vagyis Krisztus, 
m int m inden  em ber ura, így ad ja  tovább életét m in
den nem zetségnek.”

A szentségektől való elidegenedés... jelzi a Jézus 
K risztusban tö rtén ő  m egigazulástól való elidegene
dést, és ezzel az em beri cse lekedetek  felé való for
dulást. E nnek  következm énye a kereszténység  in
tellektualizált, pszichologizált, spiritualizált, sőt 
egyoldalúan ’egzisztencializális’ félreértése.” „A ta 
nítás logikai igazsága és meggyőző ereje, é lm ények
nek vallásos vízióként, erkölcsi teljesítm ényeknek 
üdvösséget elnyerő é rtékkén t való m inősítése és 
ehhez hasonlók  k iszakadnak  az élet teljességéből, 
öncélúan önállósulnak és félrevezetik a h itre tö rek
vő em bert. A  következm ény, hogy eltéved az ü d 
vösség útján. K risztus viszont m a is a te rem te tt vi
lág teljes valóságában ad ja  nekünk Isten  igazságát 
m egelevenítő Szentlelke által.”

„A szen tség ek  az igehirdetéssel együtt, de m eg 
kü lö n b ö zte te tt h e lye t foglalnak el az egyház szol
gálatában.” „A jelen levő  K risztus úgy cselekszik a 
szentségekben, hogy halálát és fe ltám adását sze
m élyesen nyújtja  m inden  egyes hívőnek.” „Isten 
kiosztja igazságát a szen tségekben  m inden em ber
nek K risztus testi je len lé te  által.” „Így teh á t a fel
tám adott K risztus szakram entális cselekvése n é l
kü lözhete tlen  a jándék  m ég akkor is, h a  az igehir
detésben  egyazon kegyelem ben részesülünk.” „A 
szentségek nélkül az igehirdetés könnyen válhatna 
ideológiává.”

A m ásodik  részben  külön fejezetben, „Krisztus 
Jézusba  keresz te lte ttünk”, foglalkozik a k eresz tség 
gel (63. old). Itt ezeket írja: „A névvel való m egje
lölés a tu lajdonjog  k ifejezését je len ti B ibliánkban. 
A bű n ese t által az em ber m egtagad ta  Istenhez ta r
tozását. A  keresztségben  a három ságos Isten  rá
nyom ja tulajdonjogának p e c sé tjé k  a  K risztus által 
m egváltott em berre.” (1P t 1,18; 1K or 6,19).

„A keresztség  nem  egy bizonyos időponthoz le
rögzített esem ény, hanem  K risztus halálának  és fel
tám adásának  az em ber életfeltételeihez való konk
rét, élethossziglani alkalm azása.” A  Kis K átéra  is 
hivatkozva m ondjuk: „A földi-testi cselekvő élet te 
hát ta rtozéka  a keresztség  szentségének. A  h itben 
élő em bernek  naponkén t bűnbánatta l kell m egta

gadnia  konkrét cselekedeteit, és n aponkén t kell új 
életet fogadnia.” „A régi em ber halála m int K risztus 
halálában  való részesülés, a keresztség  szakram en
tális a jándékának  kibontakozása szem élyes életünk 
konkré t m egvalósulásában” (Ef 4 ,22-24; Kol 3,9). 
„A m egújulás m egvalósítása csupán em beri erőfe
szítés lenne a hitből fakadó  élet ezen szentségei 
m egalapozása nélkül.”

„A K risztus halálában  való részesedésünk  a ke
resztségben  egybefonódik a feltám adás új életével.” 
(Rm 6,4). „Az élet a feltám adás hite által adatik. 
E hit által m egigazított em ber fog élni. A keresztség  
csakis ezzel az élettel együtt érthető ; átöleli az igaz 
em ber é letét az utolsó napig.”

Beszél arról, hogy a keresztséghez tartozó  hit
vallás csak a Szentlélek által képes megszólalni. A 
b ennünk  lakozó Lélek ereje tám aszt fel m inket, 
m int ahogyan a K risztust is feltám asztotta.

„Az egyház egész tan ítása  a keresztséghez vi
szonyul.” „A keresztségből e redő  tan ítás a m egiga
zított élet ’típusát’ adja, am elynek engedelm esked 
ve bontakozik  ki a K risztushoz hasonuló  új élet.”

V égül felteszi a kérdést, hogy m iként v iselhet a 
gyülekezet felelősséget a m egkereszteltekért. „A 
kérdés az, hogy a keresztség  csupán  egy hagyom á
nyos, de értelm étől m egfosztott cerem ónia m arad-e, 
vagy pedig  a K risztus halálában  és fe ltám adásában  
való részesedéskén t ta rtják  tisztele tben? Ez nem 
csak a lelkipásztorok, hanem  az egész gyülekezet 
teherho rdozásának  kérdése .” A válasz feltételezi, 
hogy a keresztséget gyakorló egyház elkötelezi m a
gát a tanításra. „Új értelem m el tö ltheti m eg az em 
beri életet, ha a keresz tséget pasztorálisan  gyako
rolják, a K risztusban való életet alkalm azva az em 
beri so rskérdésekre .”

4.4.2.1. A szentségek  elevenségéről és erejéről 
m ondottak  szám om ra öröm hírt je len tenek . N agyon 
e lkeserítőnek  találnám , h a  az egyszerű p ro testáns 
közkeresztyén istenkeresésében  az íro tt Ige titkai
nak  m egfejtésében való já rta sság á ra  és találékony
ságra  lenne csupán utalva. A  hallo tt vagy m agunk 
készítette  prédikációkról nem  is beszélve, am elyek
ben  oly sok az em beri teljesítm ény és oly sok a 
bo trány  is. Igen szerencsésnek  kell lenni ahhoz, 
hogy olyan istentiszteleti közös élm ényben legyen 
részünk, am ikor a prédikáció  nem  intellektuális elé
gedettséget ébreszt, hanem  fényt áraszt em berek 
életébe. A  szen tségek  egyszerűbben és m eghitteb 
ben  m unkálják  közösségünket a K risztussal és egy
m ással, így ha a helyükre kerü lnek  —  úgy gondo
lom — , a teljesítm ény-igénytől m egszabadíto tt ige
h irdetés is helyére kerülhet, egyszerűbbé, közvet
lenebbé, és valóban öröm öt árasz tóbbá válhat.

4.4.2.2. A  N agy K áté is beszél arról, hogy a ke
resztség  a m egtérést (úgy érti: a tö redelm et és a 
bocsánatban való h ite t) vonja m aga után, és hogy 
ebben  a m egtérésben  kell já rn u n k  egész éle tünk
ben. V ajta Vilmos azonban  nagy erővel és a mi 
gondolkodásunk szerin t fejezi ki a keresztségben  
való folyam atos já rást. A keresztség  engedelm es
ségre is kötelez, de m eg is szabadít attól a szoron
gástól, hogy vajon eléggé m egtért kegyes vagyok-e.



4 .4.2.3. Nyilvánvaló, hogy tan ításunkban  is el kell 
to lódnia a hangsúlynak úgy, hogy a szentségek ele
venítő ere jé t é le tünkben  m egértsük  és igényeljük. 
Például: a vasárnapi főistentisztelet úrvacsora nélkül 
csonka istentisztelet. T anítási stra tég iánkban  dom i
nálnia kellene a m egkereszteltekért és a kereszt- 
szülőkért érzett felelősségnek, csakúgy, m int közös
ség terem tő  törekvéseinkben.

5. A z  „ ú jo n n a n  s z ü le té s ” a B ib liá b a n  é s  e g y e s  
k e r e s z té n y  c s o p o r to k  g o n d o lk o d á s á b a n

5.1. Az „újra szü le tés”, „újonnan szü le té s”, „újjá
szü letés ” kifejezés klasszikus előfordulási helye Ján
3,7, Jézus beszélgetése N ikodém ussal: „Újonnan 
ke ll szü le tn e tek .” Az „újjászületés” szóval azonban 
m agyar B ibliában nem  találkoztam .

5.1.1. A  katolikus Ú jszövetségi Szentírások25 „új
ra szü le tés”-t írnak, ennek  felel m eg a m odern  am e
rikai p ro testán s fo rd ításb an 26 a „born again”.

A  p ro testán s m agyar b ib liák27 „újonnan szü le 
tés”-t használnak, ami inkább  je len ti azt, hogy „új
kén t”, m int azt, hogy „újra”; vagyis —  m int látni 
fogjuk —  elég pontos, de m égsem  szerencsés, m ert 
nem  értjük, és éppen  ebből adódnak  a nagy félre
értések  és félrem agyarázások.

A L u ther-fo rd ításra  tám aszkodó ném et Bibliák28 
„Ihr m üsst ’von neuem  geboren  w erden”-t írnak, 
ami „újból születni”-nek felel meg, mégpedig nem any
nyira „ism ét”, m int inkább  „új anyagból”, „az új-ból” 
értelem ben, vagyis közel az „újonnan” értelm éhez.

A  m indig precíz Z ürcherb ibel26 m egm ondja, 
h o g y  m i van a g ö rö g b en : '„von oben  h er”, ami „von 
neuem ”-et is je len t’; de az első je len tés t használja: 
„felülről” születni.

Végül egy m odern  ném et fordítás30 így próbálja  
m egoldani: „Ihr m üsst ’von neuem  geboren  w er
den” vagyis „újra m eg kell születnetek  felülről.”

A  szövegkörnyezetből teljesen világos, hogy Jézus 
úgy fejezte ki m agát, hogy N ikodém us először az 
újbóli m egszületésre gondolt, m ajd  Jézus korrigálja: 
„víztől és Lélektől”, teh á t új anyagból, új m ódon 
kell születnünk. A hangsúly teh á t ezen van: újra 
létre kell jönnünk, valam i új, felső  lényből születve.

Ezért az „újjászületés” kifejezés — ami „meg
újulás"-t je len t —  nem  szerencsés, m ert b á r össz
hangban  van a tex tus tartalm ával, nem  fejezi ki 
azt, hogy Istenből, a Szentiélektől kell m egszületni, 
ami alapvetően m ás, m int em ocionálisan, m entáli
san vagy in tellektuálisan  megújulni.

5.1.2. A z  újonnan szü le tés  —  m aradjunk  ennél, 
mivel m egm agyaráztuk, hogyan kell érten i —  újszö
vetségi kifejezés, és nem  válik el a keresztségtől. 
E gyszerűen és kem ényen arról van  szó, hogy „nem 
m ehet be az Isten  o rszágába” a bűnös régi em ber, 
akárm ilyen nagy erőfeszítéseket is tesz. Semmi 
m ód nincs arra, hogy m int em beri lények, közel 
tudjunk kerülni Istenhez. Ő tu d  csak m agához vonni.

Jézus földre született, so rsunkat vállalva azono
sult régi em berünkkel, am it halálával elpusztított. 
G yőzött, feltám adt, újjá lett. M inket is m agával ra 

gad, ú jjá  terem t. Ezt Szentlelke végzi rajtunk, b e n 
nünk. A keresztség  közvetíti, m unkálja az Istenből 
való m egszületésünket. Titok, am elyet körüljáró  fo
galm ak együtt szentek, és nem  indulhatnak  külön 
u tak ra  gondolkodásunkban . Ezért, am ikor az 1-4. 
fejezetekben a keresz tséget tárgyalom  —  kim ond
va vagy kim ondatlanul — , az ú jonnan születés is 
ott van m ellette.

5.2. A z  ébredési m ozga lm ak  egyes irányai, cso
portjai az „újjászületés”-t szívesen használják  a 
„felébredés” szinonim ájaként, de gyakran használ
ják  ilyen értelem ben a „m egtérés” szót is. A rról 
van  szó, hogy em berek, akik Istennel, bűnnel, 
m egváltással, fe ltám adással nem  törődtek , vagy 
ezekről hallanak ugyan a tem plom ban, de nem  
érinti őket szem élyesen, egyszer rádöbbennek  ar
ra, hogy Istentől m ilyen távol élnek, de ugyanak
kor a rra  is, hogy Isten  szereti őket, m egbocsátja 
addigi életüket, hitet éb resz t szívükben és újfajta, 
valódi értékekre  állítja át életüket. Ezt az élm ényt 
nevezik „m egtérés"-nek, vagy „újjászületés”-nek, 
vagy „felébredés"-nek. Ö rü lnünk kell annak, hogy 
Isten  Szentlelke csodás m ódon von m agához em 
bereket, és nem  kellene tö rődnünk  azzal, hogy 
ezt ki hogyan fejezi ki. Az evangélium  azonban 
—  b á r sokféle form ában  te rjed  —  a S zentírásban 
rögzített képekhez, fogalm akhoz és kifejezésekhez 
kötődik. V égeredm ényben  ez adato tt szám unkra 
em beri aggyal leginkább felfogható üzene tho rdo 
zóként, és e könyvek hordozzák a Földön m eg
je len t Fiút, Jézust. N em  lehet tehá t a Szent
írásban  m egfontoltan és következetesen  használt 
k ifejezéseknek új érte lm ezést adni, m ert ez hi
tü n k e t ham is irányba viszi, és m indig ahhoz ve
zet, hogy valami em beri dolgot kezdünk hangsú
lyozni. A  fogalm ak átérte lm ezése éppen  azok szá
m ára  je len t nagy veszedelm et, akik az Írást fun
dam entalista  m ódon kezelik, m egszokott, beideg
ződött értelm ezésekhez ragaszkodnak, és a szent 
szövegeken való gondolkodást, v izsgálódást egye
nesen  kárhoztatják.

H a valaki Istenhez talál, azt nem  célszerű úgy 
kifejezni, hogy „újjászületett”. M ert Isten m ár a ke
resz tségében  m unkálta  az Ő ú jonnan  való m egszü
letését. És az nem  zárult le az Ő felébredésével, 
hanem  h alad  tovább. A  Szentlélek titokzatos m ódon 
m unkálja új éle tünket m inden  nap, úgy, m int a te t
ten  nem  érhető  szélfuvallat, am elyre senki nem  
m ondhatja, hogy b irtokában  van, és m ost m ár ő 
fújja tovább. É s főleg azt nem  m ondhatja  senki, 
hogy a m ásik em bert, aki nem  törődik  Istennel, a 
Lélek nem  szüli újjá, annak  a keresztsége nem  ér 
sem m it. Ez is titok. Az ítélet nincs ránk  bízva, csak 
a szolgálat. Úgy kell elfogadnunk a m ásik bűnöst, 
ahogyan K risztus m inket. M indenestül. N em  pedig  
betenn i a fekete dobozba, elkülönülni tőle, m ert ő 
nem  tu d ja  boldogan elm ondani: én  három  évvel 
ezelőtt újjászülettem . Új é letünk titok, nincs a b ir
tokunkban, Isten  készíti-m unkálja. H a m égis bi
zonyosságot akarunk, a keresztségbe kapaszkod
hatunk.
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Z á r ó  g o n d o la to k

6.1. A m it e kérdés feldolgozása során tanultam , 
abból ké t dolgot ta rtok  fon tosnak  kiem elni:

6.1. A keresztségben  Jézus uralm a alá kerülünk, 
Isten  tu lajdonává leszünk, gyerm ekeivé, örökösei
vé. Befogad az országába, a családjába, szorosan 
m agához kapcsol. Ez az ország jó  ország: kegyel
m ébe fogad be, vagyis elválaszt az ered en d ő  bűntől. 
Ez az ország az Igét h irdető, a  szen tségekben  élő 
elhívott em beri közösség által, az egyház által m un
káltatik, ennek  tag jává hív el. Ez az ország és gyer
m ekség életünk m inden  nap ján  valósul, ú jrakezdé
seken  keresztül, a K risztus halálának  m űvéhez, fel
tám adásának  rem énységéhez kapcsolva, a Lélek vi
lágossága és erejének á rad ása  által. —  E bben  a 
k ö rben  az uralom, a tulajdon, a gyerm ekség indító 
erejű, ezért, ha a keresztségrő l gondo lkodunk, nem  
leh e t az egyháztagság hangsúlyozásával kezdeni.

6.1.2. A  gyerm ek-keresztség nem  tréfa: csak ak
tív gyülekezeti környezetben  vállalható. E hhez hoz
zátartozik a gyerm ekek, de a szülök és keresztszülő  
oktatása. H ozzátartozik bekapcsolásuk  a gyülekezet 
közösségi életébe: az istentiszteleti életbe —  legyen 
a liturgiában több szerepe a h ívő n ek , a gyerekek
nek, legyen az ok ta tásnak  is liturgiája — ; és b e 
kapcso lódásuk  az em bereknek  —  gyülekezeti ta 
goknak, m ásvallásúaknak  és kívülállóknak —  szol
gáló diakónus-életbe.

T öreked jünk  a K risztussal és K risztusban  lé tre
jö tt, helyreállított közösségünk m egélésére, az el
kö te le ze tt keresztyén  életre, am ely  nem  áll m eg a 
fe lébredés élm ényénél, nem  hódítani vagy elzárkóz
ni akar, hanem  nyitottan, érzékenyen, n agy  rugal
massággal, szervezőkészséggel és bizalom m al31 
fo rdu l a világ felé. Ez m isszió kü ldetésünk  fontos 
oszlopa, az igének értelm es és alkalm as szólása 
mellett.

6.2. D ietrich B onhoeffer a bö rtönben  egy levelet 
írt egy baráti keresztelő  alkalm ából32. A zt ta rto tta  
fontosnak, hogy ebben  a p á r so rban  egyház-vízió
járó l beszéljen, a keresz tség  kapcsán.

„M a téged  keresztyénné keresztelnek. A  keresz
tyén üzenet régi nagy Igéit m ind kim ondják fölöt
ted, és Jézus Krisztus keresztelési p a ran csá t vég
rehajtják  rajtad, anélkül, hogy te ebből valam it is 
felfognál.

De mi m agunk is ú jra vissza vagyunk vetve egé
szen a m egértés kezdetére. Az, hogy m it je len t a 
k iengesztelődés és a m egváltás, m it je len t az ú jra
születés és a Szentlélek, m it je len t az ellenségsze
retet, a kereszt és a feltám adás, mit je len t az élet 
a K risztusban  és K risztus követése, m ind oly nehéz 
és oly távoli, hogy lassan  m ár alig m erünk  beszélni 
róla. A  ránkhagyom ányozott szavakban és cselek
vésekben  sejtünk  valam i forradalm ian  ú jat és át
alakítót, de m ég anélkül, hogy m eg tu d n án k  fogni 
és ki tu d n án k  fejezni. Ez a mi saját bűnünk. Egy
házunk, am ely éveinkben csak sa já t fen n m arad á
sáért küzdött, m in tha bizony m aga lenne a m aga 
célja, kép telen  arra, hogy hordozójává váljék az em 
berek  és a világ szám ára a kiengesztelődés és a

m egváltás Igéjének (M eg d ö b b en tő  aktualitás!). 
Em iatt kell az egykori Igéknek erő tlenné válniok 
és elném ulniok, és ezért m a a mi keresztyénségünk  
csupán  ké t dologból fog állni: im ádkozásból és az 
igazság cselekvéséből az em berek  között. A k eresz
tyénségben  m inden gondolkodásnak, beszédnek  és 
szervezésnek ebből az im ádkozásból és igazság
cselekvésből kell újjászületnie.

M ire nagy leszel, bizonyos, hogy az egyház alak
já n a k  nagyon m eg kell változnia. Az áto lvadás még 
nem  ért véget: és m inden  olyan kísérlet, am ely idő 
előtt akarja  elősegíteni egy új (egyházi) hatalm i 
stru k tú ra  kifejlesztését, az az (egyház) m eg térésé
nek és m egvilágosodásának késleltetőjévé fog válni.

N em  a mi dolgunk m egjósolni azt a n apo t —  
ám ez a n ap  el fog jö n n i — , am elyen ism ét lesznek 
elhívott em berek, akik kim ondják Istennek  azt az 
Igéjét, am ely a világot m egváltoztatja és megújítja. 
Lesz egy új nyelv —  ta lán  egyáltalában nem  val
lásos, de m egszabadító  és m egváltó beszéd, m int 
Jézus beszéde — , am ely az em bereket m egdöb
benti, és am elynek a hatalm a m égis lenyűgözi őket; 
új igazságosság és valódiság nyelve; egy nyelv, 
am ely m eghirdeti az Istennek  az em berrel való b é 
kéjé t és uralm ának  közelvalóságát. „É s ám ulatba  
fognak  esn i és m e g  fognak döbben i m indazon  a 
jó n  és m indazon  a békén, am it adn i akarok nekik. ” 
(Jer 33,9b).

A ddig  pedig  a keresztyének  ügye csendes és el
re jte tt lesz; de lesznek em berek, aki im ádkoznak 
és cselekszik az igazságot, és várnak  Isten  idejére. 
Kívánom, hogy tartozz hozzájuk, és ez az Ige szóljon 
rólad: „Az igaz em ber ösvénye  fényesed ik , m in t a 
hajnal világossága, am ely  egyre sugárzóbb le sz  a 
teljes déli verőfényig. ” (Péld 4,18).

B udapest-Solym ár, 1992. m ájus
T hurnay Béla 

le ve le ző  teológiai hallgató

JEGYZETEK

1. „Die Gute Nachricht. Das Neue Testamentin Heutigem Deutsch — 1967, 
1982 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart — 1991 Magyar Bibliatanács, 
Budapest” kiadás német szövege alapján. A dolgozatban általában igyek
szem a bibliai szent szöveget ma érvényes magyar nyelven, minél egyértel
műbben kifejezni. A megértésben sokat segítettek nekem modem német és 
angol Bibliák, de különösen is a fenti stuttgarti kiadás, amely gyakran fél
mondatos kiegészítésekkel teszi az eredeti szöveget közérthetővé (példa a 
4.3.1. lábjegyzete). Bizalommal vagyok értelmezésük teológiai helyessége 
iránt. — 2. lásd a 2.5-ben — 3. miután az angyalok szóltak az asszonyokhoz 
a sírnál. — 4. A névadás aktusa kifejezi, hogy Isten ura, tulajdonosa Ábra
hámnak. Az Ábrahám név jelentése (sokaság ősapjává teszlek) maga az ígé
ret. — 5. Nem a szombat törvényének, az erkölcs és a rítus előírásainak 
megtartásáról van szó, hanem Isten kijelentéséhez, üdvözítő akaratához va
ló igazodásról, teljes szívünkből, teljes elménkből és minden erőnkből, ami 
a megélt hit. — 6. Ez a héber mondás azonos szóval fejezi ki a sírt és a méhet. 
— 7. Dr. Zsigmondi Árpád: „A keresztségről” című dolgozata alapján. — 
Kézirat. Budapest, 1981. Húsvétján. — 8. Szántó Konrád: A katolikus egy
ház története. — Budapest, 1983 és 1987. — I. kötet, 114. old. — 9. Kari 
Rahner, Herbert Vorghrimler: Teológai Kisszótár (Kleiness Theologisches 
Wörterbuch — Verlag Herder KG, Freiburg, i. Br. 1976) Ford: Endreffy  
Zoltán — Szent István Társulat, Budapest, 1980. A Keresztség címszóból 
szabadon idézve, 394. o. — 10. Didaché tén dédeka opestón „Az Úr tanítása 
a pogányoknak a 12 apostol által” — Szíriában valószínűleg 70 és 100 kö
zött keletkezett, kis híján kanonikussá vált irat. — 11. Lám, már az egyház 
adja a Szentleiket, ő  rendelkezik ve le! — 12. Anjou Nagy Lajos magyar és 
lengyel király lánya és örököse: Hedvig; sz. 1374, lengyel királynő: 1382— 
(+)1399 — 13. Der Kleine Katechismus Doktor Martin Luthers — Güters
loher Verlagshaus 1958,1989. — 13. old. 2. Doktor Luther Márton Kis Ká
téja In: Az Evangélikus Egyház Hitvallási Iratai — Budapest, 1957 — II. 
köt., 49. old. — 14. azt jelenti=  azt indítja el bennünk és arra indít bennün
ket — 15. Doktor Luther Márton Nagy Kátéja In: Az Evangélikus Egyház
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Hitvallási Iratai — Budapest, 1957 — II. köt., 85. old. — 16. Az Ágostai Hit
vallás In: Az Evangélikus Egyház Hitvallási Iratai — Budapest, 1957 — I. 
kot., 15. old. — 17. Huldrych (Ulrik) Zwingli, 1484-1531, zürichi plébános 
majd prédikátor, 1522-től a helvét reformáció vezető alakja, a kappeli csa
tában elszenvedett haláláig. A marburgi megbeszélésen (1529) nem tudtak 
egyezségre jutni a wittenbergiekkel, elsősorban az úrvacsora kérdése miatt.
— 18. Accedat verbum ad elementum et fit sacramentum =  Az anyagi elem
hez az ige járul és lesz szentséggé. — 19.1. A Heidelbergi Káté — II. A Má
sodik Helvét Hitvallás. (A Magyarországi Református Egyház hitvallási ira
tai.) — Budapest, 1981. A Második Helvét Hitvallás szerzete Heinrich Bul
iinger (Zwingli utóda Zürichben), Zürich, 1561-64. — 20. Agenda a Ma
gyarországi Evangélikus Egyház lelkészei számára — Budapest, 1968 — 
315. old. — 21. Ihr seid also Gottes Kinder, weil ihr zum Vertrauen gefun
den habt und mit Jesus Christus verbunden seid. Als ihr in der Taufe Chris
tus übereignet wurdet, habt ihr Christus angezogen wie ein Gewand. — 22 
(Doktor Luther Márton:) A Keresztelési Könyvecske (1523, sok kiadásban 
a Kis Káté függeléke) In: Az Evangélikus Egyház Hitvallási Iratai — Buda
pest, 1957 — II.,. 80. o. — 23. Dietrich Bonhoeffer: Nachfolge — Chr. Kai
ser Verlag, München, 1937, 1958. — Die Taufe, 153-159. old. Bonhoeffer 
(1906-1945) evangélikus lelkész, teológiai tanár, a Hitvalló egyház aktív tag
ja. Nagy tudású, rendkívül világos látású, nyitott gondolkodású és alázatos 
teológus, derűs és cselekvőkész ember. Hite arra készteti, hogy csatlakozzék 
a Hitler megdöntésére törő csoporthoz, 1943-ban bebörtönzik, a háború 
utolsó napjaiban kivégzik. — 24. Vajta Vilmos: Hitből fakadó élet— Buda
pest, 1990 (Eredetije Justified Life, 1962 (?)) Vajta Vilmos 1952-ban Lund
ban doktorált. 1953: az LVSz Teológiai Osztály vezetője. 1964: a Strass
bourg-i Ökumenikus Kutató Intézet első igazgatója. Megfigyelőként részt 
vett a II. Vatikáni Zsinaton. — 25. Káldy György S. J.-nek a Vulgata szerinti 
fordítása nyomán dr. Takáts Ernő átdolgozásában, a Szent István Társulat 
1949. évi kiadása. 2. dr. Szörénti Andornak és társainak görög eredetiből 
való fordítása, a Szent István Társulat 1967. évi kiadása. — 26. Good New 
for Modem Man. The New Testament in Today’s English Version — Ame
rican Bible Society, New York, 1966.1976. — 2 7 . l. Szent Biblia azaz: Isten
nek Ó- és Új Testamentumában foglaltatott egész Szent Írás. Fordította: Ká
roli Gáspár — Brit és Külföldi Biblia Társulat. Budapest, 1897. — 2. Újszö
vetség (Istennek az Újszövetségben adott kijelentése) Fordította: a Magyar- 
országi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Újszövetségi bibliafordító 
Szakbizottsága — A Magyarországi Református Egyház Sajtóosztálya. Bu
dapest, 1975,1990. — 2 8 . l. Die Bibel, ober die ganse heilige Echrift des al
ten und neuen Testaments, nacht der deutschen Heberseizung D. Martin 
Luthers — XC. Auflage. Halle, in der Sansteinishcen Bibel-Unstalt, 1787.
— 2. Jubilaeumsbibel, Die Bibel, oder die ganze Heilige Schrift des alten 
und neuen Testaments, nach der deutschen Ubersetsung D. Martin Luthers 
mit erflaerenden Unmerfungen — Dausche Bibelgesellschaft Stuttgart, 
1912,1937. 1981. — 29. Die Heilige Schrift des Alten und des Neuen Tes
taments — Zwingli bibel Verlag, Zürich, 1931.1952 — 30. Das Neue Tes
tament für Menschen Unserer Zeit. Fordította: Helmut Rietmüller — Quell 
Verlag, Stuttgart, 1964. — 31. A Taizéi Közösség által hangsúlyozott gon
dolatok. — 32. Dietrich Bonhoeffer: Gedanken zum Tauftag von D. W. R. 
Mai 1944. In: W iderstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus 
der Haft. Herausgegeben von E. Bethge — Chr. Kaiser, München; 1951, 
1990.— 156. old.

FELHASZNÁLT IRODALOM
1. Bibliák — 1.1. Szent Biblia, azaz: Istennek Ó- és Új Testamentumában 
foglaltatott egész Szent Írás. Fordította: Károli Gáspár — Brit és Külföldi 
Biblia Társulat, Budapest, 1897 — 1.2. Újszövetség (Istennek az Újszövet
ségben adott kijelentése) Fordította: a Magyarországi Egyházak Ökumeni
kus Tanácsának Újszövetségi Bibliafordító Szakbizottsága — A Magyaror
szági Református Egyház Sajtóosztálya, Budapest, 1975, 1990. — 1.3. Új- 
szövetségi Szentírás a Vulgata szerint. Káldy György S. J. fordítása nyomán 
átdolgozta dr. Takáts Ernő — Szent István Társulat, Budapest, 1949. — 1.4. 
Újszövetségi Szentírás: Fordították: görög eredetiből: dr. Szörénti Andor
nak és társai — Szent István Társulat, Budapest, 1967. — 1.5. Die Bibel, 
oder die ganze Heilige Schrift des alten und neuen Testaments, nach der 
deutschen Uebersetzung D. Martin Luthers — XC. Auflage. Cansteinischen 
Bibel-Anstalt, Halle, 1787. — 1.6. Jubiläumsbibel. Die Bibel oder die ganze 
Heilige Schrift des alten und neuen Testaments, nach der deutschen Ueber
setzung D. Martin Luthers mit erklärenden Anmerkungen — Deutsche Bi
belgesellschaft, Stuttgart, 1912, 1937, 1981 — 1.7. Die Heilige Schrift des 
Alten und des Neuen Testaments — Zwingli bibel Verlag, Zürich, 1931, 
1952 — 1.8. Die Gute Nachricht. Das Neue Testament in Heutigem De
utsch — 1967, 1982. Deutsche Bibelgesellschaft, S tuttgart— Magyar Bib
liatanács, Budapest, 1991 — 1.9. Das Neue Testament für Menschen Unse
rer Zeit. Fordította: Helmut Rietmüller — Quell Verlag, Stuttgart, 1964 — 
1.10. Good New for Modern Man. The New Testament in Todays’s English 
Version — American Bible Society, New York, 1966 — Magyar Bibliata
nács, Budapest, 1976 — 2. Ágenda a Magyarországi Evangélikus Egyház 
lelkészei számára — A Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, 
Budapest, 1968 3. Az Ágostai Hitvallás In: Az Evangélikus Egyház Hitval
lási Iratai I. (15. o.) — Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, Budapest, 1957 
— 4. Dietrich Bonhoeffer. Nachfolge — Chr. Kaiser Verlag, München, 
1937, 1958. — 5. Dietrich Bonhoeffer: Gedanken zum Tauftag von D. W. 
R. Mai 1944. In: W iderstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen 
aus der Haft, Herausgegeben von E. Bethge (156. o.) — Chr. Kaiser Verlag, 
München; 1951,1990. — 6 .1. A Heidelbergi Káté — II. A Második Helvét 
Hitvallás {A Magyarországi Református Egyház hitvallási iratai.} — A 
Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, Bu
dapest, 1981 — 7. Der Kleine Katechismus Doktor Martin Luthers — Gü- 
tersloher Verlagshaus 1958,1989. — 8. Doktor Luther Márton Kis Kátéja 
In: Az Evangélikus Egyház Hitvallási Iratai II. (49. o.) — Evangélikus Egye
temes Sajtóosztály, Budapest, 1957 — 9. (Doktor Luther Márton) A Ke
resztelési Könyvecske (1523, sok kiadásban a Kis Káté függeléke) In: Az 
Evangélikus Egyház Hitvallási Iratai II. (80. o.) — Evangélikus Egyetemes 
Sajtóosztály, Budapest, 1957 — 10. Doktor Luther Márton Nagy Kátéja In: 
Az Evangélikus Egyház Hitvallási Iratai II. (85. o.) — Evangélikus Egyete
mes Sajtóosztály, Budapest, 1957 — 11. Karl Rahner, Herbert Vorgrimler: 
Teológiai Kisszótár (Kleines Theologisches Wörterbuch — Verlag Herder 
KG, Freiburg in Breisgau, 1976) Fordította:Endreffy Zoltán — Szent István 
Társulat, Budapest, 1980. — 12. Szántó Konrád: A katolikus egyház törté
nete I. — Ecclesia, Budapest, 1983,1987 — 13. Vajta Vilmos: Hitből faka
dó élet {Justified Life, 1962 J?)} — Evangélikus Sajtóosztály, Budapest, 
1990 — 14. dr. Zsigmondy Árpád: A keresztségről — Kézirat, Budapest, 
1981 Húsvétján.

A Hegyi Beszéd, az Ótestamentum és a modern tudat

Carl Friedrich von Weizsäcker: Der Garten des Menschlichen.

C arl H an se r Verlag, M ünchen5, 1978.
Ö nök azt kérdezik  tőlem, hogy vajon olvasom -e 

a Bibliát, és hogy ez az o lvasm ány m it je len t szá
momra.

A zt hiszem , hogy először is azt kellene elm on
danom , hogy szám om ra, m int gyerm ek szám ára — 
körülbelül 11 éves lehettem  —  a Biblia valam i n a 
gyon fon tosa t je len tett. Egy kis Ú jtestam entum ot 
kap tam  ajándékba, és ezt kezdtem  el olvasni. Így 
ju to ttam  el a Hegyi Beszédhez. L iberális, de k e 
resztyén kegyességű családban  nő ttem  fel, így tehá t 
m eg voltam  győződve arról, hogy ami ebben  a szö
vegben áll, az igaz. H allatlanul m egijedtem  em iatt, 
s aztán le kellett vonnom  a következtetést: ha 
m indaz, ami ott áll, igaz, akkor az én életem  hamis. 
De az az élet is az, ami a környezetem ben zajlik. 
M ihez tudok  há t kezdeni ebben  a világban?

H a m egengedik, egy korább i derűsebb  pontról 
kezdem  el. N agyon beszédes fiú voltam , nam ár
m ost ott, a Bibliában az állt: A  ti beszédetek  legyen 
igen, igen, nem , nem , ami ezen felül van, az a R ossz
tól ered. Egyáltalán nem  értettem , hogy ez a 
passzus az esküre vonatkozik, s így csak azt gon
doltam : az Isten  szerelm ére, hogy tudom  én iga
zolni, hogy oly sokat beszélek? A  valóságban ezt 
je len ti ez a szakasz: nem  kell feltétlenül ünnepélyes 
fo rm át választanod  h a  épp igazat m ondasz, de kü
lönben  m eg hazudsz; hanem  az igazm ondás p a ran 
csolata m indenkor, m inden  p illanatban  érvényes. 
A ztán  ez állt ott: Bizony m ondom  néktek, hogy aki 
asszonyra tek in t gonosz kívánsággal, házasság tö 
ré s t követe tt el az ő szívében —  akkoriban ezt még 
nem  fogtam  fel. D e azt nagyon jó l értettem , ahol 
az állt: Bizony m ondom  néktek, ne öljetek! M ert
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m ondom , hogy aki haragszik az ő testvérére, m éltó 
az ítéletre.

A m ikor gyerek voltam , folyt a háború . Legelső 
em lékeim  közé tartozik, hogy a férfiak háborúba 
m ennek. A  Hegyi Beszédet néhány évvel az I. világ
háború  u tán  olvastam. A kkoriban egy fogalmazványt 
kellett írnom  pályaválasztásom ról. E bben  ezt írtam : 
„Sok hivatás van, am elyet választhatnék; a legszíve
sebben  asztronóm us lennék. V an azonban  néhány  
olyan foglalkozás, am elyek m ellett nem  szívesen 
döntenék: például nem  szeretnék  kato n a  lenni, 
m ert senkit sem  akarok megölni.” Anyám, aki kato
natiszti családból származott, olvasta ezt, és igencsak 
m egrökönyödött. M egpróbálta m egm agyarázni, 
hogy ka tonakén t az em ber sajá t hazáját védelm ezi, 
s ezzel fe lebarátjá t m enti meg. (A kkoriban m ég ha
zát m ondtunk.) Kom oly konflik tusba keveredtem , 
mivel nem  akartam  anyám m al v itába szállni, de ott 
és akkor is az  állt. A kkoriban  könnyekig m egvéd
tem  azt az álláspontom at, hogy az em bernek  meg 
kell tagadni a katonai szolgálatot. N os, ez gyerekes 
reakció volt az em lített szövegre. D e ez a p a ran 
csolat felülm úlja bárk i teljesítőképességét. S ezzel 
ma, több  m int hatvan  évesen is így vagyok. A kkor 
gyerm ekkorom ban is, az azóta eltelt időben  is, és 
m a is tud tam  olyan kibúvót keresni, hogy ez a szö
veg ne lehessen  igaz. H olott nyilvánvalóan igaz.

Így ju to ttam  tehá t a Bibliához, és ez válasznak 
elég is. T u lajdonképpen  abba  is hagyhatnám  m on
danivalóm at, de ta lán  m égis többe t kellene m on
danom . Ahogy az em ber öregszik, egyre világosab
ban  lát, racionálisabb, és sok dolgot átgondol. N a
gyon jó l em lékszem , ahogy tizenötévesként rá jö t
tem, hogy többé nem  ragaszkodom  gyerm eki hi
tem hez. Ez nagyon m egrendített. E ttől kezdve cso
dálkoztam , hogy van olyan értelm iségi, aki ezt az 
élm ényt nem  ismeri, s aki szám ára a gyerm ekhit 
szabadsága  nem  vált konstitutívvá.

G yerm ekkorom  hite nem  attól változott meg, 
hogy term észettudós lettem . M ert te rm észetesen  az 
lettem . H ogy a Biblia világképe nem  az, ami a m o
dern  term észettudom ányé, vagy a csodaelbeszélé
sek, m eg effélék engem  nem  nagyon zavartak  meg. 
H a a csodákra m indenképpen  m agyarázato t kell 
adnom , azt m ondom : a csodálatos gyógyítások lá t
tán  m egtanulom , hogy létezik pszichoszom atikus 
orvostudom ány. D e ez m egeshete tt úgy is, hogy egy 
rendkívüli em ber rendkívüli gyógyítást vitt véghez. 
D e m iért kell ennek egyáltalán ellen tm ondania  a 
te rm észettudom ánynak? Azonkívül pon tosan  tu 
dom, hogy van a tanúvallom ásnak  pszichológiája, 
és ezek a csodák  hosszú  ideig szájhagyom ány útján  
terjed tek ; hogyan tö rtén h e ttek  való jában? Legin
kább  az volt az érzésem , hogy nem  különösebben  
kegyes dolog azt gondolni, hogy az Isten  csak ott 
van je len  hatékonyan, ahol áttöri a term észeti tö r
vényeket. Úgy véltem , hogy ha  az em ber tényleg 
hívő, akkor azt is hiszi, hogy a term észeti tö rvé
nyeken keresztül is Ő hat.

Ez teh á t nem  volt szám om ra problém a, viszont 
m ás kérdés je len tkezett szellem tudom ányi és tö r
téneti érvekkel; engem  evangélikus egyházban ke

reszteltek  meg, és o tt is nő ttem  fel, de voltak k a 
tolikus barátaim . Az a tény, hogy véletlenül evangé
likus vagyok m ég egyáltalán nem  érv  am ellett, hogy 
a kato likusoknak  nincs igazuk. K eresztyénnek ke
reszteltek  és így neveltek. D e pusztán  az, hogy mi
vel E u rópában  születtem , keresztyén  vagyok, a leg
kevéssé sem  je len ti azt, hogy a keresztyénségnek 
inkább  igaza lenne, m int a buddh izm usnak  vagy 
akár a hinduizm usnak, am elyekből csak később 
kezdtem  valam it m egérteni. V allásos tradícióban 
nőttem  fel, ami azt jelenti, hogy am eddig  csak azért 
vagyok kötve bizonyos tekintélyekhez, m ert vélet
lenül ezeknek az árnyékában  nevelkedtem , addig 
ennek  sem m i köze sincs az igazság kérdéséhez. Így 
teh á t az igazságra kérdeztem  rá. Tudtam , hogy még 
csak azt hihetem , am it m egtapasztaltam . A  tap asz 
ta la thoz az is hozzá tartozott, hogy am ikor a Hegyi 
B eszéd verseit olvastam , m egkérdeztem  m agam tól: 
„El tu d o d  hinni, hogy ez ne legyen igaz?” K énytelen 
voltam  azt válaszolni: „Nem, nem  tudom  ezt hinni.”

E ddig  tehá t arról beszéltem , hogy hogyan rea
gáltam  m int gyerm ek, m int olyan gyerm ek, aki egy 
vallásos trad ícióban  nő tt fel. E bben  a légkörben a 
Biblia az Isten  szava volt, és ez igaz volt, mivel 
Isten tő l eredt. A ztán egyre inkább  az Ú jkor em be
révé váltam , tudom ányt és tö rténelm et tanultam , 
és egyre azt láttam , hogy sok olyan dolog, ami a 
B ibliában áll, tényszerűen  nem  felel m eg a való
ságnak. H irtelen  azonban m indez kezdett nem  é r
dekelni, eltekintve olyan alapvetően igaz szövegek
től, m int a Hegyi Beszéd. K ésőbb, m ár m int felnőtt 
tanultam  m eg m ás szövegeket is a m egértés m o
dern  szem ével olvasni. Az Ó testam entum  a tö rté 
nelem  végtelen gazdagságát beszéli el. Hogy ez mit 
je len t?  H át itt vagyon én hálás az ószövetség tudo
m ánynak. Szem élyes kapcso latban  álltam  G erh ard  
von R a d dal, azonkívül W alter Zim m erlivel G öttin 
genből. O lyan em berek  által ism erked tem  m eg az 
Ó szövetség interpretációival, m int M artin  Buber. 
De m indazonáltal sokat köszönhetek  az alapos fi
lológia-tudom ánynak, am ely ezt az ősi könyvet, 
m int egy fo rrást felnyitotta, ahogy m ás fo rrásokat 
is. S itt nagy felfedezés táru lt fel előttem . M ár nem  
kell m inden t „elh innem ”. M egállapítom , hogy 900  
évvel K risztus előtt valam it leírtak bizonyos ese
m ényekről, am elyek akkoriban  is m ár m integy 100 
éve m egtörténtek, s ez egy olyan forrás, am elyet 
az em bernek  a fo rráskritika m inden  óvatosságával 
kell kezelnie. D e ez a kú tfő  olyan esem ényeket b e 
szél el, am elyek valóban nagyszerűek.

Teológusoktól tanultam  m eg Sám uel könyvét ol
vasni. Itt lényegében D ávid  tö rténetérő l van szó, a 
fiatal, k irálysága előtti időszakról, m ajd  a királyi D á
vid történetéről, öregkoráról, illetve arról a korról, 
am ikor különböző asszonyai és gyerekei in trikákat 
szőttek: ki legyen az u tód?  M indenkinek, aki azt, 
am it m ost m ondok, hallja, csak tanácso ln i tudom , 
hogy vegye kézbe Bibliáját, és o lvassa ezeket a 
könyveket. H a az em ber teológiai szem pontból lai
kus, akkor a legjobb, h a  egy kom m entált k iadást 
vesz a kezébe, m int például az „Altes T estam en t 
D eu tsch” sorozat kötetei, mivel így az em ber vala
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m elyes m agyarázathoz ju tha t. K ülönben m egbot
ránkozunk azon, hogy h irte len  csodáról van sző, 
vagy egy gyengébb szöveg közepén találjuk m agun
kat, am ely erő teljesebb  szövegek közt áll. Be kell 
vallanom , hogy m a sem  tudom  könnyek nélkül ol
vasni azt a tö rténetet, am ikor az öreg D ávidnak az 
általa legjobban szere te tt gyerm eke ellen kellett 
harcolnia, mivel ko ronájára  tö rt; ekkor m egparan 
csolta, hogy a gyerm ek A bsolont kím éljék meg, de 
állam érdekből m égis megölik.

O lyan em beri, ahogyan ezt elm ondja a Biblia — 
azt hiszem, nincs is ennél jo b b  elbeszélő a világ
irodalom ban. G. von R ad egyszer egy nagyon szép 
ism erte tést ad o tt a T hom as M ann  Jó z se f regénye 
kapcsán: bizonyos, hogy ez egy nagy könyv. C so
dálatos m ódon ábrázolja a m odern  em ber szám ára 
a m ítosz m últbéli világát. A záltal különbözik az e re 
deti alapjától, a József-történettő l, tehá t a G enezis 
József-novellájától, hogy ez a bibliai József-elbeszé
lés kétség telenül rad ikálisan  nem  mitikus. M intha 
ennek az ősi tö rténe tnek  abszolút m odern  tu d a ta  
lenne. H ogy m it je len t ebben  az ese tben  a m odern  
tu d a t?  L egalábbis azt, hogy ebben  a régi e lbeszé
lésben  sem m i sem  azért történik, m ert a m ítosz 
ezt így kívánja, hanem  m ert az em berek úgy cse
lekednek, ahogy épp cselekednek.

A ztán o tt vannak  az Ó szövetség prófétai iratai. 
Á m ósz próféta, m int földm űvelő p arasz t eljön föld
jérő l a vallási kultusz központjába, Bételbe. O tt az 
összegyűlteknek felkavaró íté le te t m ond. E lőször is 
Isten büntetésével fenyegeti m eg a szom széd népeket 
bűnös tetteik miatt, am elyeket elkövettek és elkövet
nek, s a végén m ondja ki a legnagyobb és tu lajdon
képpeni ítéletet sa ját népére. Az Isten  nem  akar 
tőlük áldozatot, hanem  csak azt, hogy a szegényeket 
segítsék meg. Ez nyilvánvalóan egy távoli kultúra, 
amelyet tudósaink nyilvánvalóvá tehetnek. U gyanak
kor pedig korunknak is része: rólunk van szó.

Így tanultam  én olvasni a Bibliát, végre szabaddá  
válva attól, am itől a m ai fia ta labb  generáció ta lán  
m ár m agától is szabad, teh á t e könyv tradicionális 
tekin télyének ballasztjától. A ztán  m egtanultam  
ószövetséges barátaim tól, hogy a Biblia terem tés- 
tö rténete  válasz a babilóniai világkeletkezés m ítosz
ra, és hogy az tu lajdonképp  a racionalitás előfutára, 
a világ nagyszerű  rendje  m egism erésének első m eg
jelenése. E zért van a te rem tésnek  hat napja: m in
den  szám on tarto tt és m indennek  m eg van a helye. 
Az állatok a m aguk „nem ök szerint” Isten  által te 
rem tettek . E rről sok m inden t m ondhatunk , de ezt 
a tém át én félreteszem .

V alam ikor a m ásodik  világháború u tán  A m eri
káb an  összetalálkoztam  egyszer egy csapattal, és 
ezek az em berek  m ély benyom ást te ttek  rám . K vé
kerek  voltak. Jóm agam  nem  lettem  kvéker; ta lán  
ez az egyik helyről a m ásik ra  vándorlás nem  az, 
ami m egkívántatik  tőlünk. De ők m élyen hato ttak  
rám. E lső ese tben  ism ertem  m eg olyan em bereket, 
akik h ittek  a Hegyi Beszédben. Az egyház re n d 
szerint nem  hiszi, ami ott áll, hanem  m ás irányba 
m agyarázza azt. Ezeknél az em bereknél m egm utat
kozott, hogy az em ber é lhet így, legalábbis ahogy

m egérti a H egyi Beszédet. D ouglas S teere  barátom , 
a Haverfordi Kvéker Egyetem  tanára csendesen egy
szer azt m ondta  —  mivel az em ber ezt nem  teheti 
hangosan  közhírré —  tehá t idézett egy je lm o n d a
tot, de nem  tudom , hogy honnan  szárm azik: a ke
resztyént három  dolog jellemzi, először angolul m on
dom : he is im m ensely happy, he is absolutely fear
less, and  he is alw ays in trouble, tehá t ha tárta lanul 
boldog, abszolút félelem nélküli, és m indig a nehéz
ségek közepében  van. A zonnal láttam , hogy én  nem  
vagyok eléggé félelem  nélküli ahhoz, hogy a nehéz
ségekben  ily m ódon helytálljak és boldog legyek, 
de ugyanakkor láttam  azt a boldogságot is kisugá
rozni, am ikor az em ber m eg is teszi, am it hisz.

A kvékerek term észetesen  nem  m ente tték  meg 
a világot. N em  is fogják tudn i m egakadályozni a 
következő háborút, sőt, azokat az em bereket, akik 
katonai hatalom m al akarják  ezt tenni, nem csak 
hogy nem  fogják m egakadályozni; de ők fogják 
m egvívni azt. S az a p rob lém a m ég nincs m egoldva, 
hogy hogyan tu d  az em ber ren d e t terem teni em 
berileg ebben  a világban egyedül a Biblia szövege 
és az a bizonyos kvékerekben  m egszólaló, belső 
hang  iránti engedelm esség  által. Itt ugyanis racio
nális m unkára  és politikai szervezetre lenne szük
ség, s a m odern  kvékerek  ezt jó l tudják. Ez egy 
tág  terület, am iről m a nem  beszélek.

S zeretnék  m ost m ég egyszer v isszatérni a Hegyi 
B eszéd tarta lm ára  a reflexiónak azon a szintjén, 
am elyre a fen tiekben  próbáltam  utalni. T örténeti 
tény, hogy a Hegyi Beszéd m indig m élyen érin tette  
az em bereket, m iként a kvékereket is. D e m it je len t 
az, ha  ezt az em ber m odern  tudatta l analizálja? H i
szen a m odern  em bernek  nem  tudom  m inden  to 
vábbi nélkül ezt a szöveget elébe tenni és azt m on
dani: H allgass ide, ez igaz. K önnyebben m ondom  
ezt: nézd, ezt egyszer valaki m ondta. Persze, oda
m ehetek  egy hinduhoz vagy buddhistához és m eg
m utathatom  neki ezeket a verseket, s akkor azt 
fogják m ondani: „Igen, tudjuk, hogy ez igaz, és mi 
is tanítjuk.” S ebben  nincs semmi, ami alá tám asz
taná  a keresztyén egyház szörnyű elképzelését, hogy 
tudniillik ő az igazság egyedüli birtokosa. E llenke
zőleg, ez a szöveg ad ja  m eg a keresztyénség  erejét 
az egész világon. H iszen m indazok, akiket ez egyál
ta lán  m egérinthet, jó l tud ják ; itt igazság van, és ezt 
nem  lehet letagadni. D e m it je len t ez az igazság? 
V alószínűleg egy igazi buddh ista , h indu  vagy m usz
lint nem  vitatkozik arról, hogy ez igaz; de mit je len t 
ez az igazság egy m odem  felvilágosult tudat szám ára?

M egpróbálhatunk  a Hegyi B eszédben három  ré
teget m egkülönböztetni. Az első réteg  az etika ál
ta lános érvénye, a kategorikus im peratívusz. A  m á
sodik szin ten  az etika az érzületen  nyugszik, és nem  
a kü lső  cselekvésen. A  harm adik  a bo ldogm ondá
sok ind ikatívusza, am ely ellen tétben  áll a p a ra n 
csolatok im peratívuszával.

Az első: az aranyszabály. „Amit teh á t szere tné
tek, hogy az em berek  veletek  cselekedjenek, ti is 
ugyanazt cselekedjétek  velük.” Ez áll a H egyi Be
szédben. D e ez a m ondás nem csak  itt szerepel, h a 
nem  egy sor k lasszikus etikai és vallásos szövegben
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is, és ez az, am it senki sem  tagadhat. Rejtélyes m ó
don az em ber következetesen  és becsü le tesen  ezt 
nem  tagadja. Jó llehet m indig ez ellen cselekszik, 
de m indig tudja, hogyha igazán m egszívlelte ezeket 
a szavakat, akkor nem  állíthatja, hogy nem  igaz. A 
H egyi B eszédben ez kétség telenül igen radikálisan 
je len ik  m eg; „...aki arcul üt jo b b  felől, ta r tsd  oda a 
m ásik arcodat is.” T erm észetesen  mi ezt tesszük  a 
legkevésbé. A zonkívül kérdés, hogy ez egyáltalán 
szükséges-e. De erre rögtön visszatérek. Az általá
nos etika, az általános parancsok  etikája, amely 
m inden  em bernek  azt parancsolja, hogy úgy csele
kedjék, ahogyan szeretné, hogy vele cselekedjenek, 
nos, ez az etika vallás nélkül is, teh á t vallási 
összefüggésektől m en tesen  is nagyon elképzelhető. 
E nnek  legm agasabbszintű  m egfogalm azása — 
ahogy elő ttem  ism eretes —  K anttól ered. „C sele
kedj úgy, hogy cse lekedeted  m axim ája m inden  idők 
általános tö rvényalko tásának  elve lehessen!” Ez a 
m egfogalm azás teh á t nem  ezt vagy azt a parancso t 
követeli meg, hanem  azt, hogy a parancso la tnak  
m indenre irányuló p a rancsnak  kell lennie. Ez a tá r
sadalm i lé t körülm ényeinek racionális, észbeli á t
gondolása. Egy em beri társadalom  csak úgy létez
het, h a  tagjai így cselekszenek. E llenkező esetben  
m egoldhatatlan  konfliktusok adódnak. A  tö rtén e 
lem  során  leg többször nem  így cselekedtek, így a 
tö rténelem  a m egoldhatatlan  konfliktusok láncola
ta. És láthatjuk, hogy ezek nem  lennének  feltétlenül 
szükségesek. Ez m ind egyszerűen ésszerű. A  Hegyi 
B eszéd ezt nem  ilyen racionális érvekkel m ondja 
el, de mivel ez így van, úgy hiszem  az em ber nem  
vonhatja  ki m agát ez alól.

A m ásodik: az érzület. K ezdjük m ind járt tú lzás
nak tűnő  példákkal. Hogy is van  ez a jo b b  és bal 
orcával? Így kell ennek lennie? N os, m indenekelő tt 
m eg kell hagyni, az önlealacsonyítás etikája nem  
egyszerű dolog. Az em ber ugyanilyen jó l el tud ja  
ezt képzelni, m int a büszkeség  etikáját: H a meg 
akarsz ütni, há t üss m eg a m ásik arcom on is; engem  
ugyan nem  kavarsz fel. De ez m ég külsődleges. A 
lényeg azokból a példákból bújik elő, am elyeket elöl
já ró b an  idéztem . N e ölj! Ez részletesebben  kifejez
ve az általános etika egy része: hiszen akarod te azt, 
hogy valaki megöljön? De neked  nem csak hogy nem  
szabad  ölnöd, de ennek gondolata is el kell hogy 
kerüljön. N em  engedheted  m eg m agadnak  azt az 
im pulzust sem, am elyet ha  követnél, gyilkosságot 
eredm ényezne. N am árm ost ez éppoly kevéssé tű r 
ellentm ondást. Kant ezt is gyönyörűen fejezte ki: 
Nincs a világon olyan dolog, amelyet m inden korlá
tozás nélkül jó n ak  lehet nevezni, egyedül a jóakarat. 
A jó ak a ra t tehá t a követelm ény. Ez alól pedig  az 
em ber nem  vonhatja  ki m agát, és azt hiszem, hogy 
m inden olyan m egállapítás, am ely ezt nem  követeli 
meg, képm utató , m ivel ez nem  áll hatalm unkban.

A harm adik: a boldogm ondások. M indenek  előtt 
azt m ondhatjuk, hogy nem  úgy tűnik, m in tha ez az 
etika boldogsághoz vezetne. De pusztán  ezzel a do
log m agját m ég nem  érhetjük  el. H a ezt az etikát 
a m aga ellen tm ondást nem  tű rő  szigorúságában ol
vasom , akkor m eghasonlok m agam m al. M eg kell

állapítanom , hogy nem  teljesítem , am it elism erek. 
A társada lom ban  béke csak a kívülről jövő  im pe
ratívusz által lehetséges, ahol a szem ély a belső  
im peratívusz által lehetséges, ahol a szem ély a bel
ső im peratívuszt, vagyis az érzület im peratívuszát 
m agára  nézve érvényesnek  ism eri el. D e hogyan 
vezet ez érettséghez? Szabaddá válás hibáim  kö
vetkezm ényeitől —  szab ad d á  válni azon traum ák 
következm ényeitől, am elyeket m ások okoztak n e 
kem ; ez a szabadulás csak akkor tö rtén ik  m eg — 
ha egyáltalán m egtörténik  — , ha  hibáim at sa já tja
im ként ism erem  el, és bűnökkén t vállalom  őket m a
gam ra. A  m egszabadulás ezzel a beism eréssel kez
dődik: m ásképp  kellett volna cselekednem , s hogy 
nem  így tettem , csak tőlem  függött. S ha  ezt így 
nem  vagyok képes m egvallani, akkor vétkem  a m a
ga elkerü lhetetlen  konzekvenciáival együtt hozzám  
tap ad v a  m arad. Így azonosultam  a bűnöm m el, és 
hordoznom  kell feltétlen  következm ényeit. A zt hi
szem, az em ber összes konflik tusa sajá t m agával 
van, am it aztán m indig kivetít a környezetére. Így 
aztán tele agresszióval, készen áll arra, hogy m eg
vádolja a tá rsada lm at m eg nem  tudom  én kit még. 
Ez a konfliktus azon alapul, hogy az em ber vala
m ilyen pon ton  egy nyilvánvaló bűn t vett m agára. 
De ha az em ber ezt m agára  vállalja, nem  esik-e 
kétségbe?

Erre az a válasz, am ely a Hegyi B eszéd kezdetén  
áll, vagyis a boldogm ondások. Itt nem  arról van 
szó: T ed d  ezt! és nem  is arról: M eg tu d o d  tenni, 
mivel m eg kell tenned! E zeket sértőnek  érezhe t
nénk. N em ; ott az áll: Boldogok, akik vágyakoznak 
a Szentlélek után, m ert kívánságuk beteljesedik. 
T u lajdonképpen  ezt nem  jövő, hanem  je len időben  
kell érteni. A ztán abban  a pillanatban, am ikor ez 
betölt bennünket felfedezzük, hogy ez m indig is 
be te ljesedett volt, csak m i  nem  láttuk.

Az a tapaszta la t a tu lajdonképpen i mag, am elyet 
ez az indikativusz m ond  ki. Ez az, am itől —  ha 
szabad  közism ert és m égis fé lreérthető  fogalm akat 
használnom  — ezt a szöveget nem  a morál, hanem  
a vallás szülte. V an ugyanis egy mély ellentm ondás 
a tiszta m orál és a vallás között. Az a m orál, amely 
a boldogság indikativuszának ezen vigaszával nem  
rendelkezik, kénytelen  az em berfelettit követelni, 
vagy m eghazudtolja saját m agát. C sak  az, aki a ján 
dékkén t kapja a m ások és m aga szere tésének  ké
pességét, tud ja  tu la jdonképpen  a m orális követel
m ényt úgy a helyére tenni, hogy az ne öljön, hanem  
m egelevenítsen. Aki tisztán m orális, az nem  tud  
szeretni, csak gyűlölni, éppen  m ert m agához van 
kötve, és ezért kénytelen  m ásoktól a te ljes íth e te t
len t követelni; m ivel őket sem  tud ja  szeretni. N e
kem  úgy tűnik, hogy ezt a Hegyi B eszéd tudja. Ez 
az, ami h indu  és b u d d h is ta  bará ta im at m egszólí
totta, így, ahogy ők m ondják: Jézus egy bölcs volt. 
Az „isteni” testesü lt m eg benne. H ogyan is tudo tt 
volna így beszélni, h a  ezt nem  tu d ta  volna. S e 
pon ton  nem  lehet olyan igényem, hogy baráta im  
m egtérjenek  a keresztyénséghez.

V égső soron mi haszna lenne ennek?
(Fordította: Szabó  Eszter)
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Bonhoeffer lelkigondozása*

B onhoeffer általában m int m ártír, m int etikus, 
m int a Biblia nem vallásos in terp re tá lásának  célki
tűzője ism eretes. H ad d  ism erkedjünk  m eg vele 
m ost m int lelkigondozóval. P rológusként álljon előt
tünk ifjúsági lelkészségének rajza; az előadás fő ré 
szeként lelkigondozói nézeteinek  összefoglalása; 
epilógusként a börtön lakó  fogoly m agatartása.

I .

1931/32-ben  a ném etországi főiskolákon csak 20 
p ro testáns ifjúsági lelkész m űködött, szem ben a 37 
róm ai kato likussal.1 D ibelius  O ttó, ekkor m ég b e r
lini főesperes, nem  fá rad t el követelni, hogy a b e r
lini M űszaki Főiskolán is rendszeresítsenek  ifjúsági 
lelkészséget. A m ikor jav asla tá t elfogadták, az ifjú 
docens B onhoeffert állították be e m unkába. Ő te l
je s  o daadássa l veti bele m agát a m unkába: h ird e 
tő táb lá t szerez; heti két ó rá ra  szobát („Sprechzim 
m er”) kap, s talál helyiséget heti áhítatok tartására ; 
H ans Liljével közös e lőadássorozato t tart; ír a fő
iskolai lapban  a lelkigondozás bevezetéséről. Érzi, 
hogy mily nehéz a fő iskolásokat az Egyház nevében  
m egszólítani, de úgy véli: é rdekessé  teheti az Egy
házat, m ert ott tö rténnek  dolgok, s o tt feleletet ka
punk akkor is, am ikor m ásu tt nem.

K özben át kellett vennie egy konfirm andus-cso
porto t a w eddingi egyházközségben. A  lelkész m ár 
ereje végén já rt, ham arosan  m eg is halt. (Bonhoef
fer szerin t a diákok szó szerin t halálra dühítették.)

B onhoeffer elbeszélése szerint az első ó ra  az el
vadult 50  fiú közt így folyt le: belép tek  a több  em e
letes iskola lépcsőházába. A  gyerekek fönn a k ar
fákon csüngtek, éktelen  lárm át csapva. Fölérve a 
lelkész azon fáradozott, hogy a vad  sereget k iabá
lásával a tan terem be kényszerítse. O tt p róbá lta  el
m ondani: új h itok ta tó t hozott, a neve Bonhoeffer. 
E rre  egyre hangosabban  skandáln i kezdték: „Bon, 
Bon, Bon!” Az öreg le tö rten  elhagyta a term et, Bon
hoeffer pedig  zsebre dugott kézzel, hallgatva m eg
állt a fal m ellett. Percek teltek  el. Az új lelkész nem  
várt reagálása  következtében  a lárm a egyre kev és
bé volt élvezetes a fiúknak. S akkor elkezdett Bon
hoeffer halk  hangon beszélni: csak az első  p ad o k 
ban  ülők értették . C sakham ar teljes csend  lett. A 
rövid tö rténe t u tán  m egígérte: legközelebb többe t 
mesél, ha  érdekli őket. T öbbé nem  volt panasza  a 
fiúk figyelem -hiányára.

Az élm ény nyom án B onhoeffer egyéb irányú kö
telezettségeit redukálta. 1932 Ú jévén elhagyta szü
lei grünew aldi házát, s abban  a p ro letárnegyedben  
bérelt szobát, ahol a fiúk laktak. G ondolkodás nél
kül m egváratta  a fő iskolásokat az előadói terem ben, 
am ikor ott akart lenni az egyik konfirm andus súlyos

* (Elhangzott a Doktorok Kollégiuma gyakorlati teológiai szekciója ülésén, 
1992. augusztus 27.)

operációján. M eglepő volt a fiúk szám ára, hogy a 
konfirm ációi ok tatás m ásból is áll, m int kátém ago
lás. S zabad  estéi is a konfirm andusokéi lettek: b e 
je len te tlenü l jö h e ttek  sakkozni, angolozni. K ará
csonyra csom agocskát kap tak  tőle. H étvégeken  ki
ránduln i m en t velük. De a fiúk növekvő bizalm ával 
szem ben állt a család látogatások  alkalm ain tap asz 
talt erő tlensége: „Mily kínos órák  vagy percek  vol
tak  ezek, am ikor m egpróbáltam  lelkigondozói b e 
szélgetést folytatni, s mily akadozva folyt... P réd i
kálni egy keveset m ég csak tanultunk, de lelkigon
dozást nem .”

A  konfirm áció előtt —  a nagy gazdasági válság 
idején  — , nagy m ennyiségű szövetet oszto tt ki. A 
fiúkat bevon ta  a konfirm ációi beszéd  készítésébe 
is.2 P ár nap  m úlva pedig  a fiúk egy részével húsvéti 
k irándu lásra  m ent. A  2 5 0  km -es út, am it ő fizetett, 
abban  az időben  e w eddingi gyerekeknek világuta
zásnak szám ított. E fiúk közül többen  egészen a
II. v ilágháború éveiig kapcso latban  m arad tak  vele.

Íme, a később  lelkigondozást oktató  Bonhoeffer: 
m egvan benne az igazi lelkigondozó legfőbb tu laj
donsága: a ráb ízo ttak  iránti szeretet, am ely nem  
sajnál idő t és fáradságot.

II.

Bonhoeffer lelkigondozói tanácsairó l szólva, ér
dem es em lékezetünkbe idézni egypár cím et az ál
ta la  fon tosnak  ta rto tt és használt irodalom ból. 
Ezek: Bernanos  György: Egy falusi p lébános n ap 
lója (magyarul: Szent István T ársulat, 1985); K em 
p is  T am ás: K risztus követése  (magyarul: Földváry 
A ntal, 1947); L u th e r  M árton  és A rn d t  Ján o s p ré 
dikációi; B lum hardt K ristóf írásai; D oszto jevszk ij 
regényei; G erhardt Pál énekei.

F inkenw alde-ban  ta rto tt lelkigondozói e lőadásai
n ak 3 anyagát így rendez te  el: I. M egbízatás a lel
kigondozásra. —  II. T örvény és Evangélium  a lel
k igondozásban. —  III. A családlátogatás. —  IV. Be
szélgetés közönyösökkel. —  V. K ísértésben  forgók. 
—  VI. Betegek. —  VII. A  halo ttas ágynál. —  VIII. 
A gyónás, m int a lelkigondozás szíve. —  IX. A lel
kigondozók lelkigondozása. —  X. A tem etés. —
XI. A  keresztelés. —  XII. Az esketés.

L á s s u k  fő b b  irá n y e lv e it!

I. B onhoeffer szerint a lelkigondozás az igehir
de tés speciális esete. E bben  (is) az újreform átori 
teológia képviselője. E llene van a „lélekvezetés” as
m usseni fogalm ának. Szerinte a lélekvezetés ugyan
azon a síkon történik; voltaképpen  népnevelés. A 
lelkigondozásban viszont m aga Isten  cselekszik: az 
Ő segítsége a b űnbocsánat és a halálból való új 
élet.
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U gyanakkor a lelkigondozás diakóniai jellegű:  
szolgáló szeretetből elvezet az igehirdetés m eghal
lására. N agy szükség van reá, m ert az em ber bűnei 
révén m egkem ényedik  az Evangélium  hallgatása 
közben; a K egyelem re hivatkozva b á tran  vétkezik; 
de szükség van rá  azért is, m ert a prédikáció  az 
egyén b űné t nem  tud ja  m egnevezni, és az egyén 
a prédikáció  hallgatása  közben nem  is nyilatkoz
hatik  meg. Az a tény, hogy a lelkigondozás az ige
h irdetésből indul, és oda  té r vissza, m egóv a p ro 
testan tizm us speciális veszélyétő l : nehogy a bűnös 
m egigazításából a bűn  igazolása legyen.

II. A  lelkigondozás fölkészíti az em bert a Tör
vénynek, m int Isten  parancso latának , m eghallására, 
valam int az Evangélium nak, m int az Ő m egm entő 
segítségének m egragadására.

Á ltalában  a lelkigondozástól valam ely aku t ügy
ben  tanácso t és segítséget várnak, nem  pedig  hitet 
és üdvösséget. Ez kitérés az Evangélium  elől. Leg
többször az em ber vádolja Istent: m iért éppen  őrá 
rak ta  e betegséget, sikertelenséget, házassági cső
döt, gyászt.

A  lelkigondozónak m indig több tudom ása  van a 
m ásikról, m int annak  önm agáról, m ert tudja, hogy 
a csőd  m ögött be nem  vallott bűn  van. E zért csak 
ez lehet a k iindulópont: „Az Ö n csődje az Ö n b ű 
ne!” A beteg  em bernél is azt tapasztaljuk: am íg a 
betegségérő l van szó, szívesen eldiskurál, de ha  Is
ten  Igéje a szavába vág, ellen fog m ondani. Ezért 
a lelkigondozói beszélgetés legjobb befejezése a 
gyónás: itt m ár nem  a baj, hanem  a bűn  ju t szóhoz.

A  diakóniai lelkigondozás útja tehá t a baj kibe
szélésétől a bűn  m egvallásáig vezet. E nnek  az ú t
nak  m egvannak a feltételei: a) N incs lelkigondozói 
beszélgetés állandó im ádság  nélkül: a Szentlélek 
tám ogatására  vagyunk utalva. Az igazi im ádsághoz 
hozzátartozik a m ásik türelm es m eghallgatása. —
b) A  lelk igondozást a te stvéri szere te t egyszerűsége
—  jó  értelem ben vett naivsága — , jellem zi, s nem  
a pszichoanalízis fö lényessége és faggató m ódszere. 
U tóbbi ese tben  „orvoskom plexus” lép föl, az illető 
orvoshoz való kötődés, míg a lelkigondozó sosem  
m agához fűzi a m ásikat, hanem  a K risztus Igéjéhez 
és Pneum ájához. —  c) A pszichoteráp iában  az or
vos m agasan  a páciens fölött van, míg a lelkigon
dozó éppoly üres kezű em ber, m int a m ásik. N em  
erőviszonyokról, hanem  a m egbízatás kü lönbségé
ről van szó. U gyanakkor létezik az Isten  m egbízá
sából e redő  távolság, ami abban  áll, hogy a lelki
gondozónak —  ham isan értelm ezett szolidaritásból
— , nem  kell saját bűnérő l beszélni. Ezzel nem  
tenne jó  szolgálatot: sajá t bűne zavaróan lépne a 
m ásik em ber és K risztus közé. —  d) A  lelkigon
dozásnak  nem  sza b a d  egyszeri találkozásra  korlá
tozódnia. A  lelkigondozó kíséri a m ásik útját, gyak
ran  szótlanul, de m indenképen  im ádkozva. —  e) 
A  lelkigondozás k é t  em ber k ö z t  történik. (Kivétel 
a házassági problém ák.) A  lelkigondozás nem  tűr 
szemlélőt. (Ezért is nehéz ezt m ásoktól m egtanul
nunk.) E bből következik, hogy a titok tartás a lel
k igondozásban a legfőbb parancs. A  lelkésznek 
egyedül kell végeznie; m ég a papné is ki van  zárva.

(Tudjuk, hogy a róm ai egyházban N e p o m u k i János  
a gyónási titok tartás szentje: IV. V encel cseh király 
a M oldva folyóba fojtatta, m ert nem  volt hajlandó 
elárulni, hogy felesége m it gyónt.)

A  pro testan tizm usban  a közgyónás az általános. 
Itt azonban kétségünk tám adhat: m indez nem  ön
csalás-e, nem  mi bocsátjuk  m eg m agunknak  a bű 
n einket?  A  m ásik p ro testán s problém a: a kegye
lem ről való könnyelm ű gondolkodás. Az első követ
kezm énye bizonytalanság, rem énytelenség  (despe
rado), a m ásiké a kényelm es nyugalom  (securitas). 
A  lelkigondozásnak is nagyon kell vigyáznia: a T ör
vényt úgy prédikálja, hogy ne vezessen  d esp era ti
ohoz, s az Evangélium ot úgy hirdesse, hogy ne ve
zessen  securitashoz. Egyiket a m ásik nélkül ne 
ajánljuk. E bben  pé ldánk  m aga Jézus (Jn 8,11).

III. Am i a róm ai kato likus lelk igondozásnak a 
gyóntatószék, az a p ro testán s lelkésznek a család- 
látogatás. A nyitott B ibliánktól és im ádságból kell 
elindulnunk. A m it olvastunk —  ha szám unkra je 
len tett valamit — , m eg fog jelenni a beszélgetésben.

Ó vakodnunk kell a pletyka-színvonaltól. Á llan
dóan  az a kérdés lebegjen szem ünk előtt: H ogyan 
vehetne  K risztus e házban  szállást? N em  kell a 
kedvező  alkalm at lesnünk a lelki fordulatra. M eg
szakítva a beszélgetést, m egkérdezhetjük: ne olvas
sunk-e együtt Igét? Az igeolvasásnak és im ádság
nak  a lelkész család látogatásánál egész term é
szetesnek  kell lennie.

IV. A  kö zö n yö sö kn ek  (jobb szóval: döntés nél
külieknek) három  fajtája van, s nem  cserélendők 
össze: 1. O lyanok, akiknek idejét a m u n ka  és család  
annyira kitölti, hogy sem m i hiányérzetük nincs. Ők 
az Egyház m elle tt élnek. —  2. Az ún. m ű ve lt egyé
nek, akik saját vallásfilozófiai ism ereteiket többre 
ta rtják , m in t a le lkész (fél)m űveltségét. Ó k az 
Egyház fö lö tt  vannak. —  3. A m egkem ényedettek , 
csalódottak, ak iknek valam i kellem etlen em lékük 
van  Egyházról, papról. Ó k az Egyház ellen  vannak.

Az első típus a m agával való m egelégedettség 
(Lk 12,20) ellenére benső  szegénységben (Jel 3,17) 
leledzik. H am is b iztonságérzetükből —  akár ag
resszív hangon — , föl kell ébresz tenünk  őket.

A  képzett em berekkel való foglalkozás igen 
hosszadalm as. Sok törm eléket kell az ú tból eltávo
lítani. Á m  a  lelkész fölényes hangja  k ínosan  hatna. 
Az értelem  lebecsülése: a legostobább  dolog volna, 
am it a lelkész csak tehet. Á m  ha eljő a bizonyság
tétel pillanata: szóljon Krisztusról.

A harm adik  ese tben  a szeretet ném a szolgálata 
a legjobb lelkigondozás. M ár egy csekély szolgálat is 
csodát tehet. „Azért nem  csüggedünk...” (2Kor 4,1).

V. A  k ísé r té sekn ek  szintén három  fajtája van:
a) S zen ved é lye in k  túlerőben lé v ő  ösztöne. D icső
ségvágy, hiúság, hatalom vágy, nem i kéj. —  b) A 
szom orúság  (acedia). E bűn  teljes m agányba haj
szol: m inden értelm etlen  és hiábavaló. Az acedia 
rab ság áb an  lévő egyén lab d a  az ördög  kezében: el
ju th a t az öngyilkosság gondolatáig. E llenkező eset: 
am ikor valaki tetszeleg  benne, különösen kegyes 
m agatartásnak  véli. —  c) D irekt tám adás az ü d v
b izonyosság  ellen. Lelkiism ereti kínok: nincs az em 
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ber igazán hitben; a bűne túl nagy ahhoz, hogy bo
csánato t nyerjen; elkövette a Szentlélek elleni bűnt; 
az elvetettek  közé tartozik. —  A lelkigondozónak 
tudn ia  kell, hogy m ind e k ísé rtésekben  az ördöggel 
való harcról van szó; dém oni m egszállottságról és 
m egkötözöttségről a b lum hard ti értelem ben.

A  kérdés: hogyan lesz hallhatóvá a K risztus Igéje 
ily  k ísérté sekb en ?

a) A  test k ísértésének  oka a superbiáb an  van. 
A  büszke testn ek  m eg kell alázkodnia. Legjobb, ha 
K risztus szenvedését állítjuk szem ünk elé. L u th er  
is napi e lm élkedését a M egfeszített képe előtt ta r
totta. (De nem  kell Z in ze n d o r f  m azochista tú lzásai
ra  törekednünk.)

b) Az acedia  szám ára behato lási kapuk: 1. Az 
Isten  iránti hálátlanság  (ham is viszonyulás a m últ
hoz); 2. rem ényte lenség  (hamis viszonyulás a jövő 
höz); 3. a re jte tt, m e g  nem  bocsá to tt b ű n ö k  (hamis 
viszonyulás a jelenhez). Isten  a m últban, a jövőben  
és m ost is kegyelm es akar lenni.

c) Az üdvb izonyosság  m egkísértése  ese tén  nem  
szabad  a m agam  elvetettségét b izonyosabbra v en 
nem, m int Isten  kegyelm ét (Zsolt 30,6)!

VI. A  betegek  k ö z t  közelebb vagyunk Jézus szen
vedéseihez, m int az egészségesek közt. Ezért a b e 
teglátogatásban hanyag lelkésznek meg kell kérdez
nie m agát: gyakorolja-e m ég egyáltalán h ivatását?

A beteg  fő tém ája  a gyógyulás. Joggal, de lelki
gondozásunknak  m égsem  szabad  erre az asp ek tu s
ra  korlátozódnia. N em  m erü lhet ki a részvétben; a 
be tegnek  is b ű n b o csán a tra  van szüksége.

A tem plom os egyháztagoknak a lelkész elviheti 
vasárnapi prédikációját. A  nem  egyházias betegek 
előtt világossá kell tenni, hogy az Egyház m inden 
m ellékszándék nélkül m egy a betegekhez.

A  betegnek  nem  szabad  éreznie, hogy haszon
talan  és használhatatlan . A  lelkész ad h a t neki fel
adatokat, am ilyen a közbenjáró  könyörgés a gyü
lekezet életéért, a többi betegért, a közösség jó  szel
lem éért. —  K ülönösen jó , ha  a lelkész kívülről tud  
sok ige- és énekverset: a vere tes szó találóbb, és 
jo b b an  em lékezetben m arad.

Az „igazság m egm ondása” vonatkozásában  a lel
késznek egyfelől nem  szabad  azt a ham is vigaszt 
hirdetn ie: ham arosan  m inden rendbe  jő ; m ásfelől 
azt sem  szabad  m ondania: ez m ár a vég (honnét 
tudja?). A  betegnek  azt kell tudnia, hogy ő külö
nösen érzékelhetően Isten kezében van, s ott jó  he
gyen vagyunk m ind ezen, m ind az eljövendő világon.

VII. H a a lelkészt ha ldoklóhoz  hívják, nem  lehet 
sem m i ok az elhárítására. A  haldokló szám ára m ég 
szólhat az igehirdetés, lehetséges a gyónás és felol
dozás. A végső sóhaj még bevezethet Isten országába.

A haldok lóért való im ádság  rövid legyen, s köz
vetlen a fülébe hangozzék el. Az ifjú B lum hardt is 
úgy kiálto tta  haldokló apja fülébe: „Apám, jö n  a 
győzelem!” (Vater, es w ird  gesiegt!).

H a a haldokló nem  tu d  a közelgő végről, vessük 
föl e kérdést. Ahol üdvösség  és kárhozat a tét, nem  
érvényesülhet ham is tapintat.

VIII. A  gyónás  a  lelkigondozás szíve.4 M inden 
lelkigondozás célja a fölism erés: bűnösök  vagyunk.

A gyónásra való hívás =  a K risztusban való hitre 
hívás.

M iért nem  elegendő Isten  előtt m egvallani bű
neinket?  H ogy ne legyünk bizonytalanságban: m a
gam  bocsáto ttam  m eg m agam nak. T ovábbá m inden 
titkos b ű nnek  napvilágra kell jönnie, ha  nem  itt, 
akkor az utolsó ítéletben. A zután: m inden bűn gyö
kere  a su perb ia. A  gyónás úgy m egtöri e gőgöt, 
m int sem m i más. A  gyónásban teljesen  kiszolgál
ta tjuk  m agunkat Isten  kegyelm ének. A  gyónás k e 
gyelem, nem  törvény. Ahol az Egyházban nincs élet, 
o tt m eg kell kérdeznünk: nem  függ-e ez össze a 
gyónás lebecsülésével? Végül: csak az gyóntathat, 
aki m aga is gyón.

IX. A  le lké szek  egym áshoz való viszonya  döntő  
je len tőségű  a gyülekezet szám ára. A ligha h a t oly 
zavaróan m ás, m int a szem élyes gyűlölködés. N e 
m ondjunk  sem m i bíráló t a testvérről, és ne is he
lyeseljünk sem m i róla szóló pletykát.

A  lelkésznek szüksége van  lelkigondozóra a tisz
te iránti felelősségből. É ppen  a h ivatásá t kom olyan 
vevő, hívő lelkész ju t legkönnyebben  külső-belső 
hajszoltságba. Ez végül fásu ltságba vezet. A  teh er 
túl nagy: kell szám unkra valaki, aki segít erőinket 
a szolgálatban jó l fölhasználni, és segít sa já t h ite t
lenségünk ellen védekezni.

X. A keresztyén tem e té s t beragyogja a Krisztus 
fe ltám adása  fölötti öröm. A gyülekezet részvétele 
indokolt, h iszen egy tagja fö lvétetett a te s t U rától, 
Krisztustól. Helyénvaló, hogy a következő v asá rn a 
pon is m egem lékezzenek a halottról.

V an-e jogosu ltsága a halo ttért m o n d o tt im ának  
a p ro testan tizm usban? A  reform átus vonal azt vall
ja : a halállal m eg tö rtén t a végleges döntés üdvös
ség-kárhozat dolgában. L u th e r  v iszont lehe tséges
nek ta rtja  e könyörgést. Ez m integy a p ó tlása  an 
nak, hogy a gyülekezet nem  lehe te tt je len  a halo ttas 
szobában, hogy ott közbenjáró  im ádságot m ondjon . 
Így ez az utolsó aktus a m egholt é le tében  való rész
vételben, s nem  —  m int a róm ai egyház m ondja 
— , az első  aktus egy új viszonyban. Ez m ár h ite t
lenség, ha  hosszú éveken át m eg-m egújul ez a kö
nyörgés. Szabad  és kell is az Isten  irgalm ában a 
halo ttra  vonatkozóan is h innünk, s nem  szabad  azt 
folyton m egkérdőjeleznünk. Ő reá  bízzuk a halottat: 
„Az Ú r m egőrzi a te ki- és bem eneteledet!” (Zsolt 
121 ,8 ).

A  tem e tési préd ikáció  fejezze ki a T erem tő  iránti 
há lá t a lezárt földi életért. K onkrét dolgok m egne
vezése nélkül beszédünk  te ljesen  sem atikussá lesz. 
H álát adh a tu n k  az elhunyt h itéért; azért, hogy Isten  
Igéjét, sákram entum át és szolgálati m egbízásait a ján
dékozta neki. H álát adh a tu n k  a b izonyságtételéért 
család jában  és h ivatásában; az Egyházért a nyilvá
nosság  előtt való k iállásáért (m ár a hitlerizm us ide
jé n  vagyunk!), valam int a p ró b a  k iállásáért a b e 
tegségben  és a halálban. Á m  azt sem  hallgathatjuk  
el, hogy a halál a bűn zsoldja; m ég kevésbé K risz
tusnak  a halálon szerzett győzelmét. A viszontlátás 
rem énye benne van a te s t  fe ltám adásának  konzek
venciájában (1K or 13,12).

Az öngyilkost is eltem etjük. M iért is kellene m á
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soktól m egkülönböztetni, akik b ű n b án a t nélkül hal
nak m eg? H alála m ódját nem  kendőzzük el, de nem  
ítélkezünk, m ert a mi vétkünk is, ha  egy testvér 
eldobja az életét.

XI. Az esketés kapcsán  B onhoeffer hangsúlyoz
za, hogy a házasság  ugyan világi dolog („weltliches 
D ing”), de nem  politikai jellegű. N em  az állami hi
vatalnok által, hanem  előtte, kötik  meg. A náci ál
lam  politikai szervezetnek tekinti a házasságot, így 
bizonyos házasságokat megtilt, m eglevőkből a gyer
m ekeket elveszi. Ez a kom petenciájának  világos tú l
lépése. (Ezért B onhoeffer m ég L u thert is e lm arasz
talja, am iért a parancso la t m agyarázatában  a szülők 
iránti tisz te lete t és engedelm ességet a felsőbbségre 
is kiterjeszti.)

Az eske té s i b e széd  a  T erem tő  Isten  iránti hálá
val kezdődjék; szóljon a gyerm ekáldásról és az Is
ten  akara ta  szerint való házasságról. Szólaljon meg 
a hitvallás II. artiku lusa is, m ert K risztusban van 
bocsánat, a szeretet, a fegyelem  és engedelm esség 
forrása. A  házasság  hivatása, hogy a K risztus te s 
tévé legyen.

XII. A kereszte lésen  m indkét szülő legyen jelen. 
A keresztszülőknek kezébe kell adnunk  a tisztükről 
szóló tanítást. A  keresztelés az istentisztelet k ere 
tében  történjék.

III.

Befejezésül azt kell m ondanom : Bonhoefferről, 
m int lelkigondozóról az tu d  m ajd teljes k épet adni, 
aki végigolvassa leveleit, prédikációit és naplójegy
zeteit.

E lm ondhatjuk  róla, hogy nem csak  pályája elején, 
nem csak  a finkenw aldei szem inárium ban, hanem  
élete végén is áldott lelkigondozónak m utatkozott. 
B ethge  írja róla,5 hogy tekintélyes lakója volt a bö r
tönépületnek. A m ikor 1943/44  telén  a súlyos bom 
batám adások  m egrendíte tték  a börtön  rendjét, őrei 
B onhoeffer közelében biztonságérzetben  voltak. 
A m ikor a szirénák felüvöltöttek, s a bom bázóköte
lékek az irányt Tegel fölé vették, szinte tolakodtak, 
hogy a lehető  legközelebb legyenek a látszólag oly 
nyugodt fogolyhoz. Egy altiszt, aki B onhoeffert az 
őrszobáról a cellájába kísérte, titokban  a rra  kérte: 
im ádkozzék nyugodt éjszakáért.

Fogolytársaival kapcso latban  m indig azon volt,

hogy ö röm et szerezzen nekik. Pénzt u ta lta to tt ki 
saját vagy szülei kontójáról, hogy egyik-m ásik fiatal 
fogolynak a szükséges jog i tan ácsad ást m egszerez
ze. Így többen  m egm enekedtek  a legrosszabbtól, 
köztük egy olasz, akit első fokon m ár halálra ítéltek. 
M ásokat csak im ádságával segíthetett utolsó útjukon:

A rra a helyre, testvér, m eg yek  veled, 
M eghallom  utolsó  kérésedet:
„Testvér, N apom  ha k ih ú n y  az égen, 
Im á d ko zz  értem !”

Lelki nagyságáról szólnak versei, amelyekből k e t
tő t a M andulaág  c. kö tetem be is b e te ttem .6 D e leg
m egrendítőbb  a M ó zes halála c. 180 soros költe
m énye.7 Ö nm aga lelkigondozója, am ikor a haldokló 
M ózes bibliai je len é t éli át, s általa vigasztalódik 
és kap  lelki tartást. U tolsó sorai:

Im, c se lekszed  vélem  a csodát:
A  k e se rű  m ár édesre vált.

H alál fátylán át m egnézhetem :
N a g y  ünnepre vonul nem zetem .

S  m íg  öröklét sü llyeszt engem  el,
A  n ép  szabad  honba m enetel.

B ü n te tő  s  bocsájtó  H atalom !
E z t a n é p e t szere ttem  nagyon,

H ordtam  terhét és a szégyenét,
S  láttam  üdvét. N é k e m  ez elég!

Tarts föl, fog j meg... M ár botom  lehull... 
K észítsd  sírom, ó  hűséges Úr!

Szén á si Sándor

JEGYZETEK
1. Eberhard Bethge: Dietrich Bonhoeffer. Eine Biographie. Kaiser, Mün
chen. 1983 269kk. l . — 2.Konfírmationspredigt in der Zionskirche am 
Wedding, 12. März 1932. in: Gesammelte Schriften, IV. 44— 5 0 . l. T: I Móz 
32,25— 32. 33,10. — 3. Gesammelte Schriften, V. Seminare, Vorlesunge, 
Predigten. (Finkenwalde, 1935— 39. 363— 413. l . Tanítvány jegyzeteiből 
összeállította: Otto Dudzus.) — 4. V.ö. Thurneysen Ede: Van-e evangéliumi 
gyónás c. traktátusával. Bpest, 1949. Ford.: Jánossy Imre. — 5. Bethge: i. mű, 
950kk. l . — 6. Versek és műfordítások, Bpest, 1986. Az említett versek: 
Istenre hagyatkozás („Von guten Mächten...”) és Ki vagyok én? — 7. Der 
Tod des Mose. Sept. 1944, Tegel. In: Gesammelte Schriften, IV. 613— 
620. l .

Meyer Henrik Emlékére

150 éve szü le te tt a  m ag y aro rszág i b a p tis ta  gyü lekezetek  a lap ító ja

Egy hessen i ném et földm űves családjában, 
1842. augusztus 13-dikán született a m agyarországi 
bap tista  gyülekezetek alapítója, M eyer  Henrik, 
ahogy m agyarosíto tt fo rm ában  írjuk a nevét. A  150 
éves jub ileum  napján, Budakeszin, a m ásodik  fele

ségével, a szintén ném et szárm azású P oelzig  A n
nával közös sírkövüket m egkoszorúzta a M agyar
országi Baptista Egyház elnöke, R é v é sz  Á rpád, a 
B aptista  V ilágszövetség képvisele tében  dr. Viczián 
János  alelnök, M eyer H enrik  által alap íto tt több
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b ap tis ta  gyülekezet képviselője, a M agyarországi 
N ém etek  Szövetségének ügyvezető elnöke és a b u 
dapesti ném et nagykövet. Az alkalm i em lékbizott
ság részéről K iss E m il vezette az ünnepséget, R é
vész Á rpád  elnök Igét h irdetett, és S zeb en i O livér 
m élta tta  M eyer H enrik  érdem eit. K özrem űködött 
egy négyszólam ú énekkar, elsősorban  olyan régi n é 
m et evangélium i énekekkel, am elyeket m ég M eyer 
H enrik  tan íto tt be először B udapesten. A  program  
m agyarul és ném etül zajlott le. K ét nyelven m o n d 
ták  el az Ú r im ádságát, és egy fúvószenei együttes 
két nem zeti him nuszt já tszo tt.

M eyer H enrik  gazdag levéltári anyagot hagyott 
hátra, am it a bap tisták  gondosan  m egőriztek és jó 
részt feldolgoztak. A nyakönyvek, naplók, ké t ön
életrajz, 731 katalogizált levél, M eyer beszédeinek  
vázlatai, könyvei és szem élyi iratai vannak  a N ap 
utcai Történelm i Em lékgyűjtem ényben. Az ad a to 
k at 1967 óta önálló tanu lm ányban  feldolgozták, de 
tudom ányos m inősítésre a m ai napig nem  kerü lhe
te tt sor.

I. K o r a i  d o k u m e n tu m o k  é s  sz ig o rú  
g y ü le k e z e t i  e tik a

A  levéltári anyag értékes részét képezik az anya
könyvek. 1874-től írták  be a baptizált hívők sze
mélyi adatait, lakóhelyüket, családi állapotukat, fog
lalkozásukat és az esetleges gyülekezeti fegyelm e
zésre vonatkozó m egjegyzéseket.

Az első anyakönyv 1890-ig összesen 1911 b ap 
tizálást rögzít. Év elején telt be ez az anyakönyv1. 
Az 1887. augusztus 20-ad ikán  m egnyitott VII. k e 
rületi, W esselényi utcai első bap tis ta  im aház b a p 
tisztérium át korszerűen  alak íto tták  ki. V ízm elegítő 
gázkészülékkel elvileg bárm ikor lehetővé vált a k e 
resztség. G yakorlatilag ezt m indig kom oly vizsgálat 
előzte meg. H a a helyi gyülekezetben nem  valósul
hato tt m eg a vizsgálat, akkor a tagfelvételt M eyer 
H enrik  alkalm ilag behívott hívők előtt bonyolíto tta  
le. A  feleletek elem zése, a szavazási folyam at és 
az egész m eghallgatás n éh a  ó rákat vett igénybe. 
K ornya M ihály és társai ese tében  (8 személy) egy 
teljes éjszakát.

A kik ilyen tagfelvételi m eghallgatáson átestek  
(bár m indig fennállt a veszélye, hogy a je len tkező t 
k ésőbbre  utasítják), soha nem  rosszallo tták  a m ód
szert. Egy évszázaddal később  sokat veszített a tag
felvétel szigorúságából. A kkor k iterjed tek  a k é rd é 
sek a helyes v iselkedésre bizonyos é le thelyzetek
ben, ta rtózkodásra  a káros szenvedélyektől, önm eg
tartóztatásra, bibliai ism eretre  és a m egfontolt dön 
tésre. Példákat M eyer je g y ző k ö n y v e i  tartalm aznak.

A m á so d ik  a n ya kö n yv  szintén 1874-gyel kezdő 
dik2. Felfek te tésé t indokolja egyrészt, hogy az első 
anyakönyv betelt. M ásrészt az ú jabb  körzeti szék
helyek alakulása. A  m ásodik  anyakönyv csak b u 
dapesti és környéki hívőket sorol föl. A nyaköny
veznek m ég N agyszalontán, K ésm árkon, Békésen, 
K iskunhalason és N agyváradon. Az anyakönyvi la
p okat ném etül nyom tatják, és a helyi kezelő nyelv

ism erete a bejegyzésekből rekonstruálható . Ez a 
m ásodik  budapesti anyakönyv 1904-ig foglal m a
gába adatokat. Az első  bap tis ta  p réd ikáto r naplót 
vezetett. 22 éves ko rában  kezdte, 1864-ben, két 
évvel azután, hogy F ronhausen  városkában  család
ja  tagjaival bap tizált3. O tt m arad t a helyi p réd i
kátornál, és asztalos m esterséget tan u lt4. Ú gyneve
zett „rajziskolába” já rt, és elég széles körű  ism ere
tekre te tt szert. A zután  elindult a ném et városokba: 
G iesen-, D arm stadt-, H assenhausen-, M arburg-, 
M aina Frankfurt-, és 1867-ben H am burgba. Ez 
u tóbbi az európai b ap tisták  hídfőállása, falai között 
1834 ó ta  élnek baptisták . Időnként m egszakad  a 
naplóvezetés, m ajd ú jra kezdődik. Füzetei különö
sen 1872-től részletesek. Egy évvel később  M a
gyarországra é rk eze tt3. A  mi hazánk  önkén t válasz
to tt m isszióterülete, ahol a Brit és Külföldi Biblia
tá rsu la t könyvterjesztő jeként (kolporteur) dolgozik, 
az angol cég évkönyve szerin t p ára tlan  szorgalom 
m al és igen kim agasló e redm énnyel5. M eyer a n ap 
lójegyzeteit dolgozta föl részleges önéletrajzában. 
A  rövidebb önéletrajz m indössze négy oldal, talán  
1907 benne az utolsó időpont. E bben  a kéziratban 
sok rövidítést használ. Idő rendben  cím szavakat ír 
vázlatosan6. Ez a rövidebb önéletrajz kulcs a 
hosszabb  m egértéséhez. A hosszabb  sűrűn  gépelve, 
94  oldal te rjedelm ű4. B izonyosan 1910-ben, tehá t 
ném etországi ta rtózkodása  a latt írta. K iolvasásával 
és legépelésével hosszú ideig foglalkozott Szabad i 
F. G usztáv, M eyer egykori m unkatársa, és a Biblia
társu la t volt tisztviselője. Sokat segített vejének, F e
jé r  G yulának  az ira t fo rdításában. A szöveg csak 
töredék, és teljes anyaga ism eretlen. A  nyolcvanas 
évek elején állította össze e sorok szerzője a for
dítás körülbelül 500  cím szavas név- és tárgym uta
tó ját a kronológiával. A  W ahrheitszeuge, a ném et 
b ap tisták  kasseli hetilapja hozza O tto E ckelm ann  
fo ly tatásos beszám olóját M eyer H enrik  önéle tra j
zából. M eyerről az angol lapok a W ahrheitszeuge 
c. ném et újság alapján írtak. 1910 elején a W es
selényi utcai gyülekezet vezetősége tisztes é letjá
radéko t fizetett M eyer H enriknek  és feleségének, 
vállalta lakásuk  k a rb an ta rtásá t és az összeg folyó
sítását külföldi ta rtózkodásuk  ese tén 8. M eyer előbb 
M ajn a — F rankfu rtba  utazott, onnan  v isszatért m ég 
egy budapesti p réd ikáto ri konferenciára, m ajd  tá 
vozva, m ár csak levelezéssel ápolta m agyarországi 
kapcso la ta it9. A  leve lek  á ltalában  biztatóak, de az 
1910-es önéletrajz pesszim isztikus, m egtört és csa
lódott. A  sérelm e tem éntelen . N e csodálkozzunk! 
M eyer végül mégis „hazajön”. M ondhatnánk  az első 
hívásra. É ppen  Szabadi F. G usztáv  ír neki m eghí
vást: "Jö jjö n  haza karácsonyra!” H azatérve többé 
nem  foglalkozik egyházszervezeti ügyekkel, sa ját 
budapesti lakásában  él, és időnként m isszió-úton 
van, a „szabad b ap tisták” gyülekezeteiben hirdeti 
az Igét. Feleségével a Szilágyságban já r, ő tölti be 
a tolm ács szerepét, főleg K ornya M ihály halála u tán  
(1917)19 K ornyával volt a legjobb viszonya. Ő t p ró 
fétai tisz tele tben  részesítette . A  koporsó ja  m ellett, 
B ihardiószegen ta rto tt beszédéből derül ki, hogy 
M eyer hason lóképp  tisztelte a nagy m agyar „pa
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rasz tp ró fé tá t”11. M eyer első  felesége B udapesten, 
1898. augusztus 9-én m eghalt. 1899. jú lius 15-di
kén  feleségül vett m ásodik  asszonyra az első, a h a 
lálos ágyán hívta föl férje figyelmét. "J ó  ápolónőt 
kapsz ben n e”, —  m o n d ta  a haldokló. Poelzig A nna 
sokkal fia ta labb  volt M eyernél. A  férfi k é t házas
ságából nem  szárm azott gyerm ek. E zért M eyer gye
rekeket fogadott, köztük egy török állam polgárságú 
örm ény árvát, te rm észetesen  m agyarokat is. A  fi
úcskákat egyetem i végzettséghez segítette. A  levél
tá rban  m egtalálható  M eyer útlevele, benne a török 
vízum pecsétjével, m ert az árváért szem élyesen u ta 
zott T örökországba12. M eyer H enrik  a bap tis ta  gyü
lekezetek  tanbeli és etika i tisz taságára  szigorúan 
őrködött. N ém elykor ez m ár kínos ap rólékoskodás
nak  tűnik. A  fegyelmi dön tések e t b e írta  anyaköny
veibe. Szinte nincs olyan, akinek ne lenne a neve 
u tán  kizárás m eg újrafelvétel. E lég volt az ellent
m ondás, vagy hazudozás, rosszindulatú  fecsegés, 
károm kodás, vagy neta lán  valam i súlyosabb, ami 
esetleg  törvényszéki e ljárást vont m aga után. Szó
val bekerülni a bap tistákhoz nehéz volt, de kike
rülni nem. Egy kis botlás, m éginkább szándékosság, 
m áris „kizárták” a vétkezőt. A  kizárt tag  bizonyos 
idő  u tán  és feltételek  teljesítésével visszavételt 
nyerhete tt a gyülekezetbe. T alán  kivétel a legsú
lyosabb ese t volt (pl. a házasság törés vétke), de ez, 
az anyakönyvek átvizsgálása nyom án m indössze 
egyszer fo rdu lt e lő13. A  kizárt tag úgy sajnálta  a 
gyülekezeti tagsági jo g  elvesztését, m int akit élete 
legszörnyűbb vesztesége ért. H ibáját tö rek ed e tt 
sürgősen jó v á  tenni. N yilvánosan beism erte, külö
nösen  az, akit becsap o tt az alkohol, szán ta-bánta  
tettét. M eyer a teljes absztinenciát ajánlotta, ő m a
ga is antialkoholista volt. N em  tű rték  a családi p e r
patvart. Egy asszony kizártak, m ert károm kodott, 
egy férfit, m ert m egütötte  a feleségét. Á ltalában  
nem  volt zűrzavar a hívő családoknál. B ékét sugallt 
a n ap o n ta  két-három szori családi áhitat, a főétke
zések előtt, vagy után. A p réd ikáto r lá togatta  a csa
ládokat, nem  annyira a m orális elvárások ellenőr
zésére, inkább  a hitbeli szilárdság gondozására. H u
m án körülm ényeket is figyelt. Segítette a rossz 
anyagi viszonyok közé kerülőket, v igasztalta a szo
m orúakat, tö rődö tt a betegekkel. M eyer nem  gyó
gyító csodadok to rkén t v iselkedett, h itben  erősítette  
az em bereket. M eglátogatta  a szenvedőket és vi
gasztalta  őket. Az, aki o rvost nevelt, soha  nem  volt 
felelőtlen sarlatán , ápolónő felesége korszerű, jó  ta 
nácsokat adott, külön gondot fordítva a nők  spe
ciális ügyeire. A b ap tista  p réd ikáto r nem  volt senki 
szám ára elviselhetetlen erkölcscsősz, hanem  bölcs, 
tapasztalt, igazi lelki tanácsadó . A kkor m ég nem  
voltak pszichológusok, de ha  le ttek  volna, a hívei 
akkor sem  já rta k  volna m ásokhoz tanácsokért. 
M eyerék a Biblia fényében a leg jobbat ad ták  m in
denkinek. A  m últ század végén sokakban  fölvető
dö tt a kérdés, látva a hívők rendkívül gyors növe
kedését: H ogyan nyerik m eg az em bereket, ennyire 
tö m eg esen ?14 A  válasz nagyon egyszerű. Az em 
berek  vágyakoztak ta rta lm asabb  élet u tán. A  Szent
írásban  és a gyülekezetekben m egtalálták.

II. K o r a i n é z e te k ,  n é m e t  h itv a llá s i ir a to k  
a la p já n

A  hazai bap tis ta  m isszió szellem i irányítása 
H am burg  és Johann G erhard O ncken. A  korai b ib
liai alapelveket az általa terjesz te tt ira tokban  talál
hatjuk. E zért tanulm ányozzunk e fejezetben két 
ham burgi iratot. Az első  szim bolikai ira to t az egyik 
ham burgi teológiai tanár, G eissler M óric  u táni for
d ításban  kap tuk  keze inkhez15. A  benne lévő hitelvi 
nézeteket a következők szerin t összegezzük:

A  bap tisták  h isznek a Szentírás ó- és újszövet
ségi irataiban, m int Isten  Igéjében. A Biblia hit dol
gában  a legfőbb tekintély (2Tim 3, 15— 17).

H isznek Istenben, az egyedül igaz és három -egy 
isteni szem élyben, az A tyában, F iúban  és Szentié
lekben.

Hiszik, hogy Isten  terem tette  az em bert, de az 
em ber bűnesete  folytán k ikerült Isten  kegyelm éből. 
Isten  szereti a szerencsétlen , félrevezetett bűnösö
ket, azért küldte egyszülött fiát, Jézus K risztust e 
világra (Jn 3, 16).

Az em ber csak Jézus K risztus által igazulhat 
meg, és lehet része Isten  kegyelm ének (Zsid 7, 25). 
A  legnagyobb bűnös is m egm enthető, élő hit által 
(Jn 6, 37).

Az újjászü letett hívők kötelessége új é le te t élni, 
jó t  cselekedni, szorgalm asan tö rekedn i a szen t élet
re. M indazáltal Isten  hatalm ából, hit által van  ü d 
vösség (Zsid 12, 14).

H isznek Jézus K risztus eljövetelében, az örök üd
vösségben és az örök kárhozatban . Az üdvösség 
Istentől van, a kárhozat viszont az em ber h ibájából 
(2Kor 5, 10; M t 25, 46).

H isznek két kegyelm i eszközben, ami a k eresz t
ség  (Mt 3, 6 — 8) és az ú rvacsora (1K or 11, 2 3 — 
26). M indkettő  az Ú r Jézus K risztus parancsa. Eze
ken  em beri elképzelések szerint változtatni nem  
szabad. V iszont „veszedelm es tévedés" azt hinni, 
hogy a keresztség  vagy az úrvacsora  önm agában 
„bűvös erejével" k ibékítheti Isten t az em berrel.

A  kis füzetben M eyer H enrik  közzé te tte  a ném et 
hívők iden titásá t bem utató  iratot, benne a hitval
lást, a szervezeti felépítm ényt és a felekezet váz
latos tö rténelm ét az apostoli időktől, az egyház
atyáktól kezdve az eretnekm ozgalm ak ü ldöz te tése
in át a legújabb korig. M eyer a füzetet állítólag el
kü ld te  a m agyar parlam en t valam ennyi tagjának.

H am burgban, 1834. április 23-dikán, az am erikai 
teológiai tanár, B arnas Sears a hé t bem eríte tt új 
hívővel egy hitvallást fogad ta to tt el, am ikor J. G. 
O ncken t p réd ikáto rukká avatta. „Egyhangúan elha
tároztuk, hogy átvesszük ezeket a té te leke t”,... ve
te tték  föl jegyzőkönyvükbe16.

A  ham burgi hitvallási iratokon  kívül, a m últ szá
zad utolsó negyedében  m agyarul is ad tak  ki egy 
baptista hitvallást. K iadója a „baptista  hitközség, 
B udapest, VII. H ársfa  u. 3 3 ”. A szöveg tartalm ilag 
G eissler füzetéhez hasonló.

A  korai bap tisták  bibliai alapelveit valószínűleg 
egyeztették  az akkor m ár m utatkozó rivális csoport
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t al. C sak  ez m agyarázza a „baptista h itk ö zsé g ” k i
fejezést, a szerzőre, a ford ítóra  és az eredeti irat 
cím ére utaló adatok  e lm aradását, az előzm ények 
ism erte tésének  h ián y á t17. T alán  jo b b n ak  lá tták  a 
tekintélyesek kölcsönös m ellőzését.

A  „keresztelt k e re sz ty é n ” kifejezés szokatlan. A 
ném et „getauften C hristen” szószerinti fordítása, 
amivel a korabeli ném et b ap tista  irodalom ban ta 
lálkozhatunk. A  cím irat m ásik sa játossága a kiadó, 
m int „baptista h itkö zség ”. A  k isbetűk  ta lán  jelzik, 
hogy m ég nem  bejegyzett jogi személy. 1906-tól 
létezett a B aptista Hitközség, de C sopják A ttila  és 
U dvarnoki A n d rá s  e lism ert szövetségéhez ta rto 
zott. A  H ársfa  utcai (W esselényi utcai) b ap tista  h it
község nem  létezett, legfeljebb a kiadói egyik cso
p o rt szándékában  állt a léte, így ez is az esetleges 
egyeztetés jele. Egyeztető együttm űködést az idő 
elképzelhetővé tesz. A kkor nagy erőfeszítéseket 
te ttek  a nézeteltérések  kiküszöbölésére. A  század 
vég rem ényt ad o tt a több  nyelvű vezetők közötti 
m egbékélésre.

N éhány  ajánlott k ö n y v  cím e  o lvasható a h á tla 
pon, de szerzők nélkül. E ddig nem  bukkan tunk  a 
k iadványokra, teh á t a szerzők kilétére sem  követ
keztethetünk , akik a H ársfa  utcai hitközség m ögött 
á llnak17.

A fo rd ító  szintén anonim . M űvelt, választékos 
stílusú em ber. Jó l ism eri a korabeli m agyar nyelvet, 
ta lán  latinul is tud, de ném etül feltétlenül. Ebből 
veszi át a 10. cikkelyébe a „presbyter” és a „diakon” 
ném et írásm ódot.

1. C ikkely: A z  Isten  Igéjéről
A hittétel kinyilvánítja: A  Biblia Isten szava, és Is

ten  m egism erésének  egyetlen forrása. Felsorolja  a 
Szentírás 66 könyvét, K ároli m agyar fo rd ítása  so r
rendjében , nem  a ném et so rrendben . Kijelenti, hogy 
a Szentírást „valósággal a Szentlélek ih lette”, és el
sőként a „teljes írás” kifejezést idézi 2Tim  3, 16-ból.

2. C ikkely: Istenrő l
H isszük, hogy csak egy, élő és örökkévaló, igaz 

Isten  van, az Atya, Fiú és Szentlélek. T anítja m ind
három  örökké való Istenségét, a Szent-H árom ság 
egy voltát, és a Szentlélek isteni létét.

3. C ikkely: A  bűnről
A cikkely első kijelentése, hogy az em ber Isten  

terem tm énye. Az Ő  képére, h ibátlan  és jó  te rem t
mény. Isten  képessé  te tte  a szem élyes bo ldogulás
ra. A sá tán  becsap ta  az em bert. A  bűnbe ese tt 
Á dám tól m indenki bűnre hajlam os, jó  cse lekede
tekre kép telen  term észetet örökölt.

4. C ikkely: A  m egváltásról
Jézus K risztusban adott Isten megváltót és engesz

telő á ldozatot az em ber m egm entésére. A  cikkely
krisztológiai jellegű. Beszél Jézus Krisztus örök isteni
és em beri term észetének  egységéről, valóságos em 
beri lélekről és em beri testrő l; tökéletes, tiszta je l
lemről. „M unkás engedelm esség”-ről nyilatkozik, és
hangsúlyozza Jézus K risztus bűntelenségét. Á rta t

lan szenvedésével szerzett engesztelést. F eltám adt 
és elküldte a Szentlelket, m ost pedig  m int főpap, 
esedezik értünk, helyet készít nekünk a m ennyben.

5. C ikkely: E lválasztás az üdvösségre
Bár Isten  m indenkinek felkínálja az üdvösséget, 

azt csak azok a bűnösök  fogadják el, akiket könyö
rülő szerete te  elválaszto tt (A pCsel 13, 48). A  bibliai 
választék és a hittétel szövegezése a kálvini p re 
desztinációval több  tek in te tben  rokonságot m utat. 
Az örök életre és a kárhoza tra  vonatkozó, kettős 
p redesztináció t azonban nem  találjuk a tanításban.

6. C ikkely: K egyelm i e szkö zö k  és sorrendjük
A kegyelm i eszközöket sa já tosan  sorolja föl: Ige,

keresztség, úrvacsora, szen tek  közössége, m int „leg
kiválóbb” (1Kor 10, 17), és az im ádság  (Lk 3, 21).

7. C ikkely: A  bűnös m eg térése  Isten  Igéje által
Az Ige ébresztgeti az em bert bűnei m ély álmából,

hogy azokat beism erje, „szívből m egbánja”, K risz
tushoz m eneküljön. Az em ber „változása kizárólag 
a Szentlélek m űve”. Ő hozza létre „a K risztusban 
való élő h ite t” (Ef 2, 8).

8. C ikkely: A  baptizm a
A  füzetben a cikkely címe eredetileg: „A szent ke

resztség”. C sakhogy a m últ század ó ta  ezt a kifeje
zést a b ap tisták  teljesen  elvetették. Mivel m agyarul 
olyan egyértelm ű és sajá t kifejezés a baptizm ára 
nincs, m int a ném etben  (die Taufe), vagy az angol
ban  (baptism). E zért szívesebben  használják  a görög 
szót, hiszen ez a nevüket idézi, vagy a „bem erí
tés/a lám erítés” változatot. E ke ttő  azonban csak a 
baptizm a kivitelezésére és nem  a lényegére utal.

A  h ittétel azt írja le pontosan, am it ebben  a te 
k in te tben  a bap tis ta  hívők vallanak és gyakorolnak. 
Aki m egtért, hisz és új éle tben  kíván járni, azt az 
Atya, Fiú és Szentlélek nevében  egyszer víz alá 
m erítik és „kiem elik”. A  baptizm a ünnepélyes nyi
latkozat, hogy Isten  gyerm eke lem osta bűneit, el 
van pecsételve. A  baptizm a a Szentlélek által van, 
az engedelm esség  je le  és egyszeri. E hhez hozzáfűzi: 
„Épp ezért felette fontos, hogy a cselekm ény h e 
lyesen tö rtén jék”. T öbb bibliai idézettel erősíti, 
hogy a keresz tség  az engedelm esség jele.

A  bap tisták  nem  tartják  m agukat „ú jrakereszte
lők”-nek, mivel a h iten  alapuló, bem erítéssel kivi
telezett bap tizm át tekin tik  kizárólag érvényesnek. 
„Épp ezért fon tos” a „kegyelmi eszköz” újszövetségi 
értelm ezése.

9. C ikkely: A z  úrvacsora
Az úrvacsora  fogalm át ném etül ötféleképp fejez

hetik  ki (das A bendm ahl, das B rotbrechen, die E u
charistie, das H errenm ahl, die Kommunion). M a
gyarul is, ha  követjük az idegen  szavakat. Így te tt 
a fordító  is, am ikor az eredetileg  alkalm azott „szent 
vacsora” (heiliges A bendm ahl) ford ítást választotta. 
Ez azonban m indkét nyelvben m eglehetősen régies.

A  hitvallás hangsúlyozza, hogy az ú rvacsora  ke
gyelmi eszköz, K risztus rendelte  el, ké t szín a latt kell
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kiszolgáltatnunk, és a hívők h ité t erősíti. Ú rvacsorai 
program , hogy az Ú r eljöveteléig h irdessük  a halálát. 
Végül nagyon jellem zően így ír: „Az úri szent vacso
ra  kizárólag azoké, akik Istennek  m egtérítő  kegyel
m e által, az ő tu lajdonaivá lettek, és a szen t k e resz t
ségben részesü ltek” (1K or 10,16— 18).

M eyer idejében  ez jellem ző gyakorlat. Ú rvacsora- 
vétel előtt a bem eríte tt tagok előre ü ltek  a gyüleke
zetekben, elkülönülve a „törekvőktől” és a „barátko- 
zóktól”. E setleg  ki is kü ld ték  az istentiszteletükről 
azokat, a fegyelmileg eltiltottakkal együtt. M indez 
n em csak  az o rto d o x  kálv in izm ussal, h an em  a gö
rög liturgiával is rokon („K atekum enek távozzatok!”

10. C ikkely: A z  Úr g yü lekeze te
„A keresz tség  által felvétetünk K risztusnak e föl

dön létező gyülekezetébe”. Így rendelkeztek  Jézus 
K risztus és az apostolai. A hívő nem  m aradha t 
egyedül, össze kell kapcso lódnia  Isten  házában  lévő 
valam ennyi „élő kővel”.

A  tizedik h ittétel alpon tokra  oszlik: G yülekezeti 
hivatalok: Fő, Jézus Krisztus. Tagok, vének, szolgák, 
akiket kézrátétel és im ádság  által kirendeltek .

„A vének és tan ítók  között nincs rangfokozat. A 
püspök és a p resb ite r sem  képez rango t”. A  b ap 
tisták  is „klérus nélküli egyház”. A  hittétel a teoló
giai m űveltségről így nyilatkozik: A  tudom ányos is
m eret „kívánatos”, de „nem m últhatatlan”. A ké
pesség  és a m egfelelő m agatartás viszont „követel
m ény”. P réd ikátorokró l van szó, de nincs lelkészről, 
sem  lelkipásztorról. E lképzelhetőnek ta rtja  az irat, 
hogy a vén és a tan ító  „külön kerese tte l” ren d e l
kezzék, vagyis lehetséges a főállású és az illetm ény 
nélkül szolgáló igehirdető.

A  szolgák a gyülekezet diakónusai. R ájuk van bíz
va a gyülekezet anyagi ügykezelése (A pCsel 6, 1 -4).

Ezután a tagok kötelességeiről van szó: Szeretet 
gyakorlása, ú rvacsorázás joga, hűség, szavazás, köz
rem űködés új tagok fölvételénél. Az etikai kifogás 
alá eső fegyelm i felelősségrevonás alá kerül. Két 
fokozatot ism er a hitvallás: A  „szeretetteljes in tést” 
és a kizárást. A  kizárt újrafelvehető, ha  bevallja 
bűneit. Ú jrafelvételét szavazással döntik  el.

11. C ikkely: A  szen tségrő l
Enélkül „nem látja m eg senki az U ra t”. A szen t

ség bizonyítja az em berben  a bűn  uralm a m egszű
nését, a Szentlélek és Isten  kegyelm i m űvének fo
lyam atos jelenlétét.

12. C ikkely: A z  ó szövetség i törvény
Bár az újszövetségi kegyelem  alatt él a hívő, Jé 

zus K risztussal a sínai törvényt is tek in te tbe  kell 
vennie, mivel az fékezi m eg az em ber „vad, féktelen 
szenvedélyeit”, vezérel a bűnök felism eréséhez, és 
m egvilágosítja az ú jjászü letteket”.

Ennél a cikkelynél egyetlen alpont a szom bat 
m egünneplése. Ez a T ízparancso lat 4. követelm é
nye. Szabatosabban , „a hé t nap jainak  egyikét” kell 
m unkaszünette l ünnepelnünk, és ez „a hétnek  első 
n ap ja” (A pCsel 20, 7) is lehet, m int „keresztyén 
szom bat”. (Jn 20, 19-ből kiem eli a hitvallás, hogy

a zsidó szám ítás szerinti „nyolcad n ap ra” kifejezés 
rendszerességet sejte t (Jn 20, 26). A bap tis ta  gyü
lekezet „az Ú r nap ja  m egszentelését követeli” a tá r
sadalom tól.

Az elég harcias kiállást a kor m egérteti velünk. 
Sok m unkahelyen voltak ilyen feliratok: „Aki va
sárnap  nem  jö n  dolgozni, hétfőn se jöjjön!” Burkolt 
fenyegetés volt, hogy elveszti az állását. M eyerék 
ezért küzdö ttek  a vasárnap i m unkaszünetért, h i
szen a köteles m unka elvonta a m unkást tőlük.

13. C ikkely: A  házaság
A házasság  intézm ényét Isten  szerezte. C élja a 

férfi és a nő  u tódok gondozására  irányuló kö te le
zettségének  teljesítése. Idézi a hittétel a h ázastá r
sak  egym ásrautaltságát, a kölcsönös segítségnyúj
tást, tiltja a válást, de „az árta tlan  fél” ú jraházaso
d ásá t „m egengedhetőnek” ta rtja  M t 1 9 ,9 ;  1Kor 
7,12 13. és 15 alapján.

A  cikkely hoz egy olyan házassági követelm ényt 
is, am it nem  m indenki ta rto tt be: „Azt tartjuk, hogy 
a keresztyének  egyedül hívőkkel léphetnek  házas
ságra”, vagyis felekezeten  belül volt szabad  háza
sodni (Józsué 2 3 ,1 2 — 13).

A  hittétel polgári és egyházi házasságot tart 
szükségesnek, és á ltalában  a törvények tiszteletét.

14. C ikkely: A  polgári ren d
A  hitvallás az állam, a hatalom , a hatóság  és a 

törvények példás tiszteletét várja el a gyülekezet 
tagjaitól.

E rre  vonatkozik R m  1 3 ,1 - 2 .  Elítéli az esküsze
gést, de a törvényszék előtti ünnepélyes eskü t nem  
tiltja, olyankor az eskü  „rendkívüli im a”. A  „hadi 
szolgálatot” is kö telességnek  tartja  a hitvallás. Az 
Ú jszövetségben vannak  követelm ények a k a tonák 
kal szem ben, de nem  olvasható u tasítás a k a to n a 
ság intézm ényének m egszüntetéséről. Az is benn  
van a füzetben, hogy „hit alap ján” nem  lehet senkit 
eltiltani közhivatal gyakorlásától (Fil 4 ,2 2 ) .

Ilyen cikkely h á tte réb en  általában  korm ányzati 
igények szoktak m eghúzódni. Ez indokolhatja  az 
éles e lhatáro lódást m ás pacifista felekezettől, amely 
tiltja az esküvést, a fegyverfogást, és szorgalm azza 
a ta rtózkodást a politikai szerepek vállalásától.

15. C ikkely: V égső  dolgok
Ez a cikkely említi Jézus K risztus v isszajövete

lébe v e te tt egyetem es keresztyén hitet. Ez lesz a 
„m egváltás m űvének koronája”. A  vőlegény érkezik 
m enyasszonyához, az A nyaszentegyházhoz. M a a 
bap tisták  élesen tiltakoznának e kifejezés ellen. A 
hitcikkelybe bekerü l a fe ltám adásba  vetett hit. D i
csőségben, rom olhatatlanságban  és „ testben” tám a
dunk föl. A feltám adást a végítélet követi. Jézus 
K risztus megítéli az isten te leneket és örök kárho 
za tra  veti őket. H isz az em ber élete u táni üdvös
ségben. A  földi é letet követően a halál lezárja a 
kárhozatból üdvösségre  vezető utat.

A  hitvallás a Je lenések  utolsó verseiből idézve 
fejeződik be: „Bizony ham ar eljövök! Ám en. Jöjj 
U ram  Jézus!”17
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A  „keresztelt keresztyének” h itvallása több  te 
k in te tben  hasonló  a „Svájci T estvérek” (anabap tis
ták  egyik ága), 1527-ben elfogadott Schleitheim i 
H itvallásához. Ez a „történelm i egyházak” hitvallá
sával teh á t egykorú.

III. M e y e r  s z e m é ly e  k ö r ü li  v itá k

Ú gy tűnik, nem csak  M eyer H enriknek, a köve
tő inek is ak ad t bőven problém ája, de m ég annak 
is, aki b á to rkodo tt foglalkozni velük. Az idén, hogy 
m ásfél évszázada van világrajövetelének, a hagya
ték  tudom ányos feldolgozása fölött 32 év van 
e lte lőben , szűnn i kezd  a szem élye körüli v ita  a 
b ap tis ta  egyházon belül. Az em lékezés jegyében  a 
teológiai irodalom  és az egyházi sajtó  szívélyeseb
ben érdeklődik, m int eddig  valaha. Angol és ném et 
publikációk után, itthon kezd illő tiszteletben  ré 
szesülni M eyer H enrik, „az e lső  m agyarországi bap
tista p réd iká to r”.

Ezt a cím et ő m aga választotta, b ár u tódai —  
alkalm azkodva a hazai p ro testáns szóhasználathoz 
—  az egyházi em bereket „lelkipásztor”-nak neve
zik, és a néhány  évtizede m ég elvetett „nagy-” és 
„főtiszteletű” cím is m ind  gyakoribb. E lm aradozik 
a régebbi„testvér”. A nnál is inkább, mivel a nyugati 
világnyelvekből ez m ár rég  eltűnt, helyet adva a 
„nagytiszteletű” (Reverend), vagy esetleg  a „lelkész” 
(Pastor) címnek. M ég a szlovák h ívők között is szin
te kötelező a „lelkész” (kazatel) és alig hallható  a 
„testvér” (brat). Ezek m ögött lényeges alapelvi vál
tozások húzódnak  meg. T alán  e lsősorban  a teoló
giai végzettség ügye. A  régi p réd ikáto rok  legfeljebb 
néhány  hónapos kurzusokon, esetleg  négy éves sze
m inárium ban sajá títo tták  el, de is tenáldo tta  te h e t
ségek voltak, és elégedettek  egyszerű titulákkal. 
Egyéniséggé nem  az iskola, hanem  az égi karizm a  
fo rm álta  őket, b á r  ennek  is m ás tarta lm a volt, m int 
m a van. A „prédikátorok” Isten  Igéjének h ird e té 
sére és a lelkek m egm entésére  ösztönzést epesztő  
vágyból kaptak.

M eyer szem élye körüli v itákban  term észetesen  
nem  a p réd ikáto rság  volt a fő kifogás, sokkal in
kább  az elsőbbség. P esten  ugyanis m ár 1846 m á
ju sa  ó ta  vannak  baptisták . E nnek  a budavári evan 
gélikus lelkész, Bauhofer G yörgy G yula em lék
ira tában  nyom a v a n 18, de vannak  adatok  a Pesti 
K erületi H adb íróság  aktái között is. R o ttm a yer  Já 
n os  asztalos m űhelyében egy néhány  iparos jö tt 
össze é jszakánkén t im ádkozni. A  szabadságharc 
u tán  az osztrák  ren d ő rség  ezt rossz néven vette, 
elhurcolta és k ihallgatta őket. Úgy tűnik, volt egy 
m ásik „szabadegyházi” felekezet. H íveiket „Krisztus 
kö v e tő in e k ” nevezték. E llenük szigorúbb ítéletet 
hoztak a hadbírók, b ár éle tüket kím élték. E lkoboz
ták  könyveiket, pénzüket, bö rtönbe csukták  a fér
fiakat, ső t m ég asszonyokat is m egvesszőztettek  a 
h írhed t B ach-huszárok19.

H a teh á t R ottm ayer Ján o s idejében  létezett b ap 
tista  gyülekezet P esten  —  és ez az angol iroda
lom ban, úti beszám olóként m egjelent —  akkor nem

M eyer az első. U gyanaz az angol ú jság20 az 1848-as 
taglétszám ot 9 főre becsüli. Elképzelhető, hogy több 
ségük H am burgból jö tt, és átm eneti vendég  Pesten. 
R ottm ayer 1866-ban  K olozsvárra költözött, távozá
sával pedig  m egszűnt a gyülekezet a D una partján . 
Egyik tag, Vojka János  elm ent Skóciába. Írt később  
egy visszaem lékezést, am iben az osztrák  elnyom ás
nak  tu lajdonítja  a pestiek  szétszóródását. Az erről 
szóló G lasgow -i m issziós beszám olót a pesti 1846 
és 1894 közötti esem ényekről dr. M észáros Kálm án 
dékán  hozta m agával Skóciából21. V annak  m ég hal
vány nyom ok 1877-ig egy bib liaterjesztő  házasp ár
ról, N o v á k  A n ta lró l és feleségéről. Ő k  azonban  az 
A lföld keleti perem én  és E rdélyben  dolgoztak. Am i
kor M eyer O roszországba u tazo tt a D unán, ta lán  ta 
lálkozott P esten  egy hívővel, R ottm ayer egykori ko r
társai közül, aki később  segített neki első gyülekeze
ti hely iségének berendezésében  (Hornung...). 1869- 
ben  azonban nem  talált M eyer gyülekezetet főváro
sunkban. A  budapesti b ap tista  gyülekezet a lap ításá
nak  é rdem ét nem  lehet tőle elv itatn i22.

Ő m aga kezdte a b ib liaterjesztést, a tá rsu la t év
könyve szerin t „nagy szorgalom m al”5. P ro testáns 
hitvalló gyülekezetet  lá togato tt (a Skót M issziót)23. 
Ó budán , P esten  és Ú jpesten  egyéni m isszióm unkát 
kezdett. V asárnap i iskoláját 200  gyerm ek látogatta, 
és az ő révükön ism erkedett m eg az első négy m eg
térővei, akiket Budán, a Lukács fürdőben, 1874. 
decem ber 27-én  bap tizált24.

A  p réd iká to r n é m e t  em ber volt. M aga az ország 
és a lakosság  ezt a nyelvet tek in te tte  az általános 
kom m unikáció eszközének. A m ikor a m ai körú t 
m entén  a kerü letek  nevét, ső t szám ozási so rrend jé t 
figyelem be vesszük, m eglepődünk azon, hogy a b é 
csi városneveket találjuk m agyarul: T erézváros, E r
zsébetváros, Józsefváros, Ferencváros. (A bécsi sör
gyár a X. kerü le tben  van, csak  nem  Kőbányán.) A 
pesti u tcák  név táb láit ném etü l írták, M eyer H enrik  
idejében. M iért tanu lt volna m eg M eyer m agyarul?

A  ném et nyelvű p réd iká lást k ívánta kizárólagos
sá tenni a W esselényi u tcában, mivel csak jóval 
később  m entek  oda olyanok, akik nem  érte ttek  
m ásként. Azzal pedig, hogy a gyülekezetekben b á r
ki m egtanulhato tt ném etül, m égpedig irodalm i szín
vonalon, nem  ném etesíten i akart —  ahogy őt pesti 
újságírók rágalm azták25 — , csak lehetőséget biz
tosíto tt az em bereknek  nyelvtanulásra. Szintén így 
tesz egy mai b ap tista  gyülekezet, ahol m ost angol 
nyelvoktatás van, ingyenesen.

Ezzel szem ben történelm i szükségszerűség volt, 
és jogos a m agyar b ap tis ták  önállósulási szervez
kedése  T ahitó tfalun és B udapesten. A  törvényes 
elism ertetés, a teológiai ok ta tás rendszeresítése, a 
m agyar igehirdetés és a m agyar felekezeti sajtó  lé
tesítése  éppenúgy. M indez a fejlődés szolgálatában 
állt, nem  is lehet ellene elfogadható érveket felhoz
ni. A sajnálatos történelm i körülm ény az volt, hogy 
a hívőket ké t csoportra  szakították, nem zeti é rd e 
kek  ütköztetésével, M eyer szövetségéhez, a „sza
b ad  bap tistákhoz” m agyar és m ás nem zetiségűek 
egyaránt tartozhattak .

A  bap tis ta  hívők körében, a m últ század végén
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egyre e rősödő  nem zetiségi vita, a VIII. kerü le tben  
önálló m agyar g yü lekeze t m egalakulásához  vezetett. 
M eyer az ellene felhozott nem zetiségi kritika indo
kolatlanságát azzal bizonyította, hogy ő is lé treho 
zott egy VIII. kerületi m agyar gyülekezetét. Ez volt 
az úgynevezett „harm adik budapesti bap tis ta  gyüle
kezet”, am elynek a lap ítása  idejéről m egoszlik a tra 
díció. A  VIII. József u tcában  1946-ban ta rto ttak  elő
ször ötven éves ju b ileu m o t18, 1896-ra tekintettel. 
H aladva az idővel, az alapítás éve m ódosult. Volt, 
aki 1893-ra te tte  (ez kissé erőltetett), m ás 1894-re 
(ez a legvalószínűbb). Az im aház épülete a Jó zse f u t
cában  1914 ó ta  áll. A kkor a kiskőrösi Baranyai Já
n os  volt a préd ikátoruk . A Jó zse f utcai gyülekezet
ben  m indig m agyarul beszéltek, és ez a tény  a nyelv
használati p roblém át kielégítően feloldotta.

A  vita azonban nem  szűnt meg, sőt a „m agyar szö
vetség” létrejö ttével egyre mélyült, m ígnem  1905- 
ben  szakadássá  erősödött. Az állam i elism erés  
ügyében M eyer H enrik  aggódott a hatósági beav a t
kozás veszélyétől. A  gyülekezetek önrendelkezési 
jo g á t véd te26 . Ellenezte az ezzel já ró  centralizálást.

Sokszor fölhozták ellene, hogy ellenzi a teológiai 
tanulást. A lapos elem zés ebben  sem  ta rtja  őt el
m arasztalhatónak. T öbbeket H am burgba küldött 
teológiai szem inárium ba, a költségeikről gondos
kodva. A  Felvidékről egy szlovák, Bácskából egy 
ném et és B udapestrő l két m agyar fiatalt. Ő m aga 
is elm ent egy rövid tanfolyam ra, negyven éves kora 
után, ső t az első hazai bibliaiskolán tan ítást vállalt.

N yilvánvaló je le i vannak  M eyer b ékesze re tő  te r
m észetének. T öbb k ísérle te t te tt a viták m egszün
te tésére , és ez n éh a  eredm énnyel kecsegtetett. 
A m ikor a k ilátások  egyre inkább  elhalványultak, 
1905 u tán  hajlandó volt visszavonulni26. A  W es
selényi u tcában  P reuss Lajos  szem élyében új p ré 
d ikátort hívtak, de azt követően a zűrzavar nem  
csendesük , inkább  fokozódott.

M eyer H enrikben  isteni elhívás m űködött. Bizo
nyítéka az, hogy halála évében 27 000  gyülekezeti 
tagot ta rto ttak  nyilván az országban. A  m isszió ex
panziója a huszadik  század elején m ég az európai 
bap tisták  vezetőit is m eglepte. A  hazánkban  ta 
pasztalható  nagy fellendülés m égsem  jellem ezhető  
kizárólag statisztikai szám okkal, hiszen nincs 
m ennyiségi m utató ja  a kegyesség hasznának , am i
kor egy bűnöző m egváltozik. Új életével a tá rsa d a 
lom  értékes tagjává válik.

A  szerveze ti egység  azonban csak M eyer H enrik  
halála (1919. m árcius 4.) u tán  jö tt létre, 1920 
őszén2 '. Isten  m egáldotta  a békességet, az össze
fogást és a huszas években, Szabolcsban és N yír
ségben  ado tt m ég egy éb redési időszakot. M intha 
fe ltám adtak  volna a „régi m agyarok”, M eyer, K or
nya és társaik.

Egy m ai m agyar állam polgár szem ében különö
sen értékelhető  M eyer H enrik  egyházépítő m unká
jából, hogy a D una m entén  élő többféle nem zetiség 
Jézus K risztus evangélium a által összefogott egy 
szövetségben. Testvéri egyetértésben  összefértek  
m agyarok, ném etek, rom ánok, szlovákok, horvátok 
és m ás szlávok. Példás volt köztük a szeretet. N em 

zeti nyelven h irdették  és olvasták Isten  Igéjét, se 
g ítették  egym ást. Közös dolgokban m uta ttak  szét
húzást, pártoskodást. M ég az is elm ondható, hogy 
az állami elism erés körüli vita hevében sem  feled
keztek m eg közös akciókról, de legkevésbé sem  a 
m isszióm unkáról. Igaz, hogy ebben M eyer H enri
ken  kívül m ásoknak  is vannak  elévülhetetlen  ér
demeik.

S zeb en i O livér
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küldte meg. — 21. A Voice from Hungary. A short account of Mission work 
carried on by the Batists in Hungary from the year 1846 to 1894 by John 
Woyka. Glasgow (ford.: Sz.O.) 8-9. oldal. — 22. Novák Antal az első anya
könyvben a feleségével 4., 5. tétel. Meyer a hosszabb önéletr.-ban ír róluk
33., 4, és 52. old. — 23. Meyer térj. önéletrajza 29., 31., 32. oldal. — 24. 
U.ott, 28., 29., 30., 51. old. Az első négy megtérő adatai Meyer I. anyakönyv
12., 13., 14., 15. tétel.— 25. Pesti Hírlap, 1887. aug. 20. sz. és 1905. ápr. 21-i 
szám. — 26. Meyer hosszabb önéletr. A szakadásról 85-86., visszavonulá
sáról a 79. oldalon. — 27. Békehírnök, 1919. évf., 62. old. Meyer halála. Az 
egyesülés előkészületei 1920 nyarán kezdődtek. Az egyesülési konferencia 
1920. szept. 1-3-án volt Budapesten.
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A „Vojka-kutatás”, további eredményei
Vojka  János —  az első m agyarországi bap tisták  

egyike —  é le ttö rténe té t és m unkásságát a szerző 
ism ertette  m ár három  nagyobb m unkájában. (Em 
léklapok 3. 1972. 58-611, Theologiai Szemle 1980. 
293-299 . oldal2, valam int B aptista N ap tá r 1984. 
200-204. o ldal3 az addig  fellelhető adatok  alapján. 
De V ojka János alig huszonnéhány  évesen eltűnt 
Pécsről és a skóciai G lasgow -ban te lepedett le, éle
te  további szakaszáról csak keveset tudunk.

A  közel m ásfél évszázados történelm i háttérre l 
rendelkező  M agyarországi B aptista Egyház a ju b i
leum ához közeledve (1996) történelm i gyökereit 
keresve, ku ta tja  az ú ttö rő  elsők élete és m u n k ás
sága eddig  hom ályába vesző, felfedezetlen részeit.

A  ku tató  szám ára az ism eretlen  m indig vonzó. 
Ezért k ereste  évtizedek ó ta  V ojka János utódait. 
M egszólítottunk m inden skóciai b ap tista  vezetőt, 
aki itt já rt, például 1971-ben  dr. A. M acrae  fő tit
kárt, aki m int az E. B. F. elnöke, a MBE 125. ju 
bileum i ünnepen  vendégünk volt. N em zetközi kon 
ferenciákon m ásokat is kérdeztünk. L egutóbb 
1984-ben glasgow-i Skót B aptista Teológia igazga
tó ja volt vendégünk, de a V ojka-utódok hollétére 
fény nem  derült. Végül egy 1956-ban hazánkat el
hagyó fiatalem ber, aki A ngliában ju to tt hitre és lett 
b ap tista  hívővé —  Csapiár Jó zse f testvér —  lett 
a segítségünkre, aki 1986-ban nyom ra ju to tt, és 
m egtalálta G lasgow -ban „W oyka J. és u tódai” céget, 
s benne a dédunoka S tuart W oykát.4

A  korábbi ku tatásokból ism ert, hogy 146 éve 
(1846) érkeztek  haza H am burgból azok a m agyar 
b ap tista  fiatalok —  R ottm ayer Ján o s (1818-1901), 
M arschall Jó zse f (1820-?). V ojka János (1824- 
1895), akik J. G. O ncken (1800-1880) —  aki „az 
európai baptizm us atyja” je lző t érdem elte ki, soro
zatos hasonló  cse lekedetéért —  tanácsára  hallgat
va elindultak, hogy hazájukban  kezdjenek m isszió
m unkát.

„...Ezek után indíttatást éreztek, sőt kötelességüknek 
tartották, hogy lelkileg halott hazájukba is elvigyék és 
hirdessék azt az üdvösséget, amelyet ők már elnyer
tek. Így történt, hogy 1846. áprilisában az osztrák 
Marschall és Homung, a magyar Scharschmidt, Rott
mayer és Vojka, akihez hatodiknak a hamburgi Lor
ders is csatlakozott, felkerekedtek, hogy Ausztria — 
Magyarországra jöjjenek és itt a törvényadta lehetősé
geknek megfelelően szolgáljanak az Úr Jézus Krisztus
nak. Az előzőleg említett testvérek ausztriai — ma
gyarországra való küldetését a Pesti Skót Szabad
egyház zsidó misszionáriusa is kérte...5

A  hazai bap tis ta  m isszió a fentiek alapján innen 
szám ítja eredetét. E zért ta rtjuk  fontosnak m egis
m erni az elsők életét. A  három  fiatalem ber életéről 
és m unkásságáró l többször és több szerző tollából 
értesü lhettünk . R o ttm a yer  Ján o s életútjáról van  leg
gazdagabb irodalm unk, am elyet Bányai Jen ő  je les 
m isszió történetkutató  szorgos m unkájának  köszön
hetünk .6 N em  sok ism eretünk  van M arschall Jó 
zsefről, akinek hívő élete kisiklott nem  hívő fe lesé

ge m iatt, s m ég csak a halála helyét és idejét sem  
ism erjük.

V ojka Jánosró l annyit tudunk, hogy szülőváro
sába  jö n  haza Pécsre 1846-ban, ahol tá rsa  a ham 
burgi L ordersse l m isszióm unkát kezdenek. Biblia 
és ira tterjesztés közben  hívogatnak, összejövetele
ket tartanak . Bár ebben;

„...nagyon óvatosnak kellett lenniük, mert a katolikus 
országban uralkodó törvények alapján hamar véget le
hetett volna vetni működésüknek...”7

N ehezebb  teh er volt szám ára az, hogy m egtéré
séből fakad t nézete m iatt a buzgó katolikus szülői 
házban  nem  fogadták  szívesen. Ez oly m ély sebet 
e jte tt a lelkén, hogy itthon  elhordozni nem  tudta. 
Bár a m isszió m unkájához szívósan hozzálátott, 
m ert H am burgból m ég egy seg ítő társat kért és k a 
po tt A lexander K ruse  szem élyében 1847-ben. De 
m ert a szülői ház ezért k itag ad ta8, sőt a vagyonból 
is k izárta9, fiatalon eltűnt Pécsről és a skóciai G las
gow -ban te lepedett le.

M indeddig  rejtély  volt, hogy hogyan került Skó
ciába? Az m ár rég kitűnt, hogy Pécsről előbb B uda
pestre  m entek, aho l J. G. O nckennel is ta lá lkoztak ,10 
—  aki akkor néhány  tago t bem erít a D u n áb a  a  ro tt
m ayeri m isszió ered m én y ek én t.11 —  Innen  H am 
burgba megy, ahol a gyülekezet anyakönyvi bejegy
zése szerint 1849. ok tóber 16-án eljegyezte Elvin  
Vilmát. U gyanitt az is fel van  róla jegyezve, hogy 
1850. jún ius 12-én házasságot köt Elvin Vilmával 
(akit később  W ilhelm inának ism er a család), ahol J. 
G. O ncken h irdeti az alkalm i igét. M ajd 1850. szep 
tem berében  elutazott, de nem  tudn i hová.12

L egközelebb 1867-ben találkozunk újból nevé
vel a ham burgi B öhm kenstrasse-i kápolna augusz
tus 17-i m egnyitásán, ahol ő is m egjelent. Itt talál
kozott ifjúkori barátaival, R ottm ayer Jánossa l és 
M arschall Józseffel. Ez alkalom m al készíthették  azt 
az egyetlen ránk  m arad t közös fényképet, am elyet 
C sopják  A ttila könyvében és k o ráb b an  a B ékehír
nök is közölt.13

Josefh  L eh m a n  a lapvető  történelm i m unkájában  
a m agyar fiatalokról szólva van egy m ondat, az idé
zet végén, hogy a fiatalok M agyarországra küldését, 
„a Pesti Skót Szabadegyház zsidó m isszionáriusa 
is kérte...”5 S  m o s t derült fé n y  arra, h o g y  e zekn ek  
H am burgban is kapcso la tuk  volt a S k ó t Szabad-  
egyházzal.

V ojka Ján o sn ak  volt m agyarázható  oka ara, hogy 
Pécsről elm ent, ső t a rra  is, hogy m iért éppen  H am 
burgba?  M ert ott volt a m enyasszonyjelöltje. De 
hogy H am burgból m iért nem  jö tt vissza az ifjú fele
séggel szülőhazájába a m egkezdett m unka folyta
tására , és m iért m en t éppen  G lasgow -ba? Ez m ost 
a családi archívum  vizsgálatánál derü lt ki. U gyanis 
V ojkáné Elvin Vilm a édesap ja  J. Elvin a Skót Sza
badegyház orvos-m isszináriusaként dolgozott a zsi
dók között.14 A m ikor a fiatalok összeházasodtak ,
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a szülőknek is letelt a k ikü ldetése és együtt m entek 
a szülők o tthonába G lasgow -ba vissza.

Jo sep h  L éhm an azt is megjegyzi, hogy a m enyasz
szony édesap ja

,,J. Elvin, J. G. Onckennek kiváló segítőtársa volt ugyan
akkor a vasárnapi iskola mozgalom megindításában.15

Ez a tény  term észetes fo ly tatása lesz a jó  kap
csolatnak idehaza is a Skót Szabadegyház és a b ap 
tista  m isszióm unkások között.

R ottm ayer János aki 1 8 4 6 -1865-ig Pesten, m ajd 
1 8 6 6 -1 9 0 1-ig K olozsváron folytat ú ttö rő  m isszió
m unkát, végig jó  kapcso la tban  volt a Pesti Skót Sza
badegyház vezetőivel, A drian  van A n d e lle l  1857- 
től, m ajd  1863-tól König R udolffal (1816-1899).

A  skót m isszió B udapesten  a szin tén  skót szár
m azású C lark  Á dám  (1811-1866) által 1839-ben 
a L ánchíd  ép ítésére  A ngliából hozott m unkások  
közt vette  kezdetét. A  m isszió küldöttei dr. D uncan  
és m unkatársa i —  Sm ith  és A llen  —  1841-ben 
érkeznek  és vasárnaponkén t az „Angol k irályné” 
szálloda díszterm ében  ta rto tták  istentiszteleteiket. 
(Ez az épület a mai Belügym inisztérium  helyén 
állt.16)

A m ikor a h írhed t Bach korszakban  az 1852- 
1857-es betiltás u tán  a ho lland  szárm azású A drián  
van A ndel kerül a m isszió élére, a pesti ném et re 
form átusokkal a N ád o r u tcában  rendeznek  be im a
term et b ére lt hely iségben .17 Ez időben  a R ottm ayer 
házban  is (Gyöngytyúk, m a G yulai Pál u. 8.) is ten 
tiszteletek  kezdőd tek  újra. R ottm ayer m eleg te s t
véri kapcso lato t ta rto tt fenn, sűrűn  ellátogat csa
ládjával a skót gyülekezet igehirdetéseire. D e nem 
csak ő, hanem  m indazok a bibliás em berek, akik
igére és lelki közösségre vágytak.18

A  Bach korszak ugyanis a R ottm ayer féle b ap 
tista  gyülekezetét is szétzilálta, pedig  a feljegyzések 
szerin t o tt is eredm ényes hitbuzgalm i m unka folyt. 
BanhoíFer G yörgy (1806-1864) budai evangélikus 
lelkész ideérkezésük  u tán  jegyzi fel R ottm ayerék
ről, hogy „rajongó b ap tisták” m int a svájci Krisz
tuskövetőkrő l is. M ajd  a sö tét időszakról azt is m eg
örökíti:

„A Bach korszakban Pesten baptista imaórákat tarta
nak. Ennek a kis közösségnek kb. 20 tagja lehet. Ezek 
közül a legtöbben hamburgiak voltak, vagy megtérésü
ket onnan származtatták. A Biblia és más kisebb val
lásos iratok (traktátusok) terjesztése körül olyan buz
galmat, sőt vakmerőséget fejtettek ki, hogy számukat 
többszáznak gondolták... Egy Kobura nevű géplakatos 
testvért négy hétig vallattak eredménytelenül, hogy 
megtudják, kitől kapta Bibliáját.19

A  ké t gyülekezet jó  kapcso latáró l C sopják  A ttila 
is m egem lékezik, aki szerint:

„Rottmayeréknak a skót gyülekezetbe járását a bap
tista közösség híján a gyülekezet utáni vágyakozás 
okozta”20

A k u ta tás szerint ettől többrő l van  szó. Ö kum e
nikus a kapcsolat. A m ikor van  A ndel helyére 1863- 
ban  König R udolf került, —  R ottm ayer féle gyü
lekezetben  is ta rto ttak  istentiszteleteket, am elye

ken  külföldi lelkészek is szolgáltak —  a ké t gyü
lekezet közötti jó  ba rá tság  folytán.21

A  skótok  m issziós tevékenységéhez m indig hoz
zátartozott a Szentírás te rjesztése  is. E nnek  é rd e 
kében  hozzák létre a Skót N em zeti Biblia T ársu 
latot. E nnek  lesz alkalm azottja (kolpoltőre) több  ú t
tö rő  baptista . Például a budai születésű  első  b ap 
tista  hívő Scharschm idt Károly, aki ezért 1856-ban 
Pestrő l Jassib a  (Jászvásár) költözött.22 M ajd R ott
m ayer Ján o s P est és Kolozsváron, N ovák  A ntal, 
M eyer H enrik  és m ások.

A  fentiek  alapján  lesz világossá elő ttünk  a ham 
burgi ifjak szim pátiája a Skót Szabadegyházzal, ami 
V ojka Ján o s glasgow-i le te lepedését is m otiválta, s 
hogy m egalapozott a család  m áig ta rtó  jó  kapcso
lata. U gyanis a d édunoka  S tuart W oyka családjával 
m ost a skó t egyház aktív tagja.

A  V ojka család  u tódainak  felfedezése u tán  m eg
hívtuk őket Skóciából a pécsi gyülekezet első ism ert 
bem erítési centenárium i ünnepére  (1989. április 2.) 
m agyarországi látogatásra. Így le tt vendégünk egy 
hétre  Pécsett és B udapesten  a ké t d édunoka  —  
N orm a W oyka (sz. 1934.), S tuart W oyka (sz. 1937) 
és fia, m int ükunoka Scott W oyka (sz. 1970). C so
dálatos élm ény volt szám ukra —  elm ondásuk  sze
rin t —  a nagyapa szülőföldjének felfedezése. A nnál 
is inkább, m ert ők a fam ília tö rtén e té t H am burgból, 
a W oyka nevet pedig  lengyelből szárm aztatták , s 
nagy m eglepetés volt a pécsi sváb gyökér, illetve 
eredet.

M ég nagyobb volt a m egindultság bennük, ami
kor a m odern  im aházban  találkoztak a jubiláló  p é 
csi nagy gyülekezettel, s átélték  a m eleg fogad ta
tást, valam int a „Vojka”-tisztelet m áig ta rtó  hatását. 
A  pécsiek  nem  csak em lékeztek, hanem  em lékez
te ttek  is sokakat történelm i relikviákkal, például a 
100 évvel ezelőtt V ojka Jánostó l kapo tt ereklye
k én t tisztelt harm ónium m al.23 M ost tűnő d tek  el 
azon, hogy dédnagyapjuk  m ilyen h ittel ve thette  az 
igem agvakat, h a  az kikelt, és ilyen hatalm as fává 
növekedett.

A  V ojka nevet angolosan W  és y -nal  írják. A  m a
gyaros írás okairól k o ráb b an  írtam .24 Skóciában ter
m észetesen  m indenü tt az angolosított form ával ta 
lálkoztam , s ebből adódik, hogy m ost m indkét for
m át használom . U gyanis a m agyarországi találkozá
son m eghívást kap tam  a k u ta tás fo ly tatására  fe lesé
gemmel, am ire 1990. augusztus 13 -2 1-ig kerü lt sor. 
M agam m al vihettem  to lm ácsként Fazekas Zsuzsát.

G lasgow -ban a B aptista Unió és a Teológia épü
letegyüttesének  könyvtára  ad  o tthon t a L evéltár
nak  is. Itt találtam  m eg a G lasgow , János u. 10. 
szám  alatti bap tis ta  gyülekezet 1810-ben  m egnyi
to tt tagnyilvántartó  könyvében a 4. oldalon W oyka 
János (sz. 1824) 1850-ben  bejegyzett nevét. U gyan
abban  az évben, le tt G lasgow -ban gyülekezeti tag, 
am elyikben a ham burgiból elköszönt.

E nnek  a gyülekezetnek lesz 1855-ben  avatott 
p resb itere , m ajd  m ásodlelkésze. Így történhete tt, 
hogy m ire az 1870-80-as években B udapestrő l 
M eyer H enrik  előbb levelez vele, m ajd  felkeresi, 
akkorra  W oykának  tekintélye van nem csak  ebben,
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hanem  a város többi gyülekezetében is, ahol m eg
tud ja  szervezni a "M agyarországi M issziót T ám o
gatók C soportjá t.” Ezek anyagi áldozatukból se 
gítik M eyer H enrik  m isszióútjait és a B udapest, 
W esselényi utcai im aház építését, s a pécsi stb. 
szórványm isszióit, am inek tárgyi bizonyítéka az 
ajándék  harm onium  is.

V ojka Ján o sn ak  2 fia és 2 leánya született. K ét 
leánya és felesége tá rsaság áb an  já r t  1890-ben  Bu
dapesten  és P écsett.26 János korán  m eghalt. G usz
táv  (1862) ágán m arad t fenn a V ojka név, aki m ár 
12 évesen tagja és elkötelezett m unkatársa, m á
sodlelkésze lesz a gyülekezetnek élete végéig csa
ládjával —  V ojka unokákkal —  együtt. (Glasgow, 
János u. 10. alatti B aptista Gyülekezet.)

Az idős V ojka Ján o s alapított 1854-ben egy fű
résztelepet. (Tanult m estersége ács, a ham burgi 
anyakönyvi bejegyzése szerint. (Ebből kom oly faipa
ri cég alakult, am it G usztáv  fia ve tt át. A zóta m eg
növekedve száll apáról fiúra a vállalat, ami a család 
létb iztonságát adja, s em ellett végzik a gyülekezeti 
tevékenységüket. A  közel 140 éves korszerű  üzem et 
m a a dédunoka, S tuart W oyka (1937.) cam bridge-i 
egyetem en szerzett közgazdasági diplom ával vezeti. 
U gyanitt doktorált biokém iából unokatestvére  dr. 
G raham  W oyka (1922.), ku tató  s a keresztény  tu d o 
m ány elkötelezettje, ső t tan ító ja  feleségével együtt.

W oyka N orm a (1934.) említi, hogy a család  n é 
m et nyelvű ira ta it a fasizm ustól való félelm ükben a 
szülők m egsem m isítették. V élem ényük szerin t azok 
között lehettek  az általam  oly annyira kerese tt leve
lek, am elyeket M eyer H enrik  írt V ojkának ism ert 9 
levelére. N éhány  angol nyelvű ira t azonban dr. G ra 
ham  W oykának  m egm aradt, am elyekből k iem elke
dő  é rtéket ism ertetek  Szebeni O livér ford ításában .

V o jk a  J á n o s  m is s z ió tö r té n e t i  k ö r le v e le  
(1 8 4 6 -1 8 9 4 )

A közel ötven évet felőrlő m isszió történeti kör
levél m egértésének  érdekében  utalok a korábbi 
dolgozatokban ism erte te tt tényekre,27 m iszerint 
M eyer H enrik  kapcso latba kerü lt levelezés, m ajd 
kölcsönös látogatás által is V ojka Jánossal. A 
M eyer hagyatékban  talált kilenc V ojka által írt le
veléből körvonalazódik, hogy M eyer m egírta szá
m ára az itthoni m isszió helyzetét, nehézségeit és 
öröm eit, am ire V ojka válaszolt. Sőt a skóciai gyü
lekezetekben  pártoló csoporto t szervezett, akik 
gyűjtöttek a m agyarországi m isszió segélyezésére, 
M eyer m isszióútjaira, a W esselényi utcai első  bu 
dapesti bap tis ta  im aház ép ítésére  (avatása 1887), 
de a szórványm isszióra is, például pécsi harm óni
um ra. Ez a párto ló  tagság  pedig  igényelte, hogy al
kalm ankén t beszám olót halljon, illetve olvasson h ír
adást erről a m unkáról.

Valószínű, hogy ilyen céllal készült a V ojka ha
lála előtti évben (1894) ez az összefoglaló je len tés 
—  16 oldalas b ro sú ra  — , am ire rábukkan tunk  am i
kor e lsősorban  a V ojka leveleket inspiráló m eyeri 
fogalm azású ném et nyelvű ira tokat kerestem , amit

sajnos nem  találtam  a k o ráb b an  em lített okok m i
att. —  Az angol nyelvűek azonban m egm aradtak.

A  körlevél címe: A  Voice From  Hungary. —  E gy  
hang  M agyarországról. —  B evezetőben ism erteti, 
hogy politikailag M agyarország az O sztrák-M agyar 
M onarchia integrációs része. A  16 milliós nem zet
nek saját nyelve, ku ltú rája  van. A  róm ai katolikus 
állam egyház m ellett elenyésző a p ro testán s lé t
szám. Az erkölcs és a vallás m élyponton van. M ég 
m iniszter is van, aki —  a néppel együtt —  nyil
vánosan  tagad ja  a mi U runk  és M egváltónk is ten 
ségét. Az országban a harm incas évektől az egyet
len m isszióm unkát a Skót Szabadegyház zsidóm isz
sziója végezte. Z sidók  nagy szám ban vannak  a n a 
gyobb városokban.

„A Skót Szabadegyház vezetője König úr, szép nagy 
gyülekezettel, ahol volt már két misszionárius is. A 
skót misszió egyik tevékenysége a bibliaterjesztés. A 
bibliaterjesztőket a Skót Nemzeti Biblia Társaság tá
mogatja. Az egész ország a tudatlanságban és a babo
naságban vesztegelt 1846-ig, amikor négy magyar (a 
negyedik valószínűleg Scharschmidt lehet), akik előbb 
néhány évig Hamburgban éltek, az evangélium meg
mentő igazságának ismeretére jutottak, és ott a baptis
tákhoz csatlakoztak. Nem sokkal ezután visszatértek 
eredeti hazájukba, és elkezdtek Jézus Krisztusról bi
zonyságot tenni. Ezt azonban nem tehették nyíltan, 
mivel a papok, a hatóságokkal kapcsolatban állva, ren
dőrileg börtönbe vethettek bárkit, aki megkísérelt 
olyan nézeteket terjesztem, amelyek ellentétben álltak 
az államvallással. Bizonyságtételüknek mégis lett ha
tása, nem is kevés. 1848-ra már összegyűjtöttek egy 
kis gyülekezetet. Ez volt a forradalom éve, amikor Ma
gyarország közel 12 hónapig örvendhetett a független
ségnek. Önálló kormányának Kossuth Lajos volt az el
nöke, s mivel protestáns volt, minden felekezetnek 
szabadságot hirdetett. A baptisták is éltek ezzel a sza
badsággal, traktátusokat forgalmaztak a nyílt utcákon 
és piacokon, felajánlva ezeket megvételre még a pa
poknak is, akik általában el is fogadták egyetlen szó 
ellentmondás nélkül. Akkor szabadon hívogathattak 
összejöveteleikre, ami jelentős létszámnövekedésük
höz vezetett. M ég Kossuth Lajos felesége is kitüntette 
őket látogatásával.”

N agy öröm  szám om ra, hogy e levél nem  fejező
dik be ilyen búskom or hangulatban, hanem  leírja, 
hogy a 15-18 évig ta rtó  éjféli sö tétség  u tán  ism ét 
derengeni kezdett a fény. Az újságok riportokban  
kezdtek  szólni előbb valam i nazarénus szektáról, 
akik nem  hagyják gyerm ekeiket m egkeresztelni, s 
az állam egyház nem  tu d  velük mit kezdeni. Ezek 
saját lakásaikban  jö ttek  össze Isten  Igéjének olva
sására  és lélekben  való im ádására , papi közrem ű
ködés, o ltár és szen tképek  nélkül. H ogy hová fej
lődött e m agból szárm azó eredeti hívőség, az m ég 
további k u ta tásra  vár, de valószínű, hogy a m ár 
em lített négy m agyar b ap tis ta  hívő által az ország
ban elvetett jó  m agból te rem h ete tt gyümölcs.

N yilvánvaló tény viszont, hogy a kezdem ényező, 
töm egeket elérő  eredm ényes m unkát a bap tisták  
által végezhette az Ú r, nagyon csodálatos m ódon 
M eyer H enrik  vezetésével, aki 1873 körül érkezett 
hazánkba.

A később iekben  m ár azt az általunk is ism ert 
m isszió történetet ism erteti, am ely M eyer napló já
ból k iolvasható küzdelm ek, vereségek  és győzel
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m ek sora, különösen az 1870-es és 80-as évekből. 
T ud  a budafoki (Prom ontor) m ártírium ról, b ö rtö n 
büntetésrő l, gyerm ekek erőszakos m egkeresz telé
séről, szuronyos csendőrök  kegyetlenkedéseiről, 
bírságokról, s a hitvallók nyom oráról, am ire abban  
az időben  nem  k ap h attak  jogorvoslatot. Ezért volt 
kénytelen  M eyer a hatóságoknál panasz t emelni.

K icseng azonban e tájékoztatóból az az öröm, 
hogy ennek  ellenére a m isszió fejlődik, új m unká
sok sorakoznak. Külön em lítést érdem el K ornya  
M ihály (1844-1917), aki kenette l és nagy hata lom 
mal, re tten the te tlen  bátorsággal p réd ikál és néz 
szem be m inden  ellenállással és ü ldöztetéssel. —  
Kb. 14 000  szem élyt baptizál. —  A  budapesti gyü
lekezet ekkor m ár 400  tagú, s bár 800  ülőhelyes 
im aházat építettek, ez is szűknek bizonyult. Egyre 
m agasabb  évenként a m eg térek  szám a. 1892-ben 
448 , 1893-ban  999, ami a ko rábban  b em eríte ttek 
kel együtt m ár három ezerre  em elkedett. De azt is 
tudja, hogy M agyarországon m ég ezeken kívül él 
15 és fél millió em ber „Krisztus nélkül, rem énység 
nélkül, Isten  nélkül, akiknek fogalm uk sincs a hitről. 
És b á r az a nevük, hogy élnek, de azért halo ttak .”28

A m ásik  m egtalált körlevél 1902. keltezésű  Voj
kánétól, aki ekkor m ár 7 éve özvegy, de férje m un
kájá t tovább  folytatta.

V o jk a  J á n o s n é  (E lv in  V ilm a ) b iz o n y s á g té te le

V ojkánéról n incsen sok ism eretünk. M eyer azt 
írta  naplójában, hogy Braun testvér a ján la tára  m eg
látogatta  G lasgow -ban V ojkáékat, ahol „a feleség 
volt a család  irányítója, és m int ilyen, fon tosabb  
szerepet tö ltö tt be férjénél...”29 A  tények  ism ere té 
b en  ez úgy értendő, hogy mivel V ojka Ján o st el
foglalta a családi „Faáru üzem ” vezetése, m ellette 
m ég a gyülekezeti m unka is, a felesége kénytelen  
volt ha tározo ttan  kézbe venni a rá  háruló  családi 
feladatokat.

M eyer nap ló jában  egy m ásik ese tben  sem  tűnik 
rokonszenvesnek  V ojkáné, m ert pl. am ikor írt, hogy 
1890-ben  ké t lányukkal itthon  voltak Pécsett és 
B udapesten , „Vojkáné nem  ve tt részt az is ten tisz 
teleten , szabad  akart lenni...”29

B izonyára ennek  az volt a háttere , hogy V ojka 
m inden  idejét lekötötte  a M eyerrel való tárgyalás 
és a szolgálatok, s m inden  m ás tevékenység  a fele
ségre hárult. Lányaival m ég nem  is lá tta  B udapes
tet, és az istentisztelet u tán  m áris a pályaudvarra  
k ísérte  őket.

V an egy harm adik  h íradás is. M eyer szigorú m ér
céje u tán  azonban egészen m egváltozik vélem é
nyünk az alábbi körlevél ism erete  u tán  V ojkánéról, 
a javára . K ris tó f  D om okos szerin t férje nekrológját 
így zárta  le: „élete szelíd és nyájas volt.” (BH. 1936. 
114. oldal).

Azonkívül találtam  m ég egy körlevelet am ellett 
—  am it m ár ism erte ttem  az előző részben  — , és 
ezt a m ásikat, hé t évvel V ojka János halála utáni 
keltezéssel, de azt m ár felesége, W ilhelm ina alá
írással.

V ojka János em lített körlevele ugyanis azzal fe
jező d ö tt be, hogy felkérte azokat, akik a m agyar
országi m issziót továbbra  is segíteni tudják, az ösz
szegyűjtött pénzt milyen cím re küldjék. Mivel azon
b an  ő m eghalt, gondolhatnánk, hogy az ügy abba
m aradt. D e m ert élt m ellette egy ta lp raese tt asz
szony, kezébe vette  a m isszió ügyét, levelezett a 
hazaiakkal, gyűjtötte az adom ányokat, kü ld te  a volt 
pécsi körzet állom ása, a bonyhádi im aház segélye
zésére.

T udo tt arról, hogy a bonyhádi gyülekezet a pé
csiek filiája, élén G róm en  Jánossa l és feleségével. 
E ilinczfeld  Emíliával, aki ko rábban  a pécsi m issziót 
vezette.

1893-ban  Pécsett harm inc em bert m eríte ttek  be, 
ezekből tizenhárom  bonyhádi volt, és velük m eg
alakult a gyülekezet Bonyhádon.30 N éhány  év alatt 
negyven főre szaporodtak , tem plom  építésébe 
kezd tek  (200 ülőhely, karzattal),31 és V ojkáné a szí
vén  viselte az ügyet. A  néhány  oldalas körlevélhez 
m ellékletet is csatolt, az adakozók névsorával és 
az adom ány m egjelölésével. A  V ojka család  több 
tagja is adakozott önállóan, külön névvel.

A  körlevélből néhány  gondolat (Szebeni O livér 
fo rd ítása  alapján):

„Ajtó nyílott Magyarországon. — (Kitűnik belőle, 
hogy ez a gyűjtés már a második, miután 1899-ben az 
imaházat a bonyhádiak építik.) — A bonyhádi gyüle
kezet pásztorának és diakónusának sürgős kérése 
alapján kényszerültünk kibocsátani ezt a gyűjtőívet 
barátainkhoz, akik bőkezűen járultak hozzá szíves 
adományaikkal két évvel ezelőtti kérésünkhöz, amikor 
a gyülekezet új kápolnája felépítésével kapcsolatosan 
szorult helyzetbe került. Már akkor megállapítást 
nyert, hogy végsőkig szorosak a helyiségek, mivel a tá
volabbi községekben is nőtt a taglétszám (akik ide be
járnak), és nem volt hely az összejövetelek számára.32

A  tám ogató b ará ti kö rt tá jékozta tta  Vojkáné, 
hogy a ko rábban  elhalt férjének  m ilyen szívügye 
volt a m agyarországi m isszió M eyer H enriken  k e 
resztül. Ő m aga is azt ajánlotta, hogy b ará ta i se 
g ítsenek azokon, akik életüket o daszán ták  arra, 
hogy az évszázadok ó ta éjféli sö tétségben  élő em 
bertársa ikon  segítsenek ebben  a nagyon szép or
szágban, am it ő is ismer.

T öbb levelet is k apo tt a p rédikátortó l, hé t dia
kónus aláírásával, és ezután  m ár csak segítséget 
kért, m ivel tudta, hogy a kis gyülekezet több  erő
feszítésre nem  képes. A  p réd iká to r —  G róm en  Já 
nos —  öt gyerm eket nevelt évi 60  font fizetésből. 
A  gyülekezet m ár 100 tagú, de nyolc községben 
élnek szétszórva. E lőző té len  öt fia ta lem bert kü ld 
tek  M eyerékhez B udapestre  bibliai tanfolyam ra, 
hogy alkalm asak legyenek vasárnap i iskolai tan í
tásra . Szentírások és trak tá tu sok  osztogatására, az 
evangélium  terjesztésére. —  A  BTSZ m egalapítása 
(1906) előtt évenként több  hónapos tanfolyam okon 
k épezték  a gyülekezeti m unkásokat. —

Igazi testvéri jóak ara tta l írta, hogy a p réd iká to r
ért és fe leségéért garanciát vállal, mivel ism eri őket, 
tud ta , hogy m ár húsz éve szolgálatban vannak, a 
feleséget Pécsről —  akkori ném et nevén Fünfk ir
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chenből —  ism erte, ahol az összejövetelen C.H. 
Spurgeon  igehirdetései fo rd ításá t o lvasta föl. Erről 
így írt:

„Néhány éve kaptam tőlük egy levelet fényképpel 30 
asszonyról, akik a női találkozókat látogatták. Ez két
ségtelen bizonyítéka annak, hogy ezt a munkát nem
csak szenzáció jellemzi a szomszédok között, hanem 
folyamatosan végzik. Elragadtatással hallgatják a pré- 
dikátomét... A gyülekezeti tagok szintén mind egysze
rű parasztok, pénzük nagyon kevés, tehát valóban 
nagy szükségük van a segítségre.”32

A körlevelet azzal zárta:

„A kápolnán levő adósságok összege 100 font. Nem 
lehetne ezt a ti szíves segítségetekkel kifizetni? Hoz
zájárulhatunk a misszionárius illetményéhez... segít
hetnénk a Szentírás terjesztését is...” Glasgow, 1902. 
október Woykáné, Wilhelmina. Aláírások: Lockhardt 
diakónus és annak is a lakcíme.

A ham burgi ifja k  néven közism ert első m agyar
országi b ap tisták  a fentiek  bizonysága szerin t R o tt
m ayer János és V ojka János az, akik ú ttö rő  
m isszióm unkásokká lettek.

Engem  m indig izgatott az a kérdés, hogy egy 
odaszánt életű  m isszióm unkásban hogyan veszi 
észre és viszi tovább a család az elhivatás gondo
latát. Bár rájöttem , hogy ez nem  a gének, hanem  
a kegyelem  dolga; ha  az nincs is kizárva.

Mégis jó leső  érzéssel veszem  tudom ásul pl. R o tt
m ayer Jánosró l az eddig  ism ert irodalom  szerint, 
hogy fia ifj. R ottm ayer János az édesap ja  nyom do
kain jár, aki nem csak  lelk ipásztor volt, hanem  az 
első bécsi b ib lia lerakatnak  az igazgatója le tt.33 To
vábbi utódai: unokái, déd- és ükunokái is h itben  
já rn ak  m a is közöttük.

H álaadással tölt el az, hogy az általam  k u ta to tt 
V ojka János u tódairól is ugyanezeket dokum entá l
hatom . A  pécsi szárm azású V ojka Ján o sn ak  János 
fia korán  elhalt, G usztáv fia vitte tovább  a V ojka 
nevet. Ő is lelkipásztor lett, a G lasgow-i János u.
10. szám  alatti gyülekezet jegyzőkönyve tanúskod ik  
és a családi archívum ból előkerülő fényképek és 
em lékek is ezt bizonyítják. Az unokák is b ap tista  
hívők, s a mai u tódok is kom oly keresztyének, aktív 
gyülekezeti éle te t élnek. Legyen e néhány  életkép 
bátorító  példa a mai odaszánt életű  m isszióm un
kások  részére, akik az élet sűrűjében, a m ások ü d 
vössége é rdekében  fáradoznak. H a ezt a p áli o d a 
szánással tesszük  (1K orinthus 9,27) nem csak  m in
ket m éltat, hanem  im ádságainkra  válaszként azt is 
m egadhatja, hogy utódaink  is beállnak u tánunk  a 
szolgálati sorba.

V ojka János po rtré ja  egy m a m ár feledésbe m e
rülő ko r küzdelm es viszonyait eleveníti föl előttünk. 
É lettö rténete  a m últ századi bap tis ta  m issziót je l
lem ző lelki és m issziói p roblém ákat tükrözi. A  szá
zötven éves történelm i m últ e kis szeletében, a küz
delm es életén, s a m isszióért végzett m unkáján  k e 
resztül k itartó  hűségre, fá radha ta tlan  buzgóságra 
tanít.

É letének  és m unkásságának  végleges értékelése 
a m indenható  Istenre  tartozik, aki előtt:

„Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fé
nyessége; és akik sokakat az igazságra visznek, miként 
a csillagok, örökkön örökké.” (Dániel 12,3)

N éhány  m ondat erejéig szólok arról, hogy a M a
gyarországi B aptista M isszió szervezett form ája 
1993. m árcius 6-án lesz 120 éves. Ezt M eyer H en 
rik (1892-1919) B udapestre  érkezése dátum ához 
kötjük. E nnek  cen tenárium ára írtam  „M eyer H enrik  
m unkássága, ko ra  egyházi és társadalm i viszonyai
nak  tü k réb en ”, egy cikket a Theologiai Szemle 
1974. 116-120. oldalain. (M ost pedig  a közelgő 120 
éves évfordulóra Szebeni O livér k u ta tó -tanár ké
szül egy k iadós dolgozattal. (M egjelenik a Lelki
pász to r c. lapban  1992. szeptem ber.)

A  fenti cikkből pedig kitűnik, hogy m ár 1846-tól 
van M agyarországon bap tis ta  misszió, lassan  150 
éve (1996). E nnek  m egünneplésére  készül egyhá
zunk. K utatásom  is oda  irányul, hogy az ú ttö rők  
szem élye és m unkája  kellő m ódon publikált és is
m ert legyen akkorra.

Dr. M észáros Kálm án  
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Az érzelmek és a fájdalom eltávolítása 
(Menyasszonysiratő)

Ébredj fel, aki alszol, 
és emelkedj fel a halottakból, 

és megjelenik neked a Krisztus 
(Efézusbeliekhez írott levél 5, 14)

Az itt pon tos fo rd ításban  ad o tt ige azt a felfogást 
tükrözi, m iszerint a halálból, a bánatbó l vissza kell 
térn i ahhoz, hogy m egjelenjen a boldogság: itt 
Krisztus. A  sirató  szokásának  is ez a „teológiája”. 
A  sirató  világszerte ism ert m űfa j1. N álunk  a folk
loristák  úgy szokták tekinteni, hogy az elhuny takra  
vonatkozik. A  tem etés idején  a hozzátartozók fáj
dalm át szokásdal fejezi ki. Ezt a rokonság  k e re té 
ben  ad ják  elő, legtöbbször asszonyok (anya, feleség, 
leánygyerm ek vagy m ás nőrokon). C sak  ú jabban  
ism ert, hogy kívülálló sirat: „siratóasszony”, vagy a 
tem etési szerta rtásban  részt vevő, a szokást vezető 
szem élyiség. Irodalom történeti adatok  említik, hogy 
férfiak is sira ttak  (ennek szövegeit idézik a h ős
epikai alkotások), és a K aukázus népeinél a közel
m últig m egfigyelték ugyanezt. S iratják a h irte len  h a 
lállal elhunytakat, a h áború  áldozatait, ám az em 
beri élet végére m integy „term észetszerűen” elju
to ttak a t is.

A  nem zetközi folklorisztika azonban jó l tudja, 
hogy a halo ttsira tó  csak egyike a siratóknak. M ásik, 
közism ert form ája a lakodalom  alkalm ával elhangzó 
sirató. V an ezen kívül egy harm adik  csoport is: ide 
ta rtoznak  az egyéb eltávozást siratok (katonasira
tók, ső t utazási siratok is). M indehhez kép est m á
sodlagos fo rm ákat is ism erünk: az előbbiek m in tá
já ra  elvont „siratok” je len n ek  meg. O rszágok, te le
pülések  pusztu lásáról szólnak ezek, irodalm i vagy 
vallási közegben fogalm azódtak meg. Jerem iás si
ralm ai m ár ilyen jellegűek. A középkori p lanctus  
ped ig  egyarán t m egjelenik a hősénekekben  (mint 
például a francia chanson de geste) m eg a M ária- 
siralm ak form ájában  az egyházi szertartásokban . A 
folklór ism eri a sirató  tanu lásának  (és paródiájának) 
változatait is. G yerm ekek elsiratják kedves kis álla
taikat, fe lnő ttek  pedig  hum oros tö rténe teke t m on
danak  m ások siratóiról, eltévesztett vagy k é té rte l
m ű szövegeket idéznek. A siratóparódia  rendkívül 
fontos jelenség, a m aga m ódján  éppen  az érzelm ek 
és fájdalom  eltávolításának ugyanolyan eszköze, 
m int a legkom olyabban vett sirató.

A  m agyar sirató-kutatás klasszikus eredm énye 
volt 1966-ban  a M agyar N é p ze n e  Tára so rozatában  
m egjelent nagyszabású, zenetudom ányi jellegű an 
tológia.2 A  sorozatszerkesztő  K odály Zoltán  el
m ondja, fél évszázados terv  valósult m eg ekkor. A 
közzétevők, Kiss Lajos és R ajeczky Benjam in a leg
kiválóbb m agyar zenetudósok  voltak. Itt publikál
ták  azokat a siratókat, am elyeket én lakodalm i sira
tóknak, pontosabban m enyasszony-siratóknak nevez
tem, a nem zetközi folklorisztika eredm ényeinek  
m egfelelően. Am ikor több  m int egy évtizede, 1982-

ben  a  nagykőrösi lakodalom -szim pózium ra készí
te ttem  előadásom , azzal a kérdésse l kívántam  fog
lalkozni, hogyan je len ik  m eg ebben a speciális m ű
fajban az érzelm ek és a fájdalom  eltávolítása, egy 
olyan érzelm i és szokásbeli m egoldás, am elyet a 
sirató  ku tató i hangsúlyozni szoktak.3 Ő szinte m eg
lepetésem re az derü lt ki, hogy kollégáim  voltakép
p en  nem  ism erték  fel e m űfaj m eglétét a m agyar
ban. N oha m integy tíz adato t közöltek, hol a siratok, 
hol a lakodalom  szokásdalai között, ezeket nem  
m indig nevezték m enyasszony-siratóknak. Így a 
műfaj értelm ezését illetően sem  m ondhattak  é rd e 
mi vélem ényt. D olgozatom ban4 ezért először is az
zal kellett foglalkoznom , m iért nem  vették  észre a 
kutatók, köztük nem csak  a népdalok  szakértői, h a 
nem  a szokásköltészet ku tató i sem  e műfaj nálunk 
is m eglétét.5 M inthogy az egyik legtöbbet vizsgált 
m agyar népballada, „A m ennybevitt leány” (másik, 
ism ert nevén a "Jú lia  szép leány” egy hasonló  be
té t-rész t tartalm az, m eglepő volt, hogy e tém ával 
foglalkozó kiváló kutatók, m int például Vargyas 
Lajos, Faragó József, D öm ötör  T ekla és m ások 
ugyancsak nem  azonosíto tták  a m űfajt.6 M inthogy 
a finn ku ta tók  körében  m indig közism ert volt, hogy 
vannak  lakodalm i siratok, meglepő, hogy az 1978- 
ban, T urkuban , a m ásodik  finn-m agyar folklo
risztikai szim pózium on, ahol K atona  Im re a m agyar 
siratóköltészet „tiszta és átm eneti form áival” fog
lalkozott,7 szintúgy rejtve m arad t e m űfaj m egléte. 
K ézikönyveink, lexikonaink sem  ad tak  jo b b  képet. 
M inthogy a m agyar folklór e m űfaja rögtön több, 
nehezen  m egoldhatónak  látszó összehasonlító  folk
lorisz tika i p ro b lém át v e te tt fel, m egk ísére ltem , 
hogy több  szakelőadásban  hívjam  fel ezekre a ku
ta tók  figyelmét. Ezek közül csak a fon tosabbakat 
említve, 1987-ben az E urópai N éprajzi T ársaság  
(SIEF) zürichi kongresszusán  tárgyaltam  a m agyar 
adatok  m eglepő előfordulását.8 U gyanezen év vé
gén a tam perei finn-m agyar folklorisztikai szim pó
zium on beszéltem  e tém akör finnugor vonatkozás
ban  sem  könnyen érte lm ezhető  vonásairól.9 M int
hogy van bolgár összetevője is a kérdéskörnek , 
több  ízben is m egkíséreltem , hogy ottani kollégá
imtól szám unkra fontos adatokat kaphassak . Ez vá
ra tlan  form ában  valósult meg. Bolgárul is közölték 
angol nyelvű tanulm ányom  ném ileg röv id íte tt vál
tozatát, ahol is u ta ltak  további bolgár adatokra. 
H asonlóan  évek ó ta tö reked tem  arra, hogy a fon
to snak  ígérkező kárpátaljai, rom án és főként rom á
niai m agyar adatokat m inél te ljesebben  m egism er
hessem . E zért is választo ttam  ezt a tárgyat a Kriza 
János N éprajzi T ársaság  1992 jú n iu sáb an  H om o
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ródfürdőn  „Az elm úlás” tém akörében  rendeze tt 
konferenciájára  e lőad ásk én t.11 M indezek a publi
kációk kevés ú jat ad tak  első felism erésem hez. So
kat tanultam  viszont azokból a külföldi publikációk
ból (igen régiekből, régiekből és újakból egyaránt), 
am elyek ugyan nem  tudták , m iért fontos szám ukra 
e műfaj, azonban hoztak  lényeges (pozitív vagy n e 
gatív érdelem ben bizonyító értékű) adatokat. M int
hogy a sirató  m űfajainak sokasága egyarán t nem 
zetközi, te rm észetesen  itt —  egy világm éretű á tte 
k intés ad h a tn a  csak teljes képet —  ezt ped ig  nem  
végezhettem  el. (Sajnos, m ás sem , sőt úgy kell lá t
nom, külföldi kollégáink sem  fedezték  fel igazán e 
műfaj nem zetközi k u ta tásán ak  teljes távlatait.)

Évtizeddel ezelőtti „felfedezésem ” hazai vissz
hangja  sem  volt kielégítő. Időközben napvilágot lá
to tt új kézikönyvünk, a M agyar N ép ra jz  összes, ide 
szám ba vehető  kötete. T erm észetesen  ezek nem  a 
m egjelenés éveiben íródott fejezeteket hoznak, mégis 
sajnálom (noha értem), m iért nem  igazán foglalkoztak 
e kérdéssel. A  legegyszerűbb a népzenei áttek in tés 
(Vargyas Lajos) ese tében  a hallgatás m agyarázata. 
M enyasszony-siratóink dallam a nem  té r  el a többi 
siratóétól (ezért is m arad t rejtve e műfaj önálló 
m egléte zenetudósaink  előtt), így nem  is kell róla 
külön beszélni. U gyanezért nem  szerepel önálló je 
lenségként zenetö rténeti összegezéseinkben. M ár 
m eglepőbb, sajnálatosabb, hogy a „N épköltészet” 
kö tetben  a korán  elhunyt ifj. K ároly  S ándor egyéb
kén t nagytávlatú siratószöveg-elem zése13 nem csak  
hogy nem  hivatkozik tanulm ányom ra, hanem  azt 
nem  is o lvasta a szerző, hiszen akkor több  szöveg
érte lm ezésében  m ás szem pontokat kellett volna ér
vényesítenie. A nnál öröm telibb, hogy a „N épszo
kás”-kötetben  G yörgyi E rzsébet „A házasságkötés 
szokásai” című részben  külön kis fejezetet közölt 
„Sirató” címmel. E bben  idézi Orbán  Balázs régi le
írását, hozzátéve, hogy a lakodalom ban valódi „si
ratásról, siratóéneklésről egy adatunk  sem  szól”. 13 
Pár lappal később  m ár nagykőrösi e lőadásom ra hi
vatkozva azt írja, hogy a m agyar nyelvterület n é 
hány pontján  ism ert a m enyasszonysirató. E bben  
az anya s ira tta  el a lányát, annak  jöven d ő  so rsára  
utalva. M átraalji községekből és a m oldvai csán 
góktól ism ertek  a legszebb m enyasszonysiratók. 
Szerinte is „a m enyasszony elsira tása  ősi szokás”.15 
T alán  felesleges is m egem líteni, hogy e töm öríte tt 
u talás bizonyos pontokon elnagyolt, azután nem  
igazolja állításait, m indez azonban a hivatkozott írá
som ban elolvasható.

Úgyhogy végtére is m egkezdhetjük  e műfaj vizs
gálatot a m agyar folklórban.

E lőbb azonban egyetlen fontos, m egnevezésbeli 
és m űfaji különbségtevésre  szükségünk van. M ind 
a lakodalm i, m ind a halotti sirató  ese tében  m ás a 
„búcsúzó” („búcsúztató”) és a szó szerint vett „si
ra tó” műfaja. Kollégáim gyakran összekeverték  e 
kettőt, és am ikor külföldi vagy m agyar folklórban 
a m enyasszony sirató  specifikus voltáról beszéltem , 
diadallal idéztek  példákat: am elyek azonban nem  
siratok, hanem  búcsúztatók voltak. A sira tóban  az 
eltávozót (obiectivum) elsiratja m ás. A b ú c s ú z ta tó 

b an  az eltávozó (subiectum ) m aga köszön el. (Ez 
utóbbi, kü lső  előadó, pl. vőfély, kán to r vagy sira tó
asszony szájából is elhangozhat, m egfelelő nyelvi 
form ában, ettől azonban m ég nem  lett sirató.) És 
e m űfaj nem  is „átm eneti” form a, ugyanolyan régi, 
m int akár a ha lo ttsira tó .16

M it m ondhatunk  m indezek u tán  a m agyar m e
nyasszony siratóról?

R övidre fogva a nem zetközi és a m agyar tö rté 
neti adatokat, a fo lk lorosztikában többször idézett 
adat, hogy a T udom ányos G yűjtem ényben m ár 
1827-ben  G öm örből úgy írják  le a parasz ti lakoda
lom  búcsúzás-je lenetét17, ami a m enyasszonysirató 
je lenségének  ism eretében  é rthe tő  igazán. G öm ör
ben, a leírás szerint a vőfély papírról olvas fel ver
seket, am elyekben a m enyasszony búcsúzik szülei
től, testvéreitő l stb., „mellyre a’ szülék, testvérek  
nagy ja j-szó t ütnek, és a legkeservesebb  b ána tnak  
m inden  jeleivel egész torokból siratják  az elköltöző 
m enyasszonyt, ’s a’ sym path ia  a’ több  je len lévőnek  
is könnyeket tsal szem eikbe, úgy hogy ekkor a’ la
kodalm as ház egy igen keserves halotti b u csuzta
tá s t ábrázol, melly a’ V ers-olvasónak csendes és 
tem póra  te tt kom oly indifferens tónusával különö
sen  contrastirozik. A zonban  a’ b u csuztatónak  utol
só szavával ja jszó  sírás egyszerre ke tté  vágódik, ’s 
a’ legharsányabban  jajgató , m in tha nem  is ő lett 
volna, első  ugrik a legvígabb táncolásba.” H a nem  
a sira tó ra  em lékeztetne a lakodalom  e m ozzanata, 
ugyan ki írná  azt, hogy „a lakodalm as ház egy igen 
keserves halo tti b ú csúz ta tást ábrázol”? (Az újabb 
leírások a palóc lakodalom ról —  noha nem  adnak 
m ondjuk „m átraalji” adatokat a m enyasszonysira
tó ra  —  m égsem  ellenkeznek ezzel a bem utatással.) 
A zután az is fontos adat, hogy nem  m oldvai csángó 
vagy székely terü letre  vonatkozik, hanem  ettől tá 
voli, m agyar vidékre. Ez a leírás m ég azzal a kö
vetkezm énnyel is já rt, hogy E d v i Illés Pál ugyan
ezen folyóirat azévi, későbbi szám ában  közzé teszi 
„A’ M agyar P arasztok’ lakodalm i szokásaik” című 
tanulm ányát —  az első  összehasonlító  m agyar la
kodalom -leírást.18 Saját tapaszta la tait a Tóköz, R á
baköz, R épce-m ellék, Somogy, N ógrád, P est és 
V eszprém  m egyék területeirő l vévén, m egírja, hogy 
igen hosszadalm asak  a „könyv nélkül m ondott” ver
sek, „a’ leánykéréskor, m enyasszony’ e lbu tsúz ta tá 
sakor (siratónak  hívják) ...”, és ezek „Egyébaránt 
annyifélék, a’ hányféle a’ vidék vagy V árm egye.” 
B enyom ásai szerint ezeket könyv nélkül m ondják, 
vagyis nem  olvassák. E leírás m inden  bizonytalan
sága ellenére is fontos. E gyrészt jelzi, hogy ekkor 
az ország nyugatibb részén  m ár közism ertek  a m e
nyasszony-búcsúztató  versek, nyilván írott, sz tereo 
tip szövegek, am elyeket azonban m ég szóban je 
gyeznek meg. Fontos a búcsúztató  sirató  neve is, 
ami m egintcsak indokolatlan  lenne, ha  nem  régi ki
fejezés volna. A zután Edvi Illés nem  kom m entálja 
a göm öri „halotti búcsúzta tás” m egnevezést sem, 
amit, ha  ezt érthetetlennek , ism eretlennek  vélte 
volna, cikke m ás kiegészítései és jav ítása i so rában  
tü n te te tt volna fel. Vagyis, ekkor a D unántú lon  m ár 
nincs m eg az igazi lakodalm i sirató.
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Időben  következő adatunk  (ugyancsak közis
m ert, többször is idézett) m ár erdélyi. Orbán  Balázs 
az udvarhelyszéki oroszhegyi lakodalom ról ad  elég 
részletes leírást. A leírás szerint a havasalji ka to 
likus nép  m ár elhagyja régi szokásait, am elyeket 
érdem es megjegyezni. A  m inket érdeklő  m ozzana
tok szerin t a búcsúzásnál felöltöztetik a m eny
asszonyt, és „ezen ünnepélynek  folyam a alatt a ze
nészek egy alkalmi bús nó tá t húznak, am ely az el
válásnak  zeneileg eszm ényített fogalm át akarja  ki
fejezni.” M ajd víg p róbatánc  következik, a vőfély 
táncoltatja  m eg a m enyasszonyt. Ez u tán  szavalja 
el a vőfény a B úcsúzta tás verseit, O rbán  Balázs 26 
négysoros, 12 szótagos, aaaa rím es stró fá t ír le (né
hány strófában  szövegrom lás nyilvánvaló je len lé té 
vel). T erm észetesen  ez nem  m enyasszonysirató, h a 
nem  az attól különböző búcsúztató. Á m  ekkor, te 
m atikailag ugyanez ism étlődik meg. „Alig hangzott 
el e szavalat, m időn kezdeté t veszi —  valójában 
m egható —  szem élyes búcsúvétele a m enyasszony
nak, m időn sírva-ríva rend re  szülői, testvérei k eb 
lére borul, m egköszöni, hogy felnevelték, gondját 
viselték, hidegtől-m elegtől védték, s kéri, hogy ha  
vétett, bocsássák  meg; ezután rend re  testvéreitő l 
és rokonaitó l búcsúzik, köszöni, hogy szerették, tá 
m ogatták. E lvégre leány-barátnéitől, kikkel fia ta lsá
ga öröm eit m egosztá, kéri, hogy ezutánra se vessék  
m eg stb.; s ezen búcsúzások  -  am elyek nem  b e ta 
nult, hanem  többnyire a szív hálájának, az őszinte 
ragaszkodásnak  érzéséből fakadó rögtönzések — 
az egész társaságo t m eghatják, s az egym ástól el
válók, és az asszony seregek szem eire könnyeket 
csalnak.” T erm észetesen  ez u tán  a vőfély elviszi, 
fogatra ülteti a m enyasszonyt.21 O rbán  Balázs le
írása  kése i állapotot tükröz. Itt ugyanis ké tszeres 
a búcsúztatás, hiszen az előbbi, verses részekben  
ugyanerről volt szó. V iszont a spon tán  jelleg, a köny
nyek em lítése a rra  enged  következtetni, ko rábban  
itt is egy m ásik szokás-szöveg: a m enyasszonysirató  
lehetett.

Időben  következő adatunk  a Júlia szép  leány  bal
lada betétszövege. Ez sem  szárm aztatható  a kései 
búcsúztató  versekből. A lészpedi vagy pusztinai va
lódi m enyasszonysirató t ped ig  a m últ század leg
végén szü letett énekesek  m ár ism erték, az első vi
lágháború  előtt ism ert lehete tt a műfaj. A  népzenei 
feljegyzések kivétel nélkül asszonyoktól szárm az
nak. A  m últ századi búcsúztató-le írásokban  m ár 
férfi m ondja  a verseket, ám  a k o ráb b ra  feltételezett 
szokásokban itt is az asszonyoké, sőt m agáé a m e
nyasszonyé lehete tt a főbb szerep.

A m i a nem zetközi párhuzam okat illeti, a m eny
asszonysirató  ism ert az oroszok és egyes balti finn 
csoportok körében. M ind finn, m ind orosz ku tatók  
átvételnek tekintik, am ikor is a pravoszláv  keleti 
szlávok lehettek  az átadók.22 E hhez kép est v á ra t
lan fordulat, ha  m egvan a nem  pravoszláv  és nem  
szláv m agyar folklórban is. V iszont én nem  buk
kan tam  a nyom ára a rom án vagy a szerb folklórban, 
és h írek  ellenére sem  láttam  kárpátalji (ruszin) szö
vegeket sem .23 A  m űfaj m egtalálható viszont a bol
gár néphagyom ányban. M agam  annak  idején  arra

hivatkozhattam , hogy R a jcsev  1973-ban közölte az 
első ilyen szöveget egy 1864-ben  született asszony
tól.24 A  nakordene  néven ism ert m űfajból m ind 
m áig is csak néhány  szöveget publikáltak. M ost ar
ra  figyelm eztettek bolgár kollégáim, hogy 1887 és 
1893 között m ár három  korai leírása van  a szo
kásnak .25 A  hetvenes évek első felében indult meg 
új adatok  közlése, m ajd  az évtized végétől (már 
C sisztov  „szláv” tézisének ism eretében) N ikolaj K a
ufman, R adoszt Ivanova , Sztojan G en csev  és m á
sok révén a műfaj összehasonlító  áttekintése. M ég 
arra  is k ísérle te t tettek, hogy esztétikai szem pont
ból elem ezzék az adatokat —  gyakorlatilag azon
b an  a szokásokban  betö ltö tt szerepét vagy általá
b an  a sirató  zenei form áit vizsgálták.26

M inthogy a m agyar m enyasszonysirató  nyilván 
nem  a bolgárból érte lm ezhető  (vagy fordítva), külön 
figyelm et kell fo rd ítanunk  a finnugor párhuzam ok
ra. E tém akör valóságos k ism onográfiát érdem elne, 
itt csupán  a legfontosabb tanulságokat összegez
hetjük. G yakorlatilag a siratószövegek feljegyzése 
és tanulm ányozása kezdeteitő l fogva tudjuk, hogy 
a m űfaj ism ert a karjalaiak, vepszék, a lüdek, az 
inkriek, a vótok és a szetu észtek, valam int a zür 
jén ek  (komik) és a m ordvinok körében .27 Az újabb 
vizsgálatok különösen  hangsúlyozták a poétikai 
eszközök fontosságát. Pleszovszkij kom i lakoda
lom -m onográfiája, Lauri H onko útm utatásai, tan ít
ványa N enola-Kallio inkeri tanulm ányai, K onkka és 
Sztyepanova könyvei a karjalai siratókró l28 alap
vető  összefüggésekre h ívták fel a figyelmet. Sze
rencsére  karjalai, vepsze, vót, szetu, m ordvin és 
zürjén  m enyasszonysiratók költői m agyar fo rd ítás
ban  is olvashatók. A  m ordvin siratóénekről szóló 
tanu lm ányában  D u g á n tsky  M ária együtt vizsgálja 
a halotti és lakodalm i siratok szövegeit.30 Sajnos, 
a m agyar folklorisztika ezeket az összefüggéseket 
eddig  nem  vette figyelem be. K öztudott, hogy a si
ra tó  három féle szem pontból is vizsgálható. Egy
részt egy szokás, rítus része, és m eg kell felelnie 
annak. A  lakodalm i sira tóban  nem  hangozhat el 
olyasmi, ami ellenkezik m agával a szokással. M ás
rész t a sirató  rögtönzött műfaj, m árcsak  az érin te tt 
szem élyek változó körülm ényei m iatt is. H a valaki 
éppen  ezt akarja, abszu rd  m ódon azt is m ondhatja, 
csak a rög tönzött valódi sirató  létezik, nem  is ér
dem es ettől függetlenül gyűjteni e m űfajt, ső t nem  
is lehetséges elem ezni az ilyen szövegeket.

N yilvánvalóan m inél több  a csakugyan pontos 
feljegyzés, annál p on tosabb  lehet a szövegelem zés. 
Á m  nincs értelm e annak, hogy csak a szem élyesen 
átélt sira tókat vizsgáljuk. H arm adrész t szöveg és 
dallam  elválaszthatatlan  e m űfajban is. Ám  a szö
vegpoétika m ás összefüggéseket m utat, m int a dal
lam ok harm ónia- vagy tem pó-rendszere.

Az eddigi ku ta tások  tu la jdonképpen  a m aguk he
lyén foglalkoztak is e kérdésekkel. T erm észetesen  
(?) sirató ink zenei vizsgálata érte  el a legtöbb e red 
m ényt.31 A  sirató szokásleírását viszont igazában 
eddig  nem  ad ta  m eg a m agyar folklorisztika, főként 
a nem zetközi szokáskutatás eredm ényeihez m éltó 
áttek in tés hiányzik. Nyilvánvaló, hogy „az érzelm ek
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és a fájdalom  eltávolítása” kérd ésk ö r voltaképpen  
ide tartozik. M ost itt nem  említve a rendkívül gaz
dag északkelet-európai sirató-hagyom ányra v ona t
kozó ku tatási eredm ényeket, két ilyen m agyaráza
to t em líthetünk. Ingeborg W eber-K ellerm ann  azok
ról az énekekről írván, am elyekben a m enyasszony 
elbúcsúzik a szülői háztól (Viski K árolyt idézve itt 
a rra  is hivatkozik, hogy ekkor a m enyasszony „úgy 
sír, m int a halo tt m ellett”)32 és úgy véli, hogy a 
ném et fo lklórban az ilyen dalok főként D élkelet- 
E urópa telepesei körében  ism ertek. E zeket ő a 
nagycsalád  (sőt a zadruga) m eg a házközösség in
tézm ényeivel kapcsolja össze. Itt olyan szigorúan 
m eghatározott családi-lakásbeli-tulajdonbeli közös
ségekben  éltek a leányok, új m enyecskék, hogy iga
zán indokolt volt a lakodalom  alkalm ával is sírni, 
az új helyre kerü lést m integy halálnak tekinteni.

A zt hiszem, ez a m agyarázat nem  jó  a lakodalm i 
sirató  egész m űfaját illetően. Sem  a balti finn, sem  
az északi orosz, sem  a bolgár vagy csángó lakodalm i 
sirató nem  szárm azik a balkáni zadrugából. Legfel
jeb b  annyit ism erhetünk  el, hogy a ném et lakodalm i 
dalokban a B alkánon élt ném et k isebbségek  hagyo
m ányában  a m enyasszonybúcsúztató  ilyen tá rsad a l
mi környezetben  fordul elő. Egyébként e ném etek  
körében  nincs valódi m enyasszonysirató. N oha n e 
kem  is felhívták a figyelm em et például bácskai n é 
m et lakodalm i szövegekre: ezek azonban m ár nyil
vánvaló, szép és fejlett búcsúztatók  (és siratok).

Ina-M aria G reverus  a népi ku ltúra  helyhezkö
tö ttségéről szóló m onográfiájában külön foglalkozik 
a saját környezet elhagyásának problém áival. Itt a
III. fejezetet a m enyasszony búcsú jának  szentelte, 
és ebben  több  érdekes tém ával foglalkozik. „A síró 
m enyasszony” közism ert alakja a lakodalom nak, a 
ném et fo lklórban éppúgy, m int m ásutt.33 Ezt m ár 
Paul Sartori klasszikus összehasonlító  szokásm o
nográfiája is ny ilvántarto tta .34 G reverus szerint ez 
a sírás különböző form ákat ölthet, és egészen a 
m egfogalm azott siratókig terjedhet. A  fejezetben 
ugyan viszonylag pontos m űfaji m egnevezéssel sze
repelnek az egyes adatok, azonban orosz m eny
asszonysiratóktól a Kalevala  szövegéig, ném et és 
olasz lakodalm i m enyasszony-énekekig sokm inden 
szerepel együtt. G reverus jó l jelzi, hogyan változnak 
az ilyen szokáselem ek. K örülbelül úgy véli, a rituá
lis, s ira tásra  hasonlító  szövegek u tán  a m enyasz
szony búcsúzó szövegei, sírása  következtek, m ajd 
ezt m ások ad ták  elő, végül pedig  általános lako
dalm i dalok, ső t szentim entális dalok (Schön is t die  
Jugend) váltak  általánossá. Ez nyilván igaz, ám nem  
m indig vezethető  vissza a valódi m enyasszonysira
tóig az adatok  sora. Ami a dalok tém áját illeti, a 
m áshová kerü lést hangsúlyozza a szerző. N oha é rt
hető, hogy a valódi lakodalm i sira tást a prim itív 
körülm ények továbbélésével m agyarázza (még a 
m agyar változatok társadalm i-területi m egoszlása is 
jó l értelm ezhető  így), ám éppen  e korai siratok pszi
chikai h á tte ré t külön nem  értelmezi.

M agukat a szövegeket viszont célszerű egysé
gükben szemlélni. Ennek eddig  két m ódját dolgoz
ták  ki a kutatók. Foglalkoztak azokkal a költői ké

pekkel (legtöbbször m etaforákkal), am elyek a 
leggyakrabbak. Ezek rendszerin t jó  nyelvészeti is
m ereteket igénylő vizsgálatok, m ost nem  té rhe tünk  
ki bem utatásukra. A m ásik m ódszer a szövegek te 
m atikus-m otívum  szerinti vizsgálatát nyújtotta. Azt 
figyelték, m iről és m ilyen so rrendben  beszélnek  a 
siratok.

Első tanulm ányom ban m ár felsoroltam , hogy a 
siratószövegeket a szovjet ku tatók  5-10 tartalm i 
egységre szokták osztani. Lauri H on ko  először 9 
ilyen egységről beszélt a balti-finn siratok körében. 
Tanítványa, Nenola-K allio az inkeri lakodalm i sira
tok  egyik csoportjában  14 m otifém át különbözte
te tt meg, am elyekből egy-egy szövegben 3-6 hang
zott el. Sztyepanova és K oski a karjalai lakodalm i 
sira tókban  m integy 30 ilyen tem atikus csoporto t fe
deztek fel, ugyanakkor a ha lo ttsira tók  ese tében  
csak 23 tém át em lítettek .35 N álunk  szokásdalok (pl. 
a regősének, gyerm ekjátékdalok stb.) vizsgálatában 
a M agyar N é p ze n e  Tára kutató i m ár az 1950-es 
évektől alkalm azták ezt a m ódszert. Az 1970-es 
években K ároly  S. László ugyanilyen m ódszerrel 
kezdte m eg sirató  kutatásait. E rre annak  idején  
hivatkoztam  is, m egjelölve a nem zetközi p árh u za
m okat. Kár, hogy a néprajzi kézikönyvben olvas
ható  összegzésében37 erről nem  vett tudom ást. Itt 
ő a siratószövegek „m otívum ainak fő tem atikus cso
portjai” címmel 20  rész t kü lönböztete tt meg. A  ha l
latlanul zűrzavaros bem utatás-fogalm ak, pl. „líra”, 
„epika” te ljesen  ötletszerű  használatátó l kezdve az 
érthe te tlen  és bom basztikus m ondatokig, am elyek
ből sem m i sem  derül ki (pl. „a halállal találkozó 
em ber tragikum ára, aki m agárahagyato ttságára 
döbben  -  a m agyarban nincs egyetlen szöveg sem, 
ahol találkozna  a halállal valaki; a „tragikum ” szak- 
kifejezés, ami itt sem m it sem  jelen t, azonkívül itt 
nem  az „em ber”, hanem  egy konkré t család tag  (fe
leség, gyerm ek, szülő stb.) szerepel, aki így is szólal 
meg; a „döbben” m agyarázat csak zsurnalisztikus; 
stb.) —  ugyan elsősorban  a halo ttsira tó  szövegeit 
vette alapul, ám elképzelhető  lett volna, hogy a si
ra tóró l szólván csakugyan az egész m űfajról beszél
jen . Sajnos, nem  ezt tö rtén t. Az általa em lített 20 
elem  m egnevezését illetően sem  találunk végiggon
dolt m egoldást:

1 K öszöntés, beköszöntés —  2 M egszólítás — 
3 Ja jgatás —  4 A  halál .... á tkozása —  5 A  h á tra 
m arado ttak  ... egyedülléte —  6 A halo tt fájdalm at 
... hagyott m aga u tán  —  7 A  halo tt fe le jt
hetetlensége —  8 A halo tt d icsérete —  9 A halo tt 
szavainak idézése. —  10 A  halottal kapcsolatos 
esem ények elbeszélése —  11 A halottal való kom 
m unikáció nehézsége —  12 A  halott k eresése  — 
13 A halo tt visszahívása, az élő halálvágya —  14 
A halo tt lelkének v isszavárása (stb.) —  15 A halo tt 
túlvilági ú tja  -  16 Ü zenetetkü ldés a halottal —  17 
A  halo tt „háza” (új otthona) a tem ető  —  18 U talás 
a szertartás/szokás valam elyik m ozzanatára  —  19 
K öszönetm ondás a halo ttnak; bocsánatkérés a h a 
lottól —  20 Búcsúzás, elköszönés a halottól.38

A z itt m ég á ttek in thetőbbé változtato tt m egne
vezések egy része összefügghet a lakodalm i sira
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tók  szövegeivel. T erm észetesen  célszerű kétféle 
rész között kü lönbséget tenni. Az egyik a szöveg 
kereteit adja: „köszöntés, beköszön tés” ... „elkö
szönés”, sőt az „elbeszélés a sira to tt é letének ese
m ényeiről” is. A  m ásik m ár a szövegben m egfo
galm azott tartalm i m ozzanatokra vonatkozik: „az 
elsira to tt m egszólítása”, „dicsérete”, „szavainak 
idézése”, „keresése”, „visszahívása”, „az eltávozott 
ú tjának  le írása”, „üzenetküldés”, „az új helyszín 
le írása” stb. Ezek tu la jdonképpen  m eg is je len 
hetnek  a m enyasszonsiratókban  is. A  nem zetközi 
k u ta tás e szövegek le írásakor hasonló  m egneve
zéseket említett.

K ecskem éti e lőadásom ban m ár idézhettem  így 
elem zett m enyasszonysirató-szöveget. Az 1914- 
b en  Pusztinán született csángó asszony, Bálint P é
terné  K ondor A nna sira tó jának  felvételét több  köz
lésből is ism erjük.39 R ajeczky ké t változato t közöl, 
1949 decem beréből. A  „M ámikám, tá tikám  s te s t
véreim ” kezdetű  (277. szám on) m integy 34  zenei 
so rban  van közzé téve, ami végül is a szövegtago
láshoz is tám ponto t nyújthat. U gyanezt a sirató t 
D om okos Pál Péter (2. szám on) m integy 31 sorban  
te tte  közzé, itt a zenei és a szövegtagolás nem  olyan 
egyértelm ű. A  m ásik siratószöveg „A nyám nak le
ánykája, anyám é” kezdette l (278. szám on) m integy 
41 zenei so rban  van  közzé téve. U gyanezt D om o
kos Pál P é te r (1. szám on) m integy 34 so rban  is 
közzé tette, itt sem  olyan egyértelm ű tagolással.

E nnek  a m ásodik  sira tónak  van egy rövidebb 
változata (közli D om okos Pál P é te r az 1. szám  után), 
m integy 11 sorban. Ugyanezt, nagyjából azonos ta 
golással a sirató-kötet is közzé te tte  (191. számon). 
A  m egjegyzésekből úgy tudjuk, hogy az először em 
líte tt szöveg („Mámikám, tátikám  s testvéreim ”) Bá
lint P éterné sajá t siratója, am elyet fé rjhezm enete
lekor m aga énekelt. A  m ásik sirató  („Anyám nak le
ánykája, anyám é”) v iszont akkor hangzott el, am i
kor az ő leánya m ent férjhez és az anya énekelte. 
Ez a m ásik sirató is 1949-es (vagy 1950-es) felvé
telből ism ert. Egyszóval egyedülálló anyagunk van 
a szövegelem zéshez. Egyetlen adatközlő  nagyjából 
egy időben  e lőadott ké t m enyasszonysiratója, a m a
gáé és a leányára vonatkozó, ezen kívül bizonyos 
változatokban. Az 1. szám  u tán  o lvasható rövidebb 
változat végén m ég egy dallam  nélkül közzétett szö
vegrész is található, m integy 11 szövegsorral. E h
hez D om okos azt jegyezte meg: „Rosszul hallható 
felvétel. További szövege”. Sőt m ég ez sem  a teljes 
szöveg, hiszen az utolsó közölt sor u tán  ez a m eg
jegyzés olvasható: „A több i érth e te tlen ”. K ecske
m éti e lőadásom ban az „A nyám nak leánykája, anyá
m é” sirató  egyik változatát m utattam  be, m égpedig 
tem atikus egységenként, ezekhez szövegidézettel 
ad tam  „az eltávolítás m ódja” jellegű m agyarázato
kat. Az egyetlen szöveget 17 szövegegységre tagol
tam , ám ezek közül csak 15-höz írtam  tem atikus 
egység m egjelölést, ső t ezek közül több  ism étlődik, 
úgyhogy a szövegtől függetlenül csak a következő 
15 tem atikus egységeket soroltam  fel: m egszólítás 
—  elválás —  kérés —  elfelejtés —  em lékezés —  
elm ondás —  köszönet —  bocsánatkérés —  (vala

m int néhány  m ás jellegű egység:) b án a t —  rágon
dolás —  idegenség —  egyedüliség —  felnevelés 
—  gondviselés —  bevallás). Egyetlen szöveg in
terp re tá lásánál érthető, m iért ingadozik a m agya
rázat 8 vagy 15 tem atikus egység m egnevezése kö
zött, több  ese tben  ugyanahhoz a szövegrészhez 
többféle m egjelölést is társítva. M inthogy máig 
sincs kidolgozott rendszere  (m enyasszony)siratóink 
tem atikus egységeinek, sokkal p o n tosabban  m ost 
sem  írhatjuk  le ezeket. M egtehetjük  viszont azt, 
hogy az egym ás m elletti változatokat figyelem be 
vesszük.

a / v á l t o z a t

A nyám nak leánykája, anyám é.

Jól láttam , anyám é, koppan  az óra, válunk el 
egym ástól, anyám é

K oppan az óra, anyám é, s válunk el egym ástól 
De arra  kérlek, anyám é, im m ár se felejts el.

Ju ssak  eszedbe, édes anyám é, m ég gyere, 
keress fel, anyám é

b / v á l t o z a t

M am ám nak leánykája, anyámé!

Látom , édes anyám é, hogy m ink egym ástól ...

N em  volt részem , édes anyám é

édes anyám val egy országba lenni

se a lányom m al egy faluba m aradni, anyám nak 
leánykája

Ilyen szövegeltérések ese tében  csak a tem atikus 
egységek rendszerének  összevetése nyú jthat lehe
tőséget arra, hogy a szövegek érte lm ezését m egkí
sére lhessük .40 Itt célszerű m egkülönböztetn i egy
m ástól a szerkezeti és a tem atikus egységeket. Az 
előbbiek  helye állandóbb, az u tóbb iakat m eg kell 
említeni, ám so rrend jük  szabadabb. Egyelőre az 
alábbi vázlatot készíthetjük  el:

SZERKEZETI EGYSÉGEK TEMATIKUS EGYSÉGEK

megszólítás
kérés
az eltávozás leírása 
a távozás úticélja 
bánat
a távozó életének leírása 
együttlét
kapcsolat a távozó és 
rokonai között 
üzenet 
búcsúzás

elválás
elfelejtés/emlékezés 
a távozás útja
a távozó érzelmeinek leírása
egyedüllét
felnevelés
élettények

emlékezés/elfelejtés
kérés/bocsánatkérés
sírás
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Feltűnő, hogy ebben  a rendszerben  m integy 
m egism étlődnek a lelki és életbeli m ozzanatok. Az 
elválás m egjelenik, m int szerkezeti egység, vala
m int tem atikus egységként is. Szerkezeti egység
k én t szerepel az érzelm ek leírása, ugyanakkor te 
m atikus egység a bánat, egyedüllét (együttlét, vagy 
az em lékezés) elfelejtés. M ég ezek kettősségét, am 
bivalenciáját is kifejezi a szerkezet.

Az előadásm ód rögtönzött volta hozzájárul a 
spon tán  kifejezéshez. Az egyes szövegelem ek („so
rok”, „egységek”) h a tá rá t a gyűjtők is szövegen kívüli 
vonásokkal (dallam ok tagolódása, sírása, jajgatás) 
szokták m egállapítani. M indez pszichológiailag 
m egoldást kínál a siratóknak, a közvetlenül érin tett 
családtagoknak, sőt a je len  levőknek egyaránt. M in
denféle sira tóban  (érthető  okokból) a „távozás” és az 
„életút” a legfontosabb m ozzanatok. Ezek azonos 
felfogása következtében  kerü lnek  elválaszthatatlan  
közelségbe a halotti, lakodalm i (és egyéb) siratok. E 
tem atikus azonosság m egfigyelhető az itt nem  elem 
zett m etaforikus m egfogalm azásban is. Költöző m a
darak, hervadó  virágok, az élet körforgása, a 
m esszire, idegenbe vezető  ú t a leg ism ertebbek  e 
m etaforák között. M indez egyetlen ren d szert alkot, 
am elynek m inden bonyolultságát az előadók nem  is 
tudják. A zonban érzelm eikre m indez hat, m ás m eg
oldást pedig  nem  ism ernek a fájdalom  eltávolításá
ra. O lyan bevált pszichikai-poétikai m egoldás ez, 
amely évszázadok (évezredek) során, népek tucatjai 
között volt m egfigyelhető. Végül is ez a m agyar m eny

asszonysiratók titokzatos m eglétének is a kulcsa. 
H asonló m egállapításokat tehetünk , ha a szövegek 
nyelvi m egfogalm azásm ódját vizsgáljuk. E rre  első 
dolgozatom ban m ár utaltam , m indazáltal akkor is, 
m ost is az a vélem ényem , m ég nem  ism ernek nálunk 
olyan objektív  nyelvi szövegleírást, am ely ezt a fel
adato t csakugyan elvégezhetővé tenné. A  dalla
m ok rendszerezéséről, ú jabban  variálódásáról sem  
hangzott m ég el az utolsó szó.42 M inthogy m eny
asszonysirató ink csángó énekesektő l ism ertek, 
m égha nem  is eredeztetjük  a m űfajt a rom ánból, a 
rendkívül gazdag rom án szokásköltészettel való ösz
szevetés nélkülözhetetlen  fe ladatunk .43

Ami végül is az egyén és a közösség lelki viszo
nyulását illeti, ezt az általánosságokon tú lm enően 
nem  is olyan könnyű felism erni, leírni, rendszerezni 
vagy értelm ezni. A  siratóval foglalkozó legkiválóbb 
vallástörténész-etnológus, E rnesto  de M artino  a 
lelki je len ség  m agyarázatát R ó heim  G éza és M e
lanie K lein  pszichoanalitikus felfogásának b em uta
tásával kezdi,44 Ezek közül néhányról e lm ondta vé
lem ényét, ám a lakodalm i siratóról neki sem  volt 
érdem i m ondanivalója.

M aga a lakodalom , a m enyasszony búcsú ja  ön
m agában is bonyolult, érzelm eket ü tköztető  je le n 
ség. M ég sokszor kell vizsgálnunk, hogy egy kicsit 
jobban  m egérthessük, m enyasszonysiratóink kivéte
les esztétikai és pszichikai értékeit felm utathassuk.

Mit m ondhat m indezek u tán  a folklorista a la
kodalm i sirató  „teológiájáról”? E lőször is azt, hogy 
m ég a sirató  általános teológiájáról sem  tu dunk  ele
get. Az a tény, hogy m ind az Ó szövetségben, m ind

az Ú jszövetségben isteni sugallatra történik  á tté te 
les érte lm ű  sira tás, a k ö zép k o rb an  pedig  az ún. 
M ária-siralm ak a legnépszerűbb  egyházi sze rta rtá s
dalok voltak, am elynek h a tása  a népköltészetben  
is szám ottevő —  m indez jó l jelzi: a sira tóknak  van 
vallási m ondanivalója. A halál és a sírás teológiája 
sokrétű, mély értelm ű tém akör, azt is m ondhatjuk, 
hittitok. Ehhez képest keveset tudunk  róla. „Halál, 
hol a te  fu llánkod?” írja az apostol. Ám  ez nem  a 
halo ttsira tó  értelm e, o tt ugyanis szó sincs a halálon 
a ra to tt diadalról, sokkal inkább  term észetesnek  
tartják  azt, olyan krízisnek, am elyen át kell esni, 
am elyet az egyén és a közösség elviselhetetlen és 
k im ondhatatlan  fájdalom ként él át —  m égis elvisel, 
sőt ki is m ond.

E hhez kép est is különös világ a m enyasszony 
siratásáé. Értjük, hogy itt eltávozásról esik szó, a 
m egszokott családi kötelékek ugyanúgy szé tsza
kadnak, m int a halál (vagy a katonai behívó, sze
rencsétlenség, nagy u tazás stb.) alkalm ával. A  folk
lór gondolkodásvilága ilyen ese ten  a sirató  sz tereo 
tip m egoldását kínálja: el kell siratni a távozót, és 
ezzel m inden  résztvevő szám ára rendezni kell a fáj
dalm as veszteséget. A szöveg és a dallam  form a
világa ezért nem  tér el a halott-siratóétól. Á m  a 
lakodalm i sirató  m égsem  m ásodlagos jelenség. N é
hány  (bolgár) kutató, a m aguk adatainak  szórvá
nyos voltából arra  következtetett, itt csak a tem etés 
„bevált” szokásának  a lakodalom ban is fe lbukka
násáró l beszélhetünk. M ég a m agyar adatok  sem  
bizonyítják ennek  ellenkezőjét. Ám  É szakkelet-E u
rópa népeinél nem  ritkaság, nem  szórványos a la
kodalm i sirató. O tt ugyanolyan term észetes é le t
tény, m int a regru ták  és a halo ttak  elsiratása.

Az eltávozó m enyasszony azonban nem  halott, 
hanem  él. Az elm úlásnak ezt a d ialektikáját jó l is
m eri a Szentírás. („A leányzó nem  halt meg, csak 
aluszik” -  „Akit kerestek , nincs itt, fe ltám adott” -  
„M eghaltam , m int em ber, élek pedig  a K risztus
ban ”.) Ez a halál igazában a halál tagadása. Ez teoló
giai válasz a halál tényére. M enyasszonysirató ink
ban  azonban  ezt a m egoldást nem  találjuk meg. Itt 
nem  vonják kétségbe az eltávozás =  elm úlás tényét. 
U gyanolyan őszintén siratják  a m enyasszonyt, 
m intha m eghalt volna. Ez a „feltám adás”-teológia 
idegen a m enyasszonysiratóktól. (Siratóinktól is.) Itt 
egy m ásik, igen régi pszichológiai m egoldástechnika 
érvényesül: kim ondjuk b án a tu n k a t olym ódon, hogy 
eltávolítjuk érzelm einket. A  sztereotip  form ulák a 
kötelező érvénnyel e lőadott sirató  (ha kell, a sírni 
nem  tudó  hozzátartozók helyett m ások m egkérése, 
később  akár m egfizetése is) lereagálja, a közösség 
és az egyén szám ára m egoldja a konfliktus-helyze
tet. M inél erősebb  m ondjuk  a 40  napos gyász p a 
rancsa, annál inkább  van  e szom orúságnak vége. 
Ez az a m egoldás, am elyet az efézusiakhoz íro tt 
levél is képvisel: „em elkedj fel a halottakból!”. Az 
1827-es göm öri leírás szavaival: a s ira tásszerű  bú 
csúztatás végén „a legharsányabban  jajgató, m in tha 
nem  is ő le tt volna, elsőül ugrik a legvígabb tá n 
colásba.” A hogy Ézsaiás írja (35, 10) „Az öröm  és 
az élvezet válik szám ukra m egragadhatóvá, a fáj
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dalom  és a gyötrődés eltávoznak tő lük”. Ez az ér
zelm ek és a fájdalom  eltávolításának vége: annak 
a hallatlanul régi és széles kö rben  ism ert, az em beri 
élet nehézségein  átsegítő  m egoldásnak  a lényege, 
am elynek körébe a m agyar m enyasszonysirató  is 
tartozik. A  B arnabás-levél (7, 1) szavaival ez „az 
öröm  gyerm ekeinek” teológiája.

Dr. Voigt Vilmos

JEGYZETEK

1. A következőkben, terjedelmi okokból is csak a legszükségesebb hivatko
zásokat adom meg. Nálunk a sirató műfajáról igazán nemzetközi áttekintés 
nem készült. A Világirodalmi Lexikon 13. kötetében (Bp., 1991, sajtó alatt) 
erre csak alig utalhattam. -  2. Kis s Lajos -  Rajeczky Benjamin szerk.: Sira
tok. Bp. 1966. (A Magyar Népzene Tára V.). I t t  a 191, 192, 197, 198, 201, 
217, 217A, 218 változatok tartoznak ide. Ugyanezen kiadványsorozat má
sik kötetében: Kiss Lajos szerk.: Lakodalom. Bp. 1955. (A Magyar Népzen 
e Tára III/A.) két további adat olvasható (277-278 lapokon). Az erre vonat
kozó jegyzetben Kiss Lajos ezt jegyzi meg: „A menyasszonybúcsúztatás ősi 
alakjának: a  siratásnak a moldvai csángóknál gyűjtött dallamai”. (951 lap). 
Ezzel közel egy időben jelent meg Domokos Pál Péter és Rajeczky Benjamin 
gondozásában a Csángó Népzene I. kötete (Bp. 1956). Itt a dallamok rendjé
ben közlik az adatokat és a „siratok recitatív” csoportban az 1,2,6,8,10. da
lok menyasszonysiratók. Minthogy a két kiadvány között átfedések találha
tók, ugyanattól az énekestől többször is felvették (vagy közölték) ugyanazt a 
siratót, csak általában összegezhetjük az ismert tényeket, hangoztatva, hogy 
későbbi (zömmel bizonyára publikálatlan) felvételek további párhuzamo
kat adnak. Ma úgy tudjuk, hogy Domokos Pál Péter volt az első, aki 1929-től 
kezdődő csángó népzenei gyűjtései során hallhatott menyasszonysiratót. A 
második világháború után, az 1940-es évek végétől a Magyarországra tele
pült csángóktól is feljegyeztek ilyen siratókat. Nem tudjuk viszont pontosan, 
hány ilyen felvétel készült Moldvában az utóbbi évtizedekben. Különösen 
az utóbbi bő egy évtizedben figyeltem e közléseket, bukkan-e fel új meny
asszonysirató-adat. Ám, noha Domokos Pál Péter, Szegő Júlia, Kallós Zol
tán és Martin György, majd legutóbb Veress Sándor értékes gyűjtéseiből 
sokat publikáltak, ilyent nem találtam. Tudván, hogy még sokminden nincs 
kiadva (pl. Jagamas János trunki gyűjtése), örömmel lepett meg, hogy leg
utóbb újabb szövegek váltak hozzáférhetővé. Seres András -  Szabó Csaba: 
Csángó magyar daloskönyv. Moldva 1972-1988. Bp. (1991) több pusztinai 
szöveget közölt. 32-33. számokon (egyazon énekestől) két menyasszonysi
ratót, 34. számon viszont (ugyanebből a községből) búcsúztató-szövegeket 
(közte vőlegénybúcsúztatót és menyasszonybúcsúztatót egyaránt). (Az ada
tok 75-81. lapokon, a lakonikus jegyzet az 531. lapon.) Minthogy a gyűjtés 
1984-ben történt, természetesen 1982-ben erről nem volt tudomásom. Két 
szempontból is fontos ez (az általam ismert egyetlen!) új adatsor. Egyrészt 
végre alátámasztotta helyszíni adattal is azt, hogy más a menyasszony sira
tója és búcsúztatójának szövege. Másrészt még vőlegénybúcsúztatót is ad 
(vőlegény siratóról viszont én a nemzetközi adatok alapján sem hallottam 
(műfajként). Ugyanakkor a korábbi adatok inkább Lészpedről tudósítottak 
(jóllehet alább éppen pusztinai szövegeket idézek). A mostani kötetben Se
res András azt állítja, a szokás Pusztinán él. (Lészpedről ő hallgat.) Úgyhogy 
az a talán félrevezető megoldás, miszerint e műfaj még a moldvai csángók 
esetében is csak izolált, egy falura szorítkozó lenne, nem valószínűsíthető. 
Mindez azonban alábbi mondanivalómat nem másítja meg, csupán még 
fontosabbnak tarthatjuk további feljegyzések elkészítését és közzétételét. -  
3 Voigt Vilmos: Az érzelmek és a fájdalom eltávolítása (menyasszonysira
tók). In: Novák László-Újvári Zoltán szerk.: Lakodalom. Debrecen, 1983. 
397-407. (Folklór és etnográfia 9.) Itt felsoroltam az akkor számomra ismert 
feljegyzések adatait. -  4 Első megfogalmazása, amely nem szószerint azo
nos az előbb említett kiadványban közölttel: sokszorosításban készült el 
„Előzmények és tervek a Folklore Tanszékről 64.” számon. Megemlíthetem, 
hogy mostani szövegem nem e korábbi írás újra publikálása, hanem annak 
alapján készített, új áttekintés. -  5 Minthogy az említett helyeken pontos hi
vatkozást adhattam, itt csupán a legfontosabb művekre utalok, illetve olyan 
adatokra, amelyek 1982-ben nem áll(hat)tak rendelkezésemre. -  6 Lásd pl. 
Vargyas Lajos: A magyar népballada és Európa. II. Bp. 1976. 105-110. -  
Faragó József: Balladák földjén. Bukarest, 1977. 136-176. „A mennybe vitt 
leány balladájához”. A tanulmány voltaképpen 1962-ben készült. -  Dömö
tör Tekla: A népszokások költészete. Bp. 1974. 179-193. Az 1862-es fel
jegyzés óta ismert balladát Vargyas 4 erdélyi és 18 moldvai csángó változat
ban ismeri. Anélkül, hogy ez önmagában is fontos és sokrétű ballada-témát 
itt részletesen bemutatnánk, azt érdemes csak megemlíteni, hogy az újabb 
áttekintések sem utaltak a „sirató-betét” kapcsolatára a menyasszonysirató
val. -  7 Lásd: Katona, Imre: Pure and Transitional Forms of Hungarian La
ment Poetry. In: Honko, Lauri and Voigt, Vilmos eds.: Adaptation, Change, 
and Decline in Oral Literature. Helsinki, 1981. 79-87. (Studia Fennica 26.) 
Itt és a korábbi finn-magyar folklorisztikai szimpóziumokon (finn részről) 
már nem volt szó a finnségi népek lakodalmi siratóiról. Katona Imre dolgo
zatának magyar változata valamivel korábbi; kissé más távlattal is készült. 
Lásd: A magyar halottas énekköltészet tiszta és átmeneti műfajai. A műfaj
változások törvényszerűségei. Hungarológiai Közlemények X (1978) júni
us, 35. szám, 25-33. -  8 Voigt, Vilmos: Hungarian Bride’s Laments. An 
Enigmatic Genre from a Comparative Point of View. -  The Life Cycle SI- 
EF’s Third Congress -  April 8 -12 , 1987. Zürich, Switzerland. (Amint isme
retes, e kongresszus anyaga nem jelent meg, a jelenlevők között osztogatták

az egyes előadások néhány tucat sokszorosított szövegét.) -  9. Voigt, Vil
mos: Not a Simple Pan-Slav ic Genre. (Bride’s Lament in Hungarian Folklo
re. In: Koiranen, Antti (ed.): Finnish-Hungarian Symposium on Music and 
Folklore Research. 15-21. 11. 1987. Tampere. Tampere, 1991. 96-103. -  
10. Fojt, Vilmos: Ungarszkije szvatbeni oplakvanija. Balgarszki Folk lor 14 
(1988) no. 4. 56-62. (A 13. jegyzetben szerkesztői megjegyzés említett há
rom további bolgár változatot.) -  11. 1992. június 5-6. Ezúttal köszönöm 
meg a hozzászólók megjegyzéseit. Remélem, figyelemfelhívó rövid beszá
molóm többeke t arra késztet, foglalkozzanak az érinthető problémákkal, 
amelyeket csak romániai kollégáink tisztázhatnak. Ezúttal is hálával emlí
tem továbbá kolozsvári folklorista kollégáim szíves segítségét. -  12. Dömö
tör Tekla (főszerkesztő): Népzene néptánc népi játék. (Magyar Néprajz 
nyolc kötetben. Folklór 2.) Bp. 1990. A „Magyar népzene” c. fejezetet (5- 
183) Vargyas Lajos írta. Ehhez hozzávehető több más munkája, amelyek a 
magyar népzenét tekintik át, illetve a „Magyarország zenetörténete” I. köte
tében (Bp. 1988) a siratóról írott, rendkívül rövid summázata („a sirató és ro
konsága” 47-50. és az utána jövő részek) e témát nem említik. -  13. Vargyas 
Lajos (főszerkesztő)? Magyar népköltészet. (Magyar Néprajz nyolc kötet
ben. Folklór 1.) Bp. 1988. Itt a „Siratóének” fejezet (611-632 lapokon) Ká
roly S. László tollából a 615. lapon azt írja: „A magyar folklórban meny
asszony- (helyesebben lakodalmi), katona- (bevonuló-), továbbá állatsirató
kat ism erünk...” -  azonban a hivatkozott közlések (a Magyar Népzene Tára 
V. kötetéből) azt jelzik, hogy fogalma sem volt a magyar menyasszonysirató 
szövegeiről. Ez különben jól látszik két korábbi írásából, a Népi Kultúra -  
Népi Társadalom 9 (1977) 307-328 és 11-11 (1980) 373-409 lapjain. Mint
hogy többször is felhívtam figyelmét a magyar folklórban e műfaj meglété
re, egyszerűen nem értem viselkedését. -  14. Dömötör Tekla (főszerkesztő) 
Népszokás néphit népi vallásosság. (Magyar Néprajz nyolc kötetben. Folk
lór 3.) Bp. 1990. Györgyi Erzsébet idézett fejezete 60. lap. A szerző nem rész
letezhette mondanivalóját, hiszen a „Sirató” c. rész 11 nyomtatott sorra (1) 
terjed. -  15. Idézett hely 63. lapon. -  16. Ugyanezen kötetben Kunt Ernő írt 
a „temetkezési szokások"-ról, itt több helyütt is a siratóról, búcsúztatóról. 
Ám míg tudománytörténeti részfejezetében ad irodalmat, a leíró részekben 
ezt nem találni. Egyébként más műveiben sem foglalkozik a menyasszony
siratóval, ami thanatológiai felfogásának ismeretében magától értetődő. 
Úgyhogy itt is további szemlére volna szükség. -  17. B. S.: Rövid rajzolatja 
a’ paraszti lakodalomnak Gömörben. Tudományos Gyűjtemény 1827. III. 
kötet, az idézet: 44. -  18 Edvi Illés Pál: A’ Magyar Parasztok’ lakodalmi szo
kásaik. Tudományos Gyűjtemény 1827. XII. kötet 3-25. -  19. Ld. hely 5. -  
20. Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. Pest, 1868. 1. kötet, „Az oroszhegyi 
lakodalom...” 99-104. -  21. Ld. hely 102. -  22 A legfontosabb áttekintés eb
ből a szempontból a siratóval több ízben is foglalkozó vezető orosz folklo
rista, Κ. V. Csisztov írása: Pricsitanyija u szlayjanszkih i finno-ugorszkih na
rod ov (nyekotorie itogi i problemi). In: Szokolva, V. K. otv. red.: Obrjadi i o 
brjadovij fol’klor. Moszkva, 1982. 101-114. Itt van hivatkozás régebbi iro
dalomra is. Sajnos, itt. jelzett további írások megjelenéséről nincs tudomá
som. -  23. Ezeket, és más, fontos adatokat, szempontokat említette: Berns
tam, T. A.: O „dvojnoj prirode” pricseti (k probleme genyezisza szevemo
russzkih pricsitanyij). In: Szimpozium-79 po pribaltyijszko-finszkoj filologii
-  Itämerensuomalaisen filologian Symposiumi-79. Redkollegija: V. G. Kar
hu -  G. M. Kert -  Κ. V. Csisztov. Petrozavodszk, 1979. 138-146. -  24. Raj
csev, At.: Narodni peszni ot Szrednite Rodopi. Szofija, 1973. 24,25,26,27, 
28 és 37. számon közölt szövegek. A gyűjtés mintegy két évtizeddel előzte 
meg a közlést. -  25. Lásd bolgárul közölt cikkem (1988) 13. jegyzetét, az 58. 
lapon. Minthogy ugyanezek az adatok olvashatók Radoszt Ivanova alább 
idézendő könyvének 229. lapján, a 45. jegyzetben, ez a tény ekkor már is
mert volt előttem. -  26. A telj esség igénye nélkül az alábbi műveket említhe
tem itt: Kaufman, Nikolaj -  Kaufman, Dimitrina: Oplakvanija pri szmart i 
pri szvatba V Rodopite. Balgarszki Folklor 3 (1977) no. 1. 35-50. -  Ivanova, 
Radoszt: Balgarszkata folklorna szvatba. Szofija, 1984. főként a „szvatbeni
ja t placs” fej ezet: 229-242 lapokon -  Gencsev, Sztojan: Oplakvane pri 
szmart, szvatba i izprastane u balgari i ruszi. Balgarszka Etnografija 8 
(1983) no. 2 .  14-29. -  27. Ezt említett dolgozataimban már érintettem, ezért 
itt nem adok teljes bibliográfiát. -  28. A teljességigénye nélkül az alábbi mű
veket említhetem: Pleszovszkij, F. V.: Szvagyba naroda komi: Obrjadi i pri
csitanyija. Sziktivkar, 1968. -  Honko, Lauri: Balto-Finnic Lament Poetry. 
Studia Fennica 17 (1974) 9-61. -  Nenola-Kallio, Aili: Studies in Ingrian La
ment s. Helsinki, 1982. (FF Communications 234) Feltétlenül meg kell em
líteni, hogy a könyv III. fejezete (113-203) lapokon teljes egészében a lako
dalmi siratóknak van szentelve, sőt természetesen a kötet más részeiben is 
esik szó ezekről. -  Konkka, Unelma: Iku inen ikävä. Karjalaiset riitti-itkut. 
Helsinki, 1985. -  Sztyepanova, A. Sz.: Metaforicseszkij mir karel’szkih pri
csitanyij. Leningrad, 1985. Ezekben korábbi művekre is utalnak a szerzők, 
akik közül többen később is folytatták ilyen kutatásaikat. Kár, hogy még az 
újabb magyar sirató-tanulmányok sem vettek tudomást e munkákról (sem).
-  29. Hozott isten, holdacska! Finnugor varázsigék, imádságok, siratok. Vá
logatta, a  jegyzeteket és az utószót írta és a kötetet szerkesztette Bereczki Gá
bor. -  30. Dugántsky, Mária: Erzä-mordwinische rituelle Klagegesänge. 
Uppsala, 1991. (Studia Uralica Upsaliensia 20). -  31. Ez nemcsak idézett 
szöveggyűjteményünkben, néprajzi és zenetudományi kézikönyvekben fi
gyelhető meg, hanem az összegyűlt népzenei felismeréseket külön monog
ráfia is összegezte: Dobszay László: A siratóstílus dallamköre zenetörténe
tünkben és népzenénkben. Bp. 1983. -  32. Weber-Kellermann, Ingeborg: 
Hochzeits- und Ehestandslieder. In: Brednich, Rolf Wilhelm -  Röhrich, 
Lutz -  Suppan, Wolfgang hrsg.: Handbuch des Volksliedes. Band I. Die 
Gattungen des Volkslieses. München, 1973. 550-574. A hivatkozott rész: 
571. A magyar adat forrása: Viski, Károly: Volksbrauch der Ungarn. Bp. 
1932. 108. Viski ezt a matyó-lakodalom leírása között említi. -  33. Sartori, 
Paul: Sitte und Brauch. Leipzig, 1910. Erster Teil, 21. fejezet „Das Sträuben 
und Weinen der Braut” (77-78.) -  35. Lásd fentebb idézett műveiket, illetve 
hivatkozásomat ezekre. -  36. Károly S. László: J a j  nekem, szomorú éle
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tem!” A szövegformulák főbb típusai siratóéne keinkben. Népi Kultúra -  
Népi Társadalom 9 (1977) 307-329. -  Károly 3. László: Formulaszerűség, 
alkotásmód siratóénekeinkben. Népi Kultúra -  Népi Társadalom 11-12 
(1980) 373-409. Itt most nem utalok a hazai román siratókról írott, illetve 
publikálatlan dolgozatára. -  37. Lásd a 13. jegyzetben említett fejezetét, itt a 
beosztás a 616-617. lapokon olvasható, ezután példaszövegekkel illusztrált 
magyarázatok következnek (618-628. lapokon). -  38. A megnevezéseket 
kissé egyszerűsítettem. -  39. Sajnos, több apróság nem világos e közlések 
után sem. A szövegek lelőhelyei a következők : Kiss Lajos: Lakodalom. -  A 
Magyar Népzene Tára III/A. Bp. 1955. 277. és 278. számú dalok (320-329. 
lapokon), megjegyzések: 951. lapon. -  Domokos Pál Péter -  Rajeczky Ben
jamin: Csángó népzene I. Bp. 1956. 1. és 2. számú dalok (159-171. lapokon). 
Az énekes bemutatása: 148-150. lapokon. -  Kiss Lajos -  Rajeczky Benja
min: Siratok. -  A Magyar Népzene Tára V. Bp. 1966. 191. számú dal (702- 
703. lapokon). Egyszerű forrásmegjelölés az 1038. lapon. -  40. A követke

ző bemutatás természetesen csak vázlatos. -  41. Az ilyen jellegű szövegek 
nyelvi-poétikai megfogalmazását illetően az utóbbi évtizedekben több kí
sérletet mutatott be a nemzetközi folklorisztika. Az itt kidolgozott, pontos
nak nevezhető nyelvészeti módszertant nálunk nem vették át, sőt (amint 
más műfajokra vonatkozó újabb nemzetközi kutatásokból látom) legújab
ban ehhez képest is új, számítógépes vizsgálatot igénylő megoldásokat java
soltak. -  42. Lásd: Szenik Ilona: Rögtönzés a siratóban. Nyelv- és Iroda
lomtudományi Közlemények 35 (1991) 1 -2.43-63. A dolgozat egy-két évvel 
korábban készülhetett, címével ellentétben utal bizonyos szövegbeli szem
pontokra is. Nem tér ki viszont a hasonló célú nemzetközi kutatásra vagy 
ennek eredményeire. -  43. Minthogy külön tanulmány feladata lenne, nem 
tértem ki szövegeink és a román szokásköltészet alkotásainak összevetésé
re. -  44 de Martino, Ernesto: Morte e pianto rituale. Torino, 1958. az első 
rész 5. fejezetében. -  45. Az 1975-ös új kiadás végén az „Agguinte ” rész 4. 
fejezetében. A szerző első magyar konzultánsa Dömötör Tekla volt.

VILAGKERESZTYENSEG

„Egység nélkül az egyházaknak nincs tekintélyük”

Az Evangelischer Pressedienst (Frankfurt) interjúja Emilio Castroval, 
az Egyházak Világtanácsa főtitkárával.

ep d  (Genf): N yolc év után, idén év végén Emilio 
C astro, az Egyházak V ilágtanácsa (EVT) főtitkára 
m egválik hivatalától. Az uruguayi teológussal A n
nette  Birschel, az Evangelischer P ressed ienst (epd) 
riporternője beszélgetett az E V T-ben eltö ltö tt hi
vatali időről és az ökum enikus m ozgalom  jövőbeli 
feladatairól.

epd: C astro  úr, 8 éve annak, hogy elfoglalta hi
vatalát, m int az EV T főtitkára. E lső  sa jtókonferen
ciáján azt nyilatkozta, hogy m indenek  előtt az el
nyom ottak  érdekeiért fo ly tato tt küzdelm et tekinti 
feladatának. U gyanakkor azt is célul tűzte ki, hogy 
az EV T fokozottabban  töreked jen  az egyházak egy
ségének m unkálására. V ajon el tud ták-e  érni a po
litika és a hit közötti kapcso la t m eg terem tését?

Castro: Igen, úgy hiszem  ez jó l lá tható  az „Igaz
ságosság, Béke és a T erem tettség  M egőrzése” té 
m ájú konciliáris folyam at világos hangsúlyozásán. 
Ez volt az a kísérlet, am ely a ké t szem pontot m eg
próbálta  összeegyeztetni. De volt m ás m ód is ennek  
az egységnek a m unkálására. M egpróbálták  dok t
rinér v itákban  áthidalni a régi távolságot. U tóbb 
azonban igyekeztünk m egvizsgálni az összefüggé
seket fe ladataink  és a világhoz, a szegényekhez va
ló viszonyunk között. Sok közös gyökeret találtunk. 
De egy konkré t valóságot is, nevezetesen, hogy 
egyes egyházi hatóságok ezt a k é t fe ladatkört nem  
voltak hajlandók együtt-látni, s ezért a konciliáritás 
fogalm ával sem  voltak kibékülve. Pedig ez a ke ttő  
összetartozik, és az EV T h ivatásának  középpontját 
kell hogy jelen tse.

epd: M ost úgy tűnik, a közösség m egerősödése 
helyett m egint új szakadások  jelentkeznek. Egyál
talán, akarják  m ég az egyházak az egységet?

Castro: Való igaz, hogy egységtörekvéseinkkel 
szem ben ellen-törekvések is m űködnek. Így pl. R ó

m ában  m egkem ényedett a dok trinér álláspont, ami 
m egnehezíti az előbbrejutást. Az új hírközlőszervek 
révén pedig  kevésbé bo trányosnak  tűnnek  az egy
házak közötti régi szakadások, m int korábban . E h 
hez jö n n ek  m ég a volt szocialista országokban b e 
állt változások u tán  je len tkező  etnikai problém ák, 
és az un iáltak  kérdései.

M indig különös fon tosságot tu lajdoníto ttunk  a 
közös Ú rvacsorának. M ert a szakadás nem  csak 
az egyházak testében  okoz fájdalm at, de a világ 
előtt is rossz  bizonyság. Egy példa: M ikor N elson 
M andela  m eglátogatott bennünket, p róbáltam  m eg
győzni arról, hogy a feketék  m inden csoportjának  
beszélnie kellene egym ással, hogy keressék  az egy
séget. E rre  M andela  azt válaszolta: Igen, ezt fogjuk 
m egpróbálni, de ugyanezt kellene Ö nöknek  is tenni 
a katolikusokkal. Sem m ilyen erkölcsi hitelünk 
nincs, hogy a m egbékélést prédikáljuk, ha  m agunk 
sem  tud juk  elérni a m egbékélést egyházaink között. 
Így az egység kérdése  tov áb b ra  is szorosan össze
függ a világban az igazságosság érdekében  való fel
lépésünkkel.

epd: Ö n a V atikán m egkem ényedéséről beszélt. 
N em rég  R atzinger  b íboros levelet in tézett a k a to 
likus püspökökhöz, am elyben a nem -katolikus egy
házakat „m egsebzett egyházakénak  nevezte. Ez is 
a kem ényedés jelzi?

Castro: Feltétlenül. Ez a levél szem ély szerin t 
nekem  is nagy szom orúságot okozott. H iszen gya
korlatilag sem m it sem  ism er el az elm últ 40-50  év 
ökum enikus fáradozásaiból. Úgy vélem, ez a levél 
nem  felel m eg a II. V atikáni Z sinat szellem ének.

Az igaz, hogy m ind m egsebzett egyházak va
gyunk, m ert nem  teljes a közösségünk a többiekkel. 
De ezért m indnyájan  felelősek is vagyunk, nem  
csak azok, akik a róm ai püspök  tekintélyét nem
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ism erik el. Igyekszem  nem  használni az „im peria
lizm us” kifejezést, de nehéz elkerülni. Ez a levél 
nem  tükrözi a valódi katolikus álláspontot, mivel 
nyilván sokan  vannak  R óm ában, akik nem  értenek  
vele egyet. A zt rem élem , a levél m egküldése hibás 
lépésnek  fog m inősülni, és a R óm ai K atolikus Egy
ház m egtalálja a m ódját, hogy ökum enikus gondol
k o d ásá t világosan kifejezésre ju ttassa .

epd: É ppen  a K elet-N yugati szem benállás m eg
szűnte u tán  tö rtén tek  új szakadások  az egyházak 
között. C ím szavakként em lítem  itt az á ttérítéseket 
(rekonfesszionalizálást) és a nacionalizm ust. M it 
tu d  az EV T pl. azért tenni, hogy a volt Jugoszlávi
ában  a keresztyének  m egbékéljenek egym ással?

Castro: Boldogok voltunk, m ikor a Berlini fal le
omlott. A kkor a Szentlélek m űködött. K ésőbb azon
ban  a sá tán  kezdett el m unkálkodni. Ez azért szo
m orú, m ert nagy lehetőség  kínálkozott arra, hogy 
egész E urópában  ú jszerűen h irdessük  az E vangé
liumot. M ost viszont szakadások, szem befordulá
sok, harcok  folynak. Ez lehetetlenné teszi a közös 
bizonyságtételt. E urópa keresi sa ját jövőjét, és gaz
dasági té ren  születnek is javasla tok , de lelki téren  
nem . H a azt legalább el nem  tud juk  érni, hogy béke 
legyen, elveszítjük lehetőségeinket.

M indenek előtt a rra  kell tö rekednünk, hogy az 
egym ással konflik tusban lévő egyházak legalábbis 
tárgyaló viszonyban m arad janak  egym ással. E ddig 
kétszer hoztuk össze Szerbia és H orvátország  p ü s
pökeit, hogy tárgyaljanak. M ost egy harm adik  ilyen 
találkozón dolgozunk. M inden t m eg kell tennünk, 
hogy ebben  a szörnyű helyzetben elképzelhető  m a
rad jon  valam iféle együttélés. N em  szabad  a h a ta l
m at erőszakra, háborúzásra, a gyűlölet szítására, üz
letelésre használni.

M ásodsorban  csoportokat küldünk a háborús te 
rü letekre, hogy az o tt élőknek bizonyítsuk: n incse
nek  m agukra hagyva, és azért is, hogy a nem zetközi 
figyelm et ezekre a te rü le tekre  irányítsuk. M ert ami 
o tt történik, az kihat az egész kontinensre.

A zután  segítünk az egyházaknak sa já t belső  éle
tüket úgy fejleszteni, hogy képesek  legyenek a tá r
sadalm i v itákban  résztvenni. V égtére is ezeknek az 
egyházaknak —  a volt Szovjetunióban 70, a többi 
volt szocialista országban 40-50  éven át nem  volt 
lehetőségük nyilvánosságban m űködni. M ost h irte 
len nem zeti életük középpontjába  kerültek, és m in
denfelől elvárások irányulnak feléjük.

Ez egy veszélyes helyzet, m ert a nacionalista 
irányzatok az egyházakban találnak otthonra. M int 
a tö rténelem  hordozói, az egyházak azok a kivételes 
intézm ények, am elyek tú lélték  a kom m unizm ust. 
M ost az em berek  o tthon ra  ta lá lnak  az egyházban, 
és ez jó. De m agukkal hozzák saját ideológiai fel
fogásukat, a vallás és a nacionalizm us valam ilyen 
ham is keverékét. E zért segítenünk kell az egyhá
zakat, hogy m egm aradjanak  népük közösségében, 
de ugyanakkor távol tud ják  tartan i m agukat a n a 
cionalista irányzatoktól. Pl. ami a cigányokkal szem 
beni elő ítéleteket illeti, figyelm eztetnünk kell az 
egyházakat, hogy ez nem  engedhető  meg. Vagy: 
hogy az antiszem ita m egnyilvánulásokkal szem ben

nem  m aradha tnak  közöm bösek. H angoztatn iok kell 
az intést, hogy ez a jövőre nézve m ilyen veszedel
m eket je len t. Fontos, hogy ott ahol élnek, m egle
gyen az ökum enikus szolidaritás.

epd: Az EV T ezek szerint dilem m ában van, hogy 
a tagegyházak tám ogatásá t szorgalm azza-e, vagy in
k ább  az Ö kum enét erősítse. A  p áp a  világosan ki
fejezte szolidaritását a  horvátországi egyházak 
iránt. M ost a szerb o rtodox  egyház az EV T-től várja 
el, hogy B osznia-H ercegovinában a szerbeket ré
szesítse védelem ben. H ogy létezhet itt Ö kum ené?

Castro: Igen, az o rtodox  egyházak segítséget kér
tek  tőlünk. D e ők p ro testáln i is készek, és e lhatá
rolják m agukat attól, ha  az ő részükön tö rténnek  
igazságtalanságok. A  szerb  nép  új fenyegetettséget 
érez, és új pszichológiát alakít ki, am inek lényege: 
a világ ellenünk van. E bben  a helyzetben a szerb 
egyház m egpróbálja azt, ami m ajdnem  lehetetlen: 
úgy együttélni sajá t népével, hogy közben távol 
ta r tsa  m agát azoktól a politikusoktól, akik ezt a n é 
p e t kihasználják. Patriarchájuk  kivonult Belgrád u t
cáira, hogy az ellenzéket tám ogassa.

Ú jra és ú jra  hangoztatnunk kell: az erőszak sem 
mit nem  old meg. Az lehet, hogy a segélyszállítm á
nyoknak katonai védelm et kell biztosítani. De egy 
katonai intervenció nem  oldja m eg a konfliktust. 
A hhoz hatalm as m éretű  h ad erő  bevetésére  lenne 
szükség. És az nem  villám háború lenne, hanem  egy 
m ásodik  Libanon. Való igaz, hogy igen sok fegy
verszüneti m egállapodást m egszegtek, ez m égsem , 
és sem m ikor sem  indokolhatja  a rem énység  fe ladá
sát.

epd: H allani kritikus hangokat, am elyek kifogá
solják, hogy az Ö kum ené túl egyoldalúan, csak az 
o rtodox  tagegyházat tám ogatja. N ehéz a Szerb O r
todox  Egyháznak m egtaláln ia az egyensúlyt nacio
nalizm us és keresztyén  felelősség között. N em  érzi 
Ö n annak  veszélyét, hogy Jugoszlávia az E V T  szá
m ára ugyanolyan ese te t fog jelenteni, m int R om á
nia?

Castro: A m ennyiben nehéz helyzetbe kerü lt egy
házakkal való szolidaritásról van szó, azt R om áni
ában  is vállaltuk, Jugoszláviában is vállaljuk, és ha 
kell, vállalni fogjuk holnap N ém etországban  is. Ez 
hozzátartozik az E V T  lényegéhez. De soha nem  tá 
m ogattuk a R om ániai O rtodox  Egyház politikai m a
gatartását. Felszólítom  N ém etország  valam ennyi új
ságíróját: találjanak csak egyetlen m ondato t is az 
E V T részéről, am ely a C eausescu  rezsim et tám o
gatta. R om ánia o rtodox  egyházaival igen kem ény 
vitáink voltak a korm ánnyal szem ben tanúsíto tt 
m agatartásuk  miatt. Egy dolog az egyházakkal való 
szolidaritásunk, és m ás dolog a politikai m agatar
tásukkal való egyetértés.

A  Szerb Egyház világosan e lhatáro lta  m agát a 
korm ánytól. N em  akarok visszam enni a tö rténelem 
ben, de m eg kellene vizsgálnunk, m ilyen m agatar
tá s t tanúsíto ttak  a ném et egyházak a m ásodik  vi
lágháború  alatt. A  Hitvalló E gyházra volt szükség, 
hogy etekintben m entségükre szolgáljon. Ezt nem  
hason lításkén t említem, de őszintéknek kell len
nünk  azok iránt, akiknek m ost kell lég itám adások
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tó l re ttegniük  és szenvedniük. Az EV T a többi ta 
gegyházakkal is kapcso latban  van: a horvát egy
házzal és a m uzulm ánokkal is. N em  egyetlen egy
ház érdekében  m unkálkodunk, hanem  az egész 
helyzet jav á t kívánjuk szolgálni.

epd: Lát-e új fe ladato t az E V T  szám ára abban, 
hogy egyházak között közvetítsen, ortodoxok és ka
tolikusok között, vagy éppen  m uzulm ánok és ke
resztyének  között?

Castro: Az EV T-n belül a békeszolgálat p rioritást 
kell hogy élvezzen. E nnek  a konciliáris fo lyam atban 
nem  szenteltünk  elég figyelmet. Pedig a m ai világ- 
helyzet e tek in te tben  nagyobb te ljesítőképességet 
vár el tőlünk. C an b erráb an  az Ö böl-háborúról foly
ta to tt nagy vita tu la jdonképp az e rőszakm entesség
ről való v itát is je len tette . A kkor úgy nyilatkoztunk: 
sajnáljuk, de m int egyházak, együttesen nem  képvi
selhetünk  egy pacifista álláspontot. De az erőszak- 
m en tesség  kérdésének  figyelm et kell szentelnünk.

epd: E lőbbrevaló  az E V T -ben a béke, m int az 
elnyom ottak  szám ára az igazságosság?

Castro: C sak  h a  m ár nyugszanak a fegyverek, 
akkor lehet a szegények lehetőségeiről tárgyalni és 
életkörülm ényeiken változtatni. D e háborús hely
zetben? H isz látjuk a felvételeket a jugoszláviai tá 
borokról. U gyan ki törődik  a szegényekkel? G yer
m ekeknek  és asszonyoknak néhol m egengedik, 
hogy elm eneküljenek, de a fiatal férfiaknak m arad 
niuk kell, hogy legyen elég katona.

epd: A  dél-afrikai látogatás hivatali idejének 
egyik csúcs-esem énye volt. A kkoriban ott közelinek 
tű n t a m egbékélés. M a viszont ú jra  az erőszak ér
vényesül. G ondolja, hogy D él-A frikában van a b é 
kének  valam i esélye?

Castro: Igen. M ost egy új p rogram on dolgozunk, 
hogy segíteni tud junk  ezen a helyzeten. Az Ö ku

m enének  je len  kell lenni D él-A frikában. O tt a k ü 
lönböző egyházakat képviselő szem élyek csoport
ja inak  m eg kellene kísérelni a feszültségeket oldani. 
Mi abban  akarunk  segíteni, hogy a tárgyalások új
rakezdőd jenek  és a m egegyezést akadályozó p o n 
tok tisztázódjanak, valam int hogy m egszűnjék  az 
erőszak. Az O lim pia nyelvén szólva: m aratoni fu
tásunkból 40  km -t m ár m agunk m ögött hagytunk, 
m ég az utolsó kettő t kell teljesítenünk. Ez a legne
hezebb, m ert m ár fárad tak  vagyunk, de nekünk 
m égsincs jogunk  ebbe belefáradni.

epd: Az apartheid , a fajgyűlölet, a rasszizm us el
leni harcban  az EV T élen já rt. O lim piai szóhasz
nála tta l élve —  vajon nyert-e ezzel érm et?

Castro: Az EV T A ntirasszizm us-program ja egy 
nagyszerű  eszköz volt a fajgyűlölet leküzdésére. H i
vatali időm  alatt a fe lszabad ítási m ozgalm akkal sze
m élyes kapcso lataink  alakultak. Ehhez já ru lt a nyu
gati világ egyházainak je len tős tám ogatása, és m in
denek  előtt a szám os apartheid-ellenes csoport se 
gítsége. A ranyérem től a bronzig m inden  k itün te tést 
m egérdem el D élafrika népe, am ely vérével és sok 
szenvedéssel építi nap  m int nap  új jövőjét.

epd: Az augusztus 21-29. napjain  G enfben  ülé
sező K özponti B izottság m eg fogja választani az Ön 
utódját. M it kíván neki?

Castro: M indhárom  jelö lt m egkapta  Istentől az 
ado ttságokat ahhoz, hogy jó  m unkát végezzenek. 
M indhárm ójuknak  azt m ondanám : jö jjenek  öröm 
mel! Igaz, hogy vannak  problém ák. D e m égsincs 
m ég egy ilyen kiváltságos székhely, m int ez a ház. 
K apcsolatban  vagyunk az egyházakkal, a világ 
problém áival és rem énységeivel. É ppen  ném et új
ságírók állítják, hogy ennek  a háznak  a k isugárzása 
m egszűnt. De ez ta lán  csak N ém etországban  érző
dik így... (4249/1992. VIII. 18.).

Konrad Raiser, 
az EVT újonnan megválasztott főtitkára

N egyvennegyedik ü lésének  negyedik nap ján  az 
EV T K özponti Bizottsága az 54 éves K onrad  R a 
isert választo tta  m eg az ökum enikus szervezet új 
főtitkárává. Emilio C astro  posztjá t fogja januártó l 
betölteni, m int az EV T és 270  tagegyházának ve
zetője. R aiser felszentelt evangélikus lelkész, a 
rendszeres teológia és ökum enika professzora a 
R uhr Egyetem  P ro testáns Teológiai F aku ltásán  Bo
chum ban (Ném etország). A  150 tagú Bizottság zárt 
ülésén  választo tta  m eg őt titkos szavazással. A  m á
sik je lö lt M artin  C onw ay  volt, a Birmingham-i Selly 
O ak C olleges elnöke.

A  m egválasztott fő titkár szám ára nem  idegen az 
EV T épülete, ahol jan u árb an  fogja h ivatalát elfog
lalni. K onrad  R aiser 1969-ben kezdett az E V T  Hit 
és Egyházszervezet titkárságánál dolgozni a genfi 
ökum enikus központban. N égy évvel később  k ine

vezték az akkori főtitkár, Philip Potter helyettesévé 
és ezt a poszto t 1983-ig m eg is tarto tta .

Kilenc éve m ár, hogy G enfből eltávozott, de to
v áb b ra  is ta rto tta  a kapcso lato t az EVT-vel —  leg
utóbb  az 1990-es szöuli „Béke, Igazságosság és a 
T erem tett Világ M egőrzése” világkonvokáció ta 
nácsadójaként, valam int az 1 9 9 1-es C anberra-i 
N agygyűlésen is részt ve tt egyháza küldötteként.

Ami felkeltette  az ökum enikus m ozgalom  iránti 
érdeklődését, az az éd esap jának  két EV T  nagy
gyűlésen való aktív részvétele volt a 60-as évek 
végén, m ondja  R aiser. Az egyik az 1966-os genfi 
„Egyház és T ársadalom ” világgyűlés, a m ásik az 
1968-as uppsalai IV. Nagygyűlés. E kkor kezdett 
el intenzíven foglalkozni az ökum enika irodalm á
val. Szeretett volna E cuadorba  utazni, hogy ott 
egy nem zetközi p ro testáns gyülekezetben szolgál
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j on. D e am ikor ez a terve nem  sikerült egy régi 
barátja, a  ném et teológus, E rn st L ange  bá to ríto tta  
őt, hogy pályázza m eg G enfben  a H it és Egyház- 
szervezet titkárságának  egy állását, ahol ő m aga 
az „Ö kum enikus C selekedet” (Ecum enical Action) 
részlegének igazgatója volt, am ellett az EV T  fő
titkár-helyettese.

„Polgári akadém ikus há tte ré rő l” beszélve (Tübin
genben, B ethelben, H eidelbergben  és Z ürichben  ta 
nul teológiát, a H arvardon  szociológiát és szociális 
pszichológiát) azt említi meg, hogy m ennyire fontos 
volt szám ára az, am ikor a 60-as évek közepén  fiatal 
segédlelkészként az iparban  dolgozó m unkások  kö
zött szolgált Berlinben: „m egpróbálni é le tstílusuk
hoz alkalm azkodni, valam int szem élyes keresztyén  
h item et á tadni nekik olyan m ódszerekkel, am elyek 
a m egszokottól eltérőek  voltak.”

R aiser vélem énye szerint különleges fon tosság
gal bír az, hogy mi történik  az ökum enikus m oz
galom  helyi szintjén: „a nem zetközi ökum enikus 
m ozgalom  világot átfogó általános kérdései közül 
egyik sem  csak általános. M ásképpen  fogalmazva, 
sem m i sem  lehet általános, ami ugyanakkor nem  
érinti a helyi m ozgalm akat.” A  helyi ökum enikus 
csoportok  lehetnek  szervezetlenek és lehet, hogy 
az egyházak intézm ényes kere te in  kívül m űködnek, 
de „az ellentét e csoportok  és az egyház között, 
am elyről oly sokat beszélnek, sokszor csak m este r
séges. E  csoportokat olyan em berek  alkotják, akik 
m agukat az egyház tagjainak tartják  és egyházaink 
ökum enikus vitalitása abból táplálkozik, hogy ezek 
az em berek  elfogadják az ökum enikus elhivatást.”

R aiser szerin t a m indennap i ökum enizm us és a 
v ilágm éretű  ökum enikus m ozgalom  közötti kapcso
lato t m eg kellene erősíteni. Az egyik prob lém a az, 
m ondja  R aiser, hogy az ökum enikus dialógus hi
vatalos tes tü le teiben á lta lában  egyházvezetők, aka
dém ikus teológusok vannak  és csak nagyon ritkán 
olyan em berek, akiknek „gyökereik a leggazdagabb 
helyi szintre nyúlnak vissza.” H a ezek a dialógusok 
a jövőben  a helyi realitásokat közvetlenebbül és 
érzékenyebben  tükröznék, akkor jóval könnyebb 
lenne e párbeszédek  végeredm ényeit a gyülekeze
tek  életébe átültetni.” Az EV T egyik legnagyobb 
feladata, hogy kapcso la tban  m arad jon  a k eresz tyé
nekkel a helyi szinten, valam int az egyházakkal, 
m int intézm ényekkel is.

Az E V T  egyik nagy problém ája, m ondja  Raiser, 
hogy a „hétköznapi em bereknek  nagyon nehéz vi
lágos k épet alkotni róla. Sok em ber szám ára az 
E V T alapvetően egy hivatal, am ely az egyházak kö
zött kapcso lato t ta r t fenn  és a tagegyházaknak bi
zonyos szolgáltatásokat nyújt —  anyagi tám ogatást, 
konzultációkat, inform ációt, tanulm ányokat. V alójá
b an  azonban  nagyon ü ressé  válna az EV T szolgá
lata, ha  egyszerűen csak egyfajta szolgáltató szer
vezetté válna, am ely a tagegyházak igényeit elégíti 
ki. Az E V T  tu la jdonképpen  egy elhívás m egform á
lója, am ely több  annál, am it bárm elyikünk is sa ját 
egyéni keresztyén  életében  m eg tu d n a  élni. F e lad a 
tá t soha  nem  szabad  há tté rb e  szorítani, ahogyan 
azt a H it és Egyházszervezet alapszabálya is ki

m ondja: „az egyházakat segíteni kell abban, hogy 
fe lada tuka t m eglássák és az egységet m unkálják.” 

R aisernek  is szerepe volt az EV T felhívásának 
kidolgozásában, am elyet 1983-ban  az egyházakhoz 
intézett, hogy vegyenek részt a „Béke, Igazságosság 
és a T erem tett Világ M egőrzése” m egbékélési fo
lyam atban  (JPIC). R aiser úgy gondolja, hogy sze
rencsétlenség  volt, hogy e folyam at „egy nagyon 
korai stád ium ban  m ár dokum entum ok készítésére 
és e lfogadására korlátozódott. T öbb időt kellett vol
na  hagyni m agunknak, hogy a helyi szintről induló 
kezdem ényezések több  te re t nyerjenek.”

Fontos fe ladat az, hogy olyan terü le teket h a tá 
rozzunk meg, m ondja  R aiser, ahol az „igazságosság, 
béke és a te rem te tt világ kölcsönös összefüggések
ben  m egtalálható. Itt van szükség az EV T  analitikus 
képességére, hogy segítsen az em bereknek  k é rd é 
seket összekapcsolni és tudatosságukat fokozza.” 
U gyanakkor jo b b an  ki kell dolgozni a "JP IC  alapját 
szolgáló teológiai tém ákat, különös tek in tette l a szö
ve tség  és a m egbéké lés i folyam at” fogalm aira.

Az EV T  új fe lép ítésében  az egyik hangsúly  az 
EV T-nek a tagegyházakkal és nem -tagegyegyhá
zakkal fenn tarto tt kapcso latán  van. Ezek közül is 
az elm últ években  különösen  is az o rtodox  egyhá
zak kérdései kerü ltek  az előtérbe. R aiser „döntően 
fon tosnak” tartja, hogy az o rtodox  egyházak „otthon 
érezzék m agukat az E V T -ben és ugyanúgy közös
ségüknek érezzék azt, m int ahogyan a Reform áció 
egyházai. M egerősíteném  az erőfeszítéseket, am e
lyeket m ár te ttek  arra  vonatkozóan, hogy biztosít
suk az ortodoxok szám ára a hatékony  je len lé te t és 
az aktív részvételre való lehetőséget.”

Az EV T-n belül, m ondja  R aiser, „esetenként 
m egjelennek a p ro testáns-o rtodox  nézeteltérések  
—  ahogyan ez C an b erráb an  is m egtörtén t — de 
csak ritkán  közvetlen ellentétek  form ájában. In
kább  a dialógus általános form ájában  vannak  el
rejtve, am ely dialógusnak az a célja, hogy m egta
lálja az ö sszetartás és egyetértés lehető  legszéle
sebb  form áját, am elyben az ellentétek  egyedi kör
vonalai nagyon ritkán  je len n ek  meg. Rem élem , 
hogy a d ialógusnak és a kapcso latoknak  egy új for
m áját lehet m ajd  létrehozni.”

U gyanakkor R aiser úgy gondolja, hogy az EVT- 
nek  új kapcso latokat is kellene létesítenie olyan 
egyházakkal, am elyek nem  tartoznak  a tagegyházak 
közé. „Az EV T a történelm i p ro testan tizm us és az 
o rtodox  világ közös erőfeszítéseiből jö tt létre. Fel 
kell ism ernünk, hogy a történelm i p ro testan tizm u s
nak  gyakorlatilag a világ m inden részén —  külö
nösen  is E u rópában  és É szak-A m erikában súlyos 
küzdelm ei vannak, m íg az egyháznak új megnyil
vánulásai jö n n ek  létre. Az E V T-nek figyelnie kell 
erre a változásra és am int az ökum enikus m ozga
lom m indig is szélesebb volt, m int intézm ényesített 
m egnyilvánulása az EV T-ben, m inden  lehetőséget 
m eg kell ragadni, hogy a je lenleg nem -tagegyhá
zakkal is kapcso lato t tud junk  létesíteni, azokat 
fenn tartsuk  és elm élyítsük.”

R aiser úgy látja, nem  volt könnyű döntés az, ami
kor elhagyta az egyetem  világát egy „olyan helyért,
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am ely sokkal inkább függvénye a szerkezeti, in téz
ményi dinam izm usoknak.” „Azok az évek hatalm as 
szabadságo t és lehetőséget ad tak  nekem , hogy 
diákjaim m al ökum enikusan együtt dolgozzam, kí
sérjem  őket, ahogyan felfedezik saját m aguk szá
m ára az ökum enikus m ozgalom  realitását, és hogy 
m eghatározzam  saját m unkám  lényegét. A  m ásik 
oldalon pedig  az ökum enikus elhivatás terü letén  
m indig sa já t életem et te ttem  nagyító alá és oktatói

felelősségem et elkötelezettségem  foly tatásának  te 
kintettem . T erm észetesen  várom , hogy egy olyan 
környezetben  szolgálhassam  az ökum enikus m oz
galmat, ahol részt vehetek  irányának  m eghatározá
sában  és nem  csak azon elm élkedem , hogy milyen 
form át kellene felvennie.”

(Ecum enical Press Service 92. 08. 87.)
Fordította: 

K eveházi Klára

„Együtt megvallani hitünket.”

— Az ökumenikus hitvallás-hermeneutika problémája —

1. Az ökum enikus m ozgalom  nem  té rh e t ki to
vább  a hit együttes m egvallásának problém ája  elől.

M agyarázat:
Az Egyházak V ilágtanácsa, a lkotm ányában egyik 

központi fe ladatakén t jelöli m eg „az egyházak fel
h ívását a lá tható  egység k eresésére  az egy h itben 
és az eucharisztikus közösségben” (III. Fejezet 1.) 
Az egyazon h itben  való egység a közös h itvallásban 
fejeződik ki. Az ilyen hitvallás nem  öncél, hanem  
nélkülözhetetlen  alapja az együttes b izonyságtétel
nek, „hogy elhiggye a világ ...” M iután a „Hit és 
Egyházalkotm ány Bizottság” 1927-es L ausanne-i 
konferenciáján  elő térbe került a hitvallás k é rd é sé 
vel való kezdetleges foglalkozás, a problém a 
hosszabb  időre h áttérbe  szorult, és m ajd csak 50 
évvel később  kerü lt ú jra  napirendre, a R óm ai K a
tolikus Egyháznak az ökum enikus m ozgalom ba va
ló belépése után, és arra  a sokré tű  fáradozásra  való 
tekintettel, amellyel —  főleg a déli egyházak k e 
resték  a hitvallás újszerű  kifejezési formáit. Az kez
dettő l fogva világos volt, hogy „az egyazon hitben  
való egység” nem  feltételez tökéletes egyetértést 
(konszenzust) a hit tanaiban, hanem  a Jézus Krisz
tu sb an  való hit m egvallásának alapvető  egységéről 
kell hogy szó legyen, ami „szükséges és elégséges” 
(it quod requ itu r e t sufficit) az egyházak közössége, 
és a világban való bizonyságtétele szám ára. E te 
k in te tben  korunk  ökum enikus eszm ecseréje a N i
ceai és K onstantinápolyi H itvallást tekinti irány
adónak, m int am ely az „apostoli h itnek” az egyhá
zak részéről a m ai napig a legszélesebb kö rben  el
fogadott kifejezési form ája. Az eszm ecsere azt cé
lozza, hogy e hitvallást —  ökum enikusan érte lm ez
ve —  a hit mai, közös m egvallásának alapjaként, 
ú jszerűen  alkalmazza.

2. N em  egységesek az egyházak annak  m egíté
lésében, hogy szükség van-e egy kötö tt m egfogal
m azású hitvallásra, és h a  igen, akkor annak milyen 
tekintély tu lajdonítható.

M agyarázat:
A N C -re való összpontosítás nem  volt m agától 

értetődő, nem  is csak a hitvallásnak az óegyház 
életében  elfoglalt különleges helyére vonatkozó 
ú jabb  dogm atörténeti fe lism eréseket tekintve, h a 

nem  m indenekelő tt a rra  nézve, hogy —  egyéb 
óegyházi hitvallásokkal együtt az egyházak ennek 
értékét is igen különbözően ítélik meg. Az ortodox  
egyházak  szám ára a N C  az igazhitűség m ércéje, a 
Szenthárom ságba v e te tt (trinitárius) hit egyetem e
sen érvényes kifejezése. A  hitvallás doxológiai je l
lege m agában  rejti Isten  m egfoghatatlan titkát. 
M indaddig  nagyon is lehetségesek  a kifejezés új 
formái, míg a tartalom , a hit örök igazsága érin tetlen  
m arad.

A  R ó m a i K ato likus E gyház  az óegyházi hitvallá
sokat ugyancsak az apostoli hit kötelező erejű  ki
fejezésének tekinti. Lényege ugyan érin tetlen  m a
rad, de a dogm ában bizonyos „fejlődés” tap asz 
talható, nem  annyira a m agyarázat m ennyiségének, 
m int az értelm ezés m inőségének vonatkozásában, 
ami azt jelenti, hogy a változhatatlan  „lényeg” új 
értelm ezéseket és fo rd ításokat nyerhet. A  reform á
tort egyházak  az egyházak egysége érdekében  ra 
gaszkodnak  az óegyházi hitvallások érvényességé
hez, de úgy értelm ezik azokat —  ahogy a refo r
máció ko rának  hitvallásait is — , m int a Szentírás 
m agyarázatához ado tt segítséget, m int u ta lást a 
Biblia központi bizonyságtételére. Végül:

a Szabadegyházak  a  Szentírást ta rtják  az egyház 
hite és élete szám ára egyedül érvényes zsinórm ér
téknek, szabályozónak. M inden egyházi hitvallás
tétel ennek  a m értékéhez képest íté lendő  meg. 
M inthogy a hitről, m int Isten  és az egyes em ber 
közötti szem élyes tö rténésrő l nem  állnak adatok  
rendelkezésre , ezért a hit ta rta lm ának  m inden  m ér
tékadó  m eghatározását fenn tartás fogadja.

T ekin tette l ezekre a különböző értelm ezési fel
tételekre, szükségessé vált annak  a kiindulási p o n t
nak  a kritikai felülvizsgálata, m iszerint a N C  a hit 
mai, közös m egvallásának szükséges és elégséges 
alapja.

3. A  N iceai-K onstantinápolyi H itvallás, egyes 
konkrét k ijelentéseiben nem , de a lapszándékát te 
kintve szükségesnek és elégségesnek m ondható  
(qualitativ sufficiencia).

M agyarázat:
A hitvallásról ú jraindult eszm ecsere kezdetén  

annak  a kérésnek  gondos m egvita tására  kerü lt sor,
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hogy tekinthető-e, és h a  igen, akkor m ennyiben fo
gadható  el a N C  az apostoli hit „kielégítő” kifeje
zésének. H a nem  is beszélünk  „quantitativ”, 
m ennyiségi elégségről, hanem  a N C -t „qualitativ”, 
m inőségi értelem ben nyilvánítjuk kielégítőnek, k é r
déses m arad, hogy az hogyan viszonyul egyrészt a 
bibliai bizonyságtételhez, m ásrészt a hit irán t m a 
tám aszto tt követelm ényekhez, m eggyőző erő  tek in 
tetében. A k é rdésnek  ezt a kettős irányultságát
1981-ben  egy O dessza-i K onzultáción részletekbe 
m enően és m egvitatva tárgyalták  (l. a Je len tés III. 
és IV. fejezeteit). A p rob lém ának  ott elért h e rm e
neutikai tu da tosítása  azonban a további tanulm ányi 
m unka során  egyre jo b b an  elsikkadt. U lrich K ühn
1982-ben  L im ában egy fontos herm eneutikai m eg
k ü lönböztetést tett: „A hitvallásnak regulativ, sza
bályozó je len tősége van, és nem  konstitu tív , alap
vető  je len tősége  ab b an  az értelem ben, m in tha az 
egyház szám ára szükséges m inden  k inyilatkozta
tást tartalm azna.” (Lima, 1982. 86.) Ahogy a tanu l
m ányi m unka előrehaladt, ez a kritikai különbség- 
tétel egyre kevésbé érvényesült. Az egész m unka
folyam at egyik dön tő  fogyatékossága ebben  rejlik.

4. A  N iceai-K onstantinápolyi H itvallás 1991-ben 
nyilvánosságra hozott „ökum enikus m agyarázata” 
egyértelm űen hátté rb e  szorítja annak  a kérdését, 
hogy a H itvallás m a m ennyire érvényes az egyhá
zak szám ára, és elő térbe helyezi dogm atikai előí
rása inak  té te les kifejtését. Ezen az ú ton  pedig  alig
ha  lehet eljutni a hit együttes m egvallására.

M agyarázat:
E tézisek hivatkozási alapja a N iceai-K onstanti

nápolyi H itvallásnak a „Hit- és Egyházalkotm ány 
Bizottság” által készített ökum enikus értelm ezése. 
Egy a szöveg központi fejezeteivel (I B, II A+B, III 
A) foglalkozó részletes tanu lm ány —  szem ben az 
előkészítő  fogalm azványokkal, ahogy azt különösen 
az „Egy Isten— Egy Ú r— Egy Lélek” (1987) doku
m entálja  és m agyarázza —  szem beötlővé teszi „a 
spontánból a dogm atikusba való á tm enete t” (D. 
Ritschl). Bár a tanulm ány végleges szövege form á
lisan áttek in thetőbbé vált (m indhárom  rész szerke
zete egységesebb; m inden  rész elején töm ör a m a
gyarázat irányultságának  megjelölése), de m ind a 
bibliai anyag feldolgozásában, m ind a m ára  alkal
m azott érte lm ezésben  —  az első konzultáció-jelen
téstő l az 1987-es szövegtervezeten át (FO 140-es 
irat), a végső m egfogalm azásig —  végbem ent egy 
folyam at, am ely a p roblém ák nyílt felm éréstől el
vezet egy norm atívan előírt szöveg té te les m agya
rázatához, és m ég gyakrabban  apologetikus védel
m ezéséhez. T alálhatók erre példák  az 1. F ejezet
ben, a Szenthárom ságról szóló hitvallás m agyará
zatában  (15-22); az Istenről, m int „Atyáról” szóló 
szövegben (49 kk, különösen  52); a 2. Fejezetben, 
a praeexistenciáró l szóló hitvallásnak a bibliai bi
zonyságtétel egészébe való beillesztése, (96 kk, kü
lönösen 109, a herm eneutikai problém ákról); a „fiú” 
elnevezés értelm ezése (111 kk, különösen 112 és 
119); és a m egfeszített Jézus K risztusról szóló h it
vallás je len tőségének  tárgyalása (vö. 128-at és a 
142 kk-t). A  3. F ejezetben  m indenek  előtt a Szent

lélekről, m int „Az É let A nyjáról”, m int „női princí
p ium ról” szóló korább i k ijelentések v isszavonása 
tűnik fel. E zekben a pontokban , de sok m ás helyen 
is nyilvánvalóvá válik, hogy a vallástétel m ai je le n 
tőségének  herm eneutikai kérdése  (vö. Bevezetés 
11 .§) há tté rb e  szorult a dogm atikai-norm atív kinyi
la tkoztatás tisztázására  és érte lm ezésére  irányuló 
erőfeszítések mögött. Így m inden kritikai herm ene
utikai előkészítő m unka dacára  az a tendencia  ju 
to tt érvényre, am ely a hitvallás dogm atikai, tan té 
teles, és m inőségbeli tökéletességet célzó in te rp re 
táció jára  irányul. A  cél nem  annyira a H itvallás h e r
m eneutikai érvényességének, hanem  inkább  pozi
tív-dogm atikai kötelező voltának a bizonyítása. Ez 
az ökum enikus értelm ezési kísérlet m égis fontos 
m arad, am ennyiben szükségszerűen visszavezet a 
herm eneutikai alapkérdésekhez.

5. Ezáltal egy „ökum enikus herm eneu tika” p rob
lém ája —  a hitvallás vonatkozásában  —  az öku
m enikus m ozgalom  egyik központi fe ladatává  lett. 
A  dogm atikus-pozitivista, és irányultságában  fun
dam entalista  h itvallás-értelm ezéssel szem ben a hit
vallás-herm eneutika m inden  hitvallás történelm i 
m egértéséből indul ki úgy, hogy azokat az E van
gélium  igazságáról em berileg és történelm ileg m eg
határozo tt b izonyságtételeknek tekinti.

M agyarázat:
T ekin tette l az összes hitvallás-form ula tö rténel

mi m eghatározottságára, azok csakis „norm a no r
m ata"-ként, vagyis az Evangélium  igazságának m eg
értéséhez  szolgáló ku lcskén t foghatók fel. Ezek sza
bályozzák „a hívőknek az igazságról fo ly tato tt esz
m ecseré jét” (D. Ritschl). Ez az eszm ecsere pedig 
term észetesen  annak  az ígéretnek  a jegyében  fo
lyik, hogy Isten  Szentlelke elvezet m inden  igazság
ra. E nnyiben  a h itvallások —  ugyanúgy m int a b ib
liai kánon  —  a hit m egvallásában való ökum enikus 
egység soha  le nem  zárható  ku ta tásán ak  a lecsa
pódásai.

A  hit m ai m egvallása —  tek in tette l a különböző 
egyházi trad íciókra és a jelenlegi kon tex tusok  sok
féleségére —  m indig a korábbi erőfeszítések fé
nyében  történik, és a rra  irányul, hogy „consentire 
de doctrine evangelii” és azoknak az akkori egy
házak által kötelezőnek elfogadott eredm ényeit. T e 
há t az óegyházi és későbbi h itvallásokkal való 
szem besülés szükségszerűen hozzátartozik a hit 
együttes m egvallására irányuló mai törekvésekhez. 
A hitvallás igazsága és egysége kölcsönösen felté
telezik egym ást. M indig ú jra arról van szó, hogy 
egy igazság m egvallásá t felism erjük a többi h itval
lásban  is, h iszen az Evangélium  igazsága m aga is 
igényli a közösséget és a m egbékélést (U. Kühn). 
Ezzel szem ben áll a h itvallásnak k ritérium ként való 
értelm ezése, am ely —  m int az igazhitűség m ércéje 
—  szétválasztja az igaz egyházat a ham istól. Ebből 
a szem pontból a h itvallásnak az a fajta  h erm en e
utikai kezelése fenyeget, am ely historizálja azt, va
gyis az igazság k é rd ésé t teológusok tudom ányos 
egyetértésévé lazítja fel, vagy egyházi tárgyaláso
kon az igazság többségi vélem énynek való aláve
téséhez  vezet. A  tradíció fejlődésének kutatásával
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szem ben áll a ragaszkodás az egyháznak a h itval
lásban  m egfogalm azott „norm atív iden titásához” és 
a tanításbeli dön tések  elkerülhetetlenségéhez. Ezt 
az ellen tm ondást abban  lehet és kell feloldani, hogy 
a hitvallástétel beilleszkedik az egyház isten tisz te 
leti é le tében  m inden  hitvallás doxológiai elem ének 
a hangsúlyozása révén, ami az Evangélium  igazsá
gának m indenekfelettvalóságát, m int titko t őrzi. 
Ahol a hitről való m inden  vallástételt úgy értenek, 
m int az em ber Lélektől ih letett válaszadását Is ten 
nek az E vangélium ban ad o tt Igéjére, ott azt is tu 
dom ásul lehet venni, hogy a közösségi élet új ta 
pasztalatai a vallástétel új form áihoz is elvezetnek.

6. T ekin tettel a hitvallások változatos tö rténetére  
a világkeresztyénség különböző tradíciói és kon tex 
tusai között, az ökum enikus h itvallásherm eneutika, 
m int feladat, közelebbről határozható  meg, m int „a 
keresztyénség  között h itvallástö rténetére” irányuló 
k u ta tás (H. M. Barth). Ez a k u ta tás nem  annyira egy 
egyetem es érvényre igényt ta rtó  ökum enikus h itval
lásra  irányul, hanem  inkább  azoknak az összetartó  
e rőknek  a kritérium ait keresi, am elyek a különböző 
h itvallástö rténeteket egym ással összekapcsolják  és 
e tö rténetek  cseréjé t szabályozzák. Az ilyen k ritéri
um ok alkalm asak annak  kölcsönös m egvizsgálásá
ra, hogy a m indenkori hitvallás a közös igazságban 
való m egm aradást szolgálja-e.

M agyarázat:
N em csak  az egyes keresztyén  trad íciókban  m eg

fogalm azott hitvallások különböző helyi é rték jének  
tudha tó  be, de a hitvallások m ai kontex tuális sok
szólam úsága is elvezet —  a klasszikus herm en eu 
tikai kérd ésen  keresztül: hogy hogyan viszonyulnak 
egym áshoz Írás és hit, vallás, illetve a hitvallások 
szövegeinek m agyarázata — , odáig, hogy közép
po n tb a  kerül a különféle h itvallástörténetek  érte l
m ezése és összekapcsolása egyetlen h itvallástörté
netté. A  kétségeket, am elyek egy egyetem esen ér
vényes hitvallás gondolatával szem ben m ár az öku
m enikus tervezet kezdeti stád ium ában  felm erültek, 
nem csak az a felism erés indokolja, hogy egy ilyen 
h itvallást csak  egy egyetem es keresztyén  Z sinat fo
galm azhat m eg és fogadhat el. Ennél fon tosabb  b e 
indítani a m eglévő hitvallások kölcsönös elfogadá
sának  folyam atát, am elynek eredm ényekén t leg
alább a m ások hitvallását senki sem  nyilváníthatná 
eretnekségnek  és törvénytelennek. A  h e rm eneu ti
kai m unkának  a rra  kellene koncentrálnia, hogy a 
hitvallások ilyen kölcsönös m egvizsgálásához k e 
ressen  közös kritérium okat. E nnek  so rán  nem csak

a b izonyságtétel biblikus m egalapozottsága, hanem  
a hitvallás érvényessége és h itelessége is vizsgálat 
tárgyává kell hogy váljék. Az óegyházi szabályok 
érte lm ében  m inden  hitvallás igazság-igénye függ 
annak elfogadhatóságától. Ilyen form án egy olyan 
hitvallás is, am ely eleinte nem  talált ökum enikus 
elfogadásra, később  m égis elism ertté válhat, m int 
az igazság kifejezése.

7. A  tradíció és a konszenzus v isszatekintő  h e r
m eneutikájával szem ben szükség van egy a jövőre 
irányuló herm eneu tika kidolgozására, valam ilyen 
összekapcsoló  m issziói h itszabály értelm ében.

M agyarázat:
A  hagyom ányos herm eneutika, m int szövegm a

gyarázat, a tanúság té te lben  az igazságot keresi. E z
zel szem ben a herm eneu tika régebbi form áira való 
visszaem lékezés ú jra  tudatosíthatja , hogy a herm e
neu tika  célja egy közösségen belül a m egértés és 
az érin tkezés szabályainak kim unkálása. Egy h it
valló, Isten  nagyszerű  cselekedeteirő l az u tókor 
előtt is bizonyságot tevő közösségben az ö ssze ta r
tozás ökum enikus herm eneu tikája  igyekszik á th i
dalni az ellen tm ondást a hitvallás-pozitivizm us, és 
a m inden  kötelező relativizálása, fellazítása között, 
és nem  áll m eg a puszta  szövegm agyarázatnál. C él
ja  a m egfogalm azott h itvallásokban tanúsíto tt esz
katológiai igazság m indig ú jonnan  való m eg érte té 
se. Egy ilyen herm eneu tika  szabályai m inden  val
lásté te lnek  legalább 4 dim enzióját kell hogy ösz
szekapcsolják:

—  A  m egem lékezést Isten  cselekedeteiről, am e
lyeket Izrael népe, és a Jézus Krisztus által hozzá
tartozó gyülekezet között végzett;

—  A  gyülekezet é le tében  és isten tisztele tében  
szerzett m ai h ittapasztalatokat;

—  A  K risztus-követés gyakorlatát;
—  Az u ta lást arra, hogy a hitvallás a végső idők

ben  igazolódik, am ikor „m inden nyelv vallja, hogy 
Jézus K risztus Ú r az A tya Isten  dicsőségére” (Fil 
2 ,11).

Az, hogy olyan sok hitvallás van, nem  veszélyez
teti az egyház egységét és önazonosságát (sem 
szinkron, sem  diakron értelem ben) m indaddig, míg 
egy közös h itvallástörténetbe vannak  beágyazva. 
E nnek  a közösségnek a konciliáris form ája, és az 
egyes hitvallások egyetem esség-igénye kiegészítik 
egym ást. E zért hitvallás és ökum ené e lválasztha
tatlanul összetartoznak.

W itten, 1992. február
K onrad  R a iser
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A KAUKÁZUSBA
Budapest, 1992. szeptember 24.

Őszentsége S zt. Parkhév Pátriárkának, 
Karabah Hegyvidék Köztársaság 
Érsekének

Sztepanakert

Őszentsége I. Vaszgen Pátriárkának, 
Minden Örmények Katholikoszának!

Szt. Etsmiadzin

Mi, a M agyarországi Egyházak Ö kum enikus T anácsának  elnöksége fájdalom m al értesü lünk  
m indazokról a szenvedésekről, am elyek a po lgárháború  véres esem ényei között 

a testvéri örm ény egyház tagjait érik. Ő szinte együttérzéssel kísérjük  figyelemmel a K aukázus 
térségéből érkező híreket, am elyek vérontásról, háborús nélkülözésekről, gyerm ekek, 

asszonyok és idős em berek  értelm etlen  pusztulásáról, a keresztyén  egyházak és híveik tragikus
helyzetéről adnak  számot.

E gyüttérző im ádságban  hordozzuk a testvéri örm ény egyház vezetőinek és tagjainak sorsát.
K érjük tagegyházainkat és a nem zetközi egyházi szervezeteket, hogy m inden 

lehető  eszközzel h assan ak  oda, hogy a szenvedés és az ü ldöztetés szűnjön meg, és az örm ény 
keresztyének  szabadon  élhessenek  és gyakorolhassák hitüket.

N yilatkozatunkban  fölhívjuk m indazokat, akik harcban  állnak, hogy keressék  
a m egbékélés K risztustól ren d e lt útját.

Az Ú risten  kegyelm e kísérje és vezérelje testvére inket a konfliktusok m egoldásában, 
a békés és nyugodt em beri élet feltételeinek m egterem tésében.

A M agyarországi Egyházak Ö kum enikus T anácsának  tagegyházai,

a M agyarországi R eform átus Egyház 
a M agyarországi Evangélikus Egyház 
a M agyarországi B aptista Egyház 
a M agyarországi M etodista  Egyház 
a M agyar O rtodox  Egyház 
a Szerb O rtodox  Egyház 
a Bolgár O rtodox  Egyház 
a R om án O rtodox  Egyház

nevében:

Dr. Bóna Z oltán sk 
fő titkár

Dr. Viczián János sk. 
elnök
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VISSZHANG

Moszkva, a negyedik Róma?

Audiatur et altera pars

A cím nyilvánvaló és szándékos plágium, fo rrása 
dr. M edgy e s y  M . L ászlónak  a Theologiai Szem lében 
nem rég  m egjelent hasonló  elnevezésű írása  
(„Moszkva, a negyedik R óm a” —  A  Szovjet Biro
dalom  lelki gyökerei —  1992/1). A  döntő  különbség 
—  a kérdőjel. A továbbiakban  e kérdőjelrő l sze
re tnék  bővebb m agyarázattal szolgálni.

N incs a kezem ben a néhai anglikán érsek, W il
liam T em ple  írásos vélem énye a kom m unizm usról, 
csak idézek az em lített cikkből: „A szovjet kom 
m unizm us egy istenhit nélküli keresztyén szekta, 
tévtanítás!”

Szomorú, hogy ez a súlyos „csúsztatás” milyen 
d ivatba jö tt az utóbbi időkben  m ind N yugaton, 
m ind K eleten. N álunk  M agyarországon is. T ek in 
télyes em berek  élnek vele. M eglepően és ha tásosan  
hangzik. T erm észetesen  tám pon tja  is van, m éghoz
zá „odahaza”, m agában  a klasszikus orosz filozófiá
ban, az egyébként mély gondolkodású  filozófus, 
Bergyájev, e pon ton  nem  éppen  szerencsés követ
keztetésében: „A m arxizm us m essianisztikus esz
méje, am ely a p loretariá tus kü ldetésével le tt ösz
szekapcsolva, egyesült, azonosult az orosz m essia
nizm us eszméjével... Az orosz kom m unizm us az 
orosz m essianisztikus eszm e eltorzult form ája.”1 De 
vigyázzunk, ugyancsak ő a szerzője a következő ki
té te lnek  is: „Az 1936-os szovjet alkotm ány a vilá
gon a legjobb törvénykezést valósította m eg a m a
gántulajdonnal kapcsolatban. E lism erte a szem é
lyes tu lajdont, de olyan form ában, ami nem  teszi 
lehetővé a kizsákm ányolást.”2 Bergyájevet tehát, 
bárm ilyen tekintély is lehet „odahaza” vagy N yu
gaton, kellő  árnyaltsággal kell értelm ezni.

K o m m u n iz m u s  é s  k e r e s z té n y s é g ?

De térjünk  vissza a kiinduló tételhez és tegyük 
föl a kérdést: h a  a szovjet kom m unizm us „egy is
tenhit nélküli keresztyén (értsd: ortodox?) szek ta”, 
akkor vajon mi a „lelki gyökere” a kínai, a vietnami, 
a koreai, etiópiai, kubai, és a több i kom m unizm us
nak? Az 1871-es párizsi kom m ünnek és az 1919-es 
m agyarországi p ro le tá rd ik ta tú rán ak ?  Vagy m ás 
példával élve: a kiinduló logika alapján vajon m i
lyen (keresztyén) lelki gyökerekre vezethető  vissza 
a szintén világm egváltó eszm éket tápláló ném et, 
olasz, spanyol, strösszner- és pinocset-féle stb. — 
egyébként igen különféle arcú  és m élységű —  n á 
cizmus, fasizm us? M ég é rthe tőbben : ha  a „harm a

dik R óm a” és a III. In ternacionálé között, ugyancsak 
Bergyájevet követve, párhuzam ot húzunk3, és 
m indebbe ráadásu l az orosz ortodoxiát is be leke
verjük, akkor vajon mi m entheti m eg a spirituálisan 
és teológiailag kevésbé tájékozott o rtodox k eresz
tényeket attól a k ísértéstől, hogy az előbb em lített, 
m ás előjelű, de valahol m égis csak rokon ideológiák 
ese tében  hasonló  párhuzam okat keressenek?

A történelem  vagy vallásfilozófia helyett fordul
ju n k  azonban a Szentírás tanításához: „M aga a sá 
tán  is elváltoztatja m agát, m in tha a világosság an 
gyala volna. N em  m eglepő tehát, hogy szolgái is 
elváltoztatják m agukat, m in tha az igazság szolgái 
lennének...”4 Vagy gondoljunk Jézus szavaira: 
„M ert sokan  jö n n e k  m ajd  az én n ev em b en , és 
azt m ondják: Én vagyok! —  m eg azt: Az idő közel 
jött! D e ti ne kövessétek  őket.”5 A zaz a ham isság 
és az igazság m egtévesztésig hasonlíthat és hasonlít 
is egym ásra. M ert kü lönben  hogyan szám íthatna 
„valódi” követőkre? A th o sz i S ze n t Sziluán  nyom án 
(+ 1938) —  akinek ap ja egyszerű orosz p a ra sz t
em ber volt —  tanítványa, Szo fronyij Szaharov  a 
következőket írja: „Hogyan lehet az igazi lelki ös
vényt m egkülönböztetni azoktól a fan tom csapások
tól, am elyek m indkét oldalon kísérik? A  Szent L é
lek a rra  tan ít bennünket, hogy szeressük  Isten t és 
fe lebarátainkat; a csalárdság  lelke viszont gőgös lé
lek, se az em bert, se a te rem tést nem  szánja, mivel 
nem  te rem te tt sem m it. Ö svénye pusztu lással van 
kiszórva. N incs benne se alázat, se béke, se sze
retet: csak hideg és közöm bös büszkeség.”6

Az előbbiek alapján teh á t teljesen  „term észetes” 
volt, hogy L enint be kellett balzsam ozni, konzer
válni, m in tha „szent” lett volna. E pon ton  azonban 
az idézett írás szerzőjének állítását („az o rthodox 
h itrendszer dogm ái szerin t a szen tek  tes te  nem  ro t
h ad  el, m ert a deifikáció általuk elért m agas foka 
ezt nem  engedi m eg”) feltétlenül ki kell igazítani: 
se Keleten, se N yugaton —  legjobb tu d ásu n k  sze
rint —  ez nincs dogm atikai szinten, „kötelező” je l
leggel m egfogalm azva. H anem  pusztán  tényekről 
van szó. A kár A ssisiben, akár Rilában.

Nyilván az is „ term észetes” volt, hogy a p á rt
kongresszusoknak  a zsinatokat kellett „utánoz
niuk”. D e az m ár egyáltalán nem  term észetes, h a 
nem  súlyos „történelm i csúszta tás”, ha  az u tánzást 
„lelki gyökerekként” tün te tjük  fel. M ert ebben  az 
ese tben  m egint csak ki vagy mi m en thet m eg b en 
nünket attól —  az egyébként nyilvánvaló —  tév e
déstől, hogy például a "J e h o v a  tanú i”-szekta „lelki
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gyökereit a nyugati vagy am erikai p ro testan tizm u s
ban  k eressük?

A  k é t f e j ű  sa s

D e ne siessünk  ennyire előre! A  cím erejéig p la
gizált írás a bizánci kétfejű  sasnál vet alapot. Id é
zem: „Az egyház és az állam egybeolvadását, 
sym phoniáját h irdette  a birodalm i címer: a kétfejű 
sas.”

A  „sym phonia” elsősorban  nem  egybeolvadást, 
hanem  „consonantiát” (egybecsengést), „conven
tiót”, „consensust” jelöl. Az Egyház és az Állam 
v iszonyát va lóban  a szoros kö lcsönös függés, 
id eá lis  m egfogalm azásban a „szimfónia” jellem ezte. 
M ár I. Jusztin iánusz  császár —  nevezetes VI. no
vellájában —  világosan lefektette  azt az alapelvet, 
hogy Isten  „két a jándéka”, a „sacerdotium ” (ierosy
ne) az isteni dolgok, az „im périum ” (basileia) az em 
beri dolgok rend jének  szolgálatára ké t különálló te 
rület, de fo rrása  ugyanaz.7 A  keresztény  császárnak  
valóban különleges szerep  ju to tt. A róm ai „isten
császárból” a Kelet-Róm ai B irodalom ban —  akár
csak később  N yugaton —  „Isten kegyelm éből” vagy 
„Istentől ih letett császár” (entheos basileus) lett. A 
politikai teó ria  szerint a császári hatalom nak két 
fo rrása  volt: az Istentől rendelt basileus Krisztus, 
illetve Isten  földi helytartója, de egyúttal a nép  vá
laszto ttja  is. Egyik e lső rendű  kötelessége volt az 
Egyház védelm e és céljainak tám ogatása. Z sinato 
k a t h ívhato tt össze és e lnökölhetett rajtuk. P üspök
ségeket hozhato tt létre, szervezhetett á t (hasonló
an, m int N yugaton  vagy később  M agyarországon), 
és különösen a kora-középkorban, néha  dogm atikai 
k érdésekben  is m egpróbálta  érvényesíteni akaratát. 
Főleg ez ado tt tápo t a cezaropapizm us sem atikus 
vádjának, am it a K elet viszont a papocezarizm us 
vádjával viszonzott. L ássunk  egy konkré t példát: 
A  VI. konstantinápolyi egyetem es zsinat ha tá roza
tait, am elyet Pogonátus K onstantin  császár hívott 
össze a m onoteléta ere tnekség  ellen, m aga a csá
szár az összes je len lévő  h ierarcha u tán  írta  alá, é s 
pedig  nem  ugyanazzal a form ulával, ahogyan a p ü s
pökök, „határozva aláírtam ” (orisas ypegrapsa), h a 
nem  így: „elolvastuk és egyetérte ttünk” (anegno
m en kai synenesam en)8. Á ltalában a bizánci csá
szár, jó llehe t be léphe te tt a keresztény  szentélybe 
és papok  m ódjára  áldozhatott, soha sem  végzett 
pap i funkciót. A m ikor pedig  m egkísérelte, hogy a 
h it kérdéseiben , többnyire politikai céllal, ráerő l
tesse  akara tá t az Egyházra, e tö rekvése soha  sem  
volt ta rtó san  sikeres. A  Bizánci Egyház feje a kons
tantinápolyi pá triá rka  volt. Az ő joga  volt a császár 
m egkoronázása vagy ennek m egtagadása, sőt ado tt 
ese tben  kiközösítése. A  pá triá rka  régenskén t is m ű
ködhetett. Az is az igazsághoz tartozik viszont, hogy 
a császárnak  vétójoga volt a Szent Szinódus által 
m egválasztott pá triá rka  szem élyét illetően. De a 
kétfejű  sas problem atikája, ha  m ás fo rm ában  és 
olykor á ttételesen, a nyugati kereszténység  tö rté 
ne téb en  is több  ágon nyom on követhető  volt. G on

doljunk csak a frankok törekvéseire vagy a kím é
letlen invesztitúra harcra. Az angliai egyházra vagy 
a reform áció m ögött felsorakozó politikai erőkre. 
Egy friss példa: 1903-ban  például X. Pius m egvá
lasztásakor a bécsi udvar a krakkói hercegérseken  
keresztü l p róbált élni Ram polla  ellen vétójogával, 
am it azután m aga az új p áp a  törö lt el véglegesen.

M a d á c h  é s  B izá n c

E cikk m otivációjául szolgáló írás a továbbiakban  
„a bizánci világ m erevségét” m utatja  be M adách 
költői képzeletének  segítségével, a hom ousion-ho
m oiusion vitával kapcso latban . N ehéz belátni, hogy 
a közös és szent keresztény  igazság védelm e az 
arianizm ussal szem ben, amely K eletre, N yugatra 
egyrán t jellem ző volt, m iért nevezhető  „m erev
ségnek”? Az inkvizíciós b íróságokról vagy a tűzha
lálról pedig  inkább  N yugaton, m int K eleten szoktak 
beszélni. Az ere tnekek  tűzhalállal való b ü n te tésé t
II. Frigyes  császár parancso lta  m eg 1224-ben  ho
zott rendeletével. T erm észetesen  —  vagy nem  
term észetesen  —  az eretnekekkel szem beni b án ás
m ódról fo ly tato tt éles polem ika később  az orosz 
egyházban is je len tkezett. E bben  je len tő s  szerep 
ju to tt az egyik oldalon G ennagyij novgorodi érsek 
nek  és Volocki J ó z s e f  igum ennek. Az 1 5 0 3 -1 5 0 5  
között M oszkvában ülésező helyi zsinatok, többségi 
határozattal, az e re tnekek  fizikai m egbüntetése 
m ellett szálltak síkra, m elynek végrehajtásában  az 
állam hatalom  segédkeze tt.11 Két dolgot kell azon
ban  m indehhez hozzátenni. Az egyik, hogy K arta
sev szerin t G ennagyij környezetében  világosan ki
m uta tható  volt a nyugati latin ha tás szem élyes k ap 
csolatai révén. A  m inta a spanyol inkvizíció lehe
te tt.12 A  m ásik az, hogy nem  lehet róluk beszélni 
anélkül, hogy ne em lékeznénk a Volgán-túli ún. 
„nincstelen” sztarecekre, a nevezetes N y il S zo rsz
kijra, a kevésbé ism ert Paiszijra, és a körülöttük  
töm örülő  teológiai-spirituális bázisra, am ely élesen 
szem ben állt a fizikai kényszerrel (és —  ami köz
ism ertebb  —  az egyházi tu lajdon bárm ilyen form á
jával is) az ere tnekek  vonatkozásában .13 Ez a két 
teológiai-spirituális vonal, am elyet k issé szabadon 
nevezhetnénk  „integrista” és „ independens” ágnak, 
am ely az egész keleti egyház történelm én m indm áig 
végigvonul.

A  v é g z e te s  c sa p á s

V isszatérve a „M oszkva, negyedik R óm a” elm é
lete t felvető tanulm ányhoz, az is szem be tűnik, 
hogy a fen t em lített —  egyébként a kereszténység 
lényegét érin tő  —  teológiai küzdelem  az „i” körül, 
a „véget nem  érő  dogm atikai viták”, „elősegítették” 
az iszlám  gyors te rjedését. Ez m inden  bizonnyal 
igaz lehet. H iszen az iszlám  éppen  h itének  egysze
rűségét hangoztatta  a „bonyolult” keresztény  tan í
tássa l szem ben. V égzetes csapást azonban  Bizáncra 
m égis csak az irányt téveszte tt IV. keresztes h a d 
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já ra t je len te tt 1204-ben. Am ely u tán  csaknem  70 
esztendővel Bizánc m ég ugyan ta lp ra  állt, de te rü 
le tében  és energ iájában  olyannyira m egfogyatkoz
va, hogy az 1453-as tö rök  inváziónak K onstan tiná
poly ellen m ár ne tud jon  ellenállni.

C irill é s  M e tó d

U gyancsak az idézett tanulm ányban  olvashatjuk: 
„Cyrill és M ethod  szerzetesek  a K árpát-m edencébe 
is elhozták az o rthodox  hitet. E m unkának  egyik 
fő célja a gyűlölt nyugati, róm ai-latin egyház 
v isszaszorítása volt a bizánci határoktól.” Félre téve 
azt a sejtést, hogy a „gyűlölt” —  akárcsak  p á r sorral 
feljebb a „halálos ellenség” —  jelző, ha  nem  is vágy 
form ájában  m egjelenő, de m égis csak egyfajta 
szubjektív projekció, a m egállapítás történelm i 
szem pontból is teljesen téves. M ert a kölcsönös ri
valizálás a frankok és a bizánciak között ugyan ta 
g adhata tlan  tény, de ekkor m ég —  form ailag egysé
ges lévén a kereszténység  —  nem  beszélhetünk  ki
fejezetten  külön „ortodox” egyházról. M ásrészt Ci
rill és M e tó d  inkább  összekötő  kapocs volt Bizánc 
és R óm a között. Szent M etód  legendájában  ezt ol
vassuk: „Miklós aposto lu tód  h ivatta  őket, m ert látni 
akarta  őket, m int Isten  angyalait.”14 Sőt köztudo
m ású II. H adrián  és VIII. János  pápa  tám ogatása  
és ez u tóbbi védelm e Szt. M etód  m orva m issziójá
b an  a  frank  m isszionáriusokkal szem ben .15

H a r m a d ik  R ó m a ?

Sok m indenre reflek tá lhatnék  m ég az e válasz
cikket „ihlető” tanulm ány kapcsán. A rra, hogy a m a
gyar nép  m egkeresztelése sem  m ent lényegesen 
m ásként, m int az oroszoké (orosz-ukránoké) a kijevi 
fejedelem , Vlagyimir idejében. V agy arra, hogy a 
m últ századi orosz intelligencia egy részének  diva
tos m aterializm usa, ateizm usa —  a szerző szavai 
szerin t is —  nyugati, „francia, ném et gondolkodók” 
h atásáb an  keresendő.

A lényeget azonban m ég nem  érintettük. Ez pe
dig az ún. „harm adik R óm a” elm élete. E nnek  m eg
értéséhez  a következő pon tosítások  szükségesek: 
A  IV. egyetem es zsinat nevezetes 28. kánon jának  
ide vonatkozó része, m elynek röv idebb  változatban  
m ár ko rábban  is van előzm énye a II. egyetem es 
zsinat 3. kánonjában , így hangzik: „...ugyanazokat 
határozzuk el és szavazzuk m eg mi is ugyanam a 
K onstantinápoly, Új R óm a legszentebb egyháznak 
előjogairól; m ert a régi R óm a trónusának  is m eg
ad ták  az atyák igazságosan az előjogokat, mivel az 
a város uralkodott.”15 Azaz: a régi R óm ának az elő
jogok  rendkívüli fontossága, u ralkodó városi m inő
ségében  já rtak , és ez já r  K onstantinápolynak, az 
új birodalm i fővárosnak is. A  vita tehá t Kelet és 
N yugat között m indig is azon volt, hogy a prim átus 
az „egyházi jo g ” vagy az „isteni jo g ” szintjén lé te 
zik-e? Ezért, b á r a bizánci birodalom  b ukása  u tán  
az orosz cár valóban bizonyos teokratikus igénnyel,

a világ összes ortodox (és nagyrészt idegen uralom  
alatt sínylődő) népei védelm ezőjének igényével lé
p e tt fel, és ebben  olykor, kim ondva vagy kim on
datlanul, a bizánci császárság  visszaállításának cél
ja  is ott leb eg h e te tt,18 az orosz o rtodox  egyház hi
vatalosan  soha, sem m ilyen zsinaton nem  igényelte 
m agának ezt a címet, ha  szabad  így fogalmazni, 
nem  „sarkíto tta  ki” az elm életet a „harm adik  R ó
m áról”. A  m oszkvai m etropólia, később  p a tria rch á
tus, ereje és hatalm a ellenére sohasem  tö rek ed e tt 
arra, hogy K onstantinápoly  egyházjogi szerepét: az 
ortodoxián  belüli egyetem es elsőségét m egkérdő
jelezze, hanem  a helyi o rtodox  egyházak között ki
alakult hagyom ányos tiszteletbeli so rren d b en  —  
m indm áig —  m egelégedett a jeruzsálem i pátriárka  
u tán  elfoglalt (szerény) ötödik  helyével.

M ásrészt, ami közvetve a kánonokból is kitűnik, 
az o rtodoxia  sohasem  fűzött m értéken  felüli rem é
nyeket az egyház külső  struk tú rá jához.19 M ásszó
val, az egyház csalhatatlanságát, a hit „ortodox” és 
„katolikus” tisztaságát —  és itt m ár az ekkleziológia 
szívében vagyunk —  sohasem  lokális, egy bizonyos 
helyhez kötött, földrajzi (adott ese tben  moszkvai) 
érte lem ben vette, hanem  egyetem es kategóriákhoz 
kötötte. A  „harm adik R óm a” te tszetős té te lének  az 
„isteni jo g ” szintjén tö rtén ő  hivatalos vindikálása 
tehá t ebből a szem pontból is súlyos ekkleziológiai 
tévedés le tt volna. Az elm élet teh á t m egm aradt az 
állami teória vagy a népi hit szintjén.

A z  E g y h á z  ú tja

A  bolsevizm us e század hajnalán  fron tálisan  és 
nyugati szem m el döbbene tes a g re ssz iv itá s sa l tá 
m adt az Egyházra. O roszországban  végül is nem  
tu d ta  m egtörni legnagyobb ellenfelét, az ortodoxiát. 
(M ás nevű  u tódai m ost sokkal árnyaltabb  eszkö
zöket vennének  igénybe.) A  nagy m últ századi és 
az utolsó századelejei sztarecek  előrevetítették  e 
katasztrófát, de azt is m egm ondták, hogy m indez 
Isten  fenyítése lesz, aki „fiait” és nem  „fattyait” fed 
di meg. A  hívő orosz nép  legjobbjai teh á t fel voltak 
készítve erre, de a rra  is, hogy ellenségeiket m ajdan  
ne gyűlöljék. Bár nem  tartozik szorosan e válasz
tanulm ány tém ájához, de érzelmileg, befejezésként, 
feltétlenül idekívánkozik egy idézet a m ár em lített 
A thoszi Sziluán tanításából. Ki-ki lelkiism erete sze
rin t dön theti el, hogy e lsősorban  a ’17 u tán i orosz 
egyházra, vagy a ’45 u tán i nyugat-ukrajnai görög
katolikusságra, vagy ne tán  a m agyar (lengyel, cseh, 
kubai, koreai...) kereszténységre, vagy éppen  m ind
ezekre együttesen vonatkoztatja-e:

„Am ikor az Egyház K risztus szere te tét préd ikálja  
a világnak, m inden  em bert az isteni élet te ljessé
gére hív, sokan  nem  értik  m eg azonban h ívását és 
visszautasítják. A m ikor a rra  ösztönzi az em bereket, 
hogy ta rtsák  m eg K risztus p arancsá t és szeressék  
ellenségeiket, az Egyház egym ással konflik tusban 
lévő erők szorításában  találja m agát, akik te rm é
szetszerűleg kitöltik ra jta  m érgüket, m időn útjaikon 
áthalad. De az Egyház —  K risztus kü ldetését, az
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egész világ üdvösségét aktualizálva a földön — 
szándékosan  veszi m agára a világ dühének  terhét, 
ahogy K risztus is m agára vette  a világ bűneit. És 
ahogy K risztust üldözték  e... világban és szenvednie 
kellett, úgy K risztus igaz Egyházának is üldöztetnie 
és szenvednie k e ll”

dr. Im rényi Tibor
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A z 1992-es frankfurti könyv
vásár egyik „sikerkönyve” volt 
H ans K ü n g  legújabb műve. A 
szerző 40  évi teológiai m unkás
ság p árla tának  nevezi könyvét. 
400  évvel K opernikus, 300  évvel 
Galilei, 2 0 0  évvel K ant és 100 év
vel D arw in  u tán  („valam ennyit el
ítélte a tanu lásra  képtelen  róm ai 
tanítói h ivatal” —  jegyzi meg), a 
hitvallást az E instein  u táni kor 
nyelvére igyekszik lefordítani.

K üng ö rvendetesnek  tartja, 
hogy nap ja inkban  —  am ikor h it
re m ár senkit sem  kényszerítenek 
— , sok k o rtá rsunk  szeretne h in 
ni. V oltak, akik egy saját, m odern  
hitvallás m egírását várták  tőle, ő 
azonban m eg kíván m aradn i a — 
végleges form áját csak az V. szá
zadban  elérő —  A postoli H itval
lásnál. Á m  eközben nem  akar va
lam ely egyházi tradíció t favorizál
ni, hanem  „feltétlen intellektuális 
becsületességgel az evangéliu
mon, azaz az eredeti keresztyén 
üzeneten  tájékozódni, ahogyan az 
m a a történet-kritikai ku ta tás  esz
közeivel m agyarázható.” Szelle
m esen  elhatárolja  m agát a hit 
egyoldalú jelenségeitő l: „Hiszek: 
nem  a Bibliában, m int a p ro te s
táns biblicizmus, hanem  A bban,

Akiről a Biblia bizonyságot tesz; 
nem  a tradícióban, m int a keleti 
ortodoxia, hanem  A bban, A kit a 
tradíció közvetít; nem  az Egyház
ban, m int a róm ai kato likus au to
kratizm us, hanem  A bban, A kit az 
Egyház h ird e t” (22). H itének, il
letve h itvallás-m agyarázatának 
három  szem b eö tlő  vonása  az öku 
m enicitás, a  racionalitás és a h u 
m anitás.

1. CREDO, QUIA OEKUMENI
CUM. Hiszem , m ert az egyetem es  
egyház h ittételeiről van szó. 
Küng, m int a tübingiai egyetem  
ökum enika-professzora, évtizedek 
ó ta vallja: „A régi ellentétek  m a 
m ár legyőzhetők és egy igazi öku
m enicitásba in tegrálhatók.” Ő , aki 
m agát a róm ai egyház hű  fiának 
vallja, kijelenti, hogy a róm ai ka
tolikus titulus ’fából vaskarika’, 
önellentm ondás, m ert vagy római, 
s akkor nem  egyetem es, vagy 
egyetem es, s akkor nem  róm ai. A 
katolikus és az evangélium i ke
resztyénség  fogalm a nem  zárja  ki 
egym ást: a katolikus hívőnek is 
evangélium i érzületűnek, s a p ro
te s tán sn ak  katolikus tágasságú
nak  kell lennie. „Az igazi keresz
tyénség  ökum enikus keresz tyén 
ség” (184). Sajnálattal jegyzi meg,

hogy a II. Vaticanum  u tán  „a len
gyel p áp a  alatt teljes ökum enikus 
szélcsend” következett be. É rez
hetően  a p áp á t okolja a je len  krí
zishelyzetéért, am elynek je llem 
zői: az „em bertelen, középkori cö
libátus-törvény, a papság  elörege
dése, s az a tény, hogy a püsp ö 
kök nem  lelkigondozók, hanem  
R óm a helytartó i” (172). Pedig  az 
Egyház nem  az, am inek R óm ában 
vélik: „Im perium  R om anum ”, de 
hozzáteszi: nem  is az, m in t ami 
az általános p ro testán s elképze
lés: a helyi gyülekezetek halm aza, 
m ert a legkisebb és legerőtlenebb 
gyülekezet is rep rezen tá lja  Jézus 
K risztus egész Egyházát. U tal a r
ra, hogy mily helytelen a ném et 
szóhasználat, am ely egyre A m t
ról (Hivatal) beszél D ien st  (Szol
gálat) helyett.

K im utatja  K üng az apostoli 
utódlás  igazi érte lm ét is. Ez nem  
különleges privilégium, am ely a 
h ierarch ia  gőgjét m egalapozni hi
vatott, hanem  m inden  keresztyén 
h ivatása, az egész Egyház m egbí
zatása. Lényege: összhangban
lenni az apostoli tanítással. E n 
nek  konzekvenciája: a különvált 
egyházakban lévő egyházi tisz tsé 
gek elism erése (180).
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A szen tek  tiszte le tével kapcso
la tban  fölemlíti: noha a h ittan  kü
lönbséget tesz tisztelet és im ádat 
között, m égis —  kivált a késő-kö
zépkorban  —  szörnyű visszaélé
sek tö rtén tek  e té ren  (ereklyekul
tusz, búcsúcédulák), s a refo rm á
torok  joggal illették éles kriti
kával a  szentek tiszteletét. P ro 
testáns részről is elfogadható 
azonban a szen tek  tiszte le te  (úgy 
tűnik, Küng nem  ism eri a II. H el
vét H itvallás ezzel kapcso latos 
oly világos fejtegetését —  így 
nyílt kapukat dönget), m ásrészről 
(s ez szintén b á to r tém a fölveté
se!) a p ro testan tizm us nagy alak
ja i kato likusoknak  is adha tnak  
im pulzusokat. (Idézi egyfelől pl. 
A ss is i Ferenc, A vila i Teréz, m ás
felől Bonhoeffer, M. L. K ing  sze
mélyét.)

Az ökum enikus nyitást K üng a 
világvallások egym áshoz való kö
zeledése érdekében  is fon tosnak  
tartja. (H íressé vált tétele: nem  
lesz béke a nem zetek  között, ha 
nincs béke a vallások között.) 
Ezért világosan kim ondja: a z s i
dóság  m int nép, nem  okolható J é 
zus haláláért. Ennyi erővel —  
jegyzi m eg — , a róm aiakat is 
okolhatnánk, hiszen a két nép  ve
zetőt együtt m űködtek  közre.

A világvallások nagyjaival k ap 
csolatosan érdekes az a szem lé
lete: ta lán  K risztusnak nem csak 
az Ó testam en tum ban  vannak  
előfutárai, hanem  az antik ku ltúra  
szívében is, m int Szókratész, 
vagy a keleti vallásban Buddha. 
Fel is sorolja a m eglepő m egegye
zéseket Jézus és B uddha közt, ám 
nem  m ulasztja el m egállapítani a 
különbözőségeket sem, am ik a 
képi ábrázolásokban  csúcsosod
nak  ki: egyfelől a lótuszvirágon 
ülő, mosolygó B uddha, m ásfelől a 
keresztfán  szenvedő Jézus.

Igen, K üng nem  akarja  elm osni 
a kü lönbségeket sem. A  feltám a
dás-hit kapcsán  beszél a reinkar
náció  tanáról, amellyel sok euró
pai szellem (köztük G eothe  és 
K ant is) kacérkodott. B uddha k e 
rek  100 000  életre em lékezik 
vissza. K üng m egállapítja: e tan 
az erkölcsi v ilágrendre vonatkozó 
kínzó kérdés nyom án született, 
mégis azt kell kérdeznünk: 
ugyanakkor e tan nem  tom pítja-e 
a tö rténelem  kom olyságát, az élet

egyszeriségéből és m egism étel
hetetlenségéből e redő  kom olysá
got? „A K árm án kegyetlen oksági 
törvénye helyett nem  jobb -e  a k e 
gyelm es Is ten ?” (156).

M indazonáltal ne nézzük le az 
ázsiai vallásokat —  ajánlja. M ert 
ha  egy indiai, kínai vagy jap án  
belép egy olasz vagy bajo r b a 
rokk tem plom ba, ő sem  éppen  a 
m onoteista  vallás benyom ását 
kapja” (48).

2. CREDO, QUIA RATIONI 
CONVENIENS. A  m ű célja, hogy 
a k o rtá rsak  szám ára m egkönnyít
se a hit útját. N em  akar „észelle
nes állításokat” előadni, de 
ugyanakkor érvelni kíván a tiszta 
ész h atára in  túl lévő V alóságba 
vetendő  bizalom  m ellett. Tudja, 
hogy Isten  valóságát nem  lehet 
racionálisan bizonyítani, de rá 
m utat arra, hogy e bizalom nak 
(ha n incsenek is bizonyítékai), 
vannak  jó  indokai. M eg kell szív
lelnünk Feuerbach, M arx, N ie tz 
sche  és F reud  valláskritikáját, de 
azt is le kell szögeznünk, hogy a 
hit nem csak  „ópium” (ez a kom 
m unista ideológiáról is e lm ond
ható), hanem  felszabadító , erőt 
adó és gyógyító funkciójú való
ság. É ppen  az utóbbi év tizedek
ben  jövőre orien táltnak  és em 
berbará tinak  bizonyult.

K üng tiltakozik a term é
sze ttu d o m á n y  és teológia szem - 
beállítása ellen. E lfogadhatjuk a 
15 millió évvel ezelőtt tö rtén t ős
robbanást. N e használjuk Isten t 
kozm ikus H ézagpótlónak, hogy ti. 
a m a  m ég m agyarázhatatlan t V e
le m agyarázzuk. U gyanúgy az a te 
ista  tu dósnak  sem  szabad  ateiz
m usát a tudom ány eredm ényei
vel m agyarázni, m ert ha  nem  is 
igazolható ezekkel a bibliai b i
zonyságtétel, de nem  is cáfolható. 
M egkérdezhetjük: M iért van
egyáltalán valami, s nem  inkább 
a sem m i? M iért nem  káosszal 
kezdődik  a világ, hanem  a csodá
latos ren d  ősállapotával? E té 
m ák nyom án erősödik  m eg b e n 
nük az a „felvilágosult bizalom ”, 
am ely szerin t a világ és az em ber 
nem  sem m iből a sem m ibe vető
dik, hanem  Istenben  ősokát, szer
zőjét, T erem tőjét, első és végső 
elre jte ttségét b írja (34). Istenről 
szólván K üng m ár-m ár a p a n te 
izmus h a tá rá t súrolja, am ikor

m egállapítja, hogy Isten  végtele
nül több, m int személy, fölfogha
ta tlan  és végtelen, s a világot Is
ten b en  és Isten t a világban kell 
elképzelnünk. Á m  hozzáteszi: 
m indazonáltal velünk szem be ál
lítható és m egszólítható.

Legszem betűnőbb  K üng racio
nalitása  a kri sztológia  terén. A ró
m ai E gyházat ez m eglepetéssze
rűen  érte  (a lengyel p áp a  m eg is 
vonta  tőle a iu s docendi-t , 1979). 
A  p ro testan tizm us az unitáriz
m us je lenségében , valam int a sa
já t  racionalizm usa ko ráb an  m ár 
találkozott e szem lélettel. E nnek  
főbb tételei: Az e red en d ő  bűn 
S ze n t Á go sto n  lelem énye. —  A 
szűztől születés dogm ája a görög 
szellem  term éke, az ősgyülekezet 
nem  tu d  ró la (Gal 4,4), nem  is 
gondolhato tt rá, lévén a ruach  a 
héb erb en  nőnem ű. K üng szerint 
a dogm a csak azt akarja  illuszt
rálni: Isten  a világ tö rténe tében  
teljesen  ú jat kezd. Jézus istenfiú
sága nem  a karácsonyban, hanem  
a húsvétban  gyökeredzik, az A p
C sel ezért idézi a 110. zsoltárt a 
húsvéttal kapcsolatban. K üng 
megjegyzi, hogy a szűztől való 
születés Egyiptom tól Indiáig el
te rjed t m ítosz volt, de ugyanak
kor rám uta t a különbségre is: az 
evangélium ban a fogantatás Ige 
által, te ljesen  erotikam entesen, 
Isten  és em ber elegyítése nélkül 
történik.

Krisztus kereszthalála  kapcsán  
K üng helyteleníti a „m egfeszített 
Isten” fogalm azást. Ezt m ár az 
ókori egyház is tévelygésnek mi
n ősíte tte  („patripassionizm us”). 
Ú gy kell m ondanunk: Isten  m eg
bízott p rófétáját, Szolgáját, M es
siását, K risztusát, K épm ását, Igé
jét, F iát ölték meg.

N agy kortö rténeti tájékozó
dottsággal ábrázolja Küng a szen
vedés há tte ré t: Jézus n em  volt ci
onista-m essianisztikus forradal
m ár  (m egengedte az adófizetést; 
nem  bon to tta  ki a fölkelés zász
laját, ső t az erőszakról való le
m ondást hirdette). D e nem  volt 
zsidó szerze tes  sem, azaz nem  
tartozo tt a qum ráni kolostorhoz 
(inkább különutas volt, aki kap
csolato t ta rto tt a bűnösökkel, sőt 
a leprásokkal is). N e m  volt ke
gyes farizeus  (noha a Törvényt 
kom olyan vette, de nála  a bűnös
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m egigazulása nem  a teljesítm ény, 
hanem  a kegyelem  alapján  megy 
végbe). N em  is önm agát hirdette , 
hanem  Isten  országát. V akm erő 
igényének a csúcsa a b ű nbocsá
nat-osztogatása, am it a főpap  is 
csak a nagy engesztelő ünnepen  
tehetett. K üng egyébként hosz
szasan  elemzi G rünew ald  isen h e
imi o ltárképét (ez d íszítette Barth 
K ároly dolgozószobáját is), s azt 
m ondja  róla: „Páratlan passiói 
igeh irdetés” (91).

Az „Alászállt a poklokra” tétel 
csak a IV. század m ásodik  fe
lében  kerü lt a hitvallásba. K üng 
ellene m ond  m ind a róm ai egyház 
m agyarázatának  (az ó testam en to 
mi hívőkért szállt alá), m ind a Kál
vin -énak (a kereszt kínjai je len tik  
ezt), s az 1P t 3 ,18-20 alapján  úgy 
látja: e hom ályos hely a m ár  Fel
tám ad t Jézus m issziójáról szól. 
Így e hely a K risztus előtti és a 
nem keresztyén  em beriség  üdvö
zülési lehetőségének  szim bólum a.

H ú své ti  h itünknek  nem  lehet 
az ü res sír az alapja (kezdettől 
fogva sokféleképpen m agyaráz
ható). A  F eltám adotta l való ta lá l
kozás eredm ényezi az igaz hitet. 
(Pál is e találkozásokat sorolja 
föl.) Ezúttal szem benéz a raciona
lista váddal: ókori hitregék is 
szólnak feltám adásról, s v issza
kérdez: M egváltoztatta-e pl. A p
polonius fe ltám adása  egyetlen 
em bernek  is az életét?!

A  m en n yb em en ete lt a feltám a
dással azonos esem énynek  veszi 
Küng. M indkettőnek  ugyanaz a 
je len tése : Isten  m egdicsőítette
K risztust. Lukács csak azért for
m álja külön je lenetbe, hogy a lá t
h atatlan  esem ényt érzékeltesse, s 
Jézus közeli v isszatérésének  vá
radalm át korrigálja.

A  p ü n k ö sd i történetről azt 
vallja Küng, hogy az nem  „egyház
alapítási jegyzőkönyv” (János pl. 
húsvé tra  teszi a Szentlélek kitöl
tetését), hanem  kiábrázolása  an 
nak, hogy am ikor em berek  a 
K risztus követésében  összejön
nek, együtt im ádkoznak, együtt 
cselekszenek, o tt az Egyház m in
dig megvalósul.

K üng szerint az A postoli H it
vallásban nincs m eg a S zen th á 
rom ság  dogm ája, hiszen „az egy 
lényeg, három  szem ély” form ulát 
csak a IV. század végén fogal

m azta m eg a három  kappadóciai 
egyházatya. A zóta —  m ondja  — , 
a zsidók és m oham edánok trite 
izm ussal vádolják  a keresz tyén 
séget. E zért az A tyában, m int az 
egy Istenben, T erem tőben  és 
M egtartóban  való h ite t a zsidók
kal és az iszlám m al együtt valljuk 
meg; a Szentlélekben, m int Is ten 
nek  az em berben  és a világban 
ható  erejében, való hit szintén ve
lük együtt közös lehet; míg a Fiú
ban, m int Istennek  az em ber N á
záreti Jézusban  közölt K ijelenté
sében, való hitről a három  prófé
tai vallásnak „trialógust” kell még 
folytatnia (204).

3. CREDO, QUIA HUMANUM. 
(Ezt a cím et írta  a F rankfurter  
A llgem eine  Z e itu n g  recenzese is 
könyvism ertetése fölé, 1992. 
szep tem ber 29.) K üng a k eresz
tyénséget úgy értelm ezi, m int va
lóban radikális hum anizm ust. 
N em  válhatunk  ösz tönem berek
ké, élvezetnek élő em berekké, 
m ásokat leigázó em berekké, vagy 
n etán  egyenesen em berte lenek 
ké. A  keresz tyénnek  valóban  em 
b ern ek  kell lennie, és síkra kell 
szállania a hum anitás, a szab ad 
ság, az igazságosság, a béke és a 
te rem tettség  fennm aradása  é rd e 
kében. K eresztyénségünk nem  le
het em berségünk rovására! A ke
resztyének  ugyan nem  em berfe
letti em berek  („Ü berm enschen”), 
de h itük az em berség  k iszélesíté
sét, elm élyítését, m eggyökerezé
sét, ső t radikalizálását jelenti 
(249).

K üng kedvenc tém ája, hogy az 
Egyház sokszor volt em berelle
nes. Boszorkányperek, e re tn ek 
égetések, zsidóüldözések, pápák  
gaztettei alapján gyakran „A ke
resztyénség  bűnügyi tö rtén e té”- 
ről beszélnek  és írnak. A  szexu
alitás vonalán az Egyház egyol
dalúan  m élyítette az em berek 
bűn tudatá t, míg m ás vonalon (há
borúk  szentesítése, gyarm atosítás 
tűrése, ökológiai kizsákm ányolás) 
igen nagyvonalúnak bizonyult.

Mi vagyunk az első  generáció 
—  folytatja K üng — , am ely az 
atom erő  révén előidézheti az em 
beriség  m egsem m isítését és a 
Föld  lakhata tlanná  tételét. De 
lassan  is elérhetjük  ezt: tú lnépe
sedés, környezetszennyezés, ózon
lyuk, rossz levegő, m érgezett ta 

laj, élvezhetetlen víz útján. De 
bárm ikor és bárhogyan  következ
zék is el az eszkhaton, hitünk 
szerint nem  a semmi, hanem  Is
ten  van  a világtörténelem  végén. 
A z pedig, hogy Jézus lesz az u to l
só ítélet Bírája, rem énységünk 
nagy jele.

Az eszkha tonna l kapcso latban  
szól K üng a pokolról és az ördög
ről. L átjuk  ugyan a gonosz h a ta l
m át, de —  szerinte —  nem  kell 
perszonifikálnunk: Istennek  nincs 
szüksége ellenistenhez ahhoz, 
hogy Isten  legyen. Joggal h iány
zik az ördög az A postoli H itval
lásból. Éppúgy a szere te t Is ten é 
hez m éltatlan  —  folytatja Küng 
— , hogy örök kínzás alá vessen 
em bereket. A  m egtisztu lásunk a 
három szor Szenttel való találko
zásunk élm énye lesz. A ddig  p e 
dig az a feladatunk, hogy a Föl
de t ne tegyük pokollá.

Igen szép o ldalak azok, am iket 
Küng az em beri m éltóságnak a 
szen ved ésb en  való m egőrzéséről 
ír. A  szenvedést nem  kell glorifi
ká lnunk  —  m ondja  — , de nem  
is kell sztoikus m ódon apátiára  
tö rekednünk , hanem  Jézus pél
dája nyom án tudnunk  kell, hogy 
Isten  a szenvedésben  is rejtett 
m ódon velünk van. Bár a szen
vedéstő l nem  őriz meg, de a 
szenvedésben  megőriz. (Ahogy 
A uschw itzban nem  egy hívő zsi
dó és keresztyén  a szenvedések  
idején is m egm aradt hívőnek.)

E lm életi felelet nincs a teod i
ceai problém ára. E rőtlen  válasz
nak  ta rtja  K üng azt a tételt, hogy 
Isten  nem  akarja  a szenvedést, 
csak m egengedi. De azért az a te
izmus nem  kárörvendhet a teoló
gia gondján —  m ondja szellem e
sen  — , m ert ő sem  tu d  az á rta t
lan szenvedésre  v igasztalást és 
feleletet. Az antiteológia sem m i
vel sem  jobb , m in t a teológia. 
Legjobb itt a „hallgatás teológiá
ja ” (3M óz 10,4). Az értelm etlen 
szenvedést nem  elm életileg kell 
m egértenünk, hanem  bizalom m al 
ki kell állanunk (124).

N em  kis fe lada tra  vállalkozott 
K üng az A postoli H itvallás m a
gyarázatával: ökum enicitása
igyekszik elérni a vallások köze
led ésé t oly korban, am ikor sokan 
az elkülönülést írják  zászlaikra; 
racionalitása  a legm odernebb  te r 
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m észettudom ány m űvelőinek is 
lehetővé teszi a bizalom teljes hi
te t Is tenben  (nem csoda, hogy va
lamennyi fakultásról tódulnak elő
adásaira  a hallgatók); hum ánum a  
pedig  a XX. század sok szörnyű
sége u tán  elő térbe állítja Isten 
em berszereteté t, a jézusi etika lé
nyegét, a hit létjogosultságát iga
zoló gyümölcsöket. „C selekedetei

ből igazolódott a bö lcsesség” (Mt 
11,19). Sokszor rom bolni látszik, 
de m indig építeni akar. H itünkből 
nem  kifosztani kíván, hanem  szi
lárdítani akarja  h itünket. Isten  di
csőségét és az em beri nem zetség 
boldogulását, békéjét elválaszt
ha ta tlannak  tartja. N em  eltávolí
tani akar a hittől; „lelkeket nyer 
m eg a bölcs” (Péld 11,30).

A század elején, kerek  9 0  éve 
te tte  föl N iebergall Frigyes a k ér
dést: „Wie pred igen  w ir dem  mo
dernen  M ensch?” M ost, a század 
végén K üng könyvét úgy tek in t
hetjük, m int a legújabb m egoldá
si k ísérle te t e nagy kérdésre.

Szén á si Sándor  
(Bicske)
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SZÓLJ, URAM!

„Isten Igéje nincs bilincsbe verve!”
Textus: 2 T im  2,8-9.

K edves T estvéreim , Ü nnep lő  Gyülekezet!
A  reform áció ünnepe hálaünnep: Istennek  m on

dunk hálát és d icsérete t azért az évezredes tap asz 
talatokkal m egerősíte tt igazságért, hogy az Isten 
Igéjét nem  lehet bilincsbe verni.

I. Pedig de sokszor akarták! Az Igének m indig 
voltak elszánt ellenségei —  vagy váltak  h ite tlen 
ségük tehete tlenségében  ellenségeivé azok, akiket 
pedig  azzal m eg akart ajándékozni: —  em lékez
zünk a fáraó dühöd t ellenállására; de trón ja  m eg
ren d ü lt egy egyszerű pusztai pásztor szájából hang
zó Ige előtt;

—  gondoljunk a pu sz táb an  vándorló  nép  zúgo
lódására  és nyakasságára, de Isten  szava táp lálékot 
ad o tt és vizet fakaszto tt szám ukra a sivatagban;

—  idézzük em lékezetünkbe G edeont, akit Isten  
elhívó szava a m egvert és m egriadt nép élére állí
tott, hogy m aroknyi csapatával szabadító juk legyen;

—  tek in tsünk  a prófétákra, akiket Isten  Igéje el
kü ldö tt és ércbástyává te tt nyakas királyok és en 
gedetlen  népek  ellenében.

D e főképpen  em lékezzünk a názáreti Jézusra, 
akiben véghezviszi Isten  a m egváltás és szabadítás 
m unkáját az egész világ szám ára m inden  ellenállás 
és dühösködés dacára, ső t azon keresztül. A  sá tán  
ereje így törik  m eg a tes tté  lett Igén! —  És em lé
kezzünk a rra  a különös tö rténetre , ahogyan össze
gyűjti és felépíti Isten  az egyházat a kicsiny kez
detek tő l kezdve a róm ai birodalom  ellenállása és 
annyi belső  k ísértés közepette. C sodát csodára  hal
moz m ind e mai napig  Isten  Igéjének különös tö r
ténete. Folyam atos tö rtén e t ez.

Isten  Igéje nincs bilincsbe verve: külső ellensé
gek szándékát m eghiúsítja, —  h ite tlenségünket 
m egszégyeníti, de m eg nem  erőtlenedik: a süllyedő 
Pétert m egint kiem eli a vízből. A kkor is eleven, ha 
mi m agunk sem  szeretnénk: re jte tt bűneinket el
őhozza, ítéletünkre vagy bocsánatunkra ; ra jtunk  áll. 
De ere jé t m eg nem  törhetjük : hathatós, m eg nem  
állítható, behato l m indenhová, m int a víz. M a is! 
A reform áció, az éb redések  tö rténete  erről tan ú s
kodik ebben  a gyülekezetben is.

C sakhogy: m a is em bereket igényel, akik oda
szánják m agukat az Ige szolgálatára részrehajló  in
gadozás nélkül! Akik —  legyenek b ár senkik a világ 
szem ében —  készek az Ige iránti engedelm ességre. 
E rre  kapunk  m a ú jra  elhivatást: hogy vessük  le 
nyűgjeinket és lépjünk ki az Ige szabadságára!

II. Az Ige tartalm i üzeneté t tex tu sunk  három  egy
szerű  szóval jelzi:

1) " Jézu s  K risztus.” T ehát első so rban  nem  egy

új tan ításró l vagy világfelfogásról vagy életstílusról 
van  szó, hanem  egy szem élyről. „Az Ige testté  lett 
és lakozott m iközöttünk!” —  ennek  a h íradásnak  
hatalm as volta ha tja  át az egész Ú jszövetséget. Pál 
apostol nem  tu d  eltelni annak a csodának  h ird e 
tésével, „hogy a K risztus tiköztetek  van, a dicső
ségnek am a rem énysége” (Kol 1,27).

M inden m ás ennek  a szem élynek m egértésén  k e 
resztü l válik érthetővé, m egélhetővé. A  Biblia m aga 
is „m egszálkásodik” kezünkben  az élő Jézus m eg
szólalása nélkül. M inden  szolgálatunk innen  nyeri 
hitelességét, ha „a Jézus bizonyságtétele” (Jel 19,10) 
szólal m eg benne, ha  Ő t képezi ki, am it végzek. 
Az Ige üzenetében  m indig Jézus K risztusról van 
szó.

2) „A D ávid m agvából való” —  m ondja tovább 
az Ige, hogy jobban  m egértsem , ki ez a Jézus Krisztus.

A D ávid háza valam ikori nagy ígéretek  h o rdo 
zója, de ekkorra  m ár egészen eljelentéktelenedett: 
sok bűn  halm ozódott fel benne, az esem ények  m a
guk alá gyűrték, elhom ályosult e redeti elhivatása. 
A D ávid m agvából valók ugyanúgy nyögnek a po
litikai, gazdasági te rh ek  alatt, m int m ások. „Elhalt 
tö rzsök  ez, nincs m ár benne élet” —  m ondják  róla, 
annyira be lekeverede tt m ár a föld sarába, porába. 
—  És az Isten  m égis innen  hozza elő az újat! E lőtte 
nem  akadály  a D ávid házának  elesettsége. A  m eg
vete ttség  jó  alap az Ige kezdem ényezésére.

3) „Feltám adt a halo ttak  közül!” —  hangzik az 
evangélium  üzenetének  harsonája  felolvasott tex 
tusunkban. Az elesettségből, az évszázados ese
m énytelenség  m egfáradottságából előhozza Isten 
az új terem tést! És ennek  az új te rem tésnek  e világ 
adottságai közé való betö rése , a tö rténelem  folya
m án m egm utatkozó, é le tso rsokat és fo lyam atokat 
m egváltoztató, m egkérgesedett korlá tokat szé ttö r
delő  dinam izm usa K risztus egyházának az éltető  
elem e évszázadok óta. Isten  ereje a földi po rban  
m egm utatja  magát!

Ilyen volt a m agyar reform áció tö rténete  a m o
hácsi csatavesztés u tán  széthullott országban: ho
gyan te rjed t e llenállhatatlanul az Ige szabad 
ságának  öröm üzenete és hód íto tt m eg várost, falut 
egyaránt! Ezt tapasztaljuk  em beri sorsok  m egúju
lásában  —  de ugyanúgy gyülekezetek, közösségek 
éle tében  előtörő evangélium i m ozgolódásokban, 
m egújulásokban.

C sak  nyissunk ajtó t az Igének! C sak  ne féljünk 
attól a friss fuvallattól, amit m agával hoz és ami 
m egrögzött és kényelm es szokásaink m egváltozta
tá sá ra  akar késztetn i bennünket. A feltám adás erő
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teljes harsonahang já t hozza magával. N yiss ajtót, 
ablakot, hogy ú jra  be té rh essen  hozzánk!

III. „Emlékezz!” —  inti T im óteust az apostol. M i
ért kell em lékeztetni az Igére? M ert az egyszerű 
üzenet állandó tám adások  ala tt van: egyszer az el
lenségesség, m áskor az egyháziasság igyekszik az 
Ige m ondanivalóját közöm bösíteni, szolgálatába 
fogni, egyszer a bűn  nyilvánvaló tám adása, m áskor 
az elkényelm esedés ala ttom ossága igyekszik ki
m osni az üzenet savát-borsát. D e sokan  vannak, 
akik m áris elveszítették! Ezért: „emlékezz!” —  össz
pon tosítsd  figyelm edet, h a jtsd  füledet ú jra  az Ige 
felé!

Azzal, hogy
—  az Igét ú jra  a kezünkbe vesszük, m in t d rága 

örökségünket, m indennapi kenyerünket. N ap o n ta  
éljünk az Igével, valóban, m int a kenyérrel. Az Igét 
m inden nap  ú jra  tanulni kell, m ert m inden  hely
zetben  új m ondanivalója, ú tm u ta tása  és ereje van;

—  im ádkozva tanuljuk  az Igét. Az Ige akkor lesz

életerővé, h a  té rden  állva olvassuk, kérve abban  
az Ú r m egszólalását és m eghányva-vetve Vele m in
dennap i dolgainkat. A  b e tű  m aga m eg is ölhet, de 
a L élek m egeleveníti az Igét annak, aki ab b an  az 
U rat keresi;

—  Isten  n épének  közössége lesz igeolvasásunk 
és érte lm ezésünk igazi háttere , életelem e. Az Igére 
akkor figyelünk helyesen, ha  a gyülekezeti közösség 
életközösségünkké válik és ez ad ja  m eg az Ige m eg
szólító hang jának  teljes bőségét. A m agánzó hívő 
sohasem  olvassa az Igét helyesen; értelm ezéséből 
és gyakorlatából hiányzik a testvéri hang  teljessége. 
A hogyan egyetlen egyház vagy gyülekezeti közös
ség sem  o lvashatja  m a az Igét az Isten  népének  
nagy közösségéből kizárva m agát.

Isten  népe: em lékezz az Igére, am ellyel elhívott, 
amellyel táplál és m egtart az Isten!

dr. H ecker  Frigyes
(Igehirdetés a reform ációi istentiszteleten , 1992. 

okt. 31-én, a Kálvin-téri reform átus tem plom ban.)

TANÍTS MINKET, URUNK!

A reformáció aktualitása

A reform áció 475. szü letésnapját ünnepeljük. 
P ro testánsokkén t büszkék  vagyunk eleinkre. H it
hősökre, akik életük kockáztatásával form álták  a 
történelm et. L u ther M ártonra, az addig névtelen 
ágostonrendi szerzetesre, aki aligha sejtette, hogy 
h íres 95 té te lének  kiszögezésével új korszakot nyit 
az egyháztörténelem ben, 1517. ok tóber 3 1 -ének 
estéjén.

Kálvin Jánosra , aki m egpróbálta tások  tüzében, 
kudarcok  keserűségében  sem  ad ta  fel belső  m eg
győződését, am ikor így vall: T udván  tudom , hogy 
nem  a m agam é vagyok, szívem et áldozatul ajánlom  
fel Istennek.

Büszkék vagyunk a m agyar reform átorokra, akik 
életüket te tték  fel a reform ációra. Az akkori tö rté 
nelm i nagy M agyarország különböző részein  buk 
kannak  fel. H a  üldözik őket, m enekülnek, hogy to 
vább  szolgálhassanak. D e m indenü tt o tthagyják  a 
lángot, am ely tovább világít a szívekben.

M égis ezen az ünnepen  nem  csupán a p ro testáns 
ön tudato t akarja  Isten  erősíteni bennünk, hanem  
hálá t kíván ébreszten i b ennünk  az evangélium  fel
fedezéséért, azért a be lső  felszabadultságért, am e
lyet elsőként L u ther M árton  élt át: Isten  nem  a mi 
szánalom ra m éltó életünket, botlásokkal s b u k á
sokkal teli m indennap ja inkat nézi, hanem  K risz
tusért, az Ő árta tlan  szenvedéséért és ha lá láért el
fogad s igazzá tesz. E zért keresz tyénekkén t abból 
a hitből élhetünk, hogy K risztusért szeret m inket

az Isten . Az igaz e m b er h itb ő l él, h itbő l is fog 
élni. F ides facit personem . A hit formál, a hit tesz 
igazán szem élyiséggé —  vallo tták  eleink. A m ilyen 
a h itünk , o lyanok  c se lek ed e te in k , olyan az é le 
tünk  is.

K eresztyén gyülekezet, szere te tt testvéreim ! A 
reform áció felism erései közül ezen az estén  essék  
hangsúly  a solus C hristus, az egyedül K risztus ta 
nítására. Így kérdezünk  arra, hogy m it je len t m a 
K risztus szem élye spirituális, ökum enikus és 
m issziói szem pontból?

1. S z é ttö r e d e z e tt tá rsa d a lo m b a n  le g y e n  
k ö z ö s s é g ü n k  a K r is z tu sb a n

N em  kívánok társadalm i diagnózist felrajzolni, 
h iszen ez a szociológusok feladata. Bizonyos azon
ban, hogy századunkban  fokozott m értékben  figyel
hetők  m eg a közösségrom boló erők. Illyés Gyula  
egy alkalom m al a techn ika veszélyeire hív ta fel így 
a figyelm et: „Allarich hordái nem  űzték úgy szét 
az em beri közösség tagjait, m int W att és Edison 
lángelm éjének angyalhadai.”

Az em ber nyugtalan egzisztencia. N yugalm át 
nem  a transzcendensben  keresi, hanem  felfokozott 
m obilitás-igénnyel —  élve a technika k ínálta  esz
közökkel is —  száguld az országutakon vagy a lég
ben. Ö nző individualitása a szem élyiség önm egva
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lósításában  artikulálódik. Szem pontjai közül a m á
sik igényeit véglegesen kiradírozza. Ö nm agába haj
ló görnyedt gondolatokkal pedig nem  lehet egész
séges tá rsada lm at építeni, m ert a felfokozottan ön
ző em ber m ielőbb m aga is beteg, szé ttö redezett 
lesz, s atom izált szem élyiséggé válik.

A  széttöredezett tá rsadalom  tagjai egy irányba 
néznek, de alig egym ásra.

A  m édium ok szédítő  közlési kényszere o d a ta 
pasztja  őket a m indig változó képernyő  színes vi
lága elé, de saját m indennapi fiaskójukat nincs idő 
egym ásnak elm ondani, vagy belső  érzelm i viharaik 
vulkánszerű  k itöréseit sem  tud ják  m egosztani m ás
sal. Így azután  az első em ocionális fellobbanás csa
ládi széthullás veszélyével fenyeget. Töredezik  a 
társadalom ...

A  felgyorsult életform a és a növekvő elvárások 
in tenzívebben fárasztanak  m indnyájunkat. K örnye
zetünk áta lakulása  különösen sok bizonytalansági 
fak to rt hordoz. M indez szem beford íthat em bere
ket, akik k o rábban  jó  bará tság b an  éltek. É rdekek  
ütközése tovább m orzsolja összetartozásunk  tu d a
tát. T öredezik a társadalom ...

E bben  a széttö redezett tá rsadalom ban  élünk ke
resztyénekként. H itünk  K risztussal való közössé
günk által lesz nyilvánvaló.

A  közösség összetartó , kohéziós erőt kisugárzó 
valóság. K risztus m aga hordozza. G yakran  szólunk 
arról, hogy egy-egy közösséget m eghatároz néhány  
m arkáns egyéniség szilárd jellem ével s rendkívüli 
tehetségével. Ez a felism erés a m aga részigazságá
ban  aligha kérdőjelezhető  meg, m égis K risztus kö
zösségét Ő m aga hordozza. A m int ha talm as folya
m ok hosszú uszályainak rakom ányát nem  egysze
rűen  a teherhajók  szállítják, hanem  a víz az, amely 
a szállító eszközt és a szállítm ányt egyaránt fenn 
tartja. K risztus közösségében  a rendkívüli egyéni
ségek éppúgy rászoru lnak  K risztus hordozó h a ta l
m ára, m int a közösség többi tagjai.

A közösség tanácsol. Az em ber könnyen  beleke
rül vélt igazságának kusza szövevényébe, am elyből 
nem  talál kiutat. K risztus Igéje, a testvér tanácsa  
k iszabadíthat a m agunk készítette  kelepcéből. 
E zért nem  lehet egyedül, m agunkba zárkózva ke
resztyénnek  lenni. Jézus nem  véletlenül m ondja: 
ahol k e tten  vagy hárm an  együtt vannak  az én n e 
vem ben, o tt vagyok közöttük...

K risztus közösség az Ige és a szentségek —  vagy 
h a  tetszik, a sakram entum ok közössége. N em  ér
dekszövetség, nem  földi célközösség, nem  vallásos 
kft., hanem  K risztus Igéin tájékozódni kívánó, abból 
élni akaró és szentségeiben részesedni, gazdagodni 
szándékozó közösség, koinónia, com m unio. Ő a fej, 
mi a tagjai. E zért összetartozunk egy szé tszak ítha
tatlan, organikus közösségben.

K risztus közössége a szé ttö redezett tá rsada lom 
ban rendezettségével p é lda  lehet, kisugárzásával 
m elegíthet, segítőkészségével bajokat enyhíthet, 
szolgálatával építhet. B árcsak fel tu d n a  használni 
m inket a változó időben  a soha nem  változó Isten, 
a tö rténelem  U ra földi és örök céljai m egvalósí
tására.

2 . S z é ttö r e d e z e tt e g y h á zb a n  le g y e n  e g y sé g  a 
K r is z tu sb a n

A  reform ációt gyakran érte  vád, az egyházsza
k ad ás vádja. Közel öt évszázad távolából aligha vol
n a  a d equat etikai m inősítéssel e k é rd és t m egvála
szolni. A nnyi azonban bizonyos, hogy nem  L uther 
lépett ki a katolikus egyházból, hanem  X. Leó pápa  
sú jto tta  átokbullával.

É rdem es H ans Lilje ném et püspök, az LV SZ ko
rább i elnökének szavait idéznünk: „V annak egy
házszakadások, am elyeket nem  lehet bűnből vagy 
a m egbánás készségének  hiányából eredeztetn i, h a 
nem  csak az evangélium  igazságának való engedel
m eskedni akarásból.”

Az egyház széttöredezettsége tény és fájdalom . 
Túl az 1054-es egyházszakadáson, a reform áció 
egyháza sem  tu d o tt egy szervezet kü lső  kereti k ö 
zött együttm aradni. K ésőbbi évszázadok pedig  to 
vábbi széteséshez vezettek.

E rövid előadási idő  k ere té t szétfeszítené a p ro 
testáns felekezetek kialakulásának  elem zése, h add  
idézzem  azonban m agát K álvint, aki rem élte az úr 
vacsora  körüli v itában a reform áció egységének 
m egvalósulását, s ezt írta  T hom as C ranm er can
te rbu ry  érseknek, reform átori gondolkodású  egy
házfőnek, hogy ezért az egységért „kész le tt volna 
átkelni tíz tengeren”. N apjaink  vajúdó világában 
tengeren  túli szek ták  özöne és keleti vallások 
rajongóinak tábo ra  tizedeli sorainkat. Ö rdögi m ód
szerek nem  idegenek  fegyvertárukban, csakhogy 
m egnyerjenek m aguknak tájékozatlan  s té tova lel
keket. A  szé ttö redezett egyház m ásik szim ptóm ája 
az egy-egy felekezeten  belül élő kegyesség-típusok 
k ibék íthetetlennek  tűnő  ellentéte, is ten  te rem 
tésbeli gazdagságának  sokszínűségéhez tartozik 
szem élyiségünk m ásm ilyensége. E bből adódik, 
hogy h itünket is m ás-m ás form ában  éljük meg. 
N em  ez a kegyességi form a, m ég csak saját hitünk 
vélt vagy tényleges igaza sem  ta rt m eg m inket, 
hanem  az a Jézus K risztus, akinek kegyelm ére s 
bűnbocsátó  szerete tére  m indnyájan  rászorulunk. 
E lőtte kivétel nélkül „koldusok vagyunk, ez az igaz
ság!” (Luther). H a azonban  ezt az egységet nem  
tud juk  odaélni a közönyösek növekvő tábo ra  és az 
ü res tek in tetű  nihilisták sű rűsödő  serege elé, m iért 
is és honnan  kapnának  Szentlélek-lángot, hogy az
tán  m aguk is m áskén t gondolkozzanak és új életet 
éljenek.

A  széttö redezettség  ellenére is az egyház egysége 
K risztusban adott.

L u th e r  a  reform áció kiélezett helyzetében is így 
vall erről: „A katolikus egyházban m egtalálható  Is
ten  Igéje, az apostoli szolgálat és mi tőlük fogadtuk 
el a Szentírást, a keresztséget, az úrvacsorát, és az 
igeh irdetés szolgálatát. M it tu d tunk  volna egyéb
kén t m indezekről? E zért a hitnek, a keresztyén  egy
háznak, K risztusnak és a Szent Léleknek is náluk 
je len  kell lennie. T ehát azt kell m ondanunk: hiszem, 
hogy a pápaság  alatt is m egm aradt a keresztyén 
egyház.”



A  II. vatikáni zsina t pedig  elismeri, hogy „azok, 
akik a hit által a keresztségben  m egigazultak és a 
K risztus testébe  betagolódtak, megilleti őket a ke
resztyének m egtisztelő neve, és joggal ism erik el 
őket a katolikus egyház fiai az Ú rban  testvére ik 
ként.”

E rre  a testvéri közeledést előm ozdító értékelésre  
különösen szívesen utalunk  napjainkban, am ikor a 
hittani kongregáció legutóbbi tanulm ánya „Az egy
ház m int közösség” címmel m ás m egvilágításba h e 
lyezi a R óm án kívül álló keresztyéneket. Ö ssze ta r
tozásunk nem  taktikai m egfontolásból ered, nem  
is em beri okoskodás gyümölcse. Kevés lenne nagy 
nevű teológusok egyetértése is.

A  K risztusban való egység bibliai gyökerű. Am i
kor m ég nem  volt sem  nagy skizma, sem  reform á
ció, Jézus m ár akkor azért im ádkozik: hogy m ind
nyájan egyek legyenek övéi. Pál pedig  Efezusi le
velében így ír: egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, 
egy az Istene és Aty ja m indeneknek.

K ísértésünk, hogy a vajúdó világ új lehetőségeket 
kínáló környezetében  önm agunk ú jraszerveződésé
vel foglaljuk el m agunkat, s m egfeledkezzünk a 
K risztusban való összetartozás, a benne való egy
ség m egéléséről, az érte  való im ádkozásról. Széttö
redezettségünkben  is tan ú skodnunk  kell a Krisz
tu sb an  való egységről, arról a lelki és lá tha ta tlan  
egyházról, am elynek m inden  népből és valam ennyi 
felekezetből vannak  hívei, akiket a Szent L élek to 
boroz, gyűjt egybe, hívogat hitre, szólít szolgálatra 
és rejti el bennük  az üdvösség  ígéretét.

S zéttö redezettségünkben  is tö rekednünk  kell a 
K risztusban való lá tható  egység k iábrázo lására  is. 
L ehetetlen, hogy keresztyén egyházak úgy éljenek 
egym ás m ellett, m int sö tét éjszakában, ha tengeri 
hajók találkoznak, s úgy m ennek  el tova egym ás 
m ellett, hogy egyik sem  tudja, m i rejtőzik halvány
fényű sziluettjük m ögött. A  K risztusban való egység 
őszinte nyito ttságában, a m ásiktől tanulni m indig 
kész m agatartás alázatával élhetjük m eg az ö ssze
tartozás öröm ét.

Az ökum ené krízis-korszakában érdem es M arc  
B oegner  francia reform átus egyházi vezető  szavaira 
figyelnünk: aki nagybátyja, Fallot lelkész hagyatéka 
között az alábbi jegyzetet találta, amely őt m élyen 
m egindította:

1. Az egyház vagy katolikus, tehá t egyetem es 
lesz, vagy egyáltalán nem  lesz egyház.

2. Az egyes keresztyén vagy p ro testáns lesz (te
h á t evangélium i gondolkodású) vagy egyál
ta lán  nem  lesz keresztyén.

E ljön az a nap, am ikor a p ro testánsok  m egértik, 
hogy a kato likusokkal fel kell venniök a kapcsolatot. 
S el kell jönn ie  a napnak, am ikor katolikus te s tv é 
reink m egértik, hogy a p ro testan tizm us több  és 
más, m int csupán  a katolikus hit tagadása.

1904-ben e szavak egy m egvalósíthatatlan  láto
m ás naiv igéi voltak. D e m a is aktuálisak, s kész
te tnek  a K risztussal való egység keresésére, érte 
való im ádságra és öröm teli m egvalósítására.

3. S z é ttö r e d e z e tt b ib lia é r te lm e zé s  té n y s z e r ű  
va ló sá g á b a n  ö s s z p o n to s ítá s  K r is z tu s s a l 

a m issz ió ra , k ü ld e té s ü n k  b e tö lté s é r e

A 21. század vagy nem  lesz, vagy vallásos lesz 
—  vélte M alraoux francia író és politikus a 6 0 -as 
évek elején. V ilágunk kétségkívül oly m értékig  ve
szélyeztetett —  gondoljunk csak az ökológiai m u
ta tók ra  — , hogy házta rtásáb an  csak keresztyén  er
kölcsi norm ák figyelem be vétele m ellett gondolható 
az élet továbbplán tálásához szükséges fe lté te lren d 
szer biztosítása. N em es altruizm us, lem ondás, ál
dozathozatal, m érték le tesség  m egvalósítása nélkül 
e lképzelhetetlen  a jövő, m aga az élet.

Nyilvánvaló, hogy ilyen etikai követe lm ényrend
szer puszta  ism erete nem  elégséges a társadalm i 
közgondolkodásban  való m egjelenéséhez. Túl az in 
tellektuális belátás szükségén, a krisztusi energ ia
forrás elfogadása és használa ta  elsődleges. A rra  
küldettünk, hogy K risztusra  m utassunk, H ozzá ve
zessünk. M ai p ro testan tizm usunk  azonban  a te r
m észetes sokféleség, a pluralizm us jegyében  a szé t
tö redezett igeértelm ezés állapotában  van. Az egyik 
oldalon a közélet p rófétái a napi politika k é rd é se 
iben m erü lnek  el, s akaratuk  ellenére is há tté rb e  
szorul szolgálatukban a spiritualitás igénye, a J é 
zusra m utatás. A m ásik oldalon ott találjuk  a vallási 
fundam entalizm us híveit, akik saját lá tásuk  igazá
nak  szorító gyűrűjében szenvednek, s könnyen  a 
k izárólagosság igényének k ísértésébe  esnek. E ttől 
m ár csak egy lépés a vallási fanatizm us, am elyet 
a róm ai tudósok  k lubja az em beriségre leselkedő 
első szám ú veszélyként je lö lt meg.

A pro testan tizm us a tolerancia, a türelem  légkö
rében  éledt újjá ebben  a hazában. Term észetes, 
hogy van szavunk a m indennapok  sokszor izzó fe
szültségű kérdéseiben , de kü ldetésünk  ta rta lm a a 
K risztusra m utatás.

Nyilvánvaló, hogy m inden jellegű tudom ányos 
ku ta tás negligálása egyfajta naiv h itféltésből fakad. 
Krisztust, a mi U runkat nem  kell félteni. Ó t az A tya 
igazolta halálában  és fe ltám adásában .

Úgy vélem, hogy egyházaink m issziói szolgálata 
a m ai m agyar tá rsada lom ban  a legfontosabb. A m i
ko r a szociológusok világnézeti felm érések alapján 
arról szólnak, hogy m agyar népünk  4 0 % -a  nem  val
lásos, n incsenek  sem  ism eretei, sem  élm ényei a hit 
világából, akkor ú jra  kell értelm eznünk, mit je len t 
a m odern  világ m édium ok ad ta  lehetőségei között 
K risztusról tanúskodni.

Bizonyos vagyok abban, hogy a keresztyén  egy
házaknak  m inden  m unkája, m inden  szolgálata a 
m issziói kü ldetés felől nyer értelm et. N em  az erő
szakos térítés szektás m egnyilvánulására gondolok, 
hanem  a K risztusra m uta tás fon tosságát han g sú 
lyozom.

Egy olyan korszakban, ahol önm agunkat nem  
tud juk  reprodukálni, szabad  szólnunk az élet 
továbbp lán tá lásának  isteni parancsáról. Egy olyan 
világban, ahol nő a b ru talitás és burjánoznak  a szél
sőséges nézetek, szom jazik a lelkünk a jézu si
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szeretet és segítőkészség, a m egbocsátás és az 
ellenség szere te tének  igéire. Egy olyan világban, 
ahol a részérdekek  elő térbe kerü ltek  a társadalom  
egészének elő rehaladása  helyett, szólnunk kell 
Isten  globális gondolkodásra  tanító  akaratáról. M er
jü n k  szólni, m erjük továbbadn i és p róbáljuk  m eg
élni Jézus szavát! —  széttö redezettségünkben  is. 
N incs szom orúbb látvány, m int a szé ttö rt virágváza. 
Jelképezi esendőségünket, m úlandóságunkat, oly
kor hiábavaló fáradozásunkat. M inden egész el
tö rö tt —  énekli a költő  A dy E ndre. Isten  azonban

a szé ttö redezett tá rsada lom ban  közösségre hív 
K risztussal.

A  széttöredezett egyházban egységre hív a Krisz
tusban. A  széttö redezett b ib liaértelm ezések sokfé
leségében  K risztusról való tan ú sk o d ásra  bíztat. 
M ert Ő tu d  egyedül m isszionálni, szíveket m agához 
téríteni. Vele szé ttö redezettségünkben  is újra 
egésszé, egészen em berré  lehetünk.

S zeb ik  Im re
(Elhangzott a K álvin-téri Ref. tem plom ban, a R e 

form áció 475. évfordulóján, 1992. ok tóber 31-én.)

Az első parancsolat1

H árom ezer esztendős törvénycsokor áll elő ttünk 
a T ízparancsolatban. Szigorú kom olyságú , de a b ű n 
től szerete ttel v isszatartan i kívánó szavai m ágnes
kén t vonzzák és ta rtják  össze az Isten t hívő és Is
ten t félő em bereket és gyülekezeteket. V annak  p ro 
testáns felekezetek, m elyeknek a vasárnap i is ten 
tiszteleti liturgiájához hozzátartozik a T ízparancso
lat teljes szövegének felolvasása. Az Istennel szö
vetségben  élők é le tének  m eghatározója, olyan vo
natkozásban  is, hogy szabályozza az em bernek  em 
b ertársához való viszonyát is. Ez u tóbbi m iatt szok
tuk  az E xodus 20  (és D euteronom ium  5) T ízpa
rancso la tá t etikai dekalógusnak  nevezni, m egkülön
böztetésül az E xodus 34,14-26 „kultuszi dekalógu
sátó l”. M indenesetre  három ezer év m últán  is idő t
álló törvénygyűjtem ény, am elynek kívánságait lehet 
figyelm en kívül hagyni, lehet ellenük véteni, de az 
valahol m indig visszaüt akár egyéni, akár közösségi 
szinten, legyen b á r szó a nyugalom  nap jának  m eg
tartásáró l, a szülők tiszteletéről, a házasság tö rés til
tásáról, vagy akár csak a m ások értékeinek  m eg
kívánásáról. M egvan ben n ü k  a tö rvénynek  ún. pol
gári haszna, am ikor tiltja a lopást, gyilkolást, ham is 
esküt. M egvan a K risztushoz vezető értéke, am inek 
szám talan  példáját m uta tja  az Ú jszövetség, s kü
lönösen  a Hegyi B eszédben Jézus T ízparancso lat- 
m agyarázata. De m egvan az ún. harm adik  haszna 
is a törvénynek, hiszen elsősorban  az Istenhez kö
tődő  gyülekezetnek ad a to tt —  Isten  iránti hálára  
kötelezésül és ösztönzésül a m egtérésre  és m eg
szentelődésre.

A  T ízparancsolatró l bevezető  jelleggel m ég sok 
m indent lehetne és kellene m ondani, akár egy kü
lön e lőadásban  is. Így a törvények eredeti form á
já ró l és k iegészülésük folyam atáról, az ún. apodik
tikus fogalm azásról és az apodiktikus jogról; a tö r
vénygyűjtem ény keletkezése helyéről és idejéről, 
kapcso latáró l M ózessel vagy a m ózesi korral; elhe
lyezéséről a P en ta teuchosban  stb .2 Itt elég legyen 
néhány  dolgot elm ondani, m integy szám ot adva 
szem élyes m eggyőződésem ről.

Az Ex 20.r. T ízparancsolat-szövege ahhoz a nagy 
hagyom ányblokkhoz tartozik hozzá, am elyet a Sí
nai-hegyi szövetség cím szava ala tt szoktunk  szá

m on tartani, s azon belül a legfontosabb részlet épp 
e törvénygyűjtem ény. T örténeti valóságnak fogad
va el az exodus tényét és M ózes szerepét, bízvást 
M ózeshez kapcso lható  a T ízparancsolat eredeti, rö 
vid form ája, am ely valószínűleg csupa olyan rövid 
tőm ondatokból állt, m int a 6-9. parancso la t m ai szö
vege. T ém ánk —  az 1. parancso lat —  szem pont
jáb ó l külön m eg kell jegyeznünk, hogy különböző 
felekezetek m ás-m ás sorszám ozás szerint osztják 
be a parancso latokat. A  róm ai kato likusok és a lu
te ránusok  1. p arancso la tkén t összevonják az álta
lunk külön 1. és 2. parancso la tnak  tarto tt tö rvény
eket az Ú r egyedüli tiszteletéről és a bálványkészí
tés tilalmáról. Így a sorszám ozás ugyan eggyel el
tolódik, viszont ennek  kiegyenlítésére a 10. p a ran 
csolatot kettéosztják , s náluk a 9. parancso la t az, 
hogy „Ne kívánd a fe lebarátod  házát”, a 10. p a 
rancso lat pedig  folytatja, hogy „ne k ívánd a fe lesé
gét” stb .3 A  zsidók 1. parancso la tnak  veszik a b e 
vezető  m ondato t: „Én, az Úr, vagyok a te Istened, 
aki...” A  2. parancso la t kezdődik  úgy, hogy „ne le
gyenek m ás isteneid”, de ehhez hozzá van kapcsol
va a bálványkészítés tilalma. Így a sorszám ozás a 
tovább iakban  azonos az általunk elfogadottal.

A  ké t parancso la t összevonása végül is nem  ok 
nélkül történik. N em  annyira form ális szem pontok
ra  tekintettel, ahogyan H. G ese  gondolja, aki p á 
ronkén t kapcsol össze —  nem  is m indig egym ás 
m ellett álló parancso la tokat,4 hanem  inkább  ta rta l
mi hasonlóságuk m iatt. Vriezen  szerin t m indkét p a 
rancso la tban  Jahve kizárólagos tiszteletéről van 
szó, csak az elsőben  etikai, a m ásod ikban  kultuszi 
vonatkozásban .5 G. von R ad  m indkét parancso la t 
m egértési ku lcsának  azt a k izárólagosságot tartja, 
m elynek m otiválója  az Ú r „féltő szere te te” és szent 
volta (Jahw es Eifersheiligkeit).6 W. Z im m erli vi
szont nagy feszültséget lát abban, hogy az Ú r b e 
m utatkozásánál a k é t parancso la tban  m ás-m ás je l
legű m egfogalm azás található. „Én, az Ú r vagyok a 
te Istened, aki kihozta lak  Egyiptom  földjéről...” — 
illetve: „Én, az Ú r, a te  Istened  féltőn szerető  Isten  
vagyok, aki m egbüntetem ...”7 Z im m erli szerin t ez a 
féltő-ítélő jelleg  határozza m eg a parancso latokat, 
vö. Ex 34,4: „Nem szabad  leboru lnod  m ás isten
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előtt, m ert az Úr, akinek F éltőn-szerető  a neve, fél
tőn  szerető  Isten.”

(E xku rzu s: A  „féltőn szerető  Isten” tudvalevően 
a héber ’él q anná’ fordítása. V annak, aki kifejezőbb
nek tartják  a „féltékeny Isten” fordítást, a házasság  
képéből véve az analógiát. A  féltékenykedés azon
ban  em beri szin ten  sokszor hisztériás m ánia, ezért 
hason la tkén t kevésbé illik Isten lényéhez. A  qáná’ 
ige nem  tartozik  kizárólag a házasság  kép-köréhez, 
de az m ár a m ásik irányba elforduló túlzás, h a  a 
szépítő  tendenciá jú  zsidó írásm agyarázat ezt fűzi 
a „féltőn szerető  Isten” kifejezéshez: „ahogy az anya 
féltő őrködéssel elhárít m inden  rossz befolyást 
gyerm ekétől, úgy Isten  is vigyáz, nehogy tisztaság 
és jó ság  helyett bálványim ádás uralkodjék  szerete tt 
gyerm ekein.”8

V isszatérve von R adhoz, ő feloldja a ké t „bem u
ta tkozás” közti feszültséget azzal, hogy rám u ta t az 
első p arancso la t kezdő m ondatának  önálló beveze
tő  jellegére: „Az a gondolat, hogy az első p a ran 
csolat m egértésénél Jahw e féltő szerete téből kell 
kiindulnunk, félreérhető , ha  nem  látjuk m eg annak 
az üdv tö rténeti alapját.”9 V iszont így lehetséges az 
—  m ondja  von R ad 10 — , hogy ezt az üdv tö rténeti 
alapot és h á tte re t látva, a zsidóság szám ára a Tíz
parancso la t nem  egyszerű té te les törvénygyűjte
m ényt je len te tt, hanem  egy esem ényt, am elyben 
m inden később i generáció a sa já t je lenében  szem 
b esü lhete tt Jahw e kije len tett akaratával, és a láren 
delte m agát ennek  az akaratnak .” K ülönösen a d e 
u teronom ista  teológiában hangsúlyozódik ki az apá
ról fiúra áthagyom ányozott hitvallás és intelem : „Ha 
m ajd  a jövőben  m egkérdezi a fiad, hogy miféle in
telm ek, rendelkezések  és dön tések  ezek..., akkor így 
felelj fiadnak: A  fáraó szolgái voltunk Egyiptom ban, 
de kihozott b ennünket az Ú r Egyiptom ból erős kéz
zel... Az Ú r m egparancso lta  nekünk, hogy te lje
sítsük m indezeket a rendelkezéseket és féljük az 
U rat, a mi Istenünket, akkor jó  dolgunk lesz m in
denkor...” (Deut 6,20-24). Így válhato tt a kései ge
nerációk ajkán szem élyes hitvallássá az új term és 
bem utatásához kapcsolódó szöveg: „Az egyiptom i
ak rosszul b án tak  velünk... A kkor az Úrhoz, atyáink 
Istenéhez k iá lto ttunk  segítségért, az Ú r pedig  
m eghallotta szavunkat... és k ihozott b en n ü n ke t az 
Ú r Egyiptom ból erős kézzel és k inyújto tt karral. 
Azután... n e k ü n k  ad ta  ezt a földet...” (Deut 26,6-9). 
Ez az állandó szem besülés helyezte oda gondolat
ban  a kései generációk tagjait is a Sínai-hegy tö 
vébe, hogy hallják M ózes közvetítésével a szövet
ségkötés Igéit és a szövetség alapokm ányát, a Tíz- 
parancsolato t.

T érjünk  rá  e bevezetés u tán  m agára az első  p a 
rancsolatra. R égóta m egállapított tény, hogy két kü 
lönböző részből áll. Egyik m ondata  ez: „Én, az Úr, 
vagyok a te Istened, aki k ihoztalak Egyiptom  föld
jéről, a szolgaság házából.” A  m ásodik fele a tö r
vényi tiltás: „Ne legyen m ás istened  (ne legyenek 
m ás isteneid) ra jtam  kívül!” A  zsidóság az első  m on

dato t tekinti az 1. parancso latnak , m ert az Isten 
lé tében  való hit az Isten  uralm ának  elfogadását j e 
lenti; ebből következik aztán  m inden további tö r
vény engedelm es tudom ásul vétele. A  mi teológiai 
értékelésünk  szerin t azonban ez egy bevezető  ki
nyilatkoztatás, ha  úgy tetszik, bem utatkozás a tö r
vénycsoport előtt; m ai szóhasználattal élve „prae- 
am bulum ”. K ét eleme van: a név szerinti és a lényeg 
szerinti bem utatkozás. A próbb-nagyobb érte lm ezé
si p rob lém ákat fel lehet vetni, kü lönösen  a m ondat 
első felével kapcso latban , pl. hova tesszük a vesszőt 
a m ondat tagolásánál: „Én az Ú r vagyok, a te  Is
tened, aki...” —  vagy: „Én, az Ú r, vagyok a te  Is
tened, aki...” Az elsőnél a név szerinti bem u ta tk o 
záson van a hangsúly, igazán akkor volna értelm e, 
ha  m eghagynánk a h éb er névform át: „Én Jahve va
gyok. a te Is tened” (vagy m ég m agyarabbul m o n d 
va: ’Én vagyok Jahve, a te Is ten ed ’). E szünkbe ju t
hatnak  olyan textusok, m int Ex 3 ,15-ben. "Jahve, 
atyáitok Istene... kü ldö tt engem  (Mózest). Ez az én 
nevem .” —  Z im m erlinek egy nevezetes tanu l
m án y a11 részletesen  foglalkozik e kérdéssel, és k ü 
lönösen a zsoltárok felől (50,7; 81,9), teh á t a liturgia 
felől m egközelítve (a form ula nem  prófétai tradíció) 
ezt az értelm ezést ta rtja  helyesnek. „Ich bin Jahw e, 
dein G o tt" —  ahelyett, hogy „Ich, Jahw e, b in  dein 
G o tt”. N om inális m ondatró l lévén szó, nem  eről
te tném  a tú lságosan  kihegyezett értelm ezést. M a
rad junk  annál, hogy az ’ánoki Jh vh  elóheká  k ifeje
zésben  a bem utatkozó  névkijelentés m ellett hang
súlyos az apozíció —  a te  Istened  —  is, hiszen a 
hozzá kapcso lódó  parancso la t éppen  ennek  az ál
lításnak  a közvetlen fo lytatása: Mivel én vagyok a 
te Istened, ezért ne legyen(ek) m ás istene(i)d!

A bem utatkozás lényeges m ozzanata a vonatkozó 
m ellékm ondat: „...aki k ihoztalak Egyiptom  földjé
ről.” A  nagy szabadítás tö rténeti ténye van  k ihang
súlyozva. A  kijelentés nem csak  azt m ondja  meg, 
hogy egyedül az Ú r Izráel Istene, hanem  azt is, hogy 
mit te tt Ő Izrá elért. Isten  nem  csak létező, hanem  
cselekvő Isten  is. Az Ó szövetségnek rendkívül fon
tos, az Ú jszövetségbe is átívelő b izonyságtétele az, 
hogy Isten  a tö rténelem ben  m unkálkodó és m in
denekfölött szabadító  Isten. A  biblikus istenhit 
ezért nem  id eológia és nem  deizm us. Az „Isten-ha
lo tt-teológia” csak a spekulatív  filozófia ta la ján  szü
le th e te tt meg, és B arth Károllyal szólván, akinek 
szám ára Isten  „halott”, annak  szám ára soha  nem  
is volt élő. A  T ízparancso lat p raeam bulum ának  az 
a nagy tan ítása, hogy az Ú r élő és a tö rténelem ben  
cselekvő, m égpedig az em berekért, népéért, egyhá
záért cselekvő Isten  Egyiptom tól kezdve a Golgo
táig.

V isszatérve az ószövetségi tudom ány speciális 
talajára, m a  m ár közism ert, hogy ez a p raeam b u 
lum, form a-kritikai elem zés szerint, a szövetségkö
tésnek  egy fontos eleme. F őkén t azóta, hogy M e n 
denhall m egírta a h e ttita  vazallus-szövetségek 
elem zéséről szóló tanu lm ányát,12 tűnt szem be a 
T ízparancso lat első m ond atán ak  je len tősége  a Sí
nai-szövetségkötés keretében . A  szövetségkötési 
szövegek ti. azzal kezdődnek, hogy a szövetséget

326



lé tesítő  nagy uralkodó m egm ondja, hogy ki ő, és 
m it te tt m ár eddig  is, ami bizalm at és elkötelezést 
ke lthe te tt a vaza llus k irályban és országában. Nos, 
ezt a szerepet tölti be a T ízparancso lat p raeam b u 
luma, kapcso lódva m ás korábbi, a szövetségkötést 
bevezető  k ijelentésekhez: „Ti láttátok, hogy mit 
cselekedtem  Egyiptom m al, hogyan hordoztalak  
sasszárnyon...” (Ex 19,4). Ez a form ai je llegzetesség 
is m utatja, hogy az irodalm i szerkesztés a T ízpa
rancso lato t tud a to san  helyzete a szövetségkö tés  
tö rténete  középpontjába. K ülönösen kihangsúlyoz
za ezt a T ízparancsolat deu teronom ista  változata, 
am ely a D eut 5.r. bevezető  verseiben  a törvény 
m eg tartására  való felhívás m ellett ezt m ondja: „Az 
Úr, a mi Istenünk, szö ve tség e t k ö tö tt  velünk a Hó
remben... Szem től szem ben beszélt hozzátok az Ú r 
azon a hegyen a tűzből... É n  elm ondtam  nek tek  az 
Ú r igéit” (Deu t 5,1-5). Az is jellegzetes, hogy a p ra 
eam bulum ban levő szabadító  te ttre  em lékeztet a 
4. parancso la t indok lása  a deu teronom ista  válto
zatban: „Szolga voltál Egyiptom  földjén, de kihozott 
onnan  Istened , az Ú r” (Deut 5,15).

A  praeam bulum nak  különleges je llegét és je len 
tőségét —  persze nem  form atörténeti, hanem  teo 
lógiai vonatkozásban  —  jól felism erték és k ihang
súlyozták m ár a reform átorok. Igen lényegesnek 
m ond ták  azt a tényt, hogy a törvény evangélium 
h irdetésse l kezdődik. Az első szó nem  a tiltó vagy 
parancso ló  szigorúságé, hanem  az evangélium é: a 
m egváltó és szabadító  Ú r előbb szeretett, előbb 
harco lt népéért, m ég m ielőtt az igazi néppé szer
veződve m egkezdhette  volna önálló életét, m elyet 
aztán Isten  törvényei igazgattak. A  törvényhű en 
gedelm esség ilyenform án csak válasz az Ú r szab a
dító szeretetére. Ez a sorrend , hogy sz a b a d ítá s -e n 
gedelm esség, feloldja azt a feszültséget, am ely a 
tö rvény-evangélium  kapcso la tának  olykor túlzott 
szem beállításánál jelentkezik. (Ezért küszködik 
annyit L u th er pl. zso ltárm agyarázataiban  is olyan 
helyeken, ahol a törvény elő térbe kerül.) A  so rrend  
teh á t nagyon lényeges: az evangélium  m egelőzi a 
törvényt, s az u tóbb inak  az elfogadása m ár csak a 
hívő hálaadás visszhangja. A  kegyelem  értéké t sem 
csökkenti a törvény iránti engedelm esség, hiszen 
az a há la  kötelezése. H a a tövisbokorról nem  szed 
nek szőlőt, úgy annak  a fo rd íto ttja  is igaz: ha  a 
nem es szőlőoltvány vadszőlőt terem , akkor baj van 
a „K risztusba oltott ággal”, gondoljunk É zs 5,1-67 
allegóriájára. Itt van  m egint az usus tertius legis 
je len tősége; vagy m ás kifejezéssel élve itt van az 
üdvösség  ú tja  —  elhívás, m egigazulás, m egszen te
lődés —  harm adik stációja, a h itben  és szere te tben  
való növekedés program ja.

Az első parancso la tban  az igazi parancs, illetve 
tiltás ez: „Ne legyen m ás istened  rajtam  kívül!” — 
vagy ahogyan a régi fordítás fogalm azta: „Ne le
gyenek nek ed  idegen isteneid  én előttem !” A  héber 
m egfogalm azás nem  teszi lényegessé az egyes
vagy többes szám  közti kü lönbséget. Az „idegen is

ten e id ” többes szám ú ford ítás a h éb er 'ahérim  alak
ra  tek in tette l történik; az ’ahérim  m eg az elóhim  
többes szóalakkal van egyeztetve. O lyan jellegze
tesség  ez, am ely —  ritkán  ugyan, de —  m ég igei 
vonzatnál is előfordul, pl. Ex 32,4-ben  az egy darab  
aranyborjú ra  m utatva m ondja az Á ron körül levő 
nép: ’élle elóheká  j is z rá ’él 'aser h ecelú ká  m é ’ erec 
micrajim  =  „Ezek a te isteneid, ízráel, akik felhoz
tak  Egyiptom  földjéről”. Új ford ításunk  a parancso 
lat fo rd ításánál a ló ' jih je  =  „ne legyen” egyes szá
m ára  volt tek in tette l; a „m ás” fo rd ításnál pedig az 
'áh ér  szó alap jelen tésére  figyelt. —  K ülönbség még 
az „én elő ttem ” helyett a „rajtam  kívül” fordítás is. 
Igaz, hogy a pánim  szó alapjelentése: arc, valam inek 
a „színe” =  eleje (a „visszája” ellentéte); a p rep o 
zíciós változatok közül nagyon gyakori „az Ú r színe 
elő tt” =  „az Ú r elő tt” kifejezés, az cal-pen é  pedig 
je len ti valam inek a felszínét (Gen 1,2-ben  „a m ély
ség színén”, illetve „a vizek színén” =  fölött). Egé
szen ritkán  fordul elő em berekkel kapcso latban  
„szeme láttára, je len lé téb en ” értelem m el (Ex 20,20; 
Lev 10,3), ugyanígy egy vagy ké t ese tben  Istennel 
kapcso latban  (Zsolt 9,20: „Álljanak eléd  ítéletre a 
népek!”). A  szó tárak  e parancso la tnak  a fo rd ítását
—  a LXX p len  em ou  szövegére tek in te tte l —  így 
javaso lják : „rajtam  kívül”. N em  szükséges tehá t a 
kifejezés etim ológiáját úgy konkretizálni, hogy pl. 
a törvény a tem plom ra gondol, ahol Jahve —  szo
bo r fo rm ájában  vagy anélkül —  ott trónol, s vele 
szem ben nem  szabad  m ás istenszobro t elhelyezni. 
(M inden nyelvben előfordul az a jelenség , hogy a 
nyelv tö rténe tének  egy későbbi szakaszában  egy 
szónak a je len tése  elszakad az eredeti konkrét 
alaptól. A m agyar „révén” névu tóban  m a m ár senki 
sem  gondol a „rév” alapszóra; a „házas em ber” m a 
nem  azt jelenti, hogy valakinek háza, hanem  hogy 
felesége van stb.)

M aga a parancsolat, a tiltás ún. apodiktikus fo
galm azásban olvasható. Az apodiktikus fogalm azás 
ism ert m ódja: tagadószó és im perfectum  (tehát 
nem  tiltószó és im perativus). A  ló ’ jih je  je len tése: 
„nincs, nem  létezik”; és mivel kizárólagos értelm ű, 
m agában  foglalja azt is, hogy „nem lehet”. Nyelvi 
sa já tosság  ez, am elynek a m egfelelőjét persze  m eg 
lehet találni m ás nyelvekben is. (K im ehetek já tsz a 
ni?  —  N e m  m é sz  sehová!) A  kategorikus kijelentés 
olykor tö bbe t m ond a tiltásnál vagy a felszólításnál.

Felvetődik a kérdés, hogy hol volt a helyük az 
életben  az apodiktikus törvényeknek, a T ízparan
cso latnak? A nnak  idején  W ellhausen  m ég úgy fo
galm azott, hogy a T ízparancso lat általános érvényű 
„individuális m orálkódex”. A . A l t  ism ert m unkája 
(Die U rsprünge des israelitischen R e c h ts13) viszont 
kim utatja, hogy az apodiktikus törvények  igazi h e 
lye a vallásos élet, közelebbről m aga a kultusz. 
U gyanígy vélekedett m ár M o w in cke l  is ,14 csak ő
—  fixa ideájának  m egfelelően —  az újévi tró n ra 
lépési ünnep  liturgiájához kapcso lta  a T ízparancso
lat p roklam álását, m int am elynek törvényei bem u
tatták , m ilyen követelm ények m egtartása  m ellett 
szabad  a szent terü le tre  belépni és az ünnepen  
rész t venni. U gyanilyen önvizsgálatra indító  tükör
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nek  ta rto tta  a T ízparancso lato t A l t  is, csak ő a D eut 
3 1 ,10-13-ban leírt szövetségm egújítási ünnephez 
kapcsolta. A lt  m egállapítását von R a d  annyiban 
m ódosíto tta , hogy szerin te a T ízparancso lat nem  
az ünnepen  való részvétel előfeltételeit foglalja 
össze, hanem  az m aga is része volt az ünnepi li
turgiának. É ppen  azért „szövetségm egújító ü n n ep ” 
ez a hé tévenkén t m egism étlődő alkalom  az őszi sá 
toros ünnepek  körében, m ert akkor a léviták által 
felolvasott törvényre, továbbá az áldás és átok ki
je len tésére  feleletként ugyanúgy elhangzott a gyü
lekezet vallástétele, m int egykor a Sínai-hegynél. 
hogy „mindazt, amit az Ú r m ondott, m egtesszük!”

A „ne legyen m ás is tened  rajtam  kívül!” —  a 
m onotheizm usnak azt a form áját tükrözi, am elyet 
gyakorlati m onotheizm usnak vagy m onolatriának 
szoktunk nevezni.16 N em  azt m ondja  tehát, hogy 
nem  képzelhetők  e 'Ja h v é n  kívül m ás istenek, csak 
azt, hogy Izráel szám ára ezek egyszerűen nem  lé
teznek (ló’ jihje!), figyelem be nem  vehetők, tisz te
letük m eg van tiltva. K özism ert je len e t az, am ikor 
Jefte  bíró „diplom áciai tárgyalással” akarja  m egol
dani az am m óni nép  által tám aszto tt határv itát, és 
így érvel. „Nem  úgy van-e, hogy am it b irtokul adott 
neked  a te istened, Kemós, az a te b irtokod? Mi 
pedig  birtokoljuk m indazoknak a földjét, akiket a 
m i Istenünk, Jahve űzö tt ki elő lünk?” (Bir 11,24). 
Az 1Kir 11,7 írója sem  azt teszi kérdéssé, hogy 
létezett-e egy Kemós, a m óábiak bálványa, vagy 
Molik, az am m óniak bálványa, hanem  azon b o trán 
kozott m élységesen, hogy Salam on áldozóhalm okat 
ép íte tt tiszteletükre, pogány feleségei kedvéért. 
M ég M ikeás p ró fé ta  is azt írja egy helyütt, hogy 
„m inden nép  a m aga istenének  nevében  já r, mi p e 
dig az Ú rnak, a mi Istenünknek  a nevében  já ru n k  
m indörökké” (Mik 4,5). Izráelt K ánaánban  a szink
retizm usnak az a veszélye fenyegette, hogy tisz tel
ték  Jahvét, m int a tö rténelem  Urát, a szabadító t; 
ugyanakkor viszont elfogadták, hogy a term észet 
u ra  Baal, és a föld term éséért, az esőért ahhoz kell 
fohászkodni. —  Persze azért o tt voltak a nagy p ró 
fétai szem élyek, m int Illés, aki a K arm el hegyén a 
végsőkig elm enő p róbaté te l so rán  m utatja  ki, hogy 
Baal azért nem  felel és nem  tesz csodát, m ert egy
szerűen nincs. De bizonyos, hogy jó  időnek kellett 
eltelnie, míg D eutero-Ézsaiás, az Ó szövetség igazi 
rendszeres teológusa m egfogalm azza az elm életi és 
kizárólagos m onotheizm us té te lé t: „Én, én  vagyok 
az Úr, ra jtam  kívül n incs szabadító” (Ézs 43,11), 
és „Én vagyok az első és utolsó, rajtam  kívül nincs 
isten” (44,6).

M indenesetre  az Úr, üdvszerző terve érdekében  
el akarta  különíteni választo tt népét a pogányok 
isteneitől és azok kultuszától. M ár em lítettük  von 
R ad  m egállapítását, m iszerint az első parancso la t 
is Jahve féltőn szerető  szentségéből következik. Ez 
az „Eifersheiligkeit” kizárólagos, nem  tű r m eg m aga 
m ellett m ás isten t és m ás kultuszt. G ondoljunk itt 
arra, hogy a „szentség” a szónak eredeti klasszikus

érte lm ében  e lhatáro lódást je len t a p rofán  világtól, 
és ez áll a kultusz vonatkozásában  is: a „szent fél
té s” h a tá rt von Izráel és m ás népek  vallási világa 
közé. E nnek  felel m eg az Ó szövetségnek, m int 
„szent” írásnak  is az a jellege, hogy használja ugyan 
a m indennapi életnek a „profán” szavait is, fe lhasz
nálja  az akkor ism ert irodalom nak, kö ltészetnek 
egyes k iragado tt m otívum ait, de m itológiátlanítva 
és díszítő e lem ekként illesztve be te rem tés tö rtén e t
be, zsoltárokba, próféciákba: az egyedüli Isten, J a h 
ve dicsőítésére. — Isten  „m ás”, m int a p rofán  világ 
és annak  úgynevezett istenei, és m ásnak  akarja 
tudni nép é t és egyházát is, m ert az az Ő tulajdona. 
Ez a „m ásság” és annak  m egkövetelése az első p a 
rancso la t szen t intoleranciája.

Hogy van-e ennek  a parancso latnak , am elyet 
„gyakorlati m onotheizm usként” jellem eztünk, vala
mi je len tősége  a m i felnőtt keresztyénségünk  ko
rában , a rra  nem  nehéz  választ adni. M i ugyan vall
juk, hogy Istenen  kívül n incsenek  m ás istenek, és 
érvényes, am it a K áté m ond, hogy bálványozás az, 
h a  az em ber az igaz Isten  helyett vagy Ő m ellette 
valam i m ást képzel vagy tart, am ibe bizodalm át h e 
lyezi, m égis az élet azt m utatja, hogy nagyon is v an 
nak, akiket vagy am iket bálványoz a világ. Egyik 
legnagyobb bálvány a hatalom , az ön im ádat és az 
uralom vágy; egy m ásik a pénz, a gazdagság, a m o
dern  aranyborjú  im ádata. Egy harm adik  a testi kí
vánságok bálványozása, az azoktól való végzetes 
függőség; többek  közt m a is vannak, akiknek „is
tenük  a h asuk” (Fil 3,19). És a hiábavaló isteneknek  
m egvannak a zugprófétái is, csak  m a p ro pagand is
táknak, ügynököknek vagy éppen  „tudom ányos” ro
vatvezetőknek hívják őket. C sak  egyetlen példát 
idézve: m iközben a csillagászat, az asztronóm ia 
m int haladó  term észettudom ány  m ár régen  fe lde
ríte tte  az égitestek  m ibenlétét, a pályájukat m oz
gató erőket, addig  a csillagjóslás, az asztrológia a 
hetilapok hasáb jain  ü res fecsegéseivel u ralja  az em 
berek  hiszékenységét. N em  szükséges fo lytatnunk 
a példákat. De ne feledjük: a m ás istenek  tiszte le
tének  tápláló ja m a  egyfelől a féktelen  önzés, m ás
felől az égi és főleg a földi hatalm asságoktó l való 
félelem. Mi gondoljunk az 1. parancso la tnak  külö
nösen  a bevezető  b iztatására, az isteni szabad ítás
ró l szóló h íradásra , s azután  e szabadító  Isten  egye
düliségének hangsúlyozására. M indez védelm et 
nyújt bálványim ádásra  ösztönző félelm einkkel 
szem ben. C sak  egy Isten  van, aki im ádatra  m éltó; 
és ez az Isten  m egváltó és szabadító  a bűnöktől, 
félelm ektől, függőségektől, akit A tyánknak  nevez
hetünk  a Jézus K risztus által.

dr. Tóth K álm án
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A teremtés kezdete óta

Adalékok a „Jézus és a tóra” témához 
I — Mk 2 ,2 3 -2 8  — Szombati kalásztépés 

II — Mk 10,1 — 12 — Házassági elválás

K ettős célkitűzése van ennek  a m unkának:

A/  —  T ovábbra  is keressük  azokat a —  félig- 
m eddig  rejtett, elszórt indítóokokat, am elyek Jézus 
elítéltetésénél szerepet já tszhattak . A kár csak úgy 
is, hogy a tudo ttan  rá  leselkedőknél olyan érzelmi 
hangulatot terem thettek , am elyből veszélyeztete tt
nek  lá th a tták  a korabeli zsidóság vallási egyensú
lyát. Ilyen lehete tt a ku ta tásb an  eddig  nem  elég 
figyelem re m élta to tt kérdés, hogy Jézus nem  tisz
tátalan, tehát a zsidóságtól idegen „pneum a” b irto 
kában  v a n -e ? 1 Á m  található-e m ég az evangéliu
m okban  további m ozzanat is, am elyet nem  a húsvét 
u táni gyülekezet vetített volna vissza —  kétségk í
vül utólag —  a szenvedéstörténetbe, m int a tem p
lom lerom bolásának  és a királyi igénynek a vádja 
(Mt 2 6 ,6 0 -6 6 )?

B/  —  Egyre ha tá rozo ttabban  kezd a k u ta tásban  
az a nézet eluralkodni, hogy Jézu s2 —  és nyom ában 
Pál3 —  soha sem m it nem  tett, amivel az érvényes 
törvényt, értsd : a korabeli törvénytiszteletet és gya
korlatot, m egsérte tte  volna4. Az evangélium ok 
azonban egyöntetűen látszanak  ennek  az ellenke
zőjét bizonyítani. Jézus a tisztasági törvényekkel 
(Mt 15, 1-20), a szom battörvénnyel (Mk 2, 23-38), 
a bűnbocsánat isteni joga  kisajátításával (Mk 2 ,5 -  
10) m inden  bizonnyal tud a to san  kerü lt összeütkö
zésbe előírásokkal, m agára vonva a hagyom ányos 
m agatartásra  oly k ínosan  ügyelő korabeli kegyesek 
haragját. Ezt m ég akkor is nehéz letagadni, ha  a 
v itabeszédek  sok összetevőjéről kiderülne, hogy 
csak nehezen  lehet őket az ipsissim a vox Jesu  közé 
sorolni.

M egpróbálunk azért fényt deríteni Jézusnak  
azokra az érveléseire, am elyekkel az em beri ren 
delések (entalm ata anthropon, M t 1 5 ,9 ), ső t „Mó
zes” (eneteilato M oüses, M k 1 0 ,3 -4 )  mögé m egy 
vissza, hogy ellenfeleit —  legalább is a viták fo
lyam án —  elhallgattassa5. E zért szentelünk na
gyobb figyelm et ké t olyan perikópának, am elyek
ben  expressis verbis utalás van  erre a tényre:

a/ —  A  szom batnapi kalászszedés vagy kalász
té p é s6 —  M k 2 , 23-28;

b/ —  a házassági elválásról szóló vita —  M k 
1 0 ,2 -9

I. A  s z o m b a tn a p i k a lá s z té p é s  
M k  2 ,2 3 - 2 8

1. Jézus szom bat m iatti e lső7 összeütközése a fa
rizeusokkal. M indhárom  szinoptikus közli: M t 12, 
1-8, M k 2 ,2 3 -2 8 , Lk 6 ,1 - 5 ,  je len ték te len  eltéré
sekkel.

Közös vonások: a/ gabonaföldek közötti dűlő
ú to n 8 halad  Jézus a tanítványokkal; b/ a farizeu
sokról nem  tudunk  m eg többet, m int hogy egyszer
re ott vannak  és Jézus figyelm ét fölhívják tan ítvá
nyai v iselkedésére; c/ a baj am iatt van, „amit nem  
szabad” szom batnapon tenni; d/ a Dávid-féle esete t 
egyform án hozzák9, m int Jézus első  válaszát a je l
lem ző rabb in ista  kezdéssel: oudepote  an eg n o te10, 
m indenféle javítás, illetve változtatás n é lkü l11; e/ a 
28. versben  azonos, krisztológiai m ondatta l fejező
dik be a perikópa: „A zért az em berfia a szom batnak 
is ura.”12

2.
A  perikópa felosztása egyértelm ű, vita csak az 

egyes részek  összetartozása m iatt van.
23.v . igen sűrített, egym ondatos helyzetleírás: 

m egtörtént, szom baton, a a vetésen  átm ent, a ta 
nítványok vele, akik vándorlás közben kezdik  szag
gatni a kalászokat.

24.v. a farizeusok választ kérnek  tanítványai vi
selkedésére. M intha m ég ez a m ondat is a hely
zetleírás része lenne. Senki se tudja, hogy kerülnek 
oda  a farizeusok? (szem ben 3,22 pon tos leírásával). 
E gyszerűen ott te rem nek  és bevádolják  Jézusnál a 
tanítványokat.

N em  tud juk  m eg p o n tosan  a szövegből, hogy mi 
itt a helytelen  és a szom bat törvényét sé r tő  a ta
n ítványok v iselkedésében? H a éhesek, akkor an
nak  csillapítása nem  bűn. Jézus u ta lása  a Dávid- 
je len e tre  (1Sám 21,1-6) ezt látszik kapcsolódási 
po n tkén t venni. —  H a a ka lá sztép ést kifogásolják, 
azt is szabad  —  életveszély idején. „Életveszély 
fon tosabb  a szom batnál” —  tanítja  Jom a 8,6. E nnek 
azonban a szövegben sem m i alapja nincs. —  L e 
hu llo tt kalászokat szabad  volt összegyűjteni, de 
hogy csak tudatlan  fordító  csinált volna ebből ka
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lásztépést, az valószínűtlen (Flusser, 44). —  A  m o r 
zso lást vethetik  szem ükre, m ert azt a ra tásk én t le
het értékelni. D e ennek  a feltevésnek nincs alapja 
a szövegben. —  Fölvetődik az ötlet, hogy nem  pusz
tán  a járással, azaz a m egengedett szom batnapi j á 
róföldnél (töhum  Sabbat) —  2 0 0  könyök v. 1100 
m éter —  hosszabb  gyaloglással szentségtelenítik-e 
m eg a szom battörvényt?  Á m  erre sincs bizo
nyítékunk, m ég ha „keresztyén rabb it” téte leznénk  
is föl szerzőként. (Lohm eyer: M eyers K om m entar, 
63) —  T alán  egyszerűen a szom bati nyugalom  m eg
tö résére  gondolnak a farizeusok (Gnilka: EKK- 
Komm. 121). —  Egy m ai zsidó m agyarázó szerint 
a sem m iféle terem tő, szellem i erő lte tést nem  igény
lő m unkára  nem  vonatkozott a szom battörvény. 
Szerinte a tilalom csak az em ber terem tő  erejének  
és képességének  szom bati kifejtésére vonatkozik.
H.I. G rünew ald: Die L ehre  Israels. M ü n ch en -W ien  
1970, 111 lp.

2 5 -2 6 .v . Igazi v itabeszéd  szabályainak m egfele
lően válaszol Jézus, m égpedig  úgy, hogy v isszakér
dez (v.ö. 2,19, 3,4.23). Á lta lában  ezzel a m ódszerrel 
hallgatta tja  el az ellenfeleket. N em  ism erünk az 
evangélium okban olyan története t, am elyben Jézu s
nak  rossz vagy téves b ibliaértelm ezést ve te ttek  vol
na  a szem ére. V álaszait ese tenkén t tartalm ilag  nem  
fogadták  el vagy egész fö llépését m egdöbbentőnek  
ta rtha tták , de a belőle áradó  „teljhatalm ú igénynek” 
(2 ,1 0 ) nem  tud tak  ellenszegülni (Mt 21,23). U gyan
csak nyom a van annak, hogy Jézus eléggé m eghök
ken te tte  és elb izonytalanította ellenfeleit. Lk 6,11 
fejezi ezt ki a leg h a táso sab b an .13

N em  szabad  elfelejtenünk azt sem, hogy a lukácsi 
teológia szerin t Jézus m ég a m aga szenvedését is 
a saját kezében  tartja , és ez a szom batnapi vita 
csak egy szakasza az ahhoz vezető útnak.

2 .1.
Egy pon ton  azonban kü lönbség  van M k és a m á

sik két evangélium  között: a 27.v. kétségkívül egy 
eredetileg  önállónak tűnő  jézusi igét hoz:

„A szom bat le tt az em berért, nem  az em ber a 
szom batért.”14 Az írásm agyarázat ennek  a versnek  
a perikópához és a 28. vershez való v iszonyát nem  
tud ja  kellőképpen  m egoldani.14a T eljesen egym ás
nak  ellentm ondó vélem ények lá ttak  m ár napvilágot. 
Sem  nyelvi, sem  szerkesztési szem pontok nem  tu d 
já k  m aradék ta lanu l m egm agyarázni a kü lönbségü
ket vagy összetartozásukat. K étségtelen  azonban, 
hogy a 27.v. logionja külön figyelm et érdem el, m int 
Jézus érvelése. A  28.v.-ről inkább  képzelhető  el, 
hogy a perikópa-lezárás k ed v éért hozzáfűzött gyü
lekezeti vagy szerkesztői kom m entárró l van szó.16

Hogy a 28.v. tényleg gyülekezeti érvelés lenne a 
szom bat kérdéséhez, az akkor áll csak, ha  az „em
berfia” apokaliptikus használatáró l van szó. Tehát, 
ha  Jézust a gyülekezet a D ániel által m egígért „em
berfiával” azonosíto tta17 volna.

M int em lítettük, a m ondat, m űfaját tekintve, az 
ellentétes parallelizm us form ájában  áll. M ivel pedig 
az egeneto,18 a passivum  divinum  körü lírására  való 
(Mk 4,11; 6,2; M t 1 1,21), ezért így is fo rd íthatunk:

„Isten a szom batot az em berért te rem te tte” 19 M ár 
ezzel is hangsúlyozni kívánjuk, hogy ebben  a p a 
rallelizm usban —  a nagy többségtő l eltérően  —  a 
hangsúly a m ondat e lső  felén van.20 Isten  gondos
kodo tt a sabbátró l, ezért követi annak  m egterem 
tése  a 7. napon  az előző napi em berterem tést, hogy 
az em berért legyen.21

M ielőtt a logion lehetséges teológiai é rtéke lésé
hez kezdenénk, tek in tsük  át vázlatosan a sab b á t
hagyom ány történetét.

A —  A  s a b b á t a z s id ó  h a g y o m á n y b a n

1.
K utatások  egyértelm ű m egállapítása, hogy a 

sab b á t eredete  ködbe vész. U gyanúgy bizonytalan 
a babilóniai sapa ttubó l való szárm aztatás,22 a tiltott 
napokkal —  dies nefasti —  való összehasonlítás, 
m int a kappadókiai jogi iratok „havi ötödével” (6x5 
==30) való azonosítás.23 Az azonban  biztos, hogy 
a jahvizm us e red e té re ,24 sőt ta lán  m ég k o ráb b ra  
tehetjük  a gyakorlata első  nyom ait.25 Legrégibb 
írásbeli előfordulási helyének az elohista szövetségi 
könyvet, E x  23,12, valam int a jah v is ta  ku ltusz
katalógust, Ex 34,12 tekinthetjük , am elyek kb. a 
honfoglalás idejére m ennek  vissza. A Sínai szö
v e tség k ö té s  e re d e ti szö v eg éb en  is igen h an g sú 
lyos he lye t k ap  E x  2 0 ,8 -1 0  (v.ö. D t 5 ,12-16), s 
ez a dekalógus a m ózesi időben  kellett kelet
kezzen.25a

1.1.
A  D ekalógus az idők folyam án szám talan  m otí

vum m al és m agyarázattal gyarapodott. M ár a két 
változat —  a papi Ex 20,11 —  és a deuteronom ista  
D t 5 ,14-15 —  is a sab b a t különböző m egindoklását 
adja: míg az első a te rem tés u táni Isten-nyugalom ra 
hivatkozik (11.v.), add ig  a m ásodik  az Egyiptom ból 
való k iszabad ításra  (15.v.).26 Új teológiai je len tő sé 
get k ap  a szom battörvény  a papi ira tban: Ex 31,12- 
17 szerin t az Isten és népe közötti szövetség örök 
je le  (Ó sz), akár csak a szivárvány (G en 9,12.13.17) 
és a körü lm etélkedés (G en 17,11). Bár a  szivárvány 
Isten  ígéretét, a m ásik kettő  inkább a szövetségesek 
elkötelezettségét húzza alá. A  sab b á t azon tú l m ég 
j e l  is lesz, am elynek m egtartásáró l idegenek  felis
m erhetik  a szövetség népét, s a nép  és az egész 
világ azt, hogy Jahve m egszenteli (13.v) Izráelt.27

Innen  e red  a sab b á t erős szociális kom ponense 
is: Ex 20 m egtiltja a m unkát 10.v., D t 5 k ifejezetten 
a szolga és szolgálólány p ihenése k ed v éért ta r ta n 
dónak  m ondja, 14.v., Ex 31 viszont m ár halálbün
te tésse l sú jtja  a m egszegőit, 14.v.

1.2.
A pen ta teu ch -hagyom ánnyal indult m eg a szom 

ba ton  tiltott m unkák  listá jának  összeállítása: szán
tás, vetés, aratás, főzés és sütés, építés és bontás, 
tűz- és fénygyújtás, írás, szövés, fagyűjtés, festés. 
E bből alakult ki sokkal később  a rabb i irodalom  
jogi kazuisztikája.29
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A  fogság alatti m eglazult ren d  szinte követelte 
a törvény tek in télyének  helyreállítását. A  kultuszi 
helyektől való elszakadás szinte kizárólagos é r
vényre em elte a sab b á t tö rvényét az em igránsoknál. 
A körü lm etélkedéssel együtt ez a törvény „biztosí
to tta” Jahve je len lé té t és a szövetség m egtartását. 
Ezért é rthe tők  a szigorítások és in tések  a m egszen
te lésére  (Ex 20,12 kk; 8,26; 23,38; 44,24). N osz
talg ikusnak tűnhet, b á r a J ahve-hit m egőrzésének 
szinte egyetlen feltétele a szom battartás, —  ha h a r
m adik É zsaiás a szom batot „gyönyörűségesnek” n e 
vezi, „az Ú r szent és dicsőséges nap jának” (58,13), 
s m ég a pogányoknak  is helyet ígér Sionban, ha  a 
sabbáto t m egtartják  (56,2-7; 66,23).

A  fogságból hazatérők  előtt a tö rvénytelenség  
tényleges állapota táru lt föl. E sd rás és N ehem iás 
áldatlan  állapotokkal találkoznak az egykor szom 
ba to t oly szigorúan ünneplő  óhazában. M egfelelő 
szigorításokkal igyekeznek elhárítani Jahve harag
já t  a szom battipró  izraelitákról (Neh 13,18). V aló
színűleg N ehem iás tilto tta  m eg a nem  zsidókkal va
ló üzletelést szom baton (13,15 kk). É rdem es még 
m egem líteni, hogy a M akkabeusok  R óm a ellen foly
ta to tt szabadságharcából szélsőséges sa b b á tta r tá s 
ról is értesülünk: a sab b á t nagyra értékelése  fon
tosabb  volt a felkelőknek, m int a sajá t életük. M in
den ellenállás nélkül enged ték  m agukat szom baton 
lem észárolni (1M akk 2,31-38), am it M atatias egy 
későbbi gyűlésen m egtiltott (41.v.).

B  —  M ily e n  je le n tő s é g e  v o lt a sa b b a t 
tö r v é n y n e k  J é z u s  k o rá b a n ?

1.
A m ennyire az evangélium ok erről egyáltalán szót 

ejtenek, azt tud juk  m egállapítani, hogy Jézus m eg
ta rto tta  a korabeli zsidóságban érvényes tö rvé
nyeket,30 és azoknak m egfelelően élt is. R észt vett 
zarándoklatokon (valószínűleg utolsó jeruzsálem i 
ú tját is ilyennek lehet tekinteni), fölm ent a tem p 
lom ba im ádkozni, s nem  csak a T ó ra  betö ltésére  
jö ttn ek  vallo tta  m agát (Mt 5,17-18), hanem  a vallási 
vezetők u tasításai b e ta rtá sá ra  is b iztato tt (Lk 
17,14). Jézus „stílusa”, p rédikálása, vitakészsége, az 
em berekkel való kapcso la tkeresése  igen hasonlíto tt 
a farizeusokéhoz. Ő k is szere tték  a példázatokat, 
m int előadási form át, a (bölcs) m ondásokat (Mk 
9,41-50, v.ö. M. A vot 1,12-14 és Tos. Ber. 2,21). 
K ettejük etikai követelései között is sok párhuzam  
van. A zt is elm ondhatjuk, hogy Jézus soha nem  
te tt vagy m ondott olyat, amivel a zsidó hit alapjait 
tám ad ta  volna meg, m int ahogy a farizeusok sem, 
akik a korabeli zsidóság legnagyobb tekintélyű val
lási vezetői voltak.

1.1.
E zért szinte tragéd iának  lehet nevezni azt, hogy 

Jézus a szom batnap  ké rd éséb en  m inden  ese tben  
a fa rizeusokka l különbözött össze.31 H a tehá t eze
ket a konflik tusokat vizsgáljuk, az a tu la jdonkép
peni kérdésünk , hogy m ilyen h a tása  volt. a farize

usoknak, m int a legbefolyásosabb pártnak , a zsi
dóság  és a sab b á t v iszonyára?

N em  térünk  itt ki arra, hogy m ilyen m értékben  
és milyen gyakran találkozhatott farizeusokkal ga
lileai hazájában  Jézus. H ivatkozhatunk  itt Jo sefus
ra, aki szerint G alileában 66 tá ján  a farizeusokat 
tö rvényism eretük m iatt nagyrabecsülték , b á r csak 
kevesen  voltak (Bell. iud. II. 569-646, V ita 28-406). 
Hogy a rabb in ista  irodalom ban nincs sem m i emlí
tés farizeusok Jézussal való találkozásáról, az nem  
feltétlenül szól a többszöri találkozás ellen, s az 
sem  több  alaptalan  feltételezésnél, hogy a farizeu
sok nem  is ta rto tták  volna em lítésre m éltónak a 
Jézussal való ta lá lkozásokat31a (M orton Smith, J e 
sus der M agier, 1978, 267. oldal.)

1.2.
A  Kr. születése körüli ké t évszázad zsidósága éle

té t hivatalosan az isteni törvény tisz teletben  ta rtá sa  
és szinte kínos betö ltése  jellem ezte. Az E s d rá s -  
N ehem iás-féle reform -m ozgalom  elérte a célját, 
hogy t.i. Izráel népébő l ú jra  az isteni törvények  alap
já n  élő n épet form áljon. A valószínűleg a Kr.e. 2. 
században  m eginduló farizeusi m ozgalom  igen so
ka t te tt e célok m egvalósításáért.32 V iszonyukat a 
törvényhez ellen tm ondásos ke ttő sség  jellem ezte. 
Egyrészt azt h irdették , hogy olyan „filozófiát” tan í
tanak, am elyet M ózes a Sínai-hegyről hozott.33 
M ásrészt sikerük azzal volt a népnél, hogy a tö r
vényt készek voltak  igen nagyvonalúan értelm ezni 
és lehetőség  szerin t m indig az éppen  adódó  élet
helyzetekre alkalm azni.34 Jellem ző, hogy am ikor va
laki a zsidóság lényegéről akart elvi összefoglalást 
hallani H illéltől,35 az az ism ert aranyszabállyal vá
laszolt: „Amit te  m agad  utálsz, ne ted d  azt a fele
bará todnak . Ez az egész tóra, m inden  m ás csak 
m agyarázat hozzá. M ost pedig  m enj el és tanuld  
m eg ezt.”36 M ai m agyarázói ugyan ezt Hillél „egye
tem es bö lcsesség tanának” nevezik,37 azonban  az 
anekdo ta  Hillél önkényes tó ram agyarázatára, sőt 
törvénym egváltoztatására  is fényt vet.38

1.3.
Hillél volt a tem plom  pusztu lása (Kr. u. 70) előtti 

idő  v ita thatatlan  tekintélye, ami a tan ítást, az etikai 
értékeke t és a hagyom ányápolást illeti. Tőle szár
m azik a tóram agyarázat h íres 7 szabálya („H illel 
M id d o t"). Ő t ta rtja  a rabb in ista  hagyom ány —  ta 
nítványa, Jo h an an  ben  C akkáj nyom án —  az etikai 
aranyszabály  atyjának. V iszont a sokat vitatott, m ár 
korábbi, „p ro b su l"39 m egerősítése élénk példája 
Hillél am a felfogásának, hogy m inden  n em zedék 
nek  nem csak feladata, de kötelessége is, hogy saját 
tó ra-tanulm ányozásából a je len  korszak szám ára 
vonjon le következte téseket.39a Ő já r t  elől ebben 
jó  példával, am ikor h alo t-jaival szinte m inden  ak
tuális kérdéshez  hozzászólt.40 Tőle való a követke
ző ké t beszélgetés is.

1.4.
N agy ellenlábasához, a tü relm etlen  Sam m ájhoz 

jö tt  egy pogány és ezt kérdezte  tőle: „H ány tó rád
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v an ?” —  Kettő, —  volt a válasz, —  az íro tt tó ra 
és a szájhagyom ány tórája. —  A  pogány ezt m o n d 
ta: „Ami az íro tta t illeti, h iszek neked, de nem  h i
szem  a m ásodikat. Szívesen leszek prozelita, de 
csak azzal a feltétellel, hogy engem  csak az írott 
tó rá ra  tanítasz.” Sam m áj m egszidta és dühében  el
kergette. Ezután  Hillél fogadta a pogányt. Az első 
nap  a h éb er ABC-re —  alef, bet, gimel, dalet —  
taníto tta , m ásnap  azonban  m egfordíto tta a so rren 
det. A  pogány m eghökkent: „Tegnap nem  ebben  
a so rren d b en  tan íto ttad  ezt nekem ” —  vete tte  el
len. M ire Hillél léleknyugalom m al m egkérdezte: 
„Hát nem  kellene m egbíznod bennem ? Bízzál hát 
bennem  akkor is, h a  a szájhagyom ányra tanítalak .”

A  m ásikat a Palesztinai T alm ud őrizte m eg és a 
sabbá tta l foglalkozik: Az egyik esztendőben  N iszán 
hónap  14-e éppen sab b á tra  esett, s (a Batnyra-i 
részek) nem  tudták , mi a fontosabb, a pesach)  (=  
páska)-áldozat vagy a sab b á t?  Így szóltak: van  itt 
egy bizonyos Hillél nevű  babilóniai, aki Sem ája és 
A btalion tanítványa volt. Ő tudja, hogy a pesach  
vagy a sab b á t a fon tosabb-e? Talán segíthet n e 
künk. E lhivatták  és így szóltak hozzá: „Hallottál m ár 
olyat, hogy N iszán 14-e és egy sabbát ütközésénél 
a pesach  fontosabb-e vagy a sab b á t?” Hillél így fe
lelet: „Csak egy pesach-unk  van  az egész évben, 
amely fon tosabb  a sabb a tn á l?  H át nem  szám os p e 
sach-unk  van az év folyam án, am ely m ind fon to
sabb  a sabbátnál?.., Mivel a napi áldozat a gyüle
kezet áldozata, s a pesach, a napi áldozathoz h a 
sonlóan a gyülekezet áldozata és ezért fontosabb, 
mint a sabbát, így a pesach  is, m int a gyülekezet 
áldozata, fon tosabb  a sabbátnál..,” 41

A  Hillél-idézet ellenére kétségtelen, hogy a fari
zeusok különleges figyelm et szenteltek  a sabbát 
törvénynek. Róm ai írók m egjegyzéseiből tudjuk, 
hogy ennek  a tö rvénynek m ár a régi hagyom ányban 
szerzett központi szerepe a Kr. u. 1. században  m ég 
csak m egerősödött.41a H ozzátartozott a Sínain ka
po tt törvényekhez, am elyeket óvni és védeni kel
le tt,42 s am elyek Isten  kegyelm i ajándékai közé szá
m ított.42a A  sab b á t a m essiási jövő  záloga volt, „az 
örök életre való p ihenés”.43 M indez nem  akadályoz
ta  m eg őket abban, hogy az „erubh” bevezetésével 
a szom bati m unkatilalm at ne enyhítsék.44 De a nap  
á lta lánosságban  az öröm  ünnepe, am elyet evéssel, 
ivással és ünneplő  ruhával kellett m egszentelni.44a

2.
Egy további körülm ény azonban szinte kihívni 

látszo tt Jézus összeütközését a farizeusokkal. A fa
rizeusok u.i. gyűjtőfogalom nak tek in te tték  a tö r
vényt, am elynek több  összetevője volt. O tt volt 
m indenekelő tt a Tóra, az öt M ózes-könyvet átfogó 
gyűjtem ény, az isteni törvénykifejtés, a parancsok  
és tiltások exegézise, am elyet a m icvah  szóval j e 
löltek.45 Ehhez egyenrangú kiegészítésként jö ttek  
a halahót,46 az isteni törvényekhez fűzött írástudó  
m agyarázatok, akár írott, akár szájhagyom ány-hát
térrel. Ezekből szűrték  ki később  —  főleg a fari
zeusok —  a vallási, de a társadalm i életet is sza
bályozó „szóbeli jogo t”. Úgy tűnik azonban, hogy

Jézus ko rában  a törvény kínos pontosságú  figyelése 
és a neki való engedelm esség alábbhagyott. E bben  
részes volt a hirtelen  föllépett m essiásvárás. Ezért 
é rthe tő  a rabbinizm us ideges reakciója m inden 
ilyen m ozgolódásra. U gyanakkor (a qum ráni szekta 
keletkezése m uta tta  m eg legjobban), önkényes és 
laza m agyarázati technikájával m indkettőnek, a 
m essiásvárásnak  és a qum ráni szekta kele tkezésé
nek is, közvetett oka volt a rabbinizm us. V iszont 
éppen  az esszénusok  nem  hogy ellen tétesnek  látták  
volna a tó rahűséget és a m essiásvárást, hanem  azt 
egym ással szervesen egységgé kapcso lták  össze és 
közösségi életük és teológiájuk oszlopává te tték  
meg.47

2 .1.
V alószínűnek látszik tehát, hogy Jézus ko rában  

a törvény, s vele együtt a sabbát-tö rvény  m egtar
tá sá t a zsidóságon belül is bizonyos sokszínűség 
jellem ezte. Ezt m egállapíthatjuk m ég akkor is, ha 
igen nehéz pon tosan  kikutatni, hogy kik és milyen 
m értékben  helyeztek súlyt egyáltalán a törvények 
m eg tartására?  A hogy az esszénusok, a sam aritánu 
sok, a zelóták ragaszkod tak  az ő sajá t tö rvénym a
gyarázatukhoz, ugyanazt te tték  a farizeusok, s Jézus 
nyom ában a zsidókeresztyének  is.48 Sőt m ég egy  
irányzaton belül is a legfurcsább fejlődés léphetett 
fel, ahogy azt a két, szom batról szóló értekezés — 
S abbát és E rubin  —  esete jellem zően m utatja!49 
Ism ert viszont a szadduceusok  szem rehányása is. 
amellyel a farizeusokat illették, m ert azok a törvény 
szigorú alkalm azására akarták  a nyilvánosságot 
kényszeríteni.

2.2.
É ppen  ezért óvatosan  kell tájékozódnunk, ha  ar

ra  k eresünk  választ, hogy Jézus hogyan já r t  el a 
sabbát-tö rvény  dolgában? H elyes értékelésünket 
m egnehezíti az a nyilvánvaló tény  is, hogy csak az 
evangélium okat összeállító és közreadó evangélis
ták  közlése alapján tu dunk  Jézus m agatartásáról. 
Az evangélisták pedig, a gyülekezetük helyzetéből 
kiindulva, igen gyakran vetíte tték  vissza azok je 
lenlegi felfogását, tan ításá t Jézus idejére .50

2.3.
T ovábbi nehézséget je len t, hogy nem  ism erjük 

egészen p o n tosan  a korabeli zsidó gyakorla to t sem. 
Úgy tűn ik  azonban, hogy M k 7,1-23 arról legalább 
tö redékeke t tartalm az, am elyeket tudom ásu l kell 
vennünk. Ez a perikópa vitabeszéd, és fe lép ítésé
ben  éppen  M k 2 ,23-26-ra  em lékeztet.51

A  perikópa vitatott. A zonban  akár eredeti jézusi 
igékről van szó, akár a M árk gyülekezete aktuális 
harci helyzetében használt érvelési m ódokról, m in
d enképpen  figyelm et érdem ei.52 Ezt m ár a beszél
getés fordulatai is m egm utatják. M ert b ár 7,1-5 té 
m akén t a rituális m osdást jelöli meg, a 6-13 szakasz 
nem  erre ad  választ. Az isteni és az em beri ren 
deletek  nagy e llen tétpárja  áll itt a központban. Az 
egyik oldalon az isteni parancs (en to lé  tú  th eú, 8- 
9.v.), ill. az isteni ige (logosz tú  theú, 13.v.) van, a



m ásikon a régiek hagyom ánya (paradózisz tón 
preszbü terón  5.v.), az em berek  hagyom ánya (para
dózisz tón anthropón, 8-9.v .), a ti hagyom ányotok 
(paradózisz  tón hüm ón, 13.v.), ill. az em berek  ren 
delései (entalm ata anthrópón, 7.v.). H ogy az elbur
jánzo tt zsidó teológiában m indezeket laboratórium i 
tisztasággal szét lehetett-e választani, ebben  a te 
k in te tben  jogosult m inden  kétely. M k 7 azonban 
m ég szerkezet-voltában is tanúsítja, hogy Jézus (és 
nyom ában M árk gyülekezete) egyértelm űen az em 
beri parancso latok  és hagyom ány kategóriájába 
u ta lta  a rituális előírásokat, szem beállítva velük a 
m ózesi törvényt (10.v.). Sőt, a közönséges néppel 
való étkezés és az em ber szív m élyén lakó bűnök 
felsoro lása53 Jézus részéről eleve bizonyos előírá
sok e lu tasítását je len tette .

N em  túlzás tehá t Jézus tórakritikájáról54 beszél
ni. Ú gy tűnik, hogy Jézus, aki rabbi volt, sokat fog
lalkozott a törvény m agyarázatával, ezt azonban 
csak a saját evangélium a h á tte rének  tek in te tte .55 
Ez a m agatartás több  volt, m int csupán  a törvény 
halacha-kazuisztikára való fö lhasználásának  az el
u tasítása .56 Ügyes fogalm azás ennek rad ikalitásán  
nem  változtat.57

2.4.
N em  valószínű, hogy Jézus a sabbáttörvényhez 

m ásképp  viszonyult volna, m int a többiek. M k 2,23 
és 3,6 világosan m utatja, hogy —  m ilyen m egoko
lással, az m ost nem  fontos —  Jézus túlteszi m agát 
a sabbáttörvényen . Az az érzésünk, hogy az első 
gyülekezet is a M esternek  ilyen lépésére  hivatkoz
hatott, am ikor a sab b á t helyett, igen korán, a „hét 
első n ap já t” kezdte ünnepeln i.58 H ogyan is várh a tta  
volna el különben  a Kol szerzője, hogy olvasóit sen 
ki m eg ne vesse többek  között a sab b á t (liberális) 
kezelése m iatt, h iszen az csak az eljövendő (javak?) 
árnyéka (szkia  tón m ellontón, 2,17), ha  erre nem  
éppen  Jézus m agatartása  buzd íto tta  volna föl?59 
Vagy honnan  vette volna a bá to rságo t az a másoló, 
aki a logionhoz „m ert az em berfia a szom batnak 
is u ra” (Lk 6,5) m agyarázatként ezeket a m o n d a
tokat fűzte: „Azon a napon  lá to tt egy szom baton 
dolgozó em bert és így szólt hozzá: em ber, h a  tudod, 
m it teszel, boldog vagy, de ha  nem  tudod, átkozott 
vagy és a törvény áthágója.”?59a

3.
Jézus tehá t tanítványai egy bizonyos szom batna

pi v iselkedését nem  ítéli el, ső t védi és igazolja. 
Pedig az —  így vagy úgy —  a sabbáttö rvény  m eg
sértésé t jelentheti.60 Azt is látjuk viszont, hogy a 
perikópa szerint egyáltalán  nem  vitatkozik, azaz 
nem  m egy bele sem m iféle kazuisztikus vitába. A 
D ávid tö rténetére  való utalás, szorosan véve, nincs  
kapcso la tban  a sab b á t kérdésével. Bízvást tek in t
hetjük  tehá t M k 2 ,23-26+ 28-at csupán  kere ttö rté 
netnek, am ely független a 27.v. jézusi igéjétől.61

Jézus „visszam egy” a Sínai tö rvényadás mögé 
ezzel az érvelésével, egészen a terem tésig: „A szom 
b a t le tt  az em b eré rt, nem  az em b er a szo m b a t
é rt”.62 M eg kell ezért m ég keresnünk  e visszanyúlás

helyét és teológiai értékét a te rem téstö rténeten  
belül.

A  te r e m té s  7. n a p ja

3.1.
A papi irat (P) terem tésleírása , G en  1,1-2,4a, az

zal a m eglepő bejelen téssel végződik, hogy, m iután 
Isten  az eget és a fö ldet és a ra jta  levőket m egte
rem tette , m ég egy heted ik  napo t is terem tett, amely 
m egszűnt a m unkájától, m egáldotta  és m egszentel
te azt.63

A terem tési tudósítás teh á t nem  éri el a csúcsát 
a te rem te tt világ, az élőlények vagy az em ber 
m egterem tésével.64 A P irat teológiai alapgondolata 
az, hogy am ikor a terem tés, beleértve az em bert 
is, készen áll, akkor ez a nagy m ű legelőször az 
Isten  pihenésével, nyugalm ával és csendjével talál
kozik.64a N em  az em ber a „terem tés koronája”, még 
csak a neki k ioszto tt ku ltú rparancs sem. Az egész 
tudósítás különben sem  ism er m ás terem tőt, m int 
Istent. A m ikor viszont Isten  m egszűnik a m unká
jától, akkor a csendbe, a nyugalom ba torkollik bele 
m indaz, am it Ő napokon  át terem tett. Sőt azt is 
m ondhatjuk, hogy a P  te rem téstö rténete  m ár eleve 
föltételezi ezt az isteni csendet. V ajon m i ennek a 
teológiai m ondanivalója?

3.2.
G en 2,1-4 egy heted ik  napró l beszél, am elyet Is

ten  m agának a do tt a terem tés b e fe jezése  után. A 
bárá  ige gyakori h asznála ta  (1,1; 21; 27 —  itt h á 
rom szor; 2,3.4a) nem  hagy kétséget afelől, hogy itt 
eddig  példátlan  m unkafolyam at já tszó d o tt le, 
am elynek egyedüli és kizárólagos alanya az Isten.65 
A  tohuvabohuból, a káoszból a ren d eze tt mű, a koz
m osz állt elő a keze nyom án. Az ünnepélyesen  
v isszatérő  kifejezés: és látta Isten, h o g y  jó , m inden 
„nap” részeredm ényét konstatá lja .66 Isten  elválasz
to tta  az ellen téteket egym ástól, s m egterem tette  a 
kozm oszt.67 M ost azonban Isten  befejezte h a t n a 
pon át végzett m unkáját. E zért foglalja össze 2,1 
ezt a m unkát a k lh  igével, am ely nem  csak véget, 
befejezést jelen t, hanem  az egész folyam atot is, 
am ely m ost befejeződött.68

Ez azt jelentheti, hogy Isten  m űve kész,69 nem  
befejezetlen, hanem  befe jezett,70 te rem tőkén t nem  
nyúl többé hozzá.71 Isten  befejezte a m űvét,72 s 
annak  sérthe te tlenségét is kifejezné a k lh  ige.

3.3.
Feltűnik  azonban, hogy, ha  ilyen tökéletesen  b e 

fejezett és lezárt valóságot akarna  a klh ige ki
fejezni, akkor m iért hiányzik a 2 ,1-4-ből a P  te 
rem téstö rténe tének  szabályosan v isszatérő  re frén 
je: és lett este, és le tt reggel, heted ik  nap...? K érdés, 
hogy a k lh  érthető-e a s b t  ige nélkül? N em  kell-e 
egym ást kiegészítő szerepet adnunk  a kettőnek? 
Isten  u.i. úgy fejezi be a hat napon  át végzett m u n 
kát, amit a szöveg három szor hangsúlyoz (melaká), 
hogy m egszakítja, abbahagyja  (felfüggeszti?), leteszi
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azt.73 P itt ebben  az érte lem ben használja teh á t a 
sbt-igét. Á m  akkor nem  az em ber te rem tésében  ér
te el a te rem tés a csúcsát (1,26-30), hanem  a m un
kam egszakítás74 utáni 7. napban .75 Azaz a sb t  ige 
m egm agyarázza, éppen  a m egszakítás hangsúlyo
zásával, hogy a k lh =befejezés m égsem  a herm eti
kusan  lezárt, m ár sem m ivel ki nem  egészíthető va
lóságot je len te tte . A m it u.i. m egszakítottak, annak  
jön, jö h e t m ég folytatása. É ppen  ez m utatná, hogy 
P szerint a terem tés egyáltalán nem  b eha tá ro lt és 
túl nem  szárnyalható  cselekm ény,76 hanem  azt va
lami m ég nagyobb (?) kell betetőzze. A  terem tés 
tehá t nem  „befejezett tény”, hanem  éppen az ön
m agán túl lévő céljára m utat, t.i. az Isten  p ih e n é 
sé n e k  a terem tés érte lm ét m egadó  valóságára. 
M intha csak a jóság, a helyesség szintén állandóan 
visszatérő  m egállapítása —  és lá tta  Isten, hogy jó 77 
—  m ár ezt a végső célt, Isten  nyugvását, csendjét, 
p ihenését készíte tte  volna elő.77a

3.4.
M ár az egyházatyák78 is előszeretettel értekeztek  

erről az „otiositas sp iritualis"-ról, am elyet később  a 
reform átorok  is á tve ttek .79 V égső bizonyossággal 
nem  tud juk  ennek  a p ihenésnek  a tartalm i leírását 
megfogalm azni. A zonban az eddigiekből is kitűnt, 
hogy Isten  —  hogy úgy m ondjuk  —  m agának sze
rezte ezt a napot. A hogy a terem tés gondolata  is 
m ár Istennel és Istennél kezdődött, úgy té r  vissza 
m inden itt is hozzá és „a terem tő  és terem tése  leg
m élyebb titkáró l”80 enged sejteni. A  terem tő  Is ten 
ben nyugalom  van. V isszatekint (reflektál) az el
végzett m unkára, am elynek m élységesen egyedül
álló és csodálatos volta a csendben , a nyugalom ban 
nyeri el végső értelm ét. „A lapjában véve helyesen 
fogja m eg a szom batnap  lényegét, am ennyiben az, 
hogy úgy m ondjuk, Istenen  belüli valóságot jelez.”81 
A m it G. v. R ad határozo ttan  visszautasít: „Az Is
tennek  ez a nyugalm a sem m iesetre sem  am olyan 
m agán, önm agán belüli ügy...”.82 Az azonban  k é t
ségtelen, hogy a te rem tés erre az isteni csendre, 
m egnyugvásra való tekintettel van terem tve, ebben 
a csendben, nyugalom ban éri el végre célját. M int 
ahogy az is kétségtelen , hogy csakis ennek  a csen d 
nek  az ígéretében  van a te rem tés rem énysége el
rejtve.

Istenben  és Istennél nyugalom  van. Míg ui. a ha t 
nap  a m unka, az aktivitás beoszto tt ideje, addig  
m indennek  érte lm ét csak egy egészen m ás „idő
egységben” lehet fölfedezni. N em  a „hétköznap”, 
azaz a m unkanapok  összessége a tu lajdonképpeni 
cél, hanem  azok célja is ra jtuk  kívül keresendő. 
V annak  teh á t a te rem tésben  az égitestek  forgása 
által m egfelelően m eghatározott, m indig ugyan
olyan és ugyanazok a „napok”, és van  a végső, „utol
só n ap ”, am elyre m inden  irányul és am iben végső 
értelm ét is nyeri. „A m ozgásnak, am elyből a te rem 
tés nap ja iban  a terem tm ény  élete állt elő, végül is 
a te rem tő  szent nyugalm ába, a 7. n ap b a  kell be le 
torkollnia, am elyre az Isten  népe vár.”82a

V alószínűleg hasonló megfigyelés ih lette  a Zsid 
szerzőjét arra, hogy az Isten  gyerm ekei szám ára k é 

szen álló nyugalom ba való bem enetelrő l é rtekez
zék, am it a m egjegyzése tanúsít is: „...jóllehet m un
káit a világ m egalapításátó l kezdve bevégezte...” 
(Zsid 4,3).

3.5.
Szövegünk Isten  további ké t „tevékenységével” 

m ég jo b b an  m egalapozza és m eghatározza a 7. n a 
pot: Isten  m egáldotta  (brk) és m egszen te lte  (kds) 
azt. M it je len t az, hogy Isten  m egáldotta  a 7. napo t?  
P a te rem tés tö rtén e téb en  három  helyen használja  
a brk=  áldani igét. E lőször az állatokat áld ja meg 
Isten  a (parancs) szóval: szaporodjatok  és so kasod
ja to k  (1,22), de hasonló  áldás ju t  az em bernek  is 
(1,28). Az áldás itt tehá t abban  a beszédben  áll, 
am elynek célja a term ékenység, a szaporodás, a faj- 
fenn tartás (v.ö. G en  35,9; 48,3), az u tódok  nem zése 
(v.ö. „gyerm ekáldás”, „áldott állapot” stb.).83 K iegé
szítve azt is m ondhatjuk, hogy am ennyiben Isten 
az em bert áld ja meg, az áldás tarta lm a m indig 
hosszú élet, (sok) utód, jó lét, siker és erő. H a  csak 
külön m egjelölés nincs, akkor az áldás fo rrása  m in
dig is Isten, m ég akkor is, ha  a neve nincs is fel
tüntetve. R á vezetik vissza a nagyságot, gazdagsá
got, a jó  te rm ést (1M óz 24,35; J ób 1,10; Zsolt 
65,11).

3.5.1.
G en 2,3-ban  azonban nyilván nem  ilyen érte lem 

ben  áll a brk  ige, b á r  nehéz közelebbről m eghatá
rozni ennek  tartalm át. V alószínűleg abban  áll a 7. 
nap  m egáldása, hogy ebben  a p ihenőnapban  Isten 
a te rem tés gazdagságában  ado tt javait foglalta 
össze. E zért a p ihenés, a csend  Isten  önm aga, akivel 
ott m indig találkozhat az em ber. E bből a találko
zásból á rad h a t ki áldás.

Jó i m eg kell kü lönböztetnünk teh á t a dolgokat. 
N em  e lső rendben  az em ber szükségletéről, pl. a 
p ihenésrő l van sző G en 2,2-3-ban, hanem  az Is te 
néről!84 A hangsúly az u tóbbin  van: ebben  a p ihe
nésben  és nyugalom ban találkozva ad ja  Isten  az 
em bernek  önm agát, m indenét. A hangsúly  tehá t 
nem  a m unkától e lfárad t em ber szám ára szükséges 
javakon  van. N em  is lehet, h iszen a csend, a p i
henés n ap já t Isten  a b űnese t előtt terem tette , am i
kor m ég az „orcád verítékével ke resed  kenyerede t” 
ism eretlen  fogalom  volt. N em  a m unkától elfáradt 
em ber p ih en te tése  a 7. nap  célja,85 hanem  annak  
lehetősége, hogy Istenben  és Istennel együtt ré 
szesülhet belőle. S am ennyiben ez az „áldott” 
találkozás létrejön, az azért lehetséges, m ert Isten  
ezt a n apo t á ldo tta  meg, azaz olyan hatással/erővel 
ruházta  fel, am ely az em ber szám ára is á ldást k ö z 
vetíthet.86

A rról se lehet teh á t szó, hogy a 7. nap  az em 
bernek  lenne valam iképen alárendelve. A p ihenő
nap  u ra  a Terem tő, Ú r, és azt szabad  a já n d ékkén t 
bocsátja  az em ber rendelkezésére , m int a vele való 
találkozás lehetőségének  és a te rem tés fölötti öröm  
vele való m egosztásának  alkalm át. C sak  így, ebben  
a teológiai összefüggésben fogadhatjuk  el a követ
kező kijelentést: „...A szent, elkülönített nap, a nyu
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galom  napja, az áldás által m egelevenítő, serkentő, 
az életet m eggazdagító és feltöltő erőt nyer. N em  
a 7. nap, m int valam i önálló valóság, kap ja  önm aga 
szám ára az áldást ... az áldás ereje a közösségnek, 
az em beriségnek szól...”87

3.6.
V égül Isten  „m egszentelte” a 7. napot. A  k d s  ige 

itt nem  általános vallástörténeti je len tésében  é rten 
dő, am ely szerint a szent valam iképpen feltételezi 
a profánt, ill. az, ami attól elkülönült, elkülönített, 
az a szenthez sorolandó. „A szenttel kapcso latban  
tapasztalja  m eg az ember,... hogy abban  m inőségi 
különbség  nyilvánul m eg az isteni és az em bervilág 
között...”88

U gyancsak nem  áll a mi esetünkben , hogy valaki 
szám ára elkülönített valóságra alkalm azzuk a k d s  
igét. Bár az összes sém i nyelvben úgy használatos, 
hogy az istennek, istenségnek  való odaszentelést, 
odaadást, ajánlást fejezi ki.89 „Isten m egáldotta  ezt 
a p ihenést, ső t m egszentelte azt, a m egszentelés 
pedig  Isten  szám ára való elkülönítést jelent...”90 
G en 2 ,3-ban a k d s  ige p ie l  (kijelentő) m ódban  
szerepel: valakit/valam it szent, m egszentelt állapot
ba  helyezni; szen tnek  kijelenteni;91 szentnek  ta r
tani. Ez a k ijelentő m ód teh á t azt közli, hogy Isten  
szentnek  je len ti ki ezt a 7. napot és szen tnek  tartja  
m aga is.92

Így foglalja össze teh á t G en  2,2-3 nem csak  az 
egész terem téstö rténete t, de az öt igével m egpró
bálja  az isteni nyugalom ban célhoz ért te rem tést 
is ábrázolni. Ez a világ az em ber lakása, Istené 
azonban  ra jta  túl van. Isten  házában  m inden  m eg
található, ami a földiben, azonban ott azt a hallga
tás, a csend  burkolja be. A földi ház m érhető, b e 
osztható, uralható  és je lenségeiben  vizsgálható, te 
há t m ennyiségi valóság. Istené nem  m érhető  a mi 
m értékeinkkel, m ert m inőségi valóság, am ely gyö
kereit az elrejtettbe, a titokzatosba ereszti. Ez az 
em beri érte lm et fölülmúlja, ám  belőle folyik az élet 
folyam a ebbe a világba.

4.
E lham arkodott dolog volna m ost, h a  ezt a 7. n a 

po t azonnal a zsidó nép  sabbá tja  elrendelésével 
azonosítanánk. O lyan nyugalom ról van itt szó, 
am ely m ár az em ber m egjelenése előtt ott volt, m i
előtt az em ber tudato síto tta  volna m agában  a té 
nyét.93 A  tem plom i kultusz fejlődése hozta aztán 
m agával, hogy az egyes em ber, ill. a nép  közössége 
a 7. nap  m egtartását, m egszentelését m unka
m egszakítással gyakorolta,94 in tézm ényesíte tte ,94a 
sőt jogilag ellenőrizhető kategóriát lé tesíte tt belőle. 
T udni kell azonban, ami időközben sokszor fe
ledésbe m ent, hogy „Isten m ár m egszentelte  a 
szom batot, m ielőtt em beri fül hallott volna egyál
ta lán  arról, hogy azt m egszentelje...”95

Egyes írásm agyarázók szerin t a 7. nap  azonosí
tása  a zsidó nép sabbátjával azért jogosult, m ert a

sabbá t löjahve, azaz az Isten  sabbátja, teh á t Ja h 
véval m eghatározott kapcso latban  áll,96 neki szen
te lt és az ő tulajdona. H. G ese szerin t Izrael népe 
m inden 7. napon  ennek a napnak  a szentségével 
találkozik, s ezzel tudatosod ik  benne az egész te 
rem tés egysége, integritása, m egtapasztalja  a te r
m észet és az em ber egym ástól való elidegenedését 
és m egnyílhat az isteni transzcendencia  előtt,97 h i
szen ez az isteni nyugalom  Isten  titokzatos és k e 
gyelem teljes lehajlása  a terem tm ényeihez.98 E bben  
a kegyelm es lehajlásban  lá tható  a terem tő  Isten 
em berek  felé forduló  arca. C sak  így és csak ilyen 
értelem ben van a 7. nap  az em berért. M ert benne 
Isten  elrejte tte  az em bert m egáldó és á ldássá  for
m áló h a tásá t.99 A  7. n ap  teh á t Isten  szuverén m ó
don az em bernek  ado tt ajándéka. E nnek  következő 
lépése volt a hét 6 m unkanap jának  és a sabbá tnak  
isteni ren d kén t való tisztelete. A  sab b á tb a  ui. be
letorkollik a m unkanapokra  oszto tt időegységek fo
lyam a s ez az egyhangúság a különlegesben, a sp e 
ciálisban oldódik fel.100 Ezzel keretet, ren d e t szab 
az em beri életnek, am ennyiben azt védi a szé tesés
től, az egyhangúságtól és a m unka rabságától.

4.1.
P (Ex 20,8-11) és a deu teronom ista  reform  (Dt 

5,12-15) egyform án fon tosnak  ta rtja  a 7. napot, 
m int isteni rendet, de különböző m egindokolással. 
M íg P-nél a terem tésse l való kapcso lat expressis 
verbis m egtalálható: „m ert 6 napon  át te rem te tt az 
Úr... azért á ldo tta  m eg a sabbáto t és m egszentelte 
azt” (Ex 20,11), addig  a m ásodiknál a reform erek  
m ár a sab b á t m egtartását követe lik:  „vigyázz a sab 
bátra, hogy m egszenteld  azt, am iképpen m egparan 
csolta n éked  az Ú r, a te Istened” (Dt 5,12). Itt tehát 
a terem tésbeli a jándékbó l parancs  lett, am elyet 
nem  szabad  áthágni. Így érthető , ha  D t egyáltalán 
nem  is említi a terem téshez  kötődést, hanem  az 
E gyip tom ból való kiszabadítást: „Emlékezzél meg, 
hogy szolga voltál... és k ihozott onnan  az Úr... azért 
pa rancso lta  neked... hogy a sab b á to t m egtartsd .” 
(Dt 5,15) A  sabbát itt m ár egyértelm űen a szövet
ségi kö te leze ttség ek  egyike, am elynek be nem  ta r
tá sáé rt büntetés, ső t akár halál is já r  (Num  15,31- 
36; Ex 35,1-3).

4.2.
M k 2,27 teh á t ezen fe jlődéstörténeti há tté ren  

érthető . Jézus ko rában  a sabbát is hozzátartozik 
azon „elhordozhatatlan  terhekhez” (Mt 23,4), am e
lyektől Jézus óvja a tanítványait. M ásrész t kim u
tatja, hogy a hagyom ány az Isten  és az em ber vi
szonyát is felborította. G en 2,1-4-ben nyom a sincs 
a követelő, s a követelésnek  eleget nem  tevő t m eg
bü n te tő  Istennek. Isten  nem  önm agát tiszteli és 
tisztelted  a heted ik  nappal. Isten  rész t kíván adni 
az em bernek  az ő terem tési öröm éből, s készségét 
m uta tja  m eg az em ber „szükségletei” kielégítésére. 
A m ikor ezt a részesed ést lehetővé teszi, nem  no r
m ákat és szabályokat állít föl, nem  rendelkezik, h a 
nem  kegyelm et gyakorol. N em  követel, hanem  aján
dékoz. „Ha erre a végcélra tekintünk, a szentek
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örök pihenésére, ahogy azt K risztus m egszerezte 
nekünk és érte  kezeskedett, akkor a keresztyén éle
tét itt ez a ké t nagy nyugalm i p on t határozza meg: 
egyik ezek közül, a kezdeti, elveszett sabbát, vá
dolja őt. A  m ásik, a visszanyert és az örökkévaló
ságra m egígért sabbát, vigasztalja és lelkesíti.”100a

Jézus ajkán azért van olyan nagy súlya ennek  a 
m ondatnak  (és nem  2,28-nak), m ert az ő igeh irde
tésében, az em bert a te rem tésben  részesítő  T erem 
tő és az általa h irdete tt ABBA egy és azonos. Ez az 
Isten  ott van, rendelkezésre  áll, az em ber ren d e l
kezésére. M ég a szom battal is. S ha  azon a te rem t
m ények bárm elyikének segítségre van  szüksége, 
akkor annak  kielégítése nem  ütközik az Isten  e re
deti, szom batnapi akaratával. E llenkezőleg: azzal 
megegyező, egyetértésben  véghezvitt, az eredeti is
teni szándékkal azonos cselekedet. Jézus ezzel á t
tö rte  a szom bat eltö rvényesítésének  a falát. „Sab
bát, ez a h éb er szó, nyugalm at és ünneplést jelent, 
azt tehát, hogy az em ber csendben  van és ta rtó z
kodik m inden  szótól és tettől, s egyedül Isten  m ű
vén csüng”.101 Vagy: „sabbat, feir, Ruhe, quia qu ies
cendum  et desistendum  ab om nibus operibus, et 
gew arten  dei operibus”.102

Jézus nem  szüntette  m eg a sab b á t érvényét. C sak 
visszavezette, helyére tette, oda, ahol annak  e re 
dete volt: Isten  ajándékozó, kegyelm es lehajlására, 
erőforrására. S ezzel viszont m aga ellen tu d h a tta  
nem csak  az egész hagyom ánytörténeti fejlődést, de 
a k o rtársa i sabbát jo g á t is. N em  csoda, ha  elvesz
tésérő l tárgyalnak a farizeusok a H eród es-pártiak 
kal (Mk 3,6).

Ő m egtehette  ezt, aki Isten  királyságát je len íte tte  
m eg e fö ldön (Lk 17,20-21) és ezzel u ta t nyito tt a 
végső bete ljesedés felé ,103 am elyről Z sid  olyan szi
lárd  rem énységgel szól: 4,1-10. Igehirdetésében  
azért a basileia tú  theú  és a T óra új é rtékelésére  
kerül a sor. S m íg a korabeli, főleg farizeus, teológia 
az üdvösség tö rténetben  kizárólagos szerepet a T ó
rának  akar biztosítani, Jézusnál elveszíti ezt a ki
zárólagos jelentőségét, m égpedig  a bazileia javára. 
A  T órát nem  oldja föl (Mt 5,17-18), ám nem  szán 
neki többé az üdvösséggel kapcso latos szerepet. A 
bazileia tú  theú  m ost m ár az az üdvösség tö rténeti 
nagyság, am elyen m inden m egfordul.104

G ém es István

JEGYZETEK

1. „Ördöge van” l.: Lelkipásztor 1991/3. sz. — 2. David Flusser: Jesus, Roro
ro 680, 44 old.: „Es ist kaum bekannt, dass der synoptische Jesus nie gegen 
die damal ige Gesetzespraxis verstösst.. ” — 3. P. von der Osten-Sacken: 
Die Heiligkeit. — 4. David Flusser: Die letzten Tage Jesu in Jerusalme, Cal
wer Verlag 1982, 35. old.: „So bezeugt auch keine Stelle in der synoptischen 
Evangelien, dass Jesus in seinem religiösen leber irgendeine Vorschrift der 
Gesetzeslehrer missachtet hätte.” — 5. Nem foglalkozunk itt talmudi ma
gyarázatokkal, amelyek szerint a törvény két táblája már a teremtés előtt 
közvetlenül kész volt, tehát a rajta lévő dekalógus adta volna a teremtés le
hetőségének a lényegi feltételét. — 6. Általános felfogás volt, hogy szombat 
napon lehullott kalászokat csak az ujjukkal volt szbad szétmorzsolni, ám Je
huda rabbi nézete szerint, aki Jézushoz hasonlóan galileai volt, „kézzel is 
meglehet azt tenni”. (Pine 63) — 7. Hat vitaestet ismerünk az evangéliumok
ban erről a kérdésről 23-28; 3,1-6; Lk 13,10-17; 14,1-6; Jn 5,1-18; 9,1-14. 
— 8. Holtzmann szerint az hodon poiein =  viam sternere kalászos nö
vénnyel benőtt ösvényre utalna, amelyet a letaposás és tépés után esetleg 
helyre lehetne igazítani. Ezt értette volna félre Mt és Lk, aki evésről beszél. 
Mt szerint, mert „megéheztek” (Handkomm. zum NT-I). — 9. „A szent ke

nyeret sem ehették meg profán emberek. Ám a fegyverek megszentelése ál
tal Dávid katonái szent állapotban vannak, szabad tehát a szent kenyerek
ből enniök.” Ringrenn: Kds:ThWAT VI. 1190. Ezzel szemben: mert Dávid 
már a Saul elől menekülő rejtett király és főpapja Izraelnek, rendelkezhet a 
szent kenyerek fölött. H. Gese: Das Gesetz in: Zur bibl. Theol. Tübingen, 
1983, 80 old. — 10. Gyakori: Mk 12,10-26; Mt 12,5; 19,4; 21, 6; Dóka: 
Mk-Komm. 76. old. — 11. Dávid nem szombaton ette meg a kenyereket, 
bár Simeon ben Jochai rabbi az esetet szombatra tette (b Men 95b). Az eset 
pedig nem Abiáthár, hanem ennek apja, Abimelech idején történt Nob-ban 
(1Sám 21,1-10). Bár Johann Bengel szerint a kifejezés így értendő: „Abiát
hár neve egyszerűen Dávid korát jelzi” (Gnomon I.221.) — 12. Lohmeyer 
szerint (Komm. 66) ez a gyülekezet magyarázata a számára oly fontos ese
ményhez a szombatszentelésről. Ennek kereken ellentmond Goppelt a kö
vetkező érveléssel: „Nem tanácsos ezt a szombat-perikópát mint valami 
gyülekezeti helyzet tükröződését tekinteni, hiszen ott a szombat fölötti vita 
nem volt időszerű: a palesztínai zsidókeresztyén egyház amúgy is betartotta 
(a szombatot), a hellenista egyház tulajdonképpen igen háttérbe szorult. Ha 
még propagálták (Kol 2,16), már biztosan nem a tóra miatt tették.” (Theol. d. 
NT. I.146 old, 11. megj.) — Megint másképp érvel Gnilka (Komm.): „Nyil
ván hevesen vitáztak a gyülekezetben a szombat megünnepléséről és sok ér
vet kellett fölhozni. Mivel az érvek nem bizonyultak elég hatásosnak, a 
(28.v.) ’emberfia’ igéjével próbálták őket kiegészíteni. — 13. Th. Bormann: 
Einer namens Jesus, Herder 842 , 56 kk. old. — 14. Érdekes, hogy Mk 30 el
lentétes parallelizmust hoz, amelyből Mt csak 25-t vett át. Elhagyta Mk 
2,2 7 ; 4,21.25 ; 7,8 ; 12,44-t. Ez a kifejezési forma nagy szerepet játszott Jézus 
igehirdetésében (v.ö. C.F. Burney: The poetry of Our Lord, Oxford 1925, 
83. old.) Még érdekesebb, hogy Lk a Mk-től átvett tömb 17 parallelizmusá
ból csak 11-t tartott meg. Jeremias szerint mert mint semitizmust, nem talál
ta szépnek (Theol. I. 27). — 14a. Mk 2,27 logionját Mt és Lk valószínűleg 
azért hagyta el, mert az emberből kiinduló megokolását a 28.v.-vel összeha
sonlítva, nem tartotta kielégítőnek”, Lohse: Sabbaton, in: ThWNT. VII. 22. 
175. lábjegyzet. — 15. Lásd Gnilka: Komm. 119-121.— 16. A  27.v. megér
téséhez semmivel hozzá nem járul a Kr.u. 180 tájáról való mondat: „Tartsá
tok meg a szombatot, mert az értetek szent (= a ti javatokra), ugyanis a szom
bat nektek adatott és nem ti adattatok a szombatnak.” Billerbeck idézi Mekh 
Ex 31,13-t Simon ben Menaszja rabbitól, de hozzáfűzi: „Ám ez az alapvető 
mondat nem volt általában érvényes, s csak azt akarja kifejezni, hogy a 
szombatot meg lehet törni emberélet mentése kedvéért.” (II. 5.) „...hogy nem 
(az ember) teremtetett a világért, hanem a világ ővégette készült”, Syr. Bar. 
14,17 (t.i. azért tette meg Isten az embert műve helytartójává). — Pausanias, 
Pleistonax fia, azt válaszolta, amikor valaki azt kérdezte, hogy miért tilos ná
latok a régi törvények megszegése: „Mert a törvényeknek kell uralkodnia az 
embereken (férfiakon) és nem az embereknek (férfiak) a törvényeken.” Plu
tarchos, Lakonikus mondások 230F (Pausanias §1). In: Religgesch. Text
buch C. Colpe + K. Berger, NTD Textreihe Band 1. — 17. Az a gondolat még 
távolról sem merült volna föl (a zsidóságnál), hogy a Messiás a szertartás, a 
hagyományos (ceremoniális) törvények ura lenne (Billerbeck: II. 5.). — 18. 
Jeremias: Th. 1.21. — 19. Bár ritkán beszél a teremtő Istenről (10,6; 13,19), 
ez a megállapítás itt igen fontos. — 20. Teológiailag helyes tehát W  + SY 
kéziratok olvasata: ektiszthé (Jeremias: Th. I. 28.) — 21. Ezt viszonylagosí
tanunk kell rögtön. Míg a  J irat szerint a teremtési sorrend ez: 6. napon az 
ember, 7.-en a sabbát „teremtése”, addig a P irat szerint a sorrend fordított. 
— 22. Budde, Sabbath 203. — 23. Sok anyag található E. Lohse cikkében 
TLWNT VII. 1-35 és E. Lohse: Jesu Worte über den Sabbat, ZNW 51 
(1960) Érdekes megfigyelés, hogy a fogság előtti próféták a sabbát ellen 
emelték föl szavukat és együtt utasították el az újhold ünnepével (Ézs 1,13; 
2Kir 4,23; Ám 8,5; Hós 2,13). Ebből következtetett arra Meinhold, hogy a 
sabbát tulajdonképpen a telehold napját, és nem a 7. napot jelentette, s a 
próféták azért támadták volna, mert féltek az égitestek kultusza visszatérté
ről Izráelben. Ezért egyszerű pihenőnappá nyilvánításával próbálja Amósz 
„vallási jellegnélkülinek tekinteni” 8,5. — 25. Valószínűleg ezt támasztja alá 
az a feltevés, amely a sabbát főnevet a sbt igéből származtatja, amelynek je
lentése: munkát abbahagyni, megszakítani, pihenni. — 25a. A manna-cso
da története szerint a sabbátnak már a pusztai vándorlás alatt is szokásnak 
kellett lennie (Ex 16,22-30), sőt a megszentségtelenítése is (Ez 20,20-24; Lev 
26,33 kk.) — 26. Érdekes, ahogy mindkét szöveg vonatkozó névmást hasz
nál: „azért”, t.i. mert Isten a teremtés után pihent (Ex 31,17), ill. mert kihozta 
a népet a szolgaság házából. A. Peters: Komm. zu Luthers Katechismen, 1. 
1990 164 kk.— 27. Helfmeyer: Sabbat, in Thw at I. =  ót 182-205. — 28. Ex 
16,23; 34,21; 35,23; Num 15,32; stb. — 29. A Sabbat című misna-értekezés 
(7,2) 39 munkát sorol föl. Ám az itt kialakult hagyomány inkább hajlik 
kompromisszumokra és kivitelekre. Ezzel szemben a qumráni szerzetesek 
ez előírásokat és a törvényeket, így a szombattörvényt is, radikálisan meg
szigorították. Ha pl. utóbbiak szerint a fuldoklót se szabad kimenteni szom
batnapon, annak ellentmond a rabbinista Joma 8,6, amely szerint „bármifé
le életveszély elnyomja a szombattörvényt.” Mai, modern zsidó magyarázat 
erősen behatárolja a sabbátnapon végzett munkák tiltását: „Tisztán fizikai 
munkát, amely tehát semmi szellemi erőfeszítést vagy a másik ember erőfe
szítésének kihasználását nem igényli, alapvetően megenged a tóratörvény... 
A szombaton nem végezhető munkák tilalmának messzemenően félreértett 
tulajdonsága az, hogy csak az ember teremtő erejére vonatkozik. Azokat az 
erőket kötelezi pihenésre tehát, amelyeket az ÚR páratlan kegyelmi aján
dékként az embernek, és csak neki adott, a világ megteremtésekor.” (Grüne
wald: Die Lehre Israels, 111). — 30. Adógaras, gyógyult leprások paphoz 
küldése, imádsággyakorlat. — 31. Mk 2,23-28; 3,1-6 =  farizaioi; Lk 13,10
17 =  archiszünagósz; Lk 14,1 -6 =  archón kai farizaioi; Jn 5,1-18 =  judaioi; 
Jn 9,1-41 =farizaioi. Kifejezetten Mk 2,23-28, 3,1-t, Lk 14,1-6 és Jn 9,1-40 
említi a farizeusokat név szerint. Nem valószínű azonban, hogy Jn 5,1-18 
„zsidók” megjelölése mögött mások húzódnának meg, akárcsak Lk 13,10- 
17 zsinagógavezetője mögött. — 31a. Elég csak a farizeusokra mint a Jeru
zsálemből jö tt hivatalos vizsgáló küldöttség tagjaira utalnunk (Mk 3,22;
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7,1), és J. Maier alapos kutatása eredményeire: Jesus von Nazareth in der 
talmudischen Überlieferung, 1978. — 32. Ahogy a farizeusok a tanításukat 
szerették Mózestől eredeztetni, ugyanúgy a saját mozgalmukat is. — 33. 
„Amikor a zsidóság formálódni kezdett és tudatosította a maga helyzetét a 
perzsa világbirodalom felbomlása után kialakult hellenista világban, egy 
görög kifejezéssel mutatta be magát: ’a nép bölcsessége’ (Dt 4,6: "Bizony 
bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet„). A zsidóság bámulói számára ez 
volt a ’bölcsesség kultusza’ — hiszen tulajdonképpen így kellene a ’filozófi
át’ fordítani. Az ellenségek számára pedig ’ateizmus’ volt az, ami egyszerűen 
az érem másik oldala. Ezt az igényt a környező világ elismerte.” Morton 
Smith: Palestinian Judaism in the First Century. In: Israel; its Role in Civili
sation, 1956, 67-81. — 34. Kérdés, hogy nem ugyanígy értendő-e Jézus 
mondata a törvényről Mt 5,17-ben? Bár Jézus ott pléroó-t és nem tereót 
vagy poiein-t használ és egész mondata az élthon-igék közé tartozik, azon
ban egész igehirdetésének vonalvezetése (duktusza) a gyakorlatra (l. Hegyi 
Beszéd vége!) céloz. U. Luz: Mt. Komm. in EKK 1/1,228-244. — 35. Csak
nem kortársa volt Jézusnak, valószínűleg Kr.e. 50-ben született Babilonban, 
onnan vándorolt be és Kr.u. 10-ben halt meg. Főleg az „aranyszabály” és a 
„prosbul” atyjaként tartja őt számon a zsidó hagyomány. — 36. Talmud, 
Sabbat 31a. — 37. J. Neusner: Judentum in frühchristlicher Zeit, 1988, 69- 
98. — 38. u.o. 73. „H. ténylegesen megváltoztatta a törvényt, hogy az aktuá
lis szükségletekhez szabja.” — 39. A szombatok alatti adósságbehajtást biz
tosította a „kisembernek”. A szó a görög pros bul =  a törvényszék előtt hel
lenizált alakja. — 39a. A „történeti Hillél” kiásása a nagyon gazdag hagyo
mányanyagból még csak a kezdeteknél tart. Tény az, hogy a templom le
rombolása után keletkezett nagy zűrzavarban a jamniai iskola mindent 
megtett, hogy a széteséstől fenyegetett zsidóságnak új szellemi vezetőket ta
láljon. Johanan ben Cakkáj, majd később Akiba, Simon ben Jochaj, Juda
ha-Nassi rabbik Hillélre való hivatkozásukkal részben olyan mítoszt terem
tettek, amely erősen elfeledte Hillél valóságos alakját. Ugyanakkor így lett a 
nagy tanító az erények példaképe, a mindig találóan érvelő mester. Tanító 
és példakép, mint ilyen, nemcsak maga élte túl korát, de a templom lerom
bolása és a vesztett háború miatt elbizonytalanodott zsidóknak is segített 
öntudatuk folytatólagos megtartásában. J. Neusner, 69-98. — 40. Hillél 
csak megerősítette a deuteronómiumi hagyományt, amely nemcsak „tör
vényekről, rendelkezésekről és szabályokról” beszélt, hanem még a sokszor 
egymással össze nem függő parancsokat is a Jahve tórája” névvel illette. 
G.v. Rad: ThAT I. 213. — 41. Idézet J. Neusnernél, 85-86. — 41a. Juvenal 
Sat 14,105k. Tacitus Hist. 5,2-4 már mint a zsidóság egyik legfontosabb je
lét, sajátosságát idézik. Utóbbi gúnyolódik afelett, hogy a zsidók életük egy 
hetedét „Saturnus tiszteletével” vesztegetik el és lustálkodnak. — 42. Csi
náljatok kerítést a törvény köré! (Abboth 1,1-3). — 42a. „A sabbát és a kö
rülmetélkedés megelőzte a törvényt” (Rabbinátus). — 43 44. Sabbath 2,7.
— 44a. Midr. En. En. 5,16; 12,1. — 45. „A misvah Isten akaratát és autori
tását kifejező egyik szó és parancsát vagy rendelését jelenti. Ezért az ÓT- 
ban az Isten és ember közötti viszony megértéséhez a legfontosabb kifeje
zés. Igei formája — siw áh —  jelentése: megrendelni, megparancsolni, meg
hatalmazni. Megjelöli a cselekvést, de a következményeit is. Jelenti tehát a 
megparancsoltat, a rendelést; a meghatalmazott felől nézve azonban a köte
lességet, elkötelezést.” (Levine, misvah in: Th IV. 1085-86). — 46. A héber 
halaka =  életfolytatás, járás szóból. A rabbinista teológia korábbról átvett 
terminusz technikusza a kötelező vallási előírások gyűjteménye. — 47. A 
halacha itt is differenciáltabb volt, mint a rabbinista misna. Ezt bizonyítják 
a qumráni iratok, de főleg a Damaszkuszi Irat. Innen derül most nagyobb 
fény Hillél és Sammai különbözőségére is és a samariak halachájára. (K.H. 
Rengstorf: halacha, in: Bibl.-hist. Handwörterbuch II. 626-27). — 48. „Meg 
kell jól gondolnunk, hogy mi keveset tudunk tulajdonképpen arról, hogy a 
korai keresztyénség mely részei ragaszkodtak a sabbáthoz és melyek nem. 
A szombat kérdése u.i. még Jánosnál is lényeges szerepet játszik, 5,9.16; 
9,14 és, ahogy J.L. Martyn szépen kimutatta, elhatárolja a  jánosi gyülekezet 
a Jézussal szimpatizáló zsidóktól, sőt talán egy erősebben judaizáló gyüleke
zettől, 8,30-32.” (E. Schweizer, Gesetz und Enthusiasmus bei Matthäus in: 
Bediträge z. Theol. des NT, Zürich 1970, 49-70). — 49. „A vallás- és a jog
történetbe páratlanul áll ez a két, szombatról szóló traktátus, hiszen a máso
dik azt tanítja, hogy hogyan lehet azt kijátszani, amit az első megkövetelt.” 
Carl Schneider, Geistesgesch. des antiken Christentums, München 1954, I. 
22. — 50. Nem csoda, ha az írásmagyarázat MK 2,23-28 perikópájából is 
minden nehézség nélkül kihámozhatja a Mk evangéliumát olvasó gyüleke
zet gondját-problémáját, amely a szombattörvény tartása vagy elutasítása 
miatt támadt. Mi sem természetesebb, hogy olyan mondatot, mint a 28.v., 
aligha tudunk Jézus szájában elképzelni. A gyülekezetében viszont igen, 
amely a szombat urává teszi ezzel a legnagyobb tekintélyt, az ő saját Urát. — 
51. Gnilka, 280kk. — 52. „Egy sor jézusi igéből összeállított kompozíció” 
(Grundmann: Komm. 145). „A 15.v. jézusi logion szándékát tekintve az 1-8 
és 9-13 is Jézusra vezethető vissza” (Braun: Radikalismus II. 62, v.ö. Gnilka: 
Mk. Komm. 286). — 53. 13 bűnt tartalmaz a lista, amely egyedülálló az 
evangéliumokban (v.ö. Mt 15,18k). Gnilka: Komm. 285. — 54. Gnilka: 286.
— 55. M. Grant: Jesus, 153-154. — 56. Rengstorf, 626-627. — 5 7 . "Jézus 
nem gondol az írás és a törvény hatályon kívülre helyezésére... ám az Isten
nek az akarata olyan közvetlenül áll előtte, hogy még a törvény betűjét is

ezen méri le...” Bornkamm, Jesus 91. A sabbát akármiféle megváltoztatását 
szigorúan megtiltotta a hagyomány. Mechiltha Ex 31,15-höz. — 59 Gnilka, 
Komm. 286. — 59a. „Szándékos szombatsértéssel érnek föl Jézus szavai. 
Következésképpen történetileg ezért valószínű, hogy a farizeusok döntése a 
halál felől Mk 3,6-ban a szombattörvénnyel kapcsolatos.” E. Otto— T. 
Schramm: Fest und Freude. Stuttgart, 1977, 83. „Mk 6,3 Jézus elvettetésé
nek okát adja meg.” L. Goppelt: Theol. des NT I. Göttingen 1975,57. — 60. 
„(Jézus) alkalmasint nem tért el lényegében az OT-i törvénytől, hanem a ko
rabeli, farizeusi gyakorlattól és szóbeli hagyománytól, amelyet néha téves
nek tartott.” (Grant, Jesus, 155). Ezt az óvatoskodást megcáfolja Mk 2,23- 
28! Mit kezdene Grant Wellhausen véleményével, amelyet Mk 10,12-höz tt: 
„Formálisan érvénytelennek jelent ki Jézus egy mózesi törvényt! (Mt-Kom
mentar Mt 5,32-höz.) — 61. K. Herbst: Was wollte Jesus selbst? Düsseldorf, 
1979 1.39+249. — 62. G. v. Rad „az egész P irat legfeltűnőbb és legmeré
szebb bizonyságtételének nevezi ezt. (Komm. 48) — 64. Ezért téves monda
tok az ilyenek: „nem a törvény, a szombat áll az első helyen, hanem az em
ber. Az ember a teremtés célja. Minden, még a szombat is érte van, neki van 
alárendelve...” Dóka: Mt-Komm. 78. — Ez a mi logionunk antropocentrikus 
félreértése. — 64a. „Hogy Isten megszűnik a teremtéstől és az azt követő pi
henése nyilván önálló ügy, amely önmagáért beszél és így is kell elgondol
kozni rajta.” G. v. Rad: Theol. I. 161. Jegyzet. — 65. P a br’ ige használatá köt 
össze semmiféle képszerű elképzelést. Az ige nem is akar valami leírható 
cselekedetet megjelölni, hanem egyszerűen azt fejezi ki, hogy Isten parancsa 
által valami minden feltétel nélküli új állt elő, ami korábban nem létezett, 
most pedig minden további beleavatkozás nélkül keletkezett. „Ő parancsolt, 
s előálltak ők.” (Zsolt  147,8). — 66. A P irat, mint elbeszélő mű, igen szűk
szavú. Ahol azonban egy-egy elbeszélés közvetve vagy közvetlenül, törvény
es előírásokba torkollik, ott lényegesen „felduzzad a stílus”. Pl. a szombat 
(Gen 1,1-2,4a)... megokolásánál ez az eset.” (O. Eissfeldt: Einleitung i.d. AT, 
Tübingen 1956, 245). — 67. G. v. Rad: Komm. 38-39. — 68. F.J. Helfmeyer: 
Klh, in ThWAT IV. 168. — 69. G. v. Rad, Komm. 49. — 70. „Absolutus, fi
nitus est” (Gesenius, 441) kulláh, káláh. — 71. Igen kérdéses kijelentés, 
hogy „Istennek nem szabad a befejezett művébe belenyúlni, nehogy a létre
hozott rendet újra megzavarja.” (C. Westermann: Schöpfung. Die Natur
wiss. fragt — was dei B ib e l antwortet 1971 és 1983, 98. v.ö. Schöpfung, in: 
Themen d. Theol. Bd. 12. 93-95. — 72. H. O. Steck: Der Schöpfungsbericht 
der Priesterschrift (FRLANT 1981,2 115,186kk.) — 73. „Quievit a labore” 
Gesenius: Lexicon manuale Lipsiae, 1847, 898. — 74. E Jenni, Die theol. 
Begründung des Sabbatgebotes im AT, in: Theol. Studien 46, 1951, 28. — 
75. „Gen. 2,1-3-ban a teremtés teloszaként a munkamegszakítás jelenik 
meg.” H. Gese: Zur biblisch. Theol. 70. — 76. „A világ teremtésével nem va
lami örökké változatlan, hanem éppen feszültségekkel teljes adatott, amely
ben a világ története zajlik. A világ teremtésében már a végének a lehetősége 
is benne van.” C. Westermann: Anfang und Ende in d. Bibel, Stuttgart 1969, 
17. — 77. tób =  bonus, pulcher, suavis, hilaris, laetus, de: utilis, aptus, salu
ber, magnus, largus, honestus, rectus is. Gesenius, 351 kk. — 77a. H.O. 
Steck, 187. — 78. Origenes (Contra Celsum VIII, 22), Augusztinusz (In Jo
ann. 20,2). — 79. Luther, WA 6,248.33. — 80. G. v. Rad: Die bibl. Schöpf. 
Gesch. 34. — 81. D. Bonhoeffer: Schöpfung und Fall, 15, München 1958.
— 82. G. v. Rad: Die bibl. Schöpf. Geschl, 34. — 82a. Bauerfeind: Katapau
sis, in: ThW NT III(628-30. — 83. Scharbert, brk in TLWAT I. 808-841. — 
84. H. Gese, Das Gesetz, in: Zur biblischen Theol. Tübingen 198 3, 55-84.
— 85. Kár lenne ezt a modernkori ünnepnap-igazolási kísérletet ide bele
erőltetni, ahogy az szószékeinken is gyakran megtörténik. „Az ünnepnap a 
napi fáradozástól és gondtól ugyanúgy mentes, akár csak a rituális áldozat
tól és kultikus ünnepléstől; Isten a maga számára tartotta föl azt.” A. Peters: 
Komm. 165.— 86. Scharbert, 827. — 87 . K. Goldammer: Die Formenwelt 
des Religiösen, 1960, 53. — 89. Ringgren, kds, in: ThWAT VI. 1179-1204, 
1184. — 90. G. v. Rad: Gen.-Komm. 49. — 91. „Sanctum vit (Deus) v.c. sab
batum Gen 2,3”. Gesenius, 808. — 92. Konrnfeld, kds in: ThWAT VI. 1185.
— 93. G. v. Rad: Gen.-Komm. 48. — 94. Persze a P irat se gondolja a Mózes 
előtti emberiséget teljesen vallási normák nélkülinek. Szerinte már ott is ér
vényes a három alapvető vallásos elkötelezettség: a sabbát megtartása (Gen 
1,1 -2,4a), a vérivás kerülése, az emberi élet tisztelete (Gen 9,1 -7), valamint a 
körülmetélés gyakorlata (Gen 17). — 94a. Ex 31,12-17 0 . Eissfeldt: Einlei
tung in das AT. 1956, 220. — 95. C. Westermann: Verlorener Sonttag? 20.
— 96. Ringgren, kds, 1189. — 97. Gese: Das Gesetz, 79-80. — 98. G. v. Rad 
ThAT, 161. — 99. Scharbert, brk 827. — 100. C. Westermann: Schöpfung, 
98-99. — 100a. Th. Harnack: Katechetik u. Erklärung des Kl. Katechismus 
Dr. M. Luthers, Erlangen 1882, 73. old. — 101. Luther: Prédikáció Gen 2- 
röl (1527) WA 24, 61, 14. — 102. Luther: Prédikáció Gen 2-ről (1523. ápr. 
19.) n.u. — 103. A XVI. szd-ban írta Alkabez Salomo híres „Szombati éne
két”: Jö jj, barátom, a menyasszony elé, hadd fogadjuk a sabbátot. / Fel, raj
ta, a nyugalom felé haladjunk! / hiszen számunkra az áldás forrása ő. / Kez
dettől, ősidőktől erre választatott ki / a teremtés vége, melyet a kezdet magá
ba zárt. /... Perez törzséből érkezik a Messiásunk, / általa lesz teljes az örö
münk. — Közli: R.R. Geis, Vom unbekannten Judentum, Freiburg 1961, 
30-31. — 104. Gnilka, J.: Jesus von Nazareth, Botschaft u. Geschichte in: 
Herders ThKzNT Suppl. 3. 1990, 214kk. — v.ö. J. Becker, in: ThLZtg. 117 
(1992) 122-124 (könyvismertetés).



Emlékezés Kornya Mihályra 
a nagy parasztapostol halálának 75. évfordulója 

alkalmából
(1844. II. 22. —1917. I. 3.)

„E m lékezzetek m e g  a ti elöljáróitokról, ak ik  szó 
lo ttá k  n é k te k  az Isten  beszédét, és fi gyelm ezvén  
az ő  éle tök végére, kö v e ssé te k  h itöket. J é zu s  K risz
tus tegnap és m a és ö rö kké  ugyanaz.”

(Z sidók  13:7-8)

K ornya M ihály, az ú ttö rő  m isszióm unkás N agy
szalontán  született 1844. feb ruár 22-én  és B ihar
diószegen fejezte be földi pályafu tását 1917. jan u á r 
3-án. G yulán baptizált M eyer H enrik  —  1 8 4 2 -  
1919 —  által 1875. augusztus 26-án. N agyszalon
tán  1877. novem ber 11-én avatják diakónussá, 
m ajd  négy év m úlva 1881. jún ius 8-án p resb iterré , 
vagy ahogy M eyer feljegyezte „M itältes te r”-ré (tá rs
vénné). Az Alföld és E rdély  terü le tén  elért páratlan  
e redm ényeiért E urópa legnagyobb laikus m unkásai 
közt ta rtja  szám on a bap tis ta  közösség népes csa
ládja. Az ige tan ítása  szerin t em lékezünk rá, m int 
ú ttö rő  elöljárónkra, rá  figyelünk és szeretnénk  kö
vetni is hitét.

H alála 75. éves évfordulója alkalm ával többféle
k éppen  és több helyen em lékezünk m eg róla. A 
MBE T örténelm i Bizottsága m ég 1992. februári 
ren d es ülésén. Az Alföld egyrészét is m agába ölelő 
erdélyi m agyar bap tisták  a „Szeretet” cím ű lapjuk
ban  em lékeznek rá  m éltóképpen.

„Isten a múlt század utolsó negyedében egy prófé
tát támasztott, akit a csonkatornyú 'hajdúfészek
ből” Nagyszalontáról küldött el, hogy Erdélyben és 
Magyarországon emberek ezreit ébressze fel a bűn 
álmából. Népünkből támasztotta őt Isten és szol
gasorsból hívta el, hogy a korabeli egyszerű nép 
szívéhez tudjon szólni... M ég élete hajlott szakaszá
ban is 20 körzeti állomást kezelt. Csaknem szünet 
nélkül utazott, gyalog, jobb esetben szekéren. E  
szerény módon és oly sokszor megalázott férfiú úgy 
dolgozott, mint aki sohase fárad el az Isten országa 
munkájában...

K ornya M ihály élete folyásának körülm ényeit 
K irner A. B ertalan (1884-1973.) tö rténész k u ta tta  
fel pára tlan  szorgalom m al és hallatlan áldozatok 
árán. Az ő ku ta tása  eredm énye a forrásanyagul 
szolgáló „Kornya krónika”,2 am iből m egtudjuk, 
hogy K ornya M ihály p arasz t szárm azású, fiatalabb 
k o rában  Rozván G yörgy földbirtokos urasági ko
csisa volt. Alig 22 éves ko ráb an  kis házat ve tt m eg
takaríto tt pénzéből a nagyszalontai „vinkert”-hez 
közel, a G yepsor 366. szám  alatt. Az épü letben  öt 
helyiségből a legnagyobbat (gabonást), am elynek 
külön b e já ra ta  volt, istentiszteletek  ta rtá sá ra  is 
használták. Ebbe a házba  hozta feleségül m ég ez

évben (1866) a falubeli Pataki Zsigó M áriát, aki 
akkor 18 éves volt.

K ornya nem  volt gazdag em ber, jó  beosztással 
élt, és példás szorgalm a m iatt jó  gazda h írében  állt. 
H arm ad o san  fö ldet b ére lt és nagyszalontai szokás 
szerin t se rtéseke t tarto tt, lovakat, ökröket nevelt, 
így gazdálkodott.3

K irner A. B ertalan4 rokonsági fokot is p róbál bi
zonyítani K ornya és a szin tén  nagyszalontai szüle
tésű  A rany  János (1817-1882.) között, hisz m indkét 
név gyakori a nagyszalontai reform átus egyház 
anyakönyvében. Kiss László ku tató  azonban  m ár 
csak arról szól, hogy A rany Ján o s Rozvány G yörgy 
b ará tja  volt, akinek K ornya M ihály pedig  parádés 
kocsisa.

„Bizonyára többször megkocsikáztatta a nagy köl
tőt amikor gazdájával Rozvány Györggyel együtt 
tették meg útjukat. A  két jeles ember társasága jó 
tékony hatással volt Kornya Mihályra. Útjuk elvált 
— Aranyé és Kornyáé — más irányba vezetett. 
Mindketten a Szentírás szellemében indultak el 
megfutni nemes útjukat, és csúcsra is értek.76

I. K ornya M ihály  m eg térése  a Biblia o lvasása és 
tanulm ányozása folytán történt. R ottm ayer János 
(1818-1901.) m u nkatársa  N ovák A ntal (1828- 
1877) budapesti szabó m este r a B ibliatársulat kol
po rtő re  az A lföldre ho rd ja  m ázsaszám ra a Bibliákat. 
1875-ben  le is költözik G yom ára, hogy alkalm a le
gyen az árusítás m ellett bibliaórák ta rtá sá ra  is. M ég 
1874. őszén találkozik K ornya Tóth M ihály (1836- 
1931) nagyszalontai polgárral, aki m eghívja Lajos 
Ján o s puskam űves házába bibliaórára, am it a G yo
m áról jö tt  N ovák A ntal tarto tt. Ő is vásáro lt Bibliát, 
am it szorgalm asan olvasott, Lajos Ján o s a házigaz
da  az éle tében  tö rtén t változás u tán  m ég a rra  is 
kész lett volna, hogy eladja házát és annak  árán  
Bécsbe megy, hogy o tt bem erítkezzen.6 Ez K ornyá
ra  is hatott. A m ikor m egtudta, hogy B udapesten  
van m ár olyan b ap tista  p réd iká to r (M eyer Henrik) 
aki a bem erítést is végrehajtja, elhatározta, hogy ő 
m aga m egy el B udapestre, hogy M eyer H enriket 
meghívja.

M eyer m eglepődött K ornya és a kis csoport b ib 
liaism eretén, am ikor kihallgatta őket. V ágya ezután 
bete ljesedett, m ert nyolcad m agával 1875. augusz
tus 26-án  G yulánál a F eh ér-K ö rö sb e  bem eríti őket 
M eyer H enrik. N év  szerint: K ornya M ihályt és fe
leségét, Lajos Ján o st és feleségét a fiát és leányát, 
B ordásnét és annak  lányát K issnét.8 Feljegyzések 
szerin t ezután m ég 17-szer o lvasta el a teljes Bibliát 
élete végéig. Volt am ikor acatolás közben a búza
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m ezőn amíg m ások  pihentek, ő  az Igét tanu l
m ányozta.

Ezt a helyet a G yula m elletti F e h é r-K ö rö s  p a r t
já n  a M agyarországi és Erdélyi M agyar Baptisták 
Történelm i Bizottsága felkereste és em lékhellyé 
te tte  1992. jún ius 16-án.9

H ázasságukat Isten  hét gyerm ekkel ajándékozta  
meg, akik közül egy volt fiú —  M ihály —  és az is 
m eghalt 1914. szep tem ber 17-én a szerbiai fronton. 
Felesége vele együtt baptizált m ég 1875-ben. G yer
m ekei is követték  szüleiket a h itéletben, akiket m ár 
ő baptizált. De a hat lányból hárm at m ég életében 
ravatalozott fel, m int férjezett asszonyokat.10 Saj
nos első feleségét is ko rán  elvesztette, 1890. m ájus 
6-án 43 éves korában.

A  nagy család  m iatt m ég abban  az évben ú jra 
m egnősül és feleségül veszi D erecskérő l özv. T a
kácsné sz. T óth  M áté Z suzsannát, akit kilenc évvel 
k o rábban  szintén ő m eríte tt alá. Leányai közül k e t
tő t M eyerék nevelték  B udapesten, akik jó l m eg ta
nulták a ném et nyelvet és nagy segítségére voltak 
apjuknak, énekek és trak tá tu sok  fo rd ításáb an .11

II. K o rn y a  M ih á ly  a z  ú ttö r ő  m is s z ió m u n k á s

B em erítkezése u tán  előbb a nagyszalontai gyü
lekezetben  te tt bizonyságot U ráról, ahol szívesen 
hallgatták. E nnek  köszönhető , hogy a bem erítkezé
sek gyors egym ás u tán  következtek, am it ekkor 
m ég m ind  M eyer Flenrik végzett. V olt am ikor ja 
nuári zim ankós h idegben  is (1876.) kint a szab ad 
b an ,12 tóban, folyóban, vagy felduzzasztott p a tak 
ban végzett. E rre  alkalm as bem erítő  m edencék 
csak a századfordulótól épültek  a nagyobb im ahá
zakkal együtt. A  sű rű  felvétel és bem erítkezésekre 
való h ívásokból M eyer m egállapította, hogy

„a kevésbé művelt, tanulatlan, igénytelen külsejű  
ember, az írástudatlan, olvasni alig tudó Kornya Mi
hály Isten kiválasztott eszköze, amit a m issziótör
ténet igazol.”12

E zért elhatározta, hogy K ornya M ihályt és T óth  
M ihályt d iakónussá avatja, 1877. novem ber 11-én. 
N em  könnyű m egállapítani, hogy ekkor m it érte tt 
M eyer a diakónusi és a presbiteri, vagy ahogy ő 
nevezte —  „M itältester” (társvén) funkcióján. Talán 
abban  van különbség, hogy a d iakónus igét h ird e t
hetett, evangélizált, de ahhoz, hogy a sák ram en tu 
m okat is kiszolgálhassa (bem erítés, úrvacsora) m ég
egyszer avatta  T ó th  M ihállyal és Balogh Lászlóval 
együtt 1881. jún ius 6-án .12 Azzal a m egjegyzéssel, 
hogy „legyenek bem erítők...”

Je les alkalom  volt azonban  az első avatás, am e
lyen neves szem élyiségek vettek  részt. S hogy Kor
nya az első  avatást követően  nem  szolgáltatott ki 
sákram entum okat az csak nagy szerénységére vall. 
A  d iakónussá  avatásán  1877-ben  (novem ber 11- 
én) részt vett Fritz O ncken, aki m ár m ásodszor já r t 
hazánkban, s éppen B udapesten  szolgált M eyer 
vendégekén t m ár 6 hete  az év szep tem ber 21-től,

s m ost M eyer h ívására  N agyszalontára  is leu ta
zik,13 hogy közrem űködjön az első  m agyarországi 
avatási ünnepélyen” —  írja M eyer. A  kézrátételnél 
ugyanakkor je len  volt K olozsvárról R ottm ayer J á 
nos is M eyer H enrik m elle tt.14

K ornya e nevezetes felavatás u tán  az ország leg
je len tő seb b  m isszióm unkása lett. A zt m ár m egta
nu lta  M eyer H enriktől, hogy m iképpen  kell Igét h ir
detni. A zt is tud ta , hogyan zajlik le egy tagfelvétel 
és m iként kell végezni egy bem erítést, de arra, aho
gyan a legnagyobb fe ladato t kell elvégezni, a Szent
lélek tan íto tta  meg.

„Krisztus követőjévé tenni az embereket, újabb he
lyeken meggyújtani az evangélium világosságát, da
colni tekintetes urakkal, csendőrökkel, papokkal és 
meggyőzni őket szilárdsággal, szeretettel és türe
lemmel: ez ugartörő m unka.”15

E nnek  leg tökéletesebb  m űvelője az alföldi és az 
erdélyi falvakban, m ég a rom ánság  között is — 
K ornya Mihály. Akiről azt is el kell m ondani, hogy 
m unkájához k izárólagosan és egyedül a Szentírás 
volt segítségül, ami irányt m u ta to tt m issziós tevé
kenységéhez.

E lső missziós m unkájára 1878. pünkösdjén indult 
el Balogh László sógorával, akit később  1881-ben 
együtt avattak vénné, illetve presbiterré. Céljuk a köz
vetlen közelükben lévő falvak voltak, am ikor kb. 120 
km -es u ta t te ttek  meg. Ez alkalom m al ú tjuknak  első 
állom ása B iharugra volt, ahol az akadályoztatás el
lenére is eredm ényesnek tarto tták  tevékenységüket.

Ez időben  N agyszalontán  is gyorsan te rjed  az 
evangélium  üzenete. 1876-ban  m ég 21 tagja van 
a gyülekezetnek, ami ké t év m úlva 47-re em elkedik. 
E dd ig  a bem erítkezéseket kizárólag M eyer H enrik  
végezte, amivel igen m egsokasodo tt a m unkája. 
K ornyát azonban m ert jó  evangélistának tarto tta , 
több  alkalom m al m agával vitte m issziós útjaira, pl. 
1879-ben  T em esvárra, 1881-ben D erecskére, ahol 

jún ius elején m ég ő ta rto tta  m eg a bem erítést, hogy 
vegye át m ódszereit. E kkoriban azonban  M eyer so 
kat be tegeskede tt és elhatározta, hogy K ornyát és 
T ó tho t vénné avatja fel, am it az év jún ius 6-án  vé
gezték el.16 M eyer erre az am erikai ném et bap tisták  
lapja a „S endbote” is inspirálta, vegyen m aga mellé 
segítséget.

E rre  az időre K ornya m ár belevetette  m agát a 
m isszióm unkába. E lső bem erítésé t a m ásodik  ava
tá sa  u tán  1881-ben  F ekete tó t községben végezte 
az év jún ius 9-én. M unkaterü le tének  m agva Bihar 
megye, de ő kezd  m issziót A rad, Békés, H ajdú, 
m ajd  Szilágy m egyében. K özben eljut P est m egyébe 
is. B iharban sok rom ánnal találkozott, ak ikért m eg
tanu lt rom ánul, aránylag  jó l beszélte  nyelvüket. 
M egtértjeinek is jó  része a rom án nem zetiségiekből 
regrutálódott, de beszélt nyelvénél, szónoki k ép es
ségénél is jo b b an  vonzott egyénisége. Az akkor 
annyira elnyom ott, lenézett rom án nép  —  amely 
az ortodox iá tól kü lönben  sem  sok evangélium ot ka
pott, jó  talaja volt az általa h irde te tt K risztusról szó
ló igéknek, a m eg térést h irdető  evangélium nak.
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Az em lített m egyéket szám ítva is félországnyi 
volt az a szám talan  község, am ely hozzá tartozott. 
Szolgált K olozsváron és környékén, ritkábban  Pest 
m egyében, s élete alkonyán a hepehupás Szilágy
ságban. P est m egyében először 1883-ban Szadán, 
Pesten, D abon, Ő rszentm iklóson h irdete tt igét. E l
ju to tt a K iskunságra is. Pl. 1911-ben Soltvadkerten  
népes fehérruhás csoportban  ő m eríti be feleségem  
akkor 15 éves édesany já t V ata  Terézt, aki akkor 
szüleivel és családjával a körzet egyik állom ásán 
P irtón lakott. Dr. T óth  Jó zse f a R ákoscsabai G yü
lekezet —  am elynek 1 9 7 6 -1 9 8 7-ig lelk ipásztora 
voltam  —  egyik elöljárója fogalm azványa szerint 
ebben  a gyülekezetben is Lajos Jánost és őt tisz
telik alapítójuknak.

K ornya szám ára a szem élyes lelkigondozás a m ár 
m egnyert em berek m egtartása  és a gyülekezeti élet 
folyam atos zavartalanságának  biztosítása több  gon
dot okozott, m int a lelkek m egnyerése, azaz az 
evangelizálás. Azt azonban m indig igyekezett m eg
tenni, am ire képességei alapján vállalkozhatott. Bá
tor em ber volt és fáradhatatlanu l dolgozott. Szem 
benézett a problém ákkal. H a kellett, nap i 50 km-t 
is gyalogolt, hogy este egy kijelölt gyülekezetben 
szolgáljon. „G ondoltam , átlépek  hozzátok egy ki
csit...” m ond ta  egy ilyen esetben.

III. K o rn y a  M ih á ly  a n é p s z e r ű  p a r a s z ta p o s to l

K ornya M ihályt egyform án elism erik a hazai és 
külföldi történetírók. Dr. U dvarnoki Béla (1897- 
1992) „M eyer kitűnő laikus m unk atá rsán ak ” nevezi 
K ornyát.17 C sopják  A ttila „csodálatos em ber”-nek 
m utatja  be m éltán, hisz alig já r t  iskolába, írni, ol
vasni jó fo rm án  a Biblián tanult. O lyan szónoki k é 
pességrő l te tt bizonyságot, am inőt a tanu lt lelké
szek is m egkívánnak, illetve irigyelhetnének. Em el
le tt bátor, buzgó, szorgalm as, m inden akadályokon 
á ttö rő  férfiúnak bizonyult.

„Ez a magas, nyúlánk termetű, sovány ember foly
ton járt faluból városba, városból faluba és minde
nütt szívekbe ható szavakkal hirdette az evangéli
umot. Sűrű és gyakori megtérés támadt működése 
nyomán. Komoly ember volt, de gazdag humorral 
rendelkezett. S  míg némely szavai sírásra fakasz
tották hallgatóit, más szavai jóízűen megnevettették 
őket.”18

K irner A. B ertalan „Kornya krónikája” című köny
vében  m uta tja  be, hogy tényleg Isten  által elhívott 
szolgája volt az evangélium  ügyének, 2T im ótheus 
1,9 szerint. A  nagyszalontai gyülekezet „m isszioná
rius”-ként ta rto tta  szám on.19 A  „M issz io n áriu s”-i 
cím azért illik rá  jo b b an  m int m ásra, m ert ő töretlen  
ú ton járt. Az ő préd ikáció ira nem  várt szervezett 
gyülekezet, inkább tám adás és nehézség, ellenség, 
hogy gátolja őt. N em  várt rá  te lt im aház szószékkel, 
padokkal, tagokkal, énekkarral, szekérrel, ebéddel, 
vacsorával, p ihenő szállással, sem  faluban, sem  v á 
rosban. N eki m agának kellett bevinni az evangéli

um i igazságot. H iszen nem  ism erték, előtte nem  já rt 
oda senki. N em  ism erték  a baptizm ust. H a igen, 
az sem  volt jobb , m ert akadályokat építgettek  el
lene, vagy ütleget g y ű jtö ttek  a szám ára , ese tleg  
g yú jto tt csóvát d o b ta k  a ház ereszére. C sak  re n d 
kívüli bölcsessége, parasz ti furfangja m en tette  meg 
nehéz helyzetekben.

B iharban fe lkeresett egy falut, de nem  kedvezett 
a szerencse, nem  kapo tt helyet és alkalm at a bi
zonyságtevésre. K énytelen  volt tovább indulni. 
M ajd  v isszafordult és a kerteken  át bem en t az 
egyik portára , ahol a háziasszonyt o tthon  találta. 
Az m egengedte —  k érésére  — hogy az udvaron  
körülnézzen. M ajd egy kisasztalt, terítőt kért, leál
líto tta  az udvar közepén, rá te tte  a Bibliáját, kinyi
to tta  a nagykaput. Ez a különös eljárás te tsze tt a 
háziasszonynak, s figyelte, hogy K ornya m iért csi
nálja ezt? Azt m ondta:

„Mert a Biblia elvégzi a maga dolgát és hívogatni 
fog."

És tényleg, az em berek  azután  jönnek-m ennek, 
a nyitott kapun  benéznek. A gyerm ekek érdek lőd 
nek, az asztalon levő Bibliát csodálják, anyjukkal, 
vagy apjukkal visszajönnek, tűnődnek. S am ikor az 
asztalnál m ár vagy 10-15-en összegyűlnek, K ornya 
odam egy, köszönti őket, azonnal b izonyságot tesz 
m egtérésérő l és új életéről, m ajd  m egkérdi:

„Eljönnének-e estére, ha ő  itt maradna és beszélne 
a Bibliáról?”

És este a nagyszoba m egtelt hallgatókkal, s ha
m arosan  baptista  gyülekezet alakult a községben.2

K ornya azt az em bert, aki egyszer a gyülekezetbe 
eljött és érdek lődö tt az Isten  dolgai iránt, nem  
hagyta  m agára, hanem  segítette az Isten  közelsé
géhez való ju tásban . G ond jaiba vette, fon tosnak  
ta rto tta  őket. H a akárm ilyen szegény, elhagyatott, 
rongyos cigány, vagy m unkanélküli volt, ő felkarol
ta, fö lkereste bárm ilyen sáros fa luban  is lakott. 
M egfelelt vendégszeretetre  a cigány ebédje, vagy 
a rom án asszony m áléja.

E zért is volt népszerű . A rra az időre, am elyre 
jelezte, vagy m egérezte, hogy m ennie kell, m indig 
odaérkezett, m ég ha  a példaszó szerin t —  kutyát 
is k á r kiverni —  idő következett be. K ornyát olyan 
belső  indulat, tűz hevítette, amit csak a Krisztus 
közelében forgolódó lelkek érezhetnek. Ezt az erőt, 
ezt a tüzet nem  lehete tt pénzen  m egvenni, tan fo 
lyam on elsajátítani, m ég a teológiákon se m egta
nulni, ezt csak K risztustól lehet kapni, M ent sokat 
bíró fá rad t ké t lábával gyalog —  dom bra fel sok
szor m eggörnyedve, kezeivel té rdére  nehezedve. — 
A  velejárók csak „kocogtak” m ellette egyik jo b b  a 
m ásik  balfelől.

P rédikációi egyszerűek és rövidek voltak. Benne 
bőséges hason latta l példákkal színezve. Így azok 
nem  voltak egyszer liberálisak, m áskor ortodoxok, 
pietisták, vagy neológok, hanem  állandóan bibliku
san alkalm iak és krisztusiak. Beszédei, prédikációi
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nem  a töm eg hangulatából táplálkoztak, s nem  
nyújto tta  azokat, m ég h a  a töm egnek ez te tsze tt is. 
Az em bereket folyam atosan K risztus evangélium á
ra  figyelm eztette, hozzávaló közeledésre, és Krisz
tushoz való hason lóságra  serk en te tte .20

Rendkívüli volt a rög tönzésben  és a helyzet
felism erésben. Egyszer többek  között bem erítés 
volt 1893-ban  Kisházán. M ár éppen a vízparton 
vannak, nagy az öröm , készítik a szokásos öltöző 
sátrakat, am ikor váratlanul egy fejszés em ber li
hegve érkezik. S fehérruhások  közt van  ugyanis a 
felesége, aki régóta vágyik erre az alkalom ra, de a 
durva rom án férfi a szándékért is ü tö tte-verte, nem  
csoda, hogy m ost az asszony m egszökött a bem e
rítésre.

U gyanis nem  m indenki örül egyform án K ornya 
tevékenységének. V olt aki nem  sajnálta  a fá rad t
ságot és üzent az erdőn  dolgozó férjnek; te  a fe
leséged „Szavetta” elm ent bem erítkezni. A  férj a 
hír vétele u tán  felindultan  rohan t a tetthelyre. Itt 
nagy volt az ijedtség, csak K ornyának volt helyén 
a szíve, m eg a feje.

K ornya am int észreveszi, odam egy a dühöngő 
férfihoz —

„Fratye Mandru, de jó, hogy eljöttél és fejszét is 
hoztál. Na segíts nekünk, hegyezd ki és verd itt le 
ezt a karót, amihez a sátrat rögzítjük, hogy a szél 
fel ne borítsa.”

M ajd a m unka végeztével arra  kéri, m arad jon  a 
sátornál és vigyázzon ár. Ő pedig  prédikálni kezd 
M áté 3 :10 alapján; „A fejsze im m ár a fák gyökerére 
v ette te tt” és hangzott a szívet rázó igehirdetés. Az 
ám en u tán  ének alatt odam ent a „váratlan v en d ég 
hez” és így szólt;

„Na itt maradsz, vagy hazaviszed a feleséged...? Itt 
maradok, keresztelje meg  — hangzott a határozott 
válasz.”

És tényleg ott m aradt. Egy év m úlva ő is a hul
lám sírba lépett, a gyülekezet tagja lett.21

IV . K o r n y a  m e g p r ó b á lta tá s a i is  s z á m o t te v ő k

Egyik alkalom m al a poklostelki Balog Józseffel 
m ent m isszióútra. Az ú ton falusi legények (akik 
b an d áb a  verődve m indig bátrak) felism erik a hívő 
p réd iká to rt és botokkal kergették , kövekkel dobál
ták  őket.22

B iharban K arácsonykor m egfogták K ornyát a 
vakm erő  legények és erőszakkal a község kútjához 
vonszolták, és tíz vödör vizet ön tö ttek  rá. „Többet 
ide ne gyere!” kiáltozás közben. Valaki m egszánta, 
jéggé fagyott ruhájában  házába vezette, s Kágyán 
m a is élő gyülekezet alakult u tána .23 Vagy egy m á
sik eset: országos állat- és k irakodóvásár volt Be
lényesen am ikor ott keresztü l m ent, valakit k e re 
sett. M ár éppen  vissza ak art fordulni, am ikor egy 
lovat vezető  em ber odaér és m egszólítja:

„— Bátyám egy kis dolgom akadt, hamarjában le
gyen szíves fogja meg a...”

D e ekkorra  m ár a kötőfék K ornya kezében  volt, 
s m ire észbekapott, az em ber m ár seholsem  volt, 
s csak nézte a kötőféket, am inek a m ásik végén 
ott állt egy sárga ló.

K ornyának estére  V ám osfenesre kellene sietni, 
szere te tt volna ism erős kocsira lelni, de a lóval nem  
lehet kóborolni, a gazdáját is itt kell visszavárni. S 
amíg ruhájá t tisztogatja, h irte len  eléje toppan  egy 
m ásik em ber és rászólt:

„— Na te lútolvaj, hát idejöttetek?” De Kornya 
lélegzethez sem ju tott a hirtelen hallott beszédre, 
s már is ott volt két zsandár, akik így szóltak: — 
Ez az?  Ez. Felelte az ismeretlen. Kornya oda akarta 
adni a kötőféket, de a zsandár rászólt: — Csak 
vezesse maga!”

H iába p róbálkozott a helyzetet m agyarázni, a két 
kakasto llas csendőr előtt kellett a sok bám uló kö
zött a lovat vezetni a községházára. A ddigra  100- 
nál is többen  kísérik  —  s volt aki száját, hangját 
se sajnálta, am ikor azt kiabálta: lútolvaj. Ebből m eg
tudha tta , hogy nem  a kö tőféket á tadó  em ber a ló 
gazdája. S míg elgondolkozva ballag, egyszer csak 
valaki elkiáltja:

„— Ni, Kornya. Ezt a nevet azután többen is is
merhették, mert többen ismételték: — a hívő pap 
a lútolvaj.”

A  községházán m egtörtén t a dolog tisztázása. 
A m ikor k ilépett a községháza udvaráró l megállt, el
m ond ta  a csodálkozó töm egnek mi történt, m ajd 
M áté 12:35 alapján bizonyságot tett:

„A jó  ember az ő  szívének kincseiből hozza elő a 
jókat, s a gonosz ember az ő  szívének kincseiből 
hozza elő a gonoszokat.”

Ezek u tán  m ég akad tak  is négyen-öten, akik el
k ísérték  V árosfenesre, ahol m eg tartha tta  a te rv e
zett isten tisz te le te t.24

B erettyóújfaluban a kezdő  úttörői m unkája  során 
a csendőrök  bevitték  a főszolgabíróhoz, aki kérdi:

„— Na mi járatban van maga itt?  — Imádkozni, 
Bibliát olvasni jöttem  — mondja Kornya.
— Hát nem tud maga otthon imádkozni? Hova va
ló? Van magának igazolványa? Van, és megmutat
ja. Aláírta: Meyer Henrik a baptisták elöljárója, a 
budapesti főszolgabíró, meg egy miniszter, mondja 
Kornya. Amikor a főszolgabíró megnézi az igazol
ványt, azt mondja a mellette álló hivatalnokának:
— Talán gyerek ez a gró f Szapári Gyula, hogy ilye
neket aláír? Ezt Kornya nem hagyta szó nélkül: — 
Lehet, hogy Budapesten gyerekeket tesznek főszol
gabírónak... ”

K ornya B erettyóújfalun m égis csak fogdába, il
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letve bö rtönbe került. Bent érdek lődö tt fogoly társai 
hitbeli m eggyőződése iránt, m ajd  elm ondta a sa 
já tjá t is. A m ikor k iszabadult, elm ent a főszolgabí
róhoz je len tés t tenni, hogy a b ü n te tést letöltötte. 
M ajd így folytatta:

„Még jó, hogy engem is beküldött oda, mert a sok 
fogoly között volt már katolikus, református, cigány 
meg ortodox is, de baptista még nem. Legalább 
mostmár ilyen is felkerült a listára... És azóta is szép 
gyülekezet van a városban."25

K ornya általában  gyalog, vagy alkalmi szekéren 
utazott. V onaton csak ritkán. H a felszállt, a fülkébe 
belépve köszönt, helyet foglalt és hallgatott. N agy
v árad  és P üspökladány  között történt, hogy az u ta s
társak  a „lúlopó K ornyáról” beszélnek. Az egyik azt 
is bizonyítja, hogy könnyen  felism erhető, m ert a 
h á tá ra  többször is rá  van sütve a bélyeg.

A m ikor m ár úgy találta, hogy eleget becsm érel
ték, gyalázták azt a „lúlopó K ornyát”, akkor elébük 
állt, levetette  kabátját, lajbiját, fe lhajto tta  az ingét 
és így szólt:

„— Hát csak jó l nézzék meg a hátamon azt a bé
lyeget, mert én vagyok az a Kornya Mihály, akiről 
maguk most így beszélnek. A z  utasok meglepődtek, 
zavarba jö ttek és bocsánatot kértek tóle. Aztán 
Kornya beszélt tovább, az alkalmat áron is megvé
ve. Felnyitotta Bibliáját és olvasta: — Mert én meg
mutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért 
szenvedni. — (Csel. 9:16.)”

A ztán hallgatták  tovább  bizonyságtevését, amíg 
B erettyóújfalunál le nem  szállt, hogy kitűzött célját 
te ljesítse . In nen  átballagott D erecskére, ahol így kö
szöntötte  a vendéglátó  gyülekezetet: „Egy kicsit á t
ruccan tan  hozzátok is, hogy üzenetet hozzak, m ajd  
elkezdett prédikálni,“

V. K o rn y a  M ih á ly  le le m é n y e s s é g e  é s  h u m o ra

N em  csak a falusi legények, hanem  ném elykor 
az erre felkért zsandárok  is ú tjá t állták. Az egyik 
faluba üzent, hogy m ikor lesz alkalm a a rra  járni, 
am inek híre m ent az atyafiak és ism erősök között. 
A m ikor a település szélére érve m eglátta  a reá  váró 
zsandárokat, közelebb m en t és m egkérdezte tőlük:

„Nem látták-e már erre menni azt a vándor Kor
nyát? M ég nem, volt a válasz. Ha jö tt volna, m i már 
nem állnánk itt e dermesztő hidegben. Én pedig  
szeretném meghallgatni, azért sietek..."

És bem ent az atyafiakhoz, m eg tarto tta  az is ten 
tiszteletet, s m ire a "je le n té s” a csendőrökhöz ér
kezett, egyik lovas gazda kocsiba fogott, s egy m el
lékúton gyorsan a szom széd településre  segítette 
az Ú r szolgáját.27

K ornya szerette  az ifjúságot, gyönyörködött a 
szerény, tisz te le ttudó fiatalokban. M indig volt hoz

zájuk szava, figyelm eztette őket, de ha  kellett, p á r t
ju k a t is fogta. 1904 körül (62 évesen) gyalog m en
nek  K ém erről Szilágynagyfaluba bem erítkezésre. 
(32 fiú és 3 lány.) Az ú ton  a fiataloknak találós 
kérd ések e t te tt fel bib liaism eretre vonatkozóan. Pl.:

„— Víz a lakat, fa a kulcs, a nyúl elszalad, a vadász 
elfogatott. — Szilágyi Katica fejtette meg, aki még 
csak 13 éves, de jelentkezett bemerítésre, s anyja 
beleegyezésével ez után őt is felvette és bemerí
tette. A  válasz pedig ez volt: — Izráel népe ment 
a Veres tengeren keresztül, amit Mózes botja nyi
tott meg, az ellenség belefulladt a tengerbe. Izrael 
népe volt a nyúl, a vadász pedig a Fáraó."28

A m ikor az öregek kifogásolták és korholták  a fia
talokat vidám ságuk és jókedvükért, K ornya így vá
laszolt: —  Az öreg bor elfelejtette m ár, hogy m ust 
is volt valam ikor? —

V ám oslázon (Kisláz) egy konferencián  azon vi
tatkoztak, az öregek, hogy a hívő fiatal hogyan öl
tözzön a m enyegzőjén? Legyen-e hosszú ruhája, fá
tyola, koszorúja, m int az ún. világiaknak? A  fiatalok 
ragaszkod tak  hozzá, az öregek pedig  ellenezték, m i
re ő sok hallgatás u tán  a következőként válaszolt.

„Testvéreim, nem jó l van ez így! A  lány sem előbb, 
sem ezután nem önálló, csak a menyegzője napján. 
Eddig az Édesanyja parancsolt neki, odament, azt 
tette amit kívántak tőle. Ezután pedig a férjének 
kell engedelmeskedni. Ez az egy nap az, amikor 
nem áll parancsolat alatt. Hagyjátok, hogy most ő  
döntsön. Legyen öröme, ne vegyétek el tőle a szép 
ruhát, a fátylat meg a mirtusz koszorút. Ez az ő  
jogos tulajdona. A  Szentírás is rámutat, hogy mi a 
menyasszony ékessége. Isten elé szép ruhában já 
runk. A  menyegzője napján ő  is Isten elé áll. N e  
csak a bálba kelljen a szép ruha, hanem a menyeg
zőre is.”

Az öregek engedtek, a fiatalok pedig  nagyon 
hálásak  voltak  K ornya bácsinak, m int szószólójuk
nak.29

B iharpüspökiben m enyegző volt. A  fiatalok jó 
kedvűen  beszélgettek, amíg a vendégek  gyülekez
tek. Egyszer rászólt valaki a fiatalokra: „—  Vigyáz
zatok, ne lárm ázzatok, m ert m ár itt jö n  K ornya te s t
vér!” Az ifjak tényleg elcsendesedtek , s am ikor b e 
lépett, ezt észrevéve azt kérdi: „Miért vagytok ti 
ilyen különös csendben?  M enyegző van itt, és örül
ni kell! Mi lesz velünk öregekkel, ha  m ár a fiatalok 
se tudnak  a m enyegzőn ö rvenden i?” E zután  a fia
talok fellélegeztek, örültek  K ornya bácsinak  és 
m egkedvelték  pártfogásáért.30

K ágyán bem egy az im aházba, és látja, a padok  
belül ü resek  csak a külső szélére ülnek. M egáll és 
m egkérdi:

„Hogy is szokták önteni a gabonát a zsákba, a szá
ján. vagy az alján? — A  száján, mondják a testvé
rek. Nahát akkor nem jó l ültök. Belső végére üljön 
aki előbb jön, hogy legyen hely az igehirdetés za
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varása nélkül az utánad érkezőknek. Megköszön
ték  a tanácsot."31

Találékonysága, hum ora tényleg utánozhatatlan . 
Egyszer m ég a tolvajt is asztalhoz ülteti N agysza
lontán.

Im aházból jö ttek  haza későn  Kornyáék, am ikor 
a szobában  zörejt hallo ttak  a „gabonás” pad lás felől. 
Kornya u tána  nézett és egy sö tét alakot lát, aki 
em elget egy teli zsákot. K ornya nesztelenül ér oda 
és a zsákot igyekszik felbillenteni a tolvaj vállára. 
Az m egrestelkedik  és m entegeti m agát s ott akarja 
hagyni a zsákot. K ornya azonban biztatja:

„— Csak vidd el kedves barátom, biztosan szük
séged van rá, azért jö ttél érte. Majd megadod, ha 
lesz neked is. Levitték a gabonát a gangra. Kornya 
beszólt a konyhába, hogy eggyel többen vagyunk, 
vendégünk is van!”

K ornya beerő lte tte  az éjjeli vendéget a lakásba  
(a tolvajt) az asztal m ellé ültette, b á r szabadkozott 
ellene. M ajd  vacsora  u tán  áhítato t tarto ttak , im ád
koztak és ezután b o csá to tta  el vendégét a gaboná
val együtt.

Feljegyzések szerint ebből a tolvajból és család
jábó l valam int egy m ásik hasonló  társábó l is b ű n 
bánó  em ber lett, aki b ocsána to t nyert Isten tő l és 
em berektől, s boldog becsü letes tagja le tt a gyüle
kezetnek .32

Ezek u tán  mi is feltehetjük a kérdést: „M icsoda 
em ber ez a K ornya?” Ezt kívülvalók kérdezték , ott 
a K őrös parton  vadászgató jo b b  ru h áb a  öltözött 
vendégek  közül, akiknél a beszéd tém a a környék 
ú ttö rő  aposto lának h ihetetlen  népszerűsége és b á 
m ulatra  m éltó m unkája  volt.

„Milyen ember? Mert nagy dolog az; télen víz alá 
merítkezni. De tovább menve, aki vízbe meríti eze
ket, ott állva a hideg vízben és vállalja a lelki tűzzel 
hevített emberek bemerítését, aki előre bemegy a 
vízbe és utoljára jön ki, annak milyen lelke van. 
A ki állja a hideg vizet, s a vízben marad míg jön  
a másik, s ott várja a harmadikat, s ott marad, míg 
jön a negyedik, úgy lehet: már az első felöltözkö
dött, átmelegedett, de ő  még mindig ott van a víz
ben és várja a további bemerítkezőket. Annak az 
embernek tehát, aki bemeríti ezeket milyen lelke, 
milyen hite van? Hogyan győzi ezt?”

Ez a rövid kérd ő  m ondat egy idegen em ber ajká
ról a legszebb és legőszin tébb bizonyságtétel a b ap 
tisták  és ú ttö rő  aposto luk K ornya M ihály m ellett.33

A  fentiek  alapján lesz term észetes a tulkai o rto
dox papnak  a bap tisták  m egjelenésére te tt k ijelen
tése, am ikor püspöke m eglátogatta. H íre m ent a 
püspökségre is, hogy: am ióta K ornya idejár, p réd i
kál, az egész falu b ap tistává  lesz. E nnek  ellensú
lyozására jö n  m isézni a püspök. A  K ornyahitűek 
term észetes, hogy a nagy felhajtás, ünnepi h aran g 
szó és felvonulás ellenére is o tthon  m aradtak , vagy 
a m ezőn dolgoztak.

A  falu p lébánosát A rad ra  hívja a püspöke kano
noknak  azzal az indokkal, hogy itt m ár úgyis m in
denki b ap tista  lesz. A  p lébános ennek  ellenére m a
rad, m ondván:

„...az nem baj, mert amióta baptisták, azóta nem lop
nak, nem veszekednek, nem kiabálnak."34

VI. K o rn y a  M ih á ly  m u n k á já n a k  é r té k e lé s e

„Sok apró történetke fűződik e jeles ember életé
hez. A  buzgalma messze vidékre hajtotta el és szé
les területeken keletkeztek baptista állomások. 
Ezek a kis csoportok 3-4 tagból álltak, de gyorsan 
felszaporodtak 30-40-re.
A z  üldözések után megjött a szabadság kora, bár 
nem minden vidéken. Kornyát sok helyen szívesen 
fogadták és nem kellett félnie büntetésektől, hanem 
azért nem volt ment mégsem a szenvedésektől. 
Négy szép leánya életük java korában elhalt; fe
lesége szintén jobb létre szenderült, s ez a mun
kába majdnem belefáradt emberre nyomasztólag 
hatott. Ő azonban hűségesen folytatta tovább evan
géliumi tisztét. Öregségében már kénytelen volt egy 
helyre korlátozni működését. Egy meglehetősen 
nagy gyülekezet (Bihardiószeg) prédikátorává vá
lasztotta, és amikor megbetegedett, itt fejezte be 
földi életét 73 esztendős korában."35

Ü gyintézésére a ha tározo ttság  volt a jellem ző. 
N em igen kért ő senkitől sem  tanácsot. A kkor még 
nem  ism erte a dem okratikus és kollektív elveket. 
Ez a tény  egy kicsit m egnehezítette  élete utolsó 
évtizedeiben a m unkások  között a m unkafö ld  fel
osztását. U ngvári Lajos közlése szerint:

„Minden ügyes-bajos dologgal megvárták Kornyát, 
akitől igen fék  mindenki, de akit ennek ellenére 
nagyon szerettek. Kornya a gyülekezet békéjét fel
forgató emberekhez néha igen kem ény volt."36

T öbb m egyére k iterjedő  m unkaterü letén  1882- 
ben  m ár 40  vasárnap i iskola m űködött. A  vasárnapi 
iskolai tevékenységének  nem  csak a gyerm ekekkel 
való foglalkozás volt a kizárólagos célja. A  m aga 
k o rában  az ökum enikus vállalkozásnak m inősült. A 
gyerm ekek m ellett bevon ta  ebbe az ifjakat és fel
nő tteket is.

A  gyülekezetekben felhasználásra  kerü lő  én ek e
ket L isztes M ihály (1849-1898) berettyóújfalu i m u
zikális iparos ford íto tta  ném etből. Bodoky Lajos 
(1850-1926) pedig  a „nem zetközi leckét” ford íto tta  
m agyarra. K ornya leányainak  segítségével sokszo
rosíto tták  P esten  az ilyen iratokat, m ajd  szétküld 
ték  a gyülekezetnek. Ez a „V asárnapi T anító” című 
későbbi k iadványoknak  az előzm énye is.37

A  N agyváradon 1893-ban  ta rto tt országos kon
ferencián  K ornya hatalm as m unkaterü le té t felosz
tották. T ó th  M ihály aki ekkor indul m isszióm unká
ba  —  ő m arad  a nagyszalontai központtal. K ornya 
pedig  a diószegi körzetben  p réd iká to rkén t folytatja
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m unkáját. M ég ez év őszén D erecskére költözik 
(m ásodik felesége otthonába), m ajd  ham arosan  Bi
h a rd iószegre. A budapesti kerü letet tovább ra  is 
M eyer H enrik  kezeli. Bár ebből részt kérnek  a 
H am burgból 1893-ban  hazaérkező  fiatalok —  Ba
logh Lajos és U dvarnoki A ndrás.

K ornya az 1893-as felosztás előtt kb. 70 hely
ségben, közel 150 alkalom m al tarto tt bem erítést. 
L endü lete  1893 és 1900 között alábbhagyott. A 
hé t év a latt 26 alkalom m al ta rto tt csak bem erítést, 
am it ko rábban  egy év alatt is m egtett.

A századforduló első éveiben a Szilágyságban 
kezd  ú jabb  m agvetéshez. Az első bem erítésé t 
1902-ben ta rtja  Ipp községben. É lete leggyü
m ölcsözőbb szakának  ta rtjuk  1904. szep tem ber hó
napját, am ikor 10 nap  alatt 7 alkalom m al tarto tt 
töm eges bem erítést a 60  éves férfi. Éveivel nem  
fogyott a buzgósága, m ert a m ai napig  igen tek in 
télyes létszám ú szilágyballai gyülekezetnek 1912- 
ben  vetette  m eg az alapjait. 70 éves korában  pedig 
Szilágyperecsenybe vitte el az evangélium  világos
ságát, ahol m a is kb. 400  tagú eleven gyülekezet 
él.

K ornya halálának  75. évfordulója alkalm ával 
m egadta  Isten, hogy a nagyheti alkalom m al já rh a t
tam  végig 12 nagyobb gyülekezetet —  N agyvárad, 
Ipp, Kérner, Szilágynagyfalu, Perecseny, Balla, 
K raszna, Zilah, Sám son, Szatm árném eti, Székely
híd, m ajd  ahol K ornya befejezte földi pályafu tását 
B ihardiószegen —  én ott a gyülekezetek lá togatá
sának  értem  a végére. Az isten tisztelet végén, ének
és zenekarral k ivonultunk előbb a házához, m ajd  
a sírjához, ahol em lékeztünk és hálát ad tunk  Isten 
fá radha ta tlan  aposto láért, akit áldásul ad o tt a b ap 
tista  közösségünknek.38

K ornya m issziós m unkaterü le té t 1908-ban  újra 
felosztották. Tíz nagy körzet 3979  tag ja  és 141 ál
lom ása nyert ekkor 8 új rom án  nyelven is szolgáló 
m isszióm unkást (Czibán János, Erős Im re, Flórián 
György, Ignea István, M utyán Mihály, Szida Todor, 
V azsedán  György, F lórián György.) Ezek közé so
roljuk m ég Szűcs Á dám ot, aki később  a vám ospér
csi körzet ú ttö rő  m unkása  lett.

N éhány  év m úlva 1913. ok tóberében  a kém eri 
konferencián  a m egnövekedett Bihardiószegi kör
zetet is felosztották. Új m unkásokat állítottak be. 
(Alafi  Zsigm ond, K erekes Bálint, Kocsi Imre, Szabó 
László, Szűcs József, O láh Imre, S orbán  Sándor.) 
De K ornyának m ég m indig 20  gyülekezetből álló 
körzete m aradt.

Isten  m inden  em ber é le tének  h a tá rt szabott. K or
nya M ihály hosszú életét tökéletesen  felhasználta, 
de egyszer az ő ideje is lejárt. U tolsó bem erítésé t 
Fugyivásárhelyen ta rto tta  1916-ban. Ö sszesen  327 
helységet já r t  be, ném elyeket szám talanszor, m in
d enü tt h irdetve az Igét. É lete során  kb. 11 000 
em bert m eríte tt alá —  b á r Kiss László tö rténész 
(aradi bap tis ta  lelkipásztor) ú jabb  ku ta tása  e re d 
m énye szerint inkább 15 000  tagot részesíte tt hit- 
valló bem erítésben. É lete e gyönyörű szent szolgá
la tban  égett el az oltáron.39

Az E urópai B aptista Szövetség 1908-ban  alakult

m eg Berlinben. Ezen az alkalm on F.W. Sim onleit 
berlini b ap tista  p réd iká to r készített statisztikát. Fel
dolgozta a 18 országból je lenlévők je len tése  alap
já n  az 1883-1907-ig  a bap tis ta  tagok szaporulatát, 
am ely az alábbiak  szerin t alakult:

1. Románia 21% 10. Skócia 109%
2. Anglia 29% 11. Németország 120%
3. Nagybritaniai Írek 41% 12 Belgium 133%
4. Svájc 46% 13. Oroszország 141%
5. Wels 60% 14 Norvégia 213%
6. Dánia 85% 15. Bulgária 352%
7. Svédország 90% 16. Ausztria 404%
8. Írország 93% 17. Finnország 454%
9. Franciaország 97% 18. Magyarország 2475%

Ez a statisztika tehá t K ornya M ihály m unkáját 
E u rópában  is az első helyre állítja. M agyarországon 
a szaporu lat csaknem  annyi százalékban kifejezve, 
m int a többi 17 országban együttvéve. A 17 országé 
összesen  2488% , a m agyaroké 2475% .

Dr. Kiss F erenc orvosprofesszor a „M agyar p a 
rasz tp ró fé ták” cím ű m unkájában  arró l ír, hogy

„...országunkban a múlt század közepén sok helyen 
élnek paraszti bibliás közösségek, akiknek vezetői 
"parasztpróféták”. Ezek közül többeket ismer — 
sőt hitéletét is ezektől származtatja. A kik  korábban 
születtek, azok életét és működését atyám és kor
társainak sokszoros elbeszéléseiből ismerem."41

Ezekről em lékezve dr. Szigeti Jen ő  m int „paraszt- 
ecclesiolák”-ról szól, az alföldi reform átus egyházak 
tem plom on kívüli bibliás kegyességi csoportjairól.42

Dr. Kiss Ferenc, aki e lső renden  a szülővárosa, 
N agyszalontán élő és m űködő paraszti hívők bi
zonyságtételeire hivatkozik, m int je llegzetes szalon
tai mozgalom, k iem elten szól K ornya M ihály tevé
kenységéről:

„Az ős gyülekezet tagjai sohasem misszionáltak a 
város területén kívül, de Kornya és néhány buzgó 
társa gyalog, majd vonaton útra indultak és felke
resték nemcsak Bihar, hanem a szomszéd megyék
ben is a városokat, falvakat. Magánházaknál össze
gyűlve, a szalontai ősgyülekezet mintájára magya
rázták a Szentírást a kisebb-nagyobb számban 
összegyűlteknek, de most már összekötve a hitet 
a bemerítéssel is. Munkájuk nyomán számos bap
tista gyülekezet támadt az Alföldön, előbb a Ti
szántúlon, majd egész a fővárosig. Kornya Mihály 
fölkereste a Szalontától keletre fekvő  román falva
kat is, ahol bizonyságára szintén támadtak baptista 
gyülekezetek. Kornya Mihályt, a korábbi urasági 
parádés kocsist, fáradhatatlan buzgósága és egy
szerű, de bölcs, világos bibliamagyarázatai a ma
gyar baptizmus első számú úttörőjévé avatták. Kor
nya Mihály úttörő munkáját és a nyomában fakadt 
áldásokat azóta sem múlta felül senki a magyar 
baptizmus, sőt valószínű az egész magyar evangé
liumi keresztyénség (belmisszió) történetében. Si
kereivel törvényszerűen vele járt, hogy kortársai
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közül senki sem szenvedett annyi üldözést, mint
 ő..."41

Dr. Szigeti Jen ő  „A m agyarországi szabadegyházi 
közösségek keletkezése” cím ű tanulm ányában  ér
tékeli K ornya rendkívüli m issziós tevékenysége 
eredm ényét.

„...miért van az, hogy abban az időben, amikor a 
protestáns templomok kiürülnek, az egyszerű pa
raszt ember Kornya Mihály (1844-1917) prédiká
lására 11 ezer ember lesz baptistává?"42

A  k ortá rs  M eyer H enrik  is nagyra értékelte  m un
katársát, am ikor így em lékezik:

„Kornya igen lágy természetű ember volt, és nem 
is szeretett keményen ítélkezni. Emellett lelkes, 
élénk és humoros volt. Népszerűsége a nála sokkal 
műveltebb emberek fölött állt...”43

Kiss László ku ta tó  tö rténész  értékelése szerint, 
ha K ornya M ihály életm űvét szeretnénk  bem utatni, 
néhány kelet-európai országban virágzó b ap tista  
gyülekezeteinkre kell gondolni, am elyek közvetle
nül, vagy közvetve az ő fá rad h a ta tlan  m unkája  nyo
m án létesültek. A zután gondolhatunk  a sok száz, 
illetve több  ezer Bibliára, am elynek te rh é t m aga ci
pelte hosszú kilom étereken, ú tta lan  utakon. Azt 
csak K im er A. B ertalan kísérelte  m eg kiszám ítani, 
hogy m ennyit gyalogolt m isszióútjai során. Ez sze
rint éppen  hatszor kerü lhette  volna m eg a földet. 
Az ú jabb  ku ta tási eredm ények  szerin t 15 000  lel
ket m eríte tt alá —  m agyar, rom án, szerb, horvát, 
szlovák és ném et nem zetiségűt — egyaránt. Egész 
E urópában  nem  akad t hozzá hasonló  aktiv itású  és 
eredm ényeket elérő laikus p réd ikáto r.44

K ornya halálhírét, élete és m unkája rövid é rté 
kelését közli a B ékehírnök. M eghalt 1917. jan u á r 
3-án és e ltem ették  1917. ja n u á r 6-án B ihardiósze
gen óriási részvét m ellett.45

A  75. évvel ezelőtti K ornya tem etésre  K irner A. 
B ertalan így em lékezik:

„Meghalt Kornya — hullámzott a gyászhír — pedig  
még rádió nem közvetítette. Kicsi volt a nagy ima
ház, szűk volt az udvar, keskennyé váltak Bihardi
ószeg széles utcái.
A  következő napon, amikor elérkezett a temetés 
ideje, az emberek kint-bent, udvaron, utcán szinte 
megmerevedtek. A  helybeli, vidéki, veszteséget ér
zett, mert tudta, hogy ilyen próféta talán soha se 
járt Bihardiószeg és a környék utcáin, mint ami
lyent most kell elbocsátani. Senki sem vonta két
ségbe, hogy aki most meghalt, aki szüntelen erre 
járt: Isten embere, szent ember volt.
A z  imaházban, az udvaron és az utcán hömpölygőn 
a nép.
A  koporsó körül 12 fehérhajú bibliás öreg ember 
állott. M ég néhány óráig közelében akartak lenni 
annak a férfiúnak, akitől megtanulták az isteni élet 
igazságait.

A  gyászbeszédet Meyer Henrik tartotta. Amikor a 
tágas bihardiószegi imaházban a szószékre fellé
pett, percekig csak zokogott. Sokáig nem tudott 
megszólalni. Mikor beszélni kezdett, a sírás elful
lasztotta. A  textust a II. Sámuel 1:17-26. verseiből 
olvasta fel: „Keservesen síra Dávid ilyen sírással 
Saulon és Jonathánon, az ő  fián: Izráel, a te ékes
séged elesett halmaidon. Miként hullottak el a hő
sök. Sajnállak testvérem fonathán! Kedves valál ne
kem...”
Mikor vége lett a prédikációnak, a fehérhajú öregek 
kivitték a koporsót egy parasztszekérre — melyet 
Kornya kívánt így — és a terhet vonó igáslovak 
húzták ki a temetőbe."46

B e fe je z ő  g o n d o la to k  a „ K ornya  K r ó n ik a ” 
e lő s za v á b ó l

„Az Istentől megáldott Kornya óriási sikereihez — 
emberileg szólva — kétségtelenül hozzájárultak az 
akkor egyházi és társadalmi viszonyok is; ”az idő  
teljessége.” A  tiszántúli földmunkásság a jobbágy
ság felszabadulása után sem ju to tt jobb anyagi 
helyzetbe. Hogy mindennapi kenyerüket megke
ressék, a bölcsőtől a sírig; hajnaltól napáldozatig a 
földet kellett túrniuk. Lelki táplálékhoz nem jutott 
a föld népe idő  híján.
A templom lett volna az a hely, ahol kapnia kellett 
volna magasabb eszméket is. A  történet azonban 
változatlanul ismétlődött, Katona Bánk bánja Ti
borc panaszának vigasztalan, panaszolkodása óta. 
A  papot úgy tekintette a nép, mint aki csak azért 
van, hogy az egyházi adót még a végrehajtó segít
ségével is behajtsa... Hogy nézhette volna másként 
az „Úr szolgáját” — a szegénység szemében a nagy 
urak ágensét — aki soha otthonában meg nem lá
togatta, legfeljebb ha temetésre m ent el — persze 
csak akkor — ha fizetni tudtak a végre megboldo
gult boldogtalan hozzátartozók...
Ilyen körülmények között jön a szegény nép közé  
egy hozzájuk hasonló parasztember... És beszélni 
kezd  nekik eddig soha nem hallott dolgokról; meg
térésről, szeretetről, boldogságról, bűnről, megvál
tásról, újjászületésről. A  papok voltak legjobban 
meglepve, hisz eddig maguk sem sokat hallottak 
ezekről — a racionalizmus fertője miatt — ... És 
az új igék hirdetője beszállt már ebben az életben 
egy teljes átalakulásról, sőt teljes meggyőződéssel 
hirdeti az igazi életet, amelyben királyi koronát 
nyernek a Krisztus megváltottai. Szóval olyasmit 
említ, amiről eddig a szegény Lázárok álmodni sem  
mertek. És ide ők is bejuthatnak, bár sem nem  
gentrik, sem nem gazdagok, sem nem tanultak, sem 
nem katonatisztek, sem nem papok: szóval nem „úri 
emberek”. M ost értik meg igazán, hogy van célja a 
földi életnek, az evilági szenvedésnek; ők is ugyan
olyan részesei az emberi méltóságnak és szabad
ságnak, mint az irigyelt gazdagok, mert ők is ki
mondhatatlan gazdagság választott örökösei, nem  
zsellérek többé, hanem fi ak és örökös társak a 
Krisztusban."47



Ez volt K ornya igehirdetéseinek  vonzása, szociá
lis tan ítása  és evangelizációs szolgálatai hallatlan 
eredm ényének  a titka. U gyanakkor ném i m agyará
zattal is szolgál az ellenállhatatlan  d iadalútjának.

Boldog az a nép, am ely vállalni tud ja  m últját, és 
ism eri történelm ét.

Dr. M észáros Kálm án  
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Adatok „sátoros ünnepeink” néprajzához*

Ü nnepek  tartása , az ünnep lés szokása eleitől fog
va m egvolt az em berek  között. M inél több  istenük  
volt a pogányoknak, annál több  ü nnepe t ültek. Az 
ünneplés m ódjára  vonatkozóan  egy régi pogány 
néprő l fennm arad t feljegyzés ad  ném i eligazítást: 
„Ők  az e sz ten d ő k  fe lé t e linneplik és ven d ég eske 
dik; m ive l az ünneplés a vendégséggel egybe van 
k ö tv e .” A m ikor Á ron aranyborjú t csináltato tt a n é p 
nek, oltárt is készíttetett, am elyen áldozatokat m u
ta ttak  be, „...és leüle a nép  enni és inni; azután 
felkelének játszódni... (2M ózes 32,5-6)

A z ősm agyaroknak is m inden  esz tendőben  hét 
nagy ünnepük  volt, am elyekre feleségeikkel, gyer
m ekeikkel elm entek az Isteneknek  szentelt helyek
re, ahol sá trak a t készítettek. E zért nevezték  el eze
ke t az ünnepeket „Sátoros In n e p e k n e k ”. „Öröm m el 
tö ltö tték  el őseink ezeket a szen t napokat, azért 
nevezték  azokat Ünnag-nak, am ely zsidó szó: k ed 
vére élést, lelki, testi jó k b an  való részesü lést jelent. 
Aki m indazáltal a m unkától való m egszűnéstől, 
vagy szün-nap, vagy az üdv -naptól szereti inkább  
az Innep  nevét szárm aztatni, én azzal sem  ellen
kezem...” Az ünnepeken  nem csak  azért jö ttek  össze 
őseink, hogy im ádkozzanak, áldozzanak, hanem  
azért is, hogy egynéhány nap  együtt atyafi ságosan 
társalkodjanak , vendégesked jenek  s örüljenek; 
ilyen m ódon, valam int a zsidóknál a nagy Innepek, 
úgy m int eleinknél is, az együtti ünnep lésnek  a 
nem zeti kölcsönös szere te tnek  és ö sszekö tte tésnek

* Elhangzott 1992. június 6.-án az Evangélikus Teológiai Akadémia Poszt
graduális programján.

eszközei, előm ozdítói voltak, az ünnep lések  re n d e 
sen  öt nap  tarto ttak .”

A  sátoros ünnepeket, illetve a sátrak ü n n ep ét Iz
rael népénél is m egtaláljuk. M ózes 5. könyve 16. 
részének  13. versében  olvassuk: „A sá to rok  ü n n e
p ét Isten  a pusztai vándorlásra  való em lékeztetés 
végett rendelte  el: „Sátorokban lak jatok  hé t napig 
m inden  bennszülö tt sáto rokban  lakjék Izraelben, 
hogy m egtudják  a ti nem zetségeitek, hogy sá to rok 
ban  lakattam  Izráel fiait, am ikor k ihoztam  őket 
Egyiptom  földjéről...” (M ózes 3. 23. rész 42-43. v er
sek). B izonyosnak tűnik, hogy a „sátoros ünn ep ek ” 
elnevezést, am elyet a p ro testán so k  —  a három  
nagy üdv tö rténeti ünnepre  nézve —  m a is hasz
nálnak, a pogány őseink a Bibliából vették.

V isszatérve m ég őseink ünnep lésére  K iss  Bálint
tól m egtudjuk, hogy: „a hé t Sátoros Innepeken  kí
vül, össze szoktak vala gyűlni a régi M agyarok a 
szen t helyeken, vagy k ésőbben  a városokban, hely
ségekben, félbehagyván kü lső  mezei foglalatossá
gaikat, m in d en  h e te d ik  napon, nem  csak azért, hogy 
együtt ad janak  hálákat az Istennek  velek közölt jó 
té tem ényeiért; könyörögjenek áldásaiért; áldozati 
vendégségeik  által m ások erán ti szeretetöket, b a 
rá tságuka t ki m utassák ; és m aguk is m unkáik  után  
m egnyugodjanak; hanem  azért is, hogy akkor a nép 
vénei, az E lődök , vagy N agyid, a tá rsaság  jav ára  
rende léseket tegyenek, az ügyes, bajos dolgokat el
intézzék...” Eleink a heted ik  napot, szentnek, Is ten 
től ren d e ltnek tarto tták , am ire utal a régi szólás is: 
m egválasztja  h é t tél, h é t nyár,,. B izonyára a Biblia 
h a tásá t ism erhetjük  fel ebben  a szokásban, hiszen
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2M ózes 2 0 ,9 - 1 0 .  versében  van: „Hat napon  át 
m unkálkodjál és végezd m inden  dolgodat; De a h e 
tedik  n ap  az Ú rnak  a Te Istenednek  szom batja, 
sem m i dolgot ne tégy azon...” Az ősm agyarok is 
m inden  heted ik  nap  S zo m b a to t ünnepeltek: „...fél
behagyván külső  m unkáikat, neki tisztálkodva, 
összegyűltek a lelkiekben való épülésre, és a tá r
sasági bo ldogságban  részesü lésre, am ikor osztán  ők 
is vásárokat ü tö ttek , és azért nevezték  m ég Perzsi
ából hozott névvel Bazár —  Vásár-napnak.

A  vasárnap  elnevezésről Bo d  Pé ter is hasonlóan 
vélekedett, m ert ezeket írta: Az Ú r n ap já t „... m in
den kétség  kívül a vásárról...” nevezték  el. „M int
hogy ez a szokás m egvolt m ind  a görögöknél, m ind 
a róm aiaknál, m ind m ás nem zeteknél, s el lehet 
hinni, hogy a m agyaroknál is m ég a pogányságban, 
hogy innepnapon  egybegyűlvén vásárlottanak, 
am ely vásárnap  fo rd íto ttan  osztán a lélek idvessége 
k eresésére  és innen m egm aradott a nevezet...” A 
m indenfelől összegyűlt em berek, közöttük  a k e res
kedők, kézm űvesek, v ásá rt indítottak, m ajd  tánccal, 
vigaszsággal, já tékka l és m ulatsággal fejezték be a 
vasárnapot. Az Ú r nap jának  ilyen zajos ünneplését 
te rm észetesen  az egyház vezetői —  többek  között 
m ár Basilius püspök  is —  nehezm ényezték.

István király a keresztyén  m agyaroknak kem é
nyen m egparancso lta: „...hogy az Ú r nap ján  m ind
nyájan tem plom ba m enjenek.” Ezen a napon tilos 
volt a m ezei m unka: „Aki pedig  dolgozik, annak 
ökrét vegyék el és ad ják  a szegényeknek...”

A  XVII. századi reform átus p réd ikáto rok  tan ítása  
szerint az ó testam entom i ünnepek  —  a szom bat 
kivételével —  m ind elm últak és m egülésükre az 
Ú jtestam entom  senkit sem  kötelez. (Kolossé 2,16) 
A zsidókból lett keresz tyének  egy ideig a zsidók 
szom batját ta rto tták  heti ünnepnek , azok pedig, 
akik a pogányok közül le ttek  keresztyének  —  m int
hogy náluk  a hétnek  első  n ap já t a N ap  Istennek  
(Deo soli) szentelték  —  a hé t első nap já t (dies solis) 
kezdték  szentelni K risztusnak, m in t az Igazság 
N apjának, az Ő halálból való d icsőséges feltám a
dása  em lékezetére. Pál aposto l leveleiből is világos, 
hogy az istentiszteletre, adakozásra  rende lt nap  a 
K orin thusbelieknél a hé tnek  első nap ja  volt. A  m á
sodik században  m unkálkodó Justinus M ártír sze
rint a keresztyének  vasárnaponkén t összegyűlnek, 
olvassák az aposto lok írásait és m agyarázzák az ol
vaso tt dolgokat. „K enyeret és bo rt hoznak elő”, az 
elöljáró hálákat ad  és a nép  a rra  ám ent m ond.

A  vasárnapot, „mint az egyik szom batot, a hét 
első n ap já t” az Úr napjának  (Jelenések 1,10) is n e 
vezzük az „Ú rnak halálból való fe ltám adása  em lé
kezetéért”. (M áté 28,1; M árk 16,1) K ezdetben  az 
Ú r nap jának  a m eg tartása  nem  volt törvényesen 
egy bizonyos időponthoz kötve. K onstan tinus csá
szár volt az első, aki egész b irodalm ában  elrendelte 
a vasárnapnak , az Ú r nap jának  m egünneplését.

A  reform áció az ünn ep ek e t és az ünnep lést is 
m egreform álta. T erm észetesen  az ünnepek  szám á
nak m egfogyatkozása és az ünnepi szokások egy
szerűsödése és szín telenedése nem  egyszerre, h a 
nem  fokozatosan következett be. A  kálvini refor

m áció rad ikálisan  ünnepellenes volt. M aga Kálvin 
csak a vasárnapok  m egtartásá t javasolta. A  D eb
receni hitvallás (1567) ó- és ú jtestam entum  szerinti 
ünnepeke t vesz tekintetbe. Az ószövetségi ünnepek  
csak a zsidó népre  tartoztak, azok reánk  nézve nem  
kötelezők. „Új szövetségi ünnepnek  hívjuk az egy
háztól szabadon  választo tt azon napokat, am elyek 
a nyilvános isteni tiszteletek  gyakorlására, a nyil
vános egyházi szolgálattételre és a sákram entum ok 
k iszolgáltatására szolgálnak. E zeket a napokat b a 
bona nélkül ünnepeljük. Ezeken a szom bat nyilvá
nos m egszentelését akadályozó m unkákat a Krisz
tussal és apostolokkal m egtiltjuk. A  vasárnapon  kí
vül a H itvallás ü n nepnek  hirdeti a K risztus szüle
tésének , körü lm etélkedésének, szenvedésének, a 
húsvétnak, p ünkösdnek  napjait. E zeknek  m egtar
tá sá t m inden  b ab o n a  nélkül javasolja. ”A  szen tek 
nek, vértanúknak , boldogságos szűznek és m ás szü
zeknek m esés ünnepeit egyházainkból, a sok b a 
bona  és bálványozás m iatt kivetettük...”

Az 1598. évi evangélikus, keresztúri ágenda 34. 
kánon ja  a fő ünnepekkel együtt, m ég negyvennégy 
köteles ünnepnapo t jelö l meg. K öztük vannak  az 
apostolok névnapjai, K eresztelő  János, Szent 
György, Szent M ihály, Szent M árton, Szent M iklós 
és m ások ünnepei, ső t néhány  M ária ünnep  is.

A  XVI. századi zsinatok rendelkezései ellenére 
azonban  m ég sok helyen továbbra  is m egem lékez
tek  a szen tek  nevenapjáról, sőt ünnepelték  a M ária 
ünnepeket is. E rre  utal, hogy a XVII. század m á
sodik felében a reform áció fellegvárában D eb recen 
ben  M artonfalvi G yörgy 1663-ban  a „keresztyéni 
inneplés”-ről ta rto tt prédikációt. E bben  kifejti, hogy 
„Az Új T estám entom béli innepek  két félék; h é tb é 
liek és esztedőbéliek. A  h étb é liek  a vasárnapok, 
m ellyek az Istentől rendelte ttek , és m indeneket 
m ind örökké m eg tartásra  köteleznek. Az esz ten d ő 
beliek, a K arátson, H usvét, Pünkösd; m ellyeket a 
C hristus születése, halála, és a Sz. L éleknek  m enny
ből leszállása em lékezetire rendelt az A nya
szentegyház: és nem  m indeneket, s m indha kö te
leznek a megülésre...”

A  tovább iakban  a prédikáció  előnkbe ad ja  a h e 
lyes és igaz ünnep lésnek  a m ódját, am ely szerint 
az „Innepek nem  az A ngyaloknak és a hó lt szen
teknek, hanem  az Istennek  szenteltessenek. M ert 
az ó T estam entom béli m inden  Innepek egyedül Is
tennek  szen telte tnek  vala. N em  is olvassuk, hogy 
az A postolok Sz. István protom ártírnak, Jakabnak , 
vagy Ján o sn ak  innepet szen teltek  volna.” Szól az 
ünnepek  m egszaporítása  ellen, „...m ert az Ő  T es
tam entom ban  a C erem óniák igájok a latt sem  vol
t anak  felette sok Innepek.” Sajátságos az ünneplés 
szabadságának  a m egfogalm azása: „Hogy az Inne
pek úgy rendeltessenek , hogy a lelk i-esm éretet ne 
kötelezzék, m int a V asárnap , hanem  szabadossan  
ta rta ssan ak  meg: úgy, hogy kinek-kinek szüksége 
kívánván; szabad  légyen m unkálkodni, az Istennek  
am a p aran tso la tja  szerént, H at napokon  m un ká l
kodjál. Az ünnepek  sorából kiem eli és legszüksé
g esebbnek  ta rtja  az Úr napjának  az ünneplését: 
„Hogy az Innepek a több  napoknál, annál inkább



a V asárnapnál szen tebbeknek  ne tartassanak...” 
Feddi és babonás ünneplőknek  tartja  azokat, „A
kik az Eklésiáktól ren d e lte te tt innepet a K arátsont, 
H úsvétot, Pünköstö t nagyobb és m éltóságosabbnak  
tartják  a többi napoknál, sőt m ég a vasárnapnál 
is... A-kik 3 Sátoros Innepe ké t je les és szentséges 
napoknak  híjják, nem  gondolván meg, hogy nin tsen  
több  és je les  és szentséges nap  a vasárnapnál is; 
mivel az em ber a napoknak  szen tséget nem  adhat.” 

A  fentiekből világossá válhat előttünk, hogy hely
telen  dolog —  a m ég m a is gyakori szóhasználat 
szerint —  az egyházi évet ünnepes és ünneptelen  
félévre osztani, m ert az ősegyház és a reform áció 
egyháza legszentebb ünnepe a h e tenkén t ism étlődő 
vasárnap  ünnepessé  form álja az egész évet. Az egy
házi év az adventi időszakkal kezdődik  és a kö
vetkező adventig  tart. H árom  ünnepkört különböz
te tünk  meg, a karácsonyi, h ú své ti  és a p ü n k ö sd i  
ünnepkört. A  evangélikusok negyediknek hozzáve
szik a szen thárom ság vasárnapja  u tán  következő 
időszakot is.

I. A  k a r á c s o n y i  ü n n e p k ö r  ü n n e p e i  
é s  j e l e s  n a p ja i

Az ünnepkör első je les  n ap ja  M iklós, a kisázsiai 
M yra püspökének  nevenapja. H alászoknak, rab o k 
nak, kalm ároknak  a védőszentje is volt. A m egvá
sárolt jószágra, po rték ára  ado tt foglalót S ze n t M ik 
lós p é n zé nek nevezték. Ez a szokás a debreceni 
reform átus tőzsérek  között m ég a XVII. században  
is élt. M áskén t ezt a foglalót ita lpénznek is nevez
ték  és az áldom ásra, régi elnevezés szerin t S zen t 
M iklós poharára  költötték. A  debreceni ta n á c s  jegy
zőkönyvében olvassuk 1638-ban: „mivel nem  a lk
h attak  (alkudhattak) az A ctorra l a só  elvitele felől, 
noha a S ze n t M iklós p é n zé t m e g  a d dták volt neki... 
ő  visszaadja inkább  a S ze n t M iklós p énzét, hogy  
nem  m in t annyiért el vigye...”

M iklós nap ján  —  felekezeti különbség  nélkül, 
m inden gyerm ek várja a M ikulást, aki vagy a ján 
dékoz, vagy büntet. A jó  gyerm ekek az ab lakba ki
te tt cipőcskékbe apróbb  ajándékokat, a rossz gyer
m ekek a b ü n te tés végrehajtására  való vesszőt, vir
gácsot kapnak. A  M ikulás m ai hiedelem világa h a 
zánkban  m integy m ásfélszáz éves, a szokás cseh 
és osztrák  közvetítéssel ju to tt el hozzánk.

Az év utolsó hónap ját a karácsonyra való készü
lődés, az a d ven ti várakozás h a tja  át. Az adven t latin 
kifejezés az Ú r érkezését, K risztus v árásá t jelenti. 
Ez a karácsony  ünnepét m egelőző —  négy v asá r
napo t m agába foglaló —  időszak az A ndrás naphoz 
legközelebb eső vasárnappal kezdődik  (novem ber 
27. és decem ber 3. között), és karácsony  estig tart. 
A m egem lékezés első nyom a az V. századból való.
VII. G ergely p áp a  em elte hivatalos ünneppé ezt az 
időszakot. Az ótestam entom i m essiásvárás hangu
la tát idéző periódus a reform átusoknál is a b ű n b á
nat, a csendes várakozás jegyében  zajlik.

Az adventi időszak kedves szokása —  nagyon 
sok reform átus gyülekezetben m ég m a is gyakorolt

—  adventi, vagy karácsonyi kántálás. E nnek  a régi 
szép szokásnak  az e red e té t —  in tézm ényesített for
m ában  —  partiku láris iskoláinkban találhatjuk  
meg, ahol a rectorok  és preacep torok  díjlevelében 
m ár a XVII. században ott találjuk m ind a já ra n 
dóságot az ünnep i cantatiot. A  rector, vagy a p rae
ceptor ugyanis az úgynevezett sátoros ünnepeken  
a diákokkal ünnepet köszönteni m ent házról házra. 
A  kán tálásbó l összegyűlt pénz nagyobbik része a 
tanítóé volt, de az éneklő  gyerm ekek is részesü ltek  
belőle. A hajdúszoboszlói k u rá to r jegyezte fel 1709- 
ben a k iadások  között: „Ezen p én zb ű l  a D eá k  G yer
m e k e k n e k  adtam, h ogy  Cantaltak K arátsonkor, 
den. 68...”

A karácsonyi és m ás ünnepi kántálásokat, nem  
m indig k ísérte  az egyház elöljáróinak rokonszenve. 
Sokszor a nagyobb diákok és m aga a tan ító  is tú l
zott borivása m iatt panaszok  m erü ltek  fel. E zért a 
19. század elején sok partikuláris isko lában  m eg 
is tilto tták  az ünnepi kán tálást, a p raecep to rnak  p e 
dig az így elm aradt jövedelm ét készpénzen válto tta  
m eg az ekklézsia.

A 18. században B od  P éter  így em lékezik meg 
a karácsonyi kán tálás szokásáról: „ N evezetes volt 
az, h o g y  K arátson elő tt harm ad  nappa l a jtónkén t 
járkáltak, s  valam i verseke t én eke ltek  a K risztus  
szü le tésérő l és j ó  szeren tsés ü n n ep eke t kívántak; 
s  e kép p en  m aguknak pénzt, gyüm öltsöt, s ho lm i 
enniva lókat gyű jtögettek; akarván ebben  k ö v e tn i a 
B eth lehem i Pásztorokat. Innen  m arado tt a m i n e m 
ze tü n k n é l is  az a szokás, h o g y  K arátson éjtszakáján, 
gyerm ekek, szolgák s akárkik  énekelnek, d udolnak, 
zerépa te lnak  ajtóról-ajtóra, h o g y  m aguknak  valam i 
p é n z t és ennivalót gyű jtsenek , m ellye t azután el 
vesztegessenek...”

T erm észetesen  az ilyen és ehhez hasonló  —  is
m étlődő  —  tiltások és rosszallások ellenére a k án 
tálás szokása gyülekezeteinkben fennm aradt. Kü
lönösen  a felvidéki gyülekezetekben és E rdélyben  
m áig folyam atosan gyakorolták  és gyakorolják. 
R ím faragó diákok és poéták  szebbnél szebb ünnepi 
kántáló-köszöntő  verseket írtak. A  legátusok, 
szupplikánsok, m endikánsok  által m ondo tt v e rse 
ke t a falusi fiatalok is m egtanulták, m ajd  tovább  
form álták, variálták  „folklorizálták” ezeket a v e rse 
ket.

A  k árpáta lján  N agydobronyban  és a környékbeli 
reform átus községekben is egészen 1977-ig gyako
ro lhatták  az adventi kán tálást, betlehem ezést. Az 
egyre gyakoribb tiltás és fenyegetés m iatt azóta 
nem  akad t aki m egszervezze. A  közelm últban b e 
következett kedvező fordulat ú jra lehetőséget adott 
a dobronyi refo rm átusoknak  is a csoportos kántálás 
betlehem ezés gyakorlására. Álljon itt egy részlet a 
„N agydobronyi betlehem es, karácsonyi já ték b ó l”:

A n g ya l k ö szö n tő  versei 
„Dicsőítem Is ten t és Ö n ö ke t kérem ,
N e h o g y  engedelem  n é lkü l e kü szö b ö t 

átlépjem .
N e m c sa k  m agam  vagyok, társaim is 

vannak,
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M ilyenek  nem  m inden  bokorban akadnak.
Ha kérdezik , h o g y  én honnan jö tte m ?
A n g ya l vagyok b íz én s  a hazám  

Betlehem .
É s ha akarják, h o g y  tö bbe t is m ond junk,
Jé zu s  H o g y  született, m in d en t előadunk...

A n g ya lo k  hirdetik, h o g y  M essiás szü le te tt
O tt van Betlehem ben, he lye  születésében,
Jászolban pójálva...

A  szü zesség  lilioma kivirágzott,
M e g te n n é  a m en n ye i szép  virigot,
A  k ics i Jézuska , k i  n é k ü n k  m eghozta  a
M en n ye i váltságot...”

Egyedülállónak tűnik  az erdélyi M akfalván — 
M akkai E ndre  és N agy Ö dön reform átus lelkészek 
gyűjtése alapján —  szokásban  lévő a d ven ti iskola 
tartása. A  reform átus kán to rtan ító  A dven t első  va
sárnap já ra  összehívja a legényeket az iskola egyik 
term ébe. O tt a legények vezetőséget választanak 
m aguknak: bírót, jegyző t, pén ztá ro st  és nyolc h ites  
embert, (esküdteket). E ttől kezdve —  szerda  és 
szom bat kivételével —  m inden este összegyűlnek 
az iskolában, ahol a karácsonyi és újévi kántálás-ra  
készülnek. Egyházi énekeket és köszöntőket tanu l
nak és gyakorolnak, de e m ellett az írást, o lvasást 
és a szám olást is gyakorolják. A rendetlenkedőket, 
illetve azokat, akik nem  je len n ek  m eg az adventi 
iskolában, pénzbírsággal bün te ti a bíró. Egy hiány
zásért egy, ke ttőért két k ra jcárt kell lefizetni a p én z
táros kezébe. H arm adik  h iányzásért a távolm aradót 
kizárják m aguk közül a legények.

K arácsony esté jén  az adventi isko lában  felké
szült legényhad  m egkántálja  a faluban  a családokat. 
A jók ívánságokért pénzt, pálinkát és kalácso t k ap 
nak. Az ételt és italt közösen elfogyasztják, a pénzt 
befizetik az egyház pénztárába. N éhány  az adventi 
köszöntő  versek  közül:

„Elindult Mária egy  karácsony éjszaka.
E lm en t —  elm en t szállást kérn i egy  

gazdag  kovácshoz.
J ó  e sté t bölcs kovács, nem  kérh e tn ék  

szállást?
N e m  adha tok  éjszakára, m ert so k  

a vendégem .
Volt a bölcs kovácsnak egy szép  vak  

leány
E lveze tte  M áriát barm ok jászolába.
É jfé l tizenké t óra, m egszü le te tt Jézus.
T izen ké t szép  ő rző  angyal fonja  

a koszorút.
J ó  reggelt bölcs kovács, m ért nem  adtál 

szállást?
M ért nem  adtál M áriának éjszakára  

szállást?
Jajj, ha tud tam  volna, h o g y  az szű z  

Mária,
A ra n yb ó l is ezü stb ő l is  szállást adtam  

volna.

Pusztuljon el ökröd, pusztu ljon  a barmod,
C sak az a szép  vak leányod  holtig  

legyen boldog.”

Egy m ásik szép régi adventi köszöntő így hangzik:

„Paradicsom szegletében, aranyszőnyeg  
leterítve.

A zo n  fe lü l ren g ő  bölcső, benne láttam  
az Úr Jézust.

Jo b b  kezéb en  arany vessző, bal kezéb en  
arany alma.

M egsuhin tá  a vesszejét, zú g  az erdő, 
zen g  a m ező!

N e m  láttam  én szeb b  termőfát, m in t 
a K risztus K eresztfáját,

M ert az vérrel virágozék, S ze n t L é le k k e l  
gyüm ölcsözék...”

A hajdúsági refo rm átus gyülekezetekben advent 
utolsó hetében, de leginkább advent utolsó estéjén  
az úgynevezett —  szen testén  — karácsony  szom 
b atjának  délu tán ján  a gyerm ekek és ifjak csapa
tostól házról házra já r ta k  kántálni. A z  utcai ablak 
alatt m egállónak  és a reform átusok  két legkedvel
tebb  és legism ertebb karácsonyi énekét zengték el: 
K risztus U runknak á ldo tt szü le tésén  (315. ének) és 
A z  Is ten n ek  szen t angyala... (316. ének) kezdetű  
énekekét. Sokan ism erték  és énekelték  a XVI. szá
zadi B atthyány kódexből énekeskönyvünkben  is 
m egtalálható  congratulátió  szövegét is:

„Karácsony ünnepében  /  K arácsony  
ünnepében

Ö rven d ezzü n k  szivü n kb en  /  M ert Isten  
ő  szen t Fiát,

M ert Isten  ő  szen t Fiát /  A d ta  m eg  
n é k ü n k  testben...” (182. ének)

A  kán tá lást tréfás adom ánykéréssel és köszönés
sel fejezik be:

„Dixi, Daróczy, n a g y fe jű  R ákóczy, 
zörgetik  a kulcsot,

P én zt akarnak adni.
H a egy  garast adnak, e l sem  fogom  

venni,
H a k é t  garast adnak, m eg  fogom  

köszönni...”

A dven t ünneplésével, az adventi szokásokkal 
kapcso la tban  m ég m egem lítést érdem el, hogy ka
tolikus h a tá sra  a reform átusok  között is előfordul, 
hogy decem ber 24.-ét karácsony bö jtjének  nevezik. 
E m lékeztet ez az elnevezés arra, hogy a középkori 
egyház gyakorlatában  az egész adventi időszak —  
akárcsak  a bojt —  böjtö léssel és csendes im ád
sággal te lt el.

Ú jabban  a reform átus és az evangélikus gyüle
kezetekben  — nyugat-európai h a tá sra  —  szokásba 
jö tt az úgynevezett a dven ti koszo rú  elhelyezése. A 
fenyőágakból készült, kerek, vagy négyszegletű ko
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szorúra négy gyertya van  erősítve. A dven t első va
sárnap ján  felteszik az úrasztalára, vagy az úrasztala  
fölé felfüggesztik. A négy gyertya a négy adventi 
v asárnapo t jelképezi. M inden vasárnap  eggyel több 
gyertya ég az adventi koszorún. A dvent 4. v asá r
napján, am ely sokszor egybe is eshet a „szentes
tével”, m ind  a négy gyertya világít, hogy em lékez
tesse  a híveket a betlehem i bölcsőre és a bölcsőben 
fekvő kisgyerm ekre az Ú r Jézus K risztusra, akiből 
a világra világosság árad.

Az adventi várakozás és a karácsonyi készülődés 
bűnbánati je llegét m utatja, hogy m ind az advent 
első vasárnap já t m egelőző héten, m ind a negyedik 
adventi vasárnap  előtti héten  bűnbánati, ú rvacso
rázásra  előkészítő  isten tisztele teket ta rtan ak  gyü
lekezeteinkben.

Az adventi időszak karácsony  előtti egyik je les 
napja decem ber 13.-a Luca napja, illetve az ezen 
a napon gyakorolni szokott lucázás.

V alam ikor L ucát /Luczia/ a szen tek  között ta r 
to tták  szám on. M a m ár az egyház sem  ta rtja  tö r
téneti szem élynek, csupán  legendai alaknak. A  le
genda szerin t előkelő szicíliai családból szárm azott 
és nagyon szép leány volt. K ülönösen a szem e ra 
gyogása babonázta  m eg a férfiakat. Az egyik kérője, 
nagyon szépnek m ondta  a szem ét, ezért L uca ön
m aga tép te  ki azt. (Ezért van az, hogy a hagyo
m ányban a Luca-nak öltözött asszonyok m aszkján 
nincs szem.)

A Luca naphoz fűződő hiedelm ek és szokások 
sokaságából, csupán néhányat ism ertetek  röviden:

A  Luca asszonyok ról több  m int száz esztendeje 
a R egélő c. ú jságban ezt olvashatjuk: „M inthogy 
Sz. Lucza a jám b o r asszonyokat és leányzókat éle
tében  olykor m eglepte, jó ra  serken tette , a rosszért 
m egfedte, vagyis közönséges m agyarán szólva m eg
m eszelte, m egkefélte: régi időktől sok helyen egyik
m ásik nőszem ély Luczának öltözik, hosszú fehér 
lepedőbe burkolja m agát és m eszelőt kezébe véve 
esti ó rákban  a rossz leányok fedésére, m egm esze
lésére házról házra  já r.” A  C sallóközben m ég a kö
zelm últban is gyakorolták a lucázást. A  F eh ér ruhás 
L ucák sö té tedésko r m ennek  be a házba, ném án  há
rom szor m eghajolnak —  nem  beszélnek, nehogy 
felism erjék őket —  és lisztbe m árto tt tollseprűvel 
„sepregetnek”. A  háziasszony nem  igen örült ennek 
a sepregetésnek, m ert a lisztes toliseprű  nyom a 
m indenen  m eglátszott.

L egálta lánosabban  ism ert Luca napi szokás a L u 
ca széke  készítése. Luca napkor fognak hozzá, ka
rácsony éjszakájára  készül el, és aki a keresztú tnál 
a Luca székire ráül, m eglátja a boszorkányokat.

Luca n ap ja  a karácsonyi búza  ü lte tésének  a nap ja  
is. B ögrébe vagy p ohárba  te tt földbe szórják el a 
búzát, hogy karácsonyra  a kizöldült búza eledele 
legyen a K isjézus körül lévő báránykáknak.

Régi eleink is gyakorolhatták  valam ilyen form á
ban a Luca-napi szokásokat, m ert D iószegi K. Is t
ván p réd ikáto r 1649-ben, p réd ikált azok ellen, akik 
„...a tikoka t (tyúkokat) m egbüjölik, hogy soka t toj
janak...” M ég m a is á ltalánosan ism ert és gyakorolt 
az a L uca-napi szokás —  a szinte tiszta reform átus

lakosságú  H ortobágy-környékén  és H ajdúszobosz
lón is — , hogy ezen a napon  piszkafával m egpisz
kálják a tyúkokat, hogy jo b b an  tojjanak. Egy haj
dúszoboszlói változat szerin t a gazdaasszony „egy 
ingre vetkezik, hátta l befordul az ólba, s a tyúkokat 
kem encepem etelővel leveri az üllőről...” Ism ert a 
Luca napi m ondóka is, amellyel a szom széd
asszonyt szokták ezen a napon korán  reggel 
bosszantani: „A  m i ty ú k u n k  tojogáljon, a K e n d te k é  
ko tkodá ljon !”

A  L uca-napi szokások ism eretére  u tal a m ásik 
m ondás is: „olyan lassan készül, m in t a Luca-szé 
k e .” Szintén a H ajdu-B ihar m egyében is ism ert a 
lucakalendári um, a lucanaptár  készítése. A  Lucától 
karácsonyig terjedő  12 nap  idő járásá t megfigyelik 
és leírják, m ondván, hogy a következő év 12 hó
nap jában  hasonló  idő járás várható.

A  p ro testáns Svédországban a hajában  gyertyá
kat viselő L uca-m enyasszony  testesíti m eg a vilá
gosság v isszatérésére  irányuló rem ényeket —  m i
vel a régi n ap tá rak  beosztása  szerint decem ber 13- 
a volt az év legrövidebb n ap ja  —  s egyben utal a 
gyertyás m enyasszony, a karácsony  felé tek in tő  ad 
venti fény növekedésére  is.

E ddig  főleg az adventi időszak, a karácsony  előtti 
négy hé t je lesnap i szokásairól szóltunk, beleértve 
advent utolsó estéjét, a karácsony e sté t is. A  kö
vetkezőkben karácsony n ap jára  vonatkozó ü n n ep 
lési m ódokról, és ünnepi szokásokról k ívánunk 
szólni, de mivel a karácsony  ünneplése m ár k ará 
csony esté jén  elkezdődik, szinte lehetetlennek  tű 
nik, hogy az eddig  m ég nem  tárgyalt szen teste i  ün 
neplő  szokások is szóba ne kerüljenek.

A  keresztyének  az első századokban  csak K risz
tus halálát és fe ltám adását ünnepelték , m ert éle
téből csak kereszthalála  és fe ltám adása  rag ad ta  
m eg a lelkeket. Ez a ké t üdv tö rténés azért került 
előtérbe, m ert az evangélium ok ezt írták  le alapos 
részletességgel. A születés tö rténe té t csak  Lukács 
beszéli el bővebben. M áté a m egszületés puszta  
tényének  bejelen tése  m ellett, a m egszületett Jézust 
m eglátogató keleti bö lcsekről em lékezik. M árk 
evangélium a nem  beszél a  születésről, János pedig  
csupán  az incarnatio  felséges tényét örökíti meg. 
Így érthető, hogy K risztus születése nem  rag ad ta  
m eg a híveket. Az őskeresztyének  felfogása szerint 
egyébként is pogány dolog volt a születésnap m eg
ünneplése. E lőször nem  is a K risztus születését, h a 
nem  a keresz te lését kezdték  ünnepelni. E nnek  ala
po t ad h a to tt M árk evangélium a, am elyik nem  Jézus 
születésével, hanem  m egkeresztelésével kezdődik. 
A  m ennyei K risztus a kereszteléskor je len t meg. 
E zért nevezték  ezt epiphaniának, am elyet az ale
xandria i gnosztikusok ja n u á r 6-án kezd tek  ü n n e
pelni. Az ü n n ep e t később  az egész egyház átvette, 
de a IV. század első felében ja n u á r 6-án m ár n em 
csak Jézus keresztelését, hanem  születését is ü n 
nepelték  ezen a napon. C sakham ar azonban  elvá
laszto tták  a két ünnepet és Jézus szü letésnapját 
decem ber 25-re tették , a rra  a napra, am elyen R óm a 
régi szokásaihoz ragaszkodó M ithras hívei a So l  
Invictus  születését köszöntötték . A  legenda szerint



Szent C iprián, K arthágó III. századi püspöke egy
szer így k iálto tt fel: „Mily csodálatos az Isteni gond
viselés, am elyik napon  a N ap  született, jö tt a világra 
Krisztus is!” Ezzel szem ben azonban a M egváltó 
szü letésnapjának  decem ber 25-én  való ünneplését 
csak 350-ben  nyilvánította ki G yula pápa. A  Krisz
tus szü letésének  lehetséges történelm i időpontja 
m a sem  tisztázott, de az örm ény egyház k ivételé
vek, am ely jan u á r 6-án ünnepli az esem ényt, a többi 
egyház elfogadta G yula p áp a  döntését. A  szüle
tésnap  m egállapításával elkerülhetetlenül együtt 
já r t a pogány szokások beépülése az ünnepi szer
tartásokba. Szent Á goston a VI. században  m ár fi
gyelm ezteti a keresztyéneket: „Szentnek ta rtjuk  ezt 
a napot, de nem  m int a pogányok, a nap  születése 
miatt, hanem  inkább a m érték telen  evés-ivásé. A 
középkorban  ugyanis az európai keresztyénség  az 
egész adven t idején karácsony  estig az első csillag 
feljöveteléig böjtök. Így h á t az ünnepi vidám ság a 
zabolátlan jó k ed v  nagyon is é rthe tő  volt. T erm é
szetes, hogy a karácsonyi szokások egy része is a 
róm ai Saturnalia  és újév  szokásaiból ered tek . A  ke
resztyénség ugyanis a karácsonyt és az újévet 
együtt ünnepelte, lévén, hogy decem ber 25-e 
hosszú ideig az újév első n ap ja  volt R óm ában.

A  karácsonyi szokásokra vonatkozó feljegyzések 
hazánkban  és egyházunkban a XVI. század m áso
dik felében tűnnek  elő. A  refo rm átorokat és a p ro 
testáns préd ikáto rokat elsősorban  a nyilvánvalóan 
katolikus jellegű szokások érdekelték  és ezeket k ár
hoztatták  prédikációikban. S zkhárosi így ír a ka to 
likus ünnepekről:

„Istenünk azt m ondja, h o g y  in n ep e t 
szentelj,

D e szen t István napján pápa  zabo t 
szentel,

A z  szen t János napján j ó  borokat szentel, 
A p ró sze n te k  napján n agy  so k  vessző t 

szentel.
S e m m i sincsen erről lám  a s ze n t írásban, 
Id ő n k e t m u la tjuk  azért csak heában,
A  v ízkereszt estin vo ltunk  nagy lakásban, 
Idvö sség e t vártunk a so k  zabálásban... 
C súfságával pápa  ezt m in d  elmulatja,
C sak szalm ahintésre a kko r vagyon  

gondja...”

U gyanezeket a szokásokat ostorozza a csetneki 
evangélikus zsinat 1591-ben: „T öröltessenek el a 
szentelm ények... m int karácsony  nap ján  a szalm a 
bevivése az épületekbe, István p ro tom ártír nap ján  
zab és só-szentelés, Ján o s nap ján  borszentelés, 
aprószentek  nap ján  a vesszőké... A prószentek  n ap 
já n  a cso rdapászto rok  ne fu ssanak  vesszőkkel...”

R eform átus eleink karácsonyi ünneplésérő l és 
ünnepi szokásairól leg többet azoktól a p réd iká to 
roktól tudunk  meg, aki a XVII. században  is gya
korolt és rossznak, h iábavalónak  ta rto tt szokások 
ellen préd ikáltak  és taníto ttak . M artonfa lvi G yörgy 
1663-ban  így ír ezekről: „Az ...Innepeket résszerin t 
az Istennek, résszerin t ped ig  az em bereknek  szen

telik; m int K arátson  első n ap já t a C hristusnak ; m á
sodik n ap já t szent Istvánnak; harm adikat pedig 
szent Jánosnak . Be já tsz i az ördög! Im hol az Is ten 
nek  a m eg-váltásnak jó té tem ényeiért m időn egy na
pot szentelünk, az em bereknek  kettő t szenteltet: 
Ö rdög, ördög, be sok szám talan  Istvánt és Jánost 
vittél pokolba szent István és János napján , a sok 
István és János teli pohára  által... Ó h szem telen 
pohárosok! e boldogult lelkek Szent István és János 
szégyenük a ti szem telenségeteket.” M ajm oskodók
nak  nevezi azokat, akik „K arátson nap ján  a C hris
tust be pólyálván jászo lb a  teszik.” Itt b izonyára a 
betlehem esekre  gondol. B olondosoknak m ondja 
azokat, akik „K arátson nap ján  örülnek és öröm öt 
lőnek. M iért lövöldössz K arátson  é jtszakáján? Ö rö
m öt lössz. L elkeddel kell örülnöd nem  puskáddal; 
jó  é le teddel és há ládatosságoddal ö röm edet je le n 
ten ed  nem  puskázásoddal...”

Közel egy évszázad m úlva 1757-ben  B od  Pétertől 
tud juk  meg, hogy a kálv in istáknak nem  sikerült 
kigyom lálni sem  a betlehem ezést, m ert ő is szóba 
hozza K risztus születéséről hírt vivő Betlehem i 
Pásztorokat és a Ján o s napi poharazásokat: "Já n o s  
p o h ára  em lékezetes, m arado tt fel a N ém etektől, 
k iknél az a szokás volt, m ég m ikor pogányok vol
t anak; hogy Új esz tendő  tá ján  Ján u s em lékezetére 
s a b ará tság  fen ta rtá sá ra  borral kedvesked tek  egy
m ásnak, s az u tán  is az a szokás náluk m egm a
radván  nevezték S. Johann is haustus Sz. János Po- 
hárának...”

V isszatérve m ég ú jra  a XVII. századi karácsonyi 
szokásokhoz, ú jra  idézem  M ártonfa lvi professzort, 
m ert olyan szokásokat em lít meg, am elyek szinte 
a m ai napig  is fellelhetők bizonyos reform átus vi
dékeken. „K arátson nap ján  jeges vízben m osdanak; 
szalm ával házikat bé töltik, s azon, nem  ágyokban 
feküsznek, m int a Ráczok, s m ás ném ely  keresztyén 
nevet viselők; asztalaikat kalátsal, mézzel, borral 
az A ngyalok szám okra m eg-rakják; barm aikat szé
nával tartják ; ké t K ará tson  közben  nem  fonnak, 
sütnek, kérő t nem  ad n ak ....”

A nnak  alátám asztására , hogy a h ivatalos egyház 
tiltó rendelkezései ellenére refo rm átus népünk  
m ennyire ragaszkodo tt elődeitől á tvett ősi szoká
saihoz, itt közlök az a lábbiakban  —  saját gyűjtésem  
alapján  —  a közelm últban a jugoszláviai „etnikai 
tisztogatás” áldozatául ese tt és te ljesen  lerom bolt 
k é t szlavóniai reform átus gyülekezet karácsonyi 
szokásait. „Ezen a v idéken  is a karácsony t tartják  
a legnagyobb ünnepnek . Az iskolás gyerm ekek — 
leginkább csak a fiúk —  karácsony  esté jén  elm en
nek  a rokonokhoz polozsaknak. Ilyen verssel kö
szönnek  be: „Eljött a karácsony, ehetném  kalácsot. 
M egsült a disznóhús, jó l érzem  a szagát. A dják n e 
kem  az utolsó boncát...” (hátsó sonka) R égebben  
já r ta k  a gyerm ekek házról házra  karácsonyt áldani. 
K arácsony első nap ján  az istentisztelet u tán  tarisz
nyát ve ttek  a vállukra a sü tem énynek, diónak, amit 
kaptak. Ilyenkor reform átus karácsonyi énekeket 
énekeltek  és az éneklés végeztével kó rusban  kiál
to ttak  „M egszületett a z Úr  J é z u s ”.

M ég két-három  évtizeddel ezelőtt á lta lában  terí



tetlen  asztalnál étkeztek. K arácsonykor azonban 
m indig le teríte tték  abrosszal az asztalt. A  k ará
csonyi vacsora rendszerin t savanyú leves volt d isz
nófejjel, m ert általában az ünnepre  m indenki le
vágta a hízott disznót. Sok helyen m alacot sü tö ttek  
és verebet. A verebet rendszerin t nyárson sütötték. 
V acsora előtt a család elénekelte: „Az Istennek  
szent angyala” kezdetű  éneket, m ajd  a családfő 
im ádkozott. V acsora u tán  a m aradéko t az asztalon 
hagyták és almát, diót, m ézet, m indenféle gyü
m ölcsöt rak tak  fel az asztalra  az „angyaloknak”. A 
m orzsát is összegyűjtö tték  és ráha jto tták  az ab 
roszt. A zután  beenged ték  a szobába a csirkéket és 
az aprójószágot, hogy az esetleg  földre hullo tt m or
zsát szedjék fel. Egy szapuba m indenféle gabonát 
összekevertek  és az ünnep  a la tt ezt bev itték  a szo
b áb a  a karácsonyi aszta l alá, ahová szénát és szal
m át is tettek . Ü nnep  u tán  ezzel a karácsonyi ga
bonával és takarm ánnyal e te tték  a jószágokat, m ert 
ennek bűvös erő t tulajdoníto ttak . A  karácsonyi 
m orzsá t m eg azért kellett összegyűjteni, m ert ezzel 
füstö lték  m eg a sírós, b e teg  gyerm eket, hogy a ro n 
tás eltávozzon tőle. A  karácsony  este bűvös ereje 
— hiedelm ük szerint —  abban  is m egnyilatkozott, 
hogy a karácsony  éjszakáján  a lovak beszélgettek  
egym ással, azért nem  volt szabad  ilyenkor befogni 
azokat. K arácsonyfa csak az 1950-es években jö tt 
itt szokásba. Az előtt rozm aring ágat ö ltö zte ttek  fe l  
és azt egy paszullyal telt fazékba tették , illetve ál
lították. A fazekat szű vö tt  k endőbe csavarták, hogy 
ne lássék  ki a fazék és a bab.

Kórógy és Szentlászló reform átus m agyarságának 
az é letében a karácsony  ünnep lésé t —  sok, az év
századok során  sokat tiltott és ostorozott b ab o n ás
nak  tűnő  szokás ellenére, m ély bibliai kegyességre 
valló m agatartás is m eghatározza. K arácsony estig 
m inden  kölcsönkért dolgot v isszaadnak  annak, aki
től elkérték. H a adósságuk van, azt is visszafizetik. 
K arácsony előtt a haragosok  felkeresik egym ást és 
kibékülnek, hogy békességes szívvel já ru lh assan ak  
a békesség  Fejedelm e elé, az ünnepi úrasztalához 
karácsony  első napján.

A  székelyföldi un itáriusoknál fennm arad t és a 
legnagyobb elnyom ás és vallásellenes te rro r idején 
is gyakorolt szokás a karácsonyi k án tá lásnak  egy 
egyháziasult változata. N yárádgálfalván a középko
rú, tem plom ba já ró  férfiak já rn a k  kántálni. Az idők 
folyam án kialakult 1 2 -2 0  fős csoport évekig együtt 
m arad. A  felkészülés m ár novem berben, a m ezei 
m unkák m egszűnése u tán  m egkezdődik. H etenkén t 
ké tszer a parókián, vagy az énekvezér házánál gyűl
nek  össze. Ezek az összejövetelek, a p ró b á k  egyút
tal alkalm at adnak  az egyházi dolgok m egbeszélé
sére is. A  felkészülés a lelkész és a kán to r irányí
tásával folyik. A  lelkész, vagy valam elyik értelm es 
parasz tem ber m inden  évben  új „karácsonyi köszön
tő t ír” a kántálóknak, am elyet m inden háznál el
m ond a csoport vezetője, rendszerin t a keb li tanács 
egyik tekintélyes tagja. E bben  az egész gyülekezet 
nevében  áldást kíván a családnak, boldog b ék es
séges ünnep lést és jó  egészséget. Inti a gyülekezet 
tagjait az erkölcsös jó  életre, hitük m eg tartására  és

áldozathozatal gyakorlására, m ajd  karácsonyi éne
keket énekelnek. M inden házhoz beköszönnek, vé
gül a parók iára  m ennek  és m egkántá lják  a papi 
családo t is. A  k u rá to r je len lé tében  a lelkész kezébe 
ad ják  a kán tálás pénzbeli eredm ényét. N yárádgál
falván egy-egy karácsonykor ez az összeg 30-40 
ezer lei is szokott lenni, amit az egyház közönséges 
szükségeire fordítanak.

A  karácsonyi kán tá lás a gyülekezet férfi tagjai 
körében  G álfalván nagyon kedvelt szórakozás és 
egyben szolgálat a gyülekezet szám ára. Szívesen 
vállalják, m ert ta rta lm as elfoglaltságot je len t és az 
együtténeklés öröm ét adja. K itün tetésnek  veszik, 
h a  hívják őket a kán tálók  közé. A  karácsony t m ég 
m a is négy napon át ü n n ep lik. A  negyedik  napon 
gyakorolják a gyerm ekek az aprószentelkedést. Ez 
a 7-10 éves gyerm ekek a m aguk kedv te lésére  csi
nálják, nem  szervezi őket sem  a gyülekezet, sem 
m ás közösség. Ism erős és rokon gyerm ekek cso
po rto k b a  verődve felkeresik  a nagyszülőket, roko
nokat. M aguk fabrikálta, vagy a nagyobbaktól ta 
nult csök-bök  versikéket m ondanak, am iért a há
ziasszony aprópénzt ad  nekik:

„A p ró szen tek , s zen t D ávid, az Úr 
éltesse  sokáig,

P énzben  járjon  bokáig...”

K arácsony ünnep lésére  eleink három -négy napot 
is szenteltek. A  K üküllő-m enti M agyarherepén  
1649-ben  a vizitáció m eghagyta a préd ikátornak , 
hogy „M inden Sátoros ünnepen  U r V atso rá t szol
gáltasson  reggel. K arácsony nap ján  m indkét p réd i
káció H erepén  legyen, m ásod nap ján  reggel S ü lyé 
be  menjen... harm ad  nap ján  itt prédikáljon, dé les
ten  Sülyében legyen...”

N em csak  az egyházi, hanem  a polgári hatóság  is 
ügyelt az ünnepek  nap jainak  m egtartására, illetve 
arra, hogy ünnepnapokon  ne dolgozzanak, hanem  
tem plom ba m enjenek. A  Bihari N agysárré ten  lévő 
N agyrábén  1785-ben 12 pálcaü tésre  ítéltek négy 
atyafit, m ert „K arátson H arm adik  N ap ján  a R éth re  
N ád v ág ásra  vagy csak nézésére, m ás K eresztyének 
bo tránkozására  rako tt tarisznyával m entek...” 

T erm észetesen  nem csak  nádvágásra, vagy tem p 
lom ozásra ford íto tták  karácsony  napjait, hanem  Is t
ván és János-napi köszöntésekre is, m ert ezek m in
den  tiltás és rosszallás ellenére sem  m arad tak  el, 
ső t m ár karácsony első nap ján  a délutáni tem plo
m ozás u tán  ú jra  kezdődött a házról-házra já rá s  az 
Istvánok köszöntése végett. A jók ívánságok m ellett 
—  am elyeket tréfás versekben  és rigm usokban 
m ond tak  el —  sűrűn  ü ríte tték  a poharakat. Külö
nösen  E rdélyben  m arad tak  fenn —  szorgalm as 
gyűjtők nyom án —  igen régi és szép István-napi 
köszöntők:

„Nyílik az égnek  ragyogó sugara,
O szlik  fe lleg ekn ek  sö té t homálya,
V idám  F ébrusunknak  (Phőbusz, görög  

napisten) arany koronája,
T ündöklik  rajta, tü ndöklik  rajta.
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A  nap  sö té t gyászá t ím é  levetette,
H ajnali fén yéb en  m agát öltöztette,
K ed ves  Istványunka t ím é  köszön tö ttü k:  
Valam ennyi fö v e n y  a tengerbe zárva, 
Valam ennyi csillag az égre ruházva,
A n n y i áldás szálljon Is tvá n yu n k  házára...”

A  nagykendi (Küküllői R eform átus Egyházm e
gye) karácsonyi köszöntő  m agában  foglalja az Is t
ván és János-nap i köszöntőket is:

"...D icsőség  légyen o tt fen n  az Istennek, 
B ékesség  légyen fö ldön  az em bernek,
É s Jóakarat m in d en fé le  n é p n ek  és 

nem zetségnek.
Á ld o tt  k i  szü le te tt nem es B etlehem ben, 
Á ldo tt, k i  leszállt a sze n te k  seregébe.
Á ld ja  m e g  az Isten, legyen pártfogójuk, 
Virasszon fe l Isten  a ho lnapi napra,
Úg y  m in t karácsony e lső  napjára. 
M ásodnapján le sz  István  napja,
A k i  azt m egéri Is ten é t áldhassa.
H arm adnap fe lderü l S ze n t János hajnala, 
A k k o r  elju tunk  úgy m in t János napjára. 
É ltesse  az Isten  azon szem élyeket,
K ikn ek  m o st em lítjük á ldo tt szen t  

neveket...”

K arácsony harm adik  nap ja  a Jánosoké volt. Ezt 
a n apo t —  az isten tiszte le tek  lá togatásán  túl azzal 
tö ltö tték  el, hogy felkeresték  és felköszöntö tték  a 
Jánosokat. A régi feljegyzések szerint a jánosozás  
éppen úgy m ent végbe, m int az előző napi istvá
nozás, csupán  a köszöntőkben  István helyett Ján o st 
m ondtak:

„Felsütött ragyogva Is ten n ek  szen t holdja,
M a van Já n o so kn a k  k e d v e s  n e v ü k  napja. 
N e v ü k  napján ragyog m ég  az ég  is,
Tiszta szívbő l kö szö n te lek  én is.
É le tedre  sose szálljon felhő,
Ragyogjon, m in t m iko r  a nap  feljő.
Utaidra aranysugárt hintsen,
É lj soká, —  Versem  tovább nincsen!

Szarka fa rká t billegeti, vendéged  jö n  
azt jelenti.

K elj fel, k e lj fel, k e lj fel, János kelj,
M ert m i téged  úgy szeretünk, Pohár 

m elle tt köszön tgetünk,
Élj, élj, élj, élj Jánosunk, soká  élj!”

K arácsony negyedik n ap ja  —  decem ber 28-a 
aprószen tek  napja. Bár a reform átus egyház ezt a 
napo t nem  tekinti ünnepnek , m égis E rdélyben  a 
K üküllő-vidékén a reform átusok  ősi egyházi szokás 
szerint, ezt a napo t is ünnep lő  ruh áb an  töltik el. 
Reggel ha  találkoznak, köszönésükbe belefoglalják, 
hogy m ég „...so k  a prószen teke t érjünk öröm ben  
egészségben...” Ezen a napon  a felnőttek  m egpál
cázták  a rokon  gyerm ekeket, azután dióval és egyéb 
gyüm ölccsel a jándékozták  m eg őket. Egy m ásik

szokásváltozat szerin t ilyenkor a gyerm ekek elm en
tek  aprószentekeim , a  következő rigm ussal:

„Aprószentek, m ustárm ag, engem  anyám  
jó l  megrak.

E ngem  ugyan nem  rak meg, úgy  
elbúvok, n em  ka p  meg...”

A z  aprószentek-napi vesszőzés  szokás eredete  
—  m agyar vonatkozásban  —  a XVI. század elejére 
vezethető  vissza: „ 1 5 0 7 -1 5 0 8  fordulóján  nagy hul
lám okat kavart a krakkói egyetem en a m agyar bur
za néhány  tagjának fegyelmi ügye. A  tárgyalási 
jegyzőkönyvből részleteiben  is kiderül, hogy az 
aprószentek-napi vesszőzés  volt az oka a bonyo
dalomnak...” A tárgyaláson k iderült az is, hogy „...ha
za i szokás szerin t tö r tén t” a vesszőzés, m égpedig 
úgy, hogy aki decem ber 28-án  be lépe tt a burza  h á 
zának kapuján, azt m egvesszőzték. Az egyetem  ta 
nácsa  term észetesen  m egfenyítette a vesszőzőket 
és e ltilto tta  a hasonló  cselekedetektől a m agyar 
burza tagjait. 1762-ben  M eggyes evangélikus isko
lájában  is védekeztek  az aprószentek-napi vessző
zés ellen az iskola kapu inak  bezárásával. „A bban 
az időben, am ikor seprűzni szoktak  m enni” a kijá
rá s t a legszigorúbban m egtiltották.

A  szokás erede té t M áté evangélium a 2,16-18 
verseiben  találjuk. A m ikor H eródes nyom át vesz
te tte  a m egszületett M essiásnak, B etlehem ben és 
környékén  m egöletett m inden  szám bajöhető  gyer
m eket. A  heródesi gyerm ekgyilkosság áldozatait 
nevezi a m agyar nép  a p ró szen tekn ek  (innocentis 
m artyres =  árta tlan  vértanúk). E m lékünnepüket az 
egyház a IV. századtól, decem ber 28-án  tartja.

K arácsonyi szokásaink között a legáltalánosabb, 
legelterjed tebb  a karácsonyfa  állítás. H a  karácsony
ról beszélünk, csillogó, gyertyafényes, csillagszórós 
fenyő képe je len ik  m eg előttünk. Az ünnep  legm eg
hittebb, legbensőségesebb pillanata a szen tes ti gyer
tyagyújtás, am ikor a család  apra ja  és nagyja körü l
állja a karácsonyfát, éneklés és im ádkozás közben 

a családfő  m eggyújtja a gyertyákat és a csillagszóró
kat. Azután m egkezdődik a karácsonyfa alá helyezett 
a jándékok szétosztása. H azánkban  először B runs
w ick  T eréz grófnő állított karácsonyfát 1825-ben.

A karácsonyfa állításnak a növények és a fény 
kultikus a lkalm azásában  gyökerező ókori előzm é
nyei vannak. A nálunk gyakorolt m ódon való ka
rácsonyfa-állítást 1605-ben, egy strassburg i polgár 
írta  le. A  ném et evangélikus hagyom ány L utherral 
hozza kapcso la tba  a karácsonyfát. A  legenda sze
rin t a nagy reform átor egyszer egy vidéki útjáról 
k arácsony  este m en t hazafelé. E rdő  m ellett halad t 
el és levágott egy fenyőágat és hazavitte. O tthon  
te le rak ta  gyertyákkal, hogy gyerm ekeinek ezzel a 
csillagos ég ragyogását jelképezze.

H azánkban  a karácsonyfa-állítás az első világhá
ború  u tán  vált á lta lánossá és lett a karácsonyi ün
neplés jelképévé. Ú jabban  tem plom okban  és gyü
lekezeti te rm ekben  is állítanak fel karácsonyfát a 
gyülekezetek gyerm ekei szám ára a karácsonyesti 
ünnepélyeken.



A karácsonyi ünnepkörhöz szoktuk szám ítani az 
esztendő  utolsó napját, decem ber 3 1 -ét Szilveszter  
estéjét. Ez a nap  I., vagy Szent Szilveszter em lék
ünnepe a róm ai egyházban. Ő m aga nem  volt va
lami nagyjelentőségű szem élyiség, de pápasága  id e 
jé re  (314-335) ese tt a keresztyénség  első nagy for
dulópontja. A  róm ai b irodalom  akkori u ralkodója 
N agy K onstantin , az ő idejében, te tte  állam vallássá 
a keresztyénséget.

Szilveszter n ap ja  és estéje az óév búcsú z ta tásá
nak  jegyében  telik el. R eform átus tem plom ainkban  
délután  vagy este istentiszteletet tartanak , hálát ad 
ván az elm últ esztendőben  nyert áldásokért. Az 
óév-esti isten tisztelet hangu latát szépen kifejezi a 
280. szám ú énekünk: „Ism ét egyik esztendeje, Is
ten tő l k im ért ideje  T elék el a m úlandóságnak: A z  
égi te s tek  Órája, Lefolyván, le tt  újra példája a kö zö s  
változandóságnak; E lm últ vége m in t kezdete , M ár  
van csak em lékezete...”

Szatm árban  és az erdélyi reform átus falvakban 
is, az esz tendő  utolsó ó rájában  éjfél előtt, a legé
nyek felm ennek  a to ronyba és énekszóval búcsúz
tatják  az óévet és köszöntik  az újat.

A H om oród-m enti K énosban az „ó-esztendő vég
estvéjén  az egész falu fenn van  éjfélig; ekkor m ind 

a tem plom  ud v arára  gyűlnek, o tt elfújják az ó-esz
tendő  utolsó n ap jára  való zsoltárt; a pap  a to ronyba 
hág, onnan  rövid beszéde t és könyörgést m ond, m i
re eljövén az éjfél, a nép  rágyújt az újévi zsoltárra. 
A  fiatalság a p apo t haza kíséri, m egköszönik eme 
szívességből te tt közrem űködést, s ezután  szé t
oszolva, reggelig m ulatoznak, hogy az újévet éb ren  
kezdjék.”

A nyárádgálfalvi unitáriusoknál m ég néhány  év
tizeddel ezelőtt, gyakorolták a té ltem etés szokását: 
„...óév esté jén  a legények nagy lárm ával, zenebo
nával, éneklés és kurjongatás között egy sza lm a
bábu t h o rd tak  körül a faluban. Az ablakok alatt 
m egálltak a kán tá lássa l búcsúzta ták  az óévet, m ajd 
a szalm abábut, ami a m úló esztendő  képe volt, a 
falu szélén lefek tették  a hóba, és havat szórtak  rá, 
ha  nem  volt hó, avarral vagy szalm ával boríto tták  
be. Így tem ették  el a telet, illetve az óévet.”

Szilveszter és újév napján, valam it a két napo t 
összekötő  éjszakán m ég a közelm últban is többféle 
szokás élt a m agyar nép hagyom ányaiban és n é 
hány helyen él m ég m a is. A  H ajdúságban  ez idő
szakhoz kapcso lódott a gulyafordítás, vagy szűzg u 
lyahajtás  szokása. H ajdúszoboszlón m ég m a is gya
korolják a gonosz hatalm ak kiűzését, az óév elűzé
sét szolgáló zajkeltő csergetést, vagy kolom polást. 
A hajdúszoboszlói csergetést egy szokásleírás a 
m últ század végéről, így örökítette  meg: „szilveszter 
délu tán ján  sö tétedéskor, úgy 5 ó ra  felé, m inden  
pászto r és bo jtárgyerek  a házától elindulva a p iacra  
megy. Ú tközben m indenik  ostorával, karikásával 
nagyokat kongat, cserget. A  piacon összegyűlvén 
égtelen csergetésbe kezdenek. A  nagyobb legények 
kolom polnak, dudálnak, lövöldöznek, a fattyúk p e 
dig csillaghányót dobálnak. A pokoli zaj te tőpon tjá t 
éri, am ikor a tem plom ot kivilágítják és a három  h a 
ranggal harangozni kezdenek...” Ez a szokás a helyi

hagyom ány szerin t a tö rök  időkre nyúlik vissza, on
nan vette eredetét. Egy török  tám adás alkalm ával 
1559 decem ber 31-én a szoboszlai h a tá rb an  dúló 
harc közben  úgy látszott, hogy a tö rökök győzedel
m eskednek  a m agyarok felett. E nnek a rossz hírnek 
a ha lla tára  a városban  lévő asszonyok, gyerm ekek 
és öregek nagy lárm át csaptak, csergettek, kongat
tak, lövöldöztek azt a lá tszato t keltvén, hogy jö n  a 
felm entő sereg. L ám pásokkal a tornyot kivilágítot
ták, m eghúzták  a harangokat. A  törökök hallva a 
nagy zenebonát azt hitték, hogy tényleg m egérke
zett a felm entő  sereg, fu tásnak  eredtek.

H ajdúnánáson  a csergetésnek, zajkeltésnek egy 
m ásik változata volt szokásban  a gulyafordítás. Ez 
abból állott, hogy öt legény összeállott és kolom 
polással csergetéssel azt a lá tszato t keltették , m in t
ha gulyát terelnének. Az utcai ablak alatt m egálltak 
és a következő rigm ust m ondták  el:

„Szerencsés jó  e s té t k ívá n o k!
M o st jö tte m  B écsbül, Budárúl, B uda  

városábúl.
H ajto ttam  h a t ökrö t, k ilen c  szarvasm arhát. 
G azdám , gazdasszonyom  en g ed jék  m eg, 

h o g y  p á rszo r  
m egford ítsam  a z udvarán!”

H a engedélyt kap tak  a gulyafordításra, nagy zaj
ja l bem entek  az udvarba, énekkel és kán tálással 
köszöntö tték  a háziakat, m ajd  az a jándék  átvétele 
u tán  ezzel a verssel búcsúztak  a gazdától:

"...A z  á ld o tt Úr  Isten  rakja rá k é t kézit, 
M inden  m arhájának áldja m eg  ezerit,
H ajadon já n yá n a k  k ö ss ik  b e a fe jit,
S zip  leg in y  fijo kn a k  áldgya m eg  örökit, 
M inden  szá l ken d erü k  n ő jjik  fe l az égig, 
M inden  eg y  bána tjuk apad jik e l főd ig ...”

A z  ú je szten d ő  e lső  napját, az év kezdeté t külön
böző korokban  m ás-m ás időpon tban  ünnepelték . A 
róm aiak tavasz elejétől, a term észet ú jjáéledésének  
kezdetétő l —  m árcius 1-től —  szám ították  az ú jé
vet. A  középkori E u rópában  is többször változott 
az év kezdésének  időpontja. H azánkban  az esz ten 
dőt az egész középkoron át decem ber 25-től, k a 
rácsony első napjátó l szám ították. A  jan u á r elsejei 
évkezdést legelőször Ju liu s C aesar-féle  n ap tá rre 
form  vezette be. A  XIII, G ergely pápa  által 1582- 
ben  m egreform ált n ap tá r á lta lánossá tette, és m eg
szilárdíto tta  az év kezdésének  ezt a dátum át.

Az eredetileg  pogány, illetve polgári ü n n ep e t a 
róm aiak Ján u s tiszteletére nagy kicsapongással, 
dorbézolással ünnepelték . K öszöntötték, üdvözöl
ték  és m egajándékozták egym ást ezen a napon. A 
keresztyénség  m egszilárdulása után, az újév ü n n e
pe egyházi je lleget is nyert. A  pogány ünnep lés el
lensúlyozására az egyház erre a nap ra  rendelte  el 
a C ircum cisio D om init az az Jézus körü lm etélésé
nek az ünnepét, mivel az a Szentírás szerin t Jézus 
születése, vagyis karácsony  u tán  nyolcadnapra  tö r
tént. Innen  van, hogy az újévet ka rácsony nyolca 
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dának  és kiskarácsonynak  is nevezik. A  ké t ünnep  
közötti idő t a népnyelvben, k é t  karácsony k ö zén ek  
m ondják.

A régi pogány szokások m aradványakén t az újévi 
áldáskívánás m a is sokfelé élő hagyom ány. R efor
m átus gyülekezeteinkben szinte kivétel nélkül szo
k ásban  van, hogy az esz tendő  fordulóján  éjfélkor 
harangozással búcsúztatják  az óévet és köszöntik  
az újat. Sok helyen m ég m a is —  főleg férfiak, il
letve legények —  felm ennek a to ronyba és a h a 
rangszó u tán  eléneklik a H im nuszt és az én ek es
könyvünkből a 190. sz. éneket, am ely a XVI. szá
zadban keletkezett és eredetileg  a B atthyány-kó
dexben  található:

„Ez eszten d ő t m egáldjad, E z  eszten d ő t 
megáldjad,

K egyelm edbő l Úr  Isten; B ő  zsírral 
ékesítsed .

B ő  zsírral ékesítsed , Te szen t Jehova  
Isten...”

Ú jesztendő  reggelén kántálók, köszöntők  já rták  
a házakat és szebbnél szebb énekekkel, versekkel 
kívántak boldog  ú jesztendő t!

M olnár A m b ru s
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Ecclesia semper reformaiida*

I. Szü le thet-e  az egyház, ha vén?

Az egyház titkát és csodáját sok oldalról meg lehet 
közelíteni, a döntő azonban az, hogy az egyház magának 
Krisztusnak titkához tartozik. Jézus testetöltését, melyben 
a világ megváltása kezdődött el, követte egy második test
té létei, amikor a megdicsőült Krisztus az egyház által 
jelent meg, melyben mint második testében a Lélek által 
van jelen és általa végzi megváltó művét. Az egyház Chris
tus explicatus, vagyis a megfejtett, a kibontakozott Krisz
tus, hiszen az egyház Krisztus teljessége, plérómája, 
melynek az a kettős értelme, hogy az egyház Krisztussal 
teljes és Krisztus pedig az egyház által juttatja művét tel
jességhez, kibontakozáshoz (Ef 1,23). A m ikor tehát Krisz
tusról beszélünk, az egyházról is beszélünk, de vajon 
amikor az egyházról beszélünk, beszélünk-e Krisztusról 
is?

Erre a második kérdésre egyértelműen nem lehet igen
nel válaszolni, mert Krisztusnak és az egyháznak az egy
sége már az apostoli korban oly módon vált kérdésessé, 
hogy Pál ezt írhatta le: „Mert Isten féltő szeretetével fél
telek titeket, hiszen eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, 
hogy mint szeplőtelen szüzet állítsalak Krisztus elé. Félek 
azonban, hogy mint a kígyó a maga álnokságával meg
csalta Évát, úgy a ti gondolatitok is elcsábíttatnak a Krisz
tus iránt való őszinte és tiszta hűségtől. Mert ha valaki 
hozzátok megy és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdet-
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tünk, vagy más lelket vesztek, nem akit vettetek, vagy más 
evangéliumot, nem amit befogadtatok, szépen eltűritek” 
(2Kor 11,2-5). Ím e az egyház és Krisztus kapcsolatát ve
szély fenyegeti: az őszinte és tiszta hűségtől való eltávo
lodás egészen odáig elmenően, amit az Ószövetség 
paráznaságnak, hűtlenségnek nevez. A hűség csak az 
egyik oldalról van biztosítva, ezért ha az egyház identitását 
keressük, csak Krisztusból indulhatunk ki és Krisztus 
megértéséből kell közeledni újra és újra az egyház titká
nak megértése felé. Sajnos a történelemben az, amitől Pál 
félt, bekövetkezett: a gondolatok elcsábíttattak Krisztus 
iránti őszinte és tiszta hűségtől, és amikor az egyház Krisz
tust elvesztette, elvesztette magával való azonosságát is.

Ehhez járul még az is, hogy mint minden test, az egyház 
is ki van téve ezen a világon a betegségnek, az erőtlen
ségnek, az elöregedésnek és ilyenkor aggódva, félve kell 
kérdezni azt, amit Nikodémusz kérdezett: „Mimódon szü
lethetik az ember, ha vén?” (Jn 3,4). Egyáltalán születhet-e 
az ember, ha vén? És tovább menve: Születhet-e az egy
ház, ha vén? Lehetséges-e az, hogy a történelemben az 
egyház visszatalál az első szeretet új átéléséhez, a Krisz
tussal való olyan tiszta közösség megéléséhez, mint ami
lyen ez a közösség a születés pillanatában, a pünkösdöt 
követő időkben volt? Levetheti-e a történelem során rá
rakódott elidegenedést, szabaddá válhat-e téves gondo
latoktól, irányoktól, hogy magát egészen Krisztushoz 
igazítsa, vállalva a követésnek olyan mértékét, hogy régi 
önmagát Krisztusért elveszíti és Krisztusban magát újra 
és újként megtalálja? Hiszen a tanítványoknak elmondott 
jézusi ige az egyházra is érvényes: „Mert aki meg akarja
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tartani az ő életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti az ő 
életét énértem, megtalálja azt” (Mt 16,25). Ez nem keve
sebbet jelent, mint azt, hogy az egyháznak időnként fel 
kell adni régi önmagát Krisztusért, hogy új önmagát Krisz
tusban megtalálja. Ez a készség és ez a hajlékonyság az 
életnek a jele, mert ez vezet a megújuláshoz, ellenkezőleg 
a keménység, a régihez való kötöttség, a szklerotizáltság 
a halálnak a jele. Nem patetikus kérdés tehát ez: Szület
het-e az egyház, ha vén? Annyi bizonyos, hogy a megújulás 
nem mondható természetesnek, hanem kegyelemnek, és 
nem mondható olyan lehetőségnek, mely az egyház ha
talmában áll, mintha az egyház képes lenne magát meg
újítani, hiszen az egyház nem rendelkezik a Lélek felett. 
„A szél fú, ahová akar...” (Jn 3,8).

A z  egyház titka azonban éppen a kegyelemben van. 
Így mégis igaz lehet az a felséges látomás, hogy Hermasz 
Pásztorában található. A látnok előtt megjelenik egy öreg
asszony, aki egyre fiatalabb és fiatalabb lesz, míg végül 
tündöklő szépségű menyasszony áll előtte. A látnok el
bűvölten kérdi: Ki vagy te, úrnőm? Én vagyok az egyház 
— hangzik a válasz. Az egyház titka tehát ebben a ke
gyelemben nyújtott átváltozásban, átalakulásban van. A 
kegyelem műve az, hogy az egyház nincs bezárva múltjába, 
hanem érvényes rá Pál apostol látása: „Mi pedig mind
nyájan fedetlen arccal tükrözzük az Úr dicsőségét és 
ugyanarra a képre formáltatunk át dicsőségről-dicsőségre 
úgy, mint ahogyan az Úrnak Lelke formál” (2Kor 3,18). 
Az egyház léte a Lélekben van, ez a Lélek pedig Krisztust 
dicsőíti meg az egyházban és Krisztust fejti meg, ragyog
tatja fel az egyház életében. A z egyház értéke és szépsége 
az, hogy újulása van, ahogyan Pál megfogalmazza: „...és 
felöltöttétek az új embert, aki Teremtőjének képe szerint 
újul meg Isten ismeretére” (Kol 3,10). Az egyház titka és 
csodája tehát az, amit Jézus a megdicsőülés hegyén mu
tatott meg tanítványainak, amikor előttük elváltozott, és 
arca ragyogott, mint a nap (Mt 17,2). Jézus arcán megjelent 
Isten dicsősége és az egyház arcán is megjelenhet Jézus 
dicsősége és az eljövendő világ szépsége. Amikor pedig 
így megújul Jézusban, hallhatja Istennek azt az üzenetét, 
hogy benne gyönyörködik és igéjét adja neki úgy, hogy 
aki őt hallgatja, magát az Urat hallgatja (Mt 17,5; Lk 
10,16).

Ennek lehetősége azonban a kegyelem, a történelem
ben megjelenő reformáció, ezért a továbbiakban a törté
nelemnek egy pontján végbement megújulást vizsgáljuk, 
melyet reformációnak nevezünk. Azt kérdezzük, hogy a 
reformáció mit akart a maga korában és igazságai 
mennyire érvényesek ma, továbbá azt, hogy ezek a felis
merések hogyan vezetnek tovább a római katolikus egy
házban végbement megújulás értékeléséhez, vagyis 
hogyan születhet meg az egyház két szárnyának találko
zása a megújulás keresésében és a megújulás kölcsönös 
elismerésében?

II. A  reform áció  igazsága

Induljunk el a reformáció tételének: ecclesia semper 
reformanda értelmezéséből, a reformáció tételeinek rele
vanciája kérdéséből. A reformáció vezető elvét nem nehéz 
felismerni, mert ezt a Confessio Augustana (1530, Arti
kulus 4) szépen megfogalmazza: „Isten előtt kegyelemből, 
Krisztusért leszünk igazak, egyedül hit által.” Az igaz Isten 
nem jó szolgálatok és rossz cselekedetek szerint ítél, ha
nem az igazsággal nem rendelkező embert tiszta szere
tetből elfogadja és Krisztusért igazzá teszi. Luther

reformátori felismerése ez volt: Isten igaz, mivel igazzá 
tesz. Igazsága tehát nem azt jelenti, hogy az igazságot meg
állapítja (Justitia distributive), hanem azt, hogy az igazságot 
megteremti Justitia justifi cans). Ez az igazság a maga te
remtő mivoltában három isteni mű összefüggésében lesz 
igazán megragadható: teremtés semmiből (creatio ex ni
hilo), az istentelen megigazítása (justifi catio impii), a ha
lottak feltámasztása (resurrectio mortuorum). A teremtés 
és a feltámasztás között a jelen világban Isten új terem
tését a megigazítás, vagyis a bűnös ember új életre való 
megteremtése által ragadhatjuk meg. Ennek az igazságnak 
az újra való felfedezése jelenti tulajdonképpen a refor
mációt. Krisztus egész műve benne foglaltatik tehát ebben 
az igazságban, ahogyan az Írás mondja: „Őt az Isten halálra 
adta bűneinkért és feltámasztotta megigazulásunkért” 
(Róm 4,25). A valódi Krisztus-ismeret annak az ismerete, 
hogy Isten Őbenne, halálában és feltámadásában hogyan 
teremti újjá az embert, hogyan ad a bűnös embereknek 
hit által igazságot, azaz közösséget vele, melyben az ember 
minden jótéteményének részesévé lesz. Nem  túlzás tehát 
az, ha megállapítjuk, hogy a megigazulás ismeret tiszta
ságán dől el, hogy az egyház az evangélium egyháza, vagy 
pedig keresztyén vallásos-intézmény. Itt dől el az, hogy 
az ember a valódi Istenben hisz, aki teremtő módon nyúl 
bele Krisztus halála által a világba, az ember életébe, vagy 
pedig bálványképek után fut. Itt válik el a bálvány, mely 
azt emeli isteni szintre, ami az ember alkotása attól, ami 
Isten, aki alkot és újat teremt és az embert is saját új 
teremtéseként iktatja be a megváltás művébe. A keresz
tyén theologia tárgya Luther szerint tehát a „megigazító 
Isten és a bűnös ember”. A reformátori hit, mint az Új
szövetség őskeresztyén kezdeteiben, ismét Krisztus-hit. 
Egyedül Isten, éspedig az értünk megfeszített Krisztus az 
igaz hit, az igaz egyház és az igaz theologia alapja és kri
tériuma. Mintha Pál szólalna meg újra és hirdetné ezt a 
maga kizárólagosságában: „Mert elhatároztam, hogy 
egyébről ne tudjak ti közöttetek, mint a Jézus Krisztusról, 
mégpedig a megfeszítettről” (1Kor 2,2). Ezt az evangéli
umot határolja el minden mástól, amikor szenvedélyesen 
ezt mondja: „De még ha mi magunk vagy mennyei angyal 
hirdetne is nektek más evangéliumot, legyen átkozott” 
(Gal 1,8). Az újonnan felfedezett isteni igazságnak — mely 
Isten teremtő hatalma az ember üdvözítésére — ugyan
ezzel a féltő szeretetével és védelmezésével találkozunk 
a reformációban, elsősorban a kiindulásnál, Luthernél. Ez 
az isteni igazságról szóló üzenet maga az evangélium, en
nek az azonosításnak lehet köszönni azt, hogy evangéliumi 
egyházaknak nevezik a reformáció egyházait.

A reformáció szándékát akkor ismerhetjük meg, ha en
nek a felfedezésnek a konzekvenciáit felsorolják. Az evan
géliumi theologiának az ismert négy elvéről van szó:

a) Sola fi de: Luther új felismerése a Római levélhez 
kapcsolódik, közelebbről a harmadik részhez: „Most pedig 
törvény nélkül jelent meg Isten igazsága... Azt valljuk tehát, 
hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei 
nélkül” (Róm 3,21.28). Ehhez jön még a másik bibliai ige: 
„Az igaz ember pedig hitből él” (Róm 1,17). Vagyis akinek 
Isten igazságot ad, akit Isten szeretetével magához ölel 
és minden feltétel nélkül gyermekévé teszi, az hit által 
éli át, nyeri meg ezt a kegyelmet. A  hit éppen úgy Krisz
tusban eljött új ajándék, mint a kegyelem. Pál ezért írhatja 
le ezt a merész mondatot: „A hit eljövetele előtt pedig... 
De miután eljött a hit...” (Gal 3,23.25). A  hit Krisztusban 
jö tt el, mert nemcsak a kegyelem merőben új isteni aján
dék, hanem  a hit is, mellyel ezt el lehet fogadni. Nemcsak
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Isten döntött mellettünk, hanem mi is dönthetünk Isten 
mellett Krisztusban. Hinni tehát azt jelenti, hogy Istennek 
ezt az új döntését, hogy Krisztusban ajándékképpen tesz 
igazzá, elfogadjuk, igazat adunk ennek az isteni kegye
lemnek. Isten igazságot ad nekünk, de nekünk is igazat 
kell adni Istennek. Ehhez kapjuk a hit ajándékát. Vagyis 
nemcsak az ajándékot adja Isten, de a kezet is megteremti 
hozzá, hogy az ember ezt el tudja fogadni. Nem emberi 
lehetőség hinni, hanem az egyedül a Szentlélek munkája 
az emberben, hogy Jézusnak igent mondjon, ezért járult 
még az üdv munkájának elvégzéséhez a Lélek eljövetele, 
mint külön üdvtörténeti esemény, és ez megismétlődik 
minden egyes hívő életében. Teremtő isteni mű a hit maga, 
mellyel Jézus igazságára az ember igent képes mondani. 
Ha az igazságom nem egyedül Isten kegyelmén, hanem  
az én tettem en is függne (hit), akkor nem lenne teljes a 
kegyelem  műve. De m ivel a hit is isteni mű, ezért a ke 
gyelem m űve teljes. Valóban teljesen Istenen múlik az 
üdvösségünk és ebből üdvbizonyosság születhet, ahogyan 
Pál vallja: „Mert meg vagyok győződve, hogy... semmi nem 
szakíthat el Isten szeretetétől, mely a mi Urunk Jézus 
Krisztusban van” (Róm 8,38-39). Az üdvnek ez a szemé
lyes bizonyossága az életben és a halálban a reformáció 
korában az evangéliumi keresztyének jele volt. A H eidel
bergi Káté ezt így fogalmazza meg: Az igazi hit annak a 
bizonyossága, hogy „Isten nemcsak másoknak, hanem ne
kem is bűnbocsánatot, örök igazságot (megigazulást) és 
életet ajándékoz, kegyelméből, egyedül Krisztus érdemé
ért” (21. Kérdés-Felelet).

b) Sola gratia: A törvény és minden vallásos igyekezet 
arra irányul, hogy az ember magának üdvösséget szerez
zen. Minden vallásos tett, a törvény egész világa az embert 
arra szólítja fel, hogy munkálja a maga üdvösségét. „El
lenben, aki nem szolgál meg érte, hanem hisz abban, aki 
az istentelent megigazítja, annak hite számíttatik be igaz
ságul” (Róm 4,5). Van, aki az üdvösséget a munkálkodá
sával akarja megszerezni, de van, aki megérti, hogy ezt 
csak kapni lehet, mert az ember magát igazzá nem teheti. 
A ki m unkálkodás nélkül kapja az igazságot és üdvösséget, 
az új alapra helyezkedik rá és ez az alap a kegyelem. A 
kegyelem lényege abban van, hogy Isten adni szeret és 
abban az emberben van öröme, aki engedi, hogy minden
nel megajándékozza: mint ruhátlant és mint mezítelent 
az igazság, az új élet ruhájába felöltöztesse.

Aki tehát kegyelemből igaz lesz, az Isten gyermekévé 
lesz. Cselekedetek és szolgálatok által az ember soha nem 
lesz Isten gyermekévé, hanem mindig csak szolga marad. 
A szolgának kell félelemből egyre többet cselekedni, mert 
a léte egyszerűen bizonytalan és csakis cselekedetei bizto
síthatják életben maradását. Gyermekké az ember szü
letés által lesz: Isten gyermekévé pedig a Lélek által való 
újjászületés révén. Nem  cselekedetei révén szerzi m eg a 
jogot az életéhez, hanem születése révén kapta. Isten gyer
mekévé született, akinek élete, örök élete van és mindez 
új létében adva van és ezt nem kell a cselekedetekkel 
megszerezni. Az isteni születésnek ez a nemessége a pe
csét Isten gyermekei életén. A  szolga teljesítm énye révén 
érvényesül, a gyerm ek születése révén, mert ő a fiú, akinek 
születési joga az, hogy örökös. A kegyelem az élet új mi
nőségét, nemességét jelentette, ugyanakkor az Istenért és 
az Istennek való szolgálat is az új ember létében van, ter
mészetéhez tartozik, csak ez már következmény és nem 
előzmény. Ez a kegyelem tehát nem azt jelenti, hogy az 
ember most már tétlen, hanem azt, hogy hitben munkál
kodik. Minden gondja igyekezete önmaga helyett most

már a másikra irányul. A  hit soha sincs tettek nélkül, m ert 
a hit a szeretetben tevékeny. Hálából magát Istennek adja 
és a felebarát iránti szeretetben magát egészen kiszolgál
tatja, hogy Isten mindenestől felhasználhassa művében, 
mellyel a világot üdvözíteni akarja. A kegyelemben az em
ber Isten munkatársa lehet, mert Istent lényegében véve 
megértette, „...adjátok oda magatokat Istennek, mint akik 
a halálból életre keltetek és tagjaitokat adjátok oda az 
igazság fegyvereiül Istennek” (Róm 6,13). Furcsa parado
xon, hogy éppen ott, ahol az em ber az ingyen kegyelemre 
rátalált, o tt kezdődik el az em ber tevékenysége, mert egész 
személyisége megmozdult, hogy Isten iránti hálából Isten 
feltétel nélküli kegyelmét most már egész lényén át to
vábbsugározza. Léte transzparens lesz, hogy miután Isten 
áthatotta Jézusban, ezt az Istent továbbsugározza, ragyog
tassa, közölje, átadja.

Ezért mondja a Heidelbergi Káté: Lehetetlen, hogy akik 
Krisztusba plántáltattak, a háládatosság gyümölcseit ne 
teremjék. Lehetne ezt így is fogalmazni: akit Isten kegye
lemből megigazított, az maga éhezi az igazságot és a jogot 
a világban és tiltakozik a jogtalanság ellen. Akinek Isten 
békéje a leikébe áradt Jézusban, az tiltakozik a békétlen
ség ellen és szomjazik a földön nélkülözhetetlen békére, 
vagyis a kegyelem a világban tovább végzi Isten igazsá
gának művét.

c) Sola Christus: Az üdvösség minden kincsének meg
szerzője és letéteményese egyedül Krisztus, mégpedig a 
maga kizárólagosságában. Így vallotta ezt Péter: „És nincs 
senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott emberek 
között az ég alatt más név, amely által kellene üdvözöl
nünk” (ApCsel 4,12). Így értette ezt Pál: „Íme én, Pál mon
dom nektek, hogyha körülmetélkedtek, Krisztus nektek 
semmit nem használ” (Gal 5,2). Ha Krisztus mellé bármi 
odakerül és nem egyedül Ő, mint egyetlen valóság lesz 
az ember számára az üdvösség, akkor Ő nem használ sem
mit, így ugyanis nem tudja átadni az üdvösségnek azt a 
felmérhetetlen gazdagságát, melyet neki adott az Atya. A 
bölcsek és a kisdedek értették ezt meg Jézus korában 
(Mt 11,25). Míg a farizeusok a vallásos tettek egész világát 
építették ki (365 parancs, 248 tilalom) 613 tételben.

Pál pedig arról beszél, hogy akár a zsidók, akár a gö
rögök Krisztus keresztjét azért nem értik, mert az egyik 
a vallásosságát, a másik a bölcsességét teszi még hozzá. 
Krisztus pedig csak a keresztje által lesz erő, azaz isteni 
hatékonysága ott jelentkezik, ahol az ember szegényen, 
mezítelenül, kezéből m indent kiengedve áll előtte. A z egy
ház az üdvösséget akkor hirdeti, a maga szabadságát ak
kor nyerheti meg, ha sem m i kom prom isszum ot nem köt, 
sőt az egyházi hagyomány m inden rendeléseit, rituáléját 
és szimbólumait Krisztus m értéke alá veti és K risztus k i
szolgáltatja. Krisztus mellé semmiféle „és” nem kerülhet, 
vagy ha kerül, Krisztus visszavonul és beteljesedik igéje: 
„...mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek” (Jn 
15,5). Ezért nem volt hajlandó Krisztus egyezni a böjtölés 
kérdésében, vagyis az újnak és a réginek semmiféle egy
másmellettiségét, egymáshoz foltozását és egymással való 
kiegészítését nem vállalta (Mk 2,21-22).

Amikor Hitler diktatúrája az evangéliumi egyházat el
érte és igyekezett magához kapcsolni, elveinek feladására 
késztetni, akkor született meg a Hitvalló Egyház Barmeni 
Nyilatkozata, ahol ez áll: Jézus Krisztus Isten egyetlen 
Igéje, akit nekünk hallani kell. Elvetjük azt a hamis tanítást, 
mintha az egyháznak igehirdetése forrásaként Istennek 
Igéjén kívül és mellett még más eseményeket, hatalmakat, 
személyeket és igazságokat Isten kijelentéseként el lehet
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ne vagy el kellene ismerni.” A reformáció ezt a kriszto
centrizmust kritikailag alkalmazta az akkori egyházra és 
Krisztus mellett nem tűrt meg semmit és senkit, akire vagy 
amire még rajta kívül vagy mellette az üdvösség dolgában 
figyelni kellene. Természetesen, ha Krisztus az üdvösség 
Ura és ebből a központból kiindulva az egész teremtést 
átöleli és az egész világot átfogja. Ez az üdvösség átfogja 
az eget és földet, a testet, a lelket, a jelent és a jövőt. A 
helyesen értett krisztocentrizmus tehát semmiféle szűk
keblűséghez nem vezet, sőt igazi világtágasságot és világ
nyitottságot involvál.

d) Sola scriptura: Luther sem az egyház tanításából, 
sem az egyház életrendjéből nem kapott semmi segítséget 
ahhoz, hogy Istennel való békéjét, azaz üdvösségét meg
találja, ellenben az Írás, mely megnyílt előtte, elvezetette 
a teljes igazságra. Ebből a tényből kiindulva jutott el a 
reformáció a megtalált igazságok közül ehhez a negye
dikhez: egyedül az Írás. Eddig az egyház uralkodott az 
Írás felett, most az Írás uralkodik az egyház felett, annyira, 
hogy a theologia szinte írásmagyarázat lesz odáig elme
nően, ahogy Luther megfogalmazta: vere theologia est 
grammatika. Ezzel azután minden szintézes ellen tiltako
zást jelentettek be: Írás és tradíció, hit és tradíció lehe
tőségét elutasították. Az, amivel az egyház az Írást ki 
akarta egészíteni az üdvösség forrásaként, az veszedelmes 
tévelygések forrásává lett. Ez azonban további kérdéseket 
vet fel. Az Írás maga is lehet betű, mely öl, szemben a 
Lélekkel, mely megelevenít. Az Írás maga is lehet rejtett 
és értelmezése nem mondható magától értetődőnek. A 
kérdés tehát így hangzik: az Írás tévedhetetlen? Vagyis 
az Írás a protestáns papirospápa? A reformáció ezért 
hangsúlyozta erőteljesen a Szentlélek belső bizonyságté
telének kérdését, vagy is az Írás csakis a Lélek által kapott 
világosságban érthető, mert a Lélek az, aki az Írás betűit 
megeleveníti és alkalmazza. Az Ige és a Lélek egysége 
nem bomolhat fel, mert ezzel az egyház csak könyvnek, 
de nem az Írásnak van birtokában. Pontosabban szólva, 
sem az Írás birtokában, sem értelmezésének birtokában 
nincs az egyház, mert az Írás a Lélek által született és a 
Lélek által magyarázható.

Itt vetődik fel a tanítói hivatalnak a kérdése, melynek 
feladata az Írás értelmezése és alkalmazása. A katolikus 
szemlélet szerint az apostolok tantekintélye Péteren át Ró
ma püspökére szállt át, vagy pedig a püspökök közössé
gére. A reformáció szemlélete az volt, hogy az apostolok 
a feltámadott Krisztus szemtanúi voltak, tanbeli tekinté
lyük ennélfogva dinamikus és nem statikus, hitből fakadó 
és nem egy személyen megnyugvó volt. Ez annál inkább 
igaz, mivel új apostolt nem helyeztek hivatalba, aki utóduk 
lehetett volna. Sokkal inkább a Lélek által adott karizma 
a forrása a helyes ismeretnek, az Írás megértésének, mely 
mindenkinek adatik. Ha apostoli tekintélyükről beszélhe
tünk, az sokkal inkább apostoli írásaikon át érvényesül 
tovább. Az Újszövetség írásain keresztül beszélnek az 
egyházhoz és az egyház által. Az első szemlélet a succesio 
apostolica, a másik értelmezés a successio evangelica 
(Moltmann). Mit használna a formális apostolica succesio, 
ha ezek a püspökök nem az evangélium írásszerű hirde
tésének követésében állnának. Vagyis a Krisztus-követés
nek hűségében és az Írás Lélek szerinti hirdetésének 
véghezvitelében lesz igaz Jézus felséges ígérete: Aki tite
ket hallgat, engem hallgat. Ezt emberileg statikusan biz
tosítani nem lehet, ez csak a Lélek ajándéka lehet, hiszen 
maga Pál is érezte, hogy nincs hatalmában sem az Írás 
helyes értelmezése, sem Krisztus igaz hirdetése, amikor

így szól: „Imádkozzatok egyszersmind értünk is, hogy az 
Isten nyissa meg előttünk az Ige ajtaját, hadd szólhassuk 
a Krisztus titkát, amelyért fogoly is vagyok, hogy világossá 
tegyem azt úgy, amint hirdetnem kell” (Kol 4,3-4). Az Írás 
értelmezése, a helyes megértés nem biztosítható tehát, 
csak kérhető, ebből következik, hogy mindenki számára 
hitben, Lélek által elérhető.

A reformációnak ebből a négy dogmatikai tételéből kö
vetkezik az egyház értelmezésének egy belső  és a keresz
tyén létnek, ahogy a világban megjelenik, egy külső  
theologiai életszabálya, vagyis két etikai tétel.

a) Isten minden hívőt, akit Krisztusban megigazított, 
egyúttal el is hívta a maga szolgálatára, ezért minden hí
vőnek az egyetemes papsága érvényes az evangélium sze
rint. Felségesen hirdeti ezt Péter levele: „Ti pedig, 
választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagy
tok, olyan nép, melyet Isten sajátjának tekint, hogy hir
dessétek annak hatalmas cselekedeteit, aki a sötétségből 
az Ő csodálatos világosságára hívott el titeket” (1Pt 2,10). 
Nincs külön papság, mert mindenki pap és mindenki nagy
korúan maga járul Isten elé és visz másokat is Istenhez. 
Luther 1521-ben ezt írja: „Aki a keresztségből kilépett, 
az papnak és pápának van szentelve”. Ma ehhez hozzá
tennénk: férfiak és nők. Jóllehet ez már az első keresz
tyéneknél is igaz volt, de társadalmi összefüggések miatt 
ennek igazságát ma ki kel! emelni. A reformáció ezzel a 
klérus és a laikus elem között a falat le akarta rontani. 
Miközben tehát Luther a papszentelést a keresztségre ve
zette vissza, a keresztséget az elhívás sákramentumává 
emelte. A  keresztségben mindenki nagykorú keresztyén 
lesz, magának a Léleknek a hordozója és így elhívást hor
doz a királyi papság betöltésére: Isten lényének és igéjé
nek közvetítésére mindenekhez. A hit tanúja lehet és kell 
is, hogy legyen mindenki, ezért a misszió és a szolgálat 
hordozója maga a gyülekezet, még akkor is, ha a gyüle
kezetnek vannak kiemelt, igehirdetéssel megbízott tagjai.

b) Akiket Isten megigazított, azokat el is hívta és ez 
nemcsak a Krisztus gyülekezetében végzendő szolgálatra 
vonatkozik, hanem érvényes a mindennapi életben is. A z  
elhívás (vocatio) fogalmát Luther a vallásos élet köréből 
a világi körbe vitte át, és isteni hivatásnak nevezett minden 
becsületes munkát. Így az isteni elhívás alapelveit, mint 
az Isten országában való engedelmesség, hűség, megbíz
hatóság átvitte a világi munkára. Ezzel a szent és a profán 
határát lépte át és az ittlévő falat rombolta le, vagyis az 
egész keresztyén életet eggyé tette. Minden hivatásból 
végzett munka tehát istentisztelet. A  protestáns hivatáse
tosz az egész világi életet megszentelte és az isteni szol
gálat területévé tette. Ez az, amit Pál is hirdetett: „Ne 
szolgáljatok színből, mint akik embereknek akarnak tet
szeni, hanem... mint akik az Úrnak szolgálnak és nem em
bereknek” (Ef 6,6-7).

III. A  reform áció igazságai a II. Vatikáni Z sin a t  
utáni ö ku m en iku s korban.

A reformáció azonban nem volt teljes. A reformációnak 
az ökumenikusmozgalom új korszakára volt szükség, hogy 
látásai egyetemes látássá lehessenek és új találkozás jöj
jön létre a két egyháztest, a protestáns és a katolikus kö
zött. Továbbá az ún. keresztyénség utáni világban a 
Krisztus-követés új látásának kellett jönni, hogy a keresz
tyének a világban közösen keressék azt az új pozíciót, 
melyben Krisztusról új módon tesznek bizonyságot és en
nek révén is egységet, közösséget élhessenek meg. Kö
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zösen fordulni Krisztus felé és a Krisztus-követés útján 
közösen fordulni a világ felé. Az ökumenikus korszak 
mind a két irányban hatalmas fejlődést indított el.

A dolgozat harmadik részében tehát azt fogjuk keresni 
és vizsgálni, hogy a reformáció igazságai hogyan bonta
koztak ki a II. Vatikáni Zsinat utáni új theologiai látások
ban abban az új korszakban, melyet joggal lehet 
ökumenikusnak nevezni. A figyelemre méltó az, hogy ezek 
az igazságok most az egyetemes, azaz katolikus egyház 
mind a két közösségét, felekezetét megmozgatták, hogy 
az egyház katholicitása egy új szinten induljon el megva
lósulása felé. Most már ugyanis nemcsak az a kérdés, hogy 
a reformációból mennyit tud elfogadni a II. Vatikáni Zsi
nat, hanem fordítva: az is, hogy a II. Vatikáni Zsinatból 
mennyit tud elfogadni a reformáció egyháza. Ez a kétirá
nyú mozgás ez az ökumenikus korszak jellemzője, és ez 
a kölcsönös nyitottság, az Írás igazságainak közös kere
sése, ez mind a ké t egyházat kimozdította a holtpontról. 
Nem a II. Vatikáni Zsinat érkezik el a reformáció egyhá
zaihoz, se nem a reformáció egyházai érkeznek el a II. 
Vatikáni Zsinathoz, hanem mindketten úton az Igazság 
keresése közben találkoznak. Az ökumenikus korszakot 
az jellemzi, hogy a felekezeti szemléletből az ökumenikus 
szemléletbe kell belépni. Ehhez viszont az kell, hogy mind 
a katolikus egyház, mind a reformáció egyházai kilépjenek 
önmagukból és a transzcendencia irányába haladva ön
maguk fölé emelkedjenek. Eközben egyre jobban felfe
dezik Krisztus egyháza katholicitásának jelentőségét és 
az ökumenikus mozgalomban az egymástól elválasztott 
egyházak, a Szentlélek közösségének vallását keresik. A z  
ökumené tehát a másiknak a felfedezését jelenti, a másik 
kölcsönös elfogadását a maga másságában. Sem azt nem 
jelenti, hogy a katolikus egyház a reformáció igazságait 
egyszerűen átveszi, sem azt nem jelenti, hogy a reformáció 
egyházai fogadják be mindenestől a II. Vatikáni Zsinat 
felismeréseit, hanem azt jelenti, hogy egymás kölcsönös 
erőfeszítéseit az igazság megtalálásáért mindketten elis
merik és egymás szeretetben való elfogadása által egymás 
mélyebb megértéséhez eljutnak. Persze ez egyáltalán nem 
azt jelenti, hogy a hitigazságok már nem lesznek fontosak, 
hanem csak a szeretet. A szeretet ugyanis a hit nélkül 
üres lenne. Csakis a Krisztusban való hit igazságai körül 
helyezkedhet el a szeretet, de egymás befogadása Krisz
tusban egy magasabb nézőpont elfoglalását jelenti. Pál 
apostol így beszél mindig az egyház egységéről és ezt mind 
a Római, mind a Korinthusi levélben nem győzi eléggé 
hangoztatni. „Ki vagy te, hogy megítéled a más szolgáját? 
Tulajdon urának áll vagy esik, de meg fog állni, mert az 
Úr megerősítheti, hogy megálljon... Te pedig miért ítéled 
meg a te atyádfiát? Te meg miért nézed le a te atyádfiát? 
Hiszen mindnyájan odaállunk majd Isten ítélőszéke elé. 
Mert meg van írva: Élek én, szól az Úr, hogy meg fog 
előttem hajolni minden térd és minden nyelv az Istent 
magasztalja. Azért mindegyikőnk maga ad majd számot 
magáról az Istennek” (Róm 14,4.10-12).

Az ökumenikus megértésnek útja éppen ezért az 
összehasonlító ekkléziológiának munkájával kezdődött. 
Edinburghban 1910-ben a missziói konferencia ezt a meg
állapítást tette: Egymás kölcsönös megértése abban a re
ménységben történt, hogy „a hit és egyházszervezet 
kérdésében uralkodó eltérő nézeteknek a jobb megértése 
annak a vágynak elmélyüléséhez vezetett, hogy egyesülés 
szülessen és ennek megfelelő hivatalos határozatok a kon
fessziók részéről”. Ennek a munkának végső eredménye 
egy negatív konszenzus volt. Felfedezték, hogy a hagyo

mányos különbségtételt kifejező tanítások nem vezetnek 
szükségszerűen az egyházak elválásához. Lehet ezeket 
úgy használni, hogy ezek egymás kölcsönös kiegészítésé
hez és meggazdagításához vezessenek. A különböző egy
házi és theologiai hagyományok tehát nem szolgáltatnak 
már többé okot arra, hogy egymást kiátkozzák, bár ez 
még nem vezetett el oda, hogy azt a közöst, ami összeköt, 
meg is fogalmazzák. A döntő fordulatot ezen a téren az 
Egyházak Ökumenikus Tanácsának Nagygyűlése hozta 
meg 1952-ben Lundban, ahol az összehasonlító ekkézio
lógiától a krisztologiai ekkléziológiához eljutottak. Az 
eredményt így foglalták össze: „Felismertük, hogy az egy
ség irányába vezető valódi előrehaladást nem tehetünk, 
ha az egyház létéről szóló különböző képzeteket és ha
gyományokat, melyekbe ezek beágyazódtak, egyszerűen 
csak egymással összehasonlítjuk. Megmutatkozott, hogy 
egymáshoz csak akkor juthatunk közelebb, ha Krisztushoz 
közelebb jutunk. Ezért szakadásainkon át törekednünk 
kell arra, hogy az Istentől Krisztusban adott egység titkát, 
mely az egyházra vonatkozik, egyre gazdagabban és mé
lyebben megértsük". Ez a fordulat, mely a csak külsőleg 
összehasonlító ekkleziológiától a belsőleg összekapcsoló 
krisztologiai ekkléziológia irányában történt, azóta meg
határozza az Ökumenét: mennél közelebb ju tunk Krisz
tushoz, annál közelebb ju tunk egymáshoz. Így a 
Krisztushoz való hitbeli fordulás, a Krisztus mélyebb the
ologiai megismerése az Ökumené kulcsa lett, mely a zárat 
nyitja, az egymáshoz vezető ajtó zárját.

Mennyit tett meg a katolikus egyház korunkban? A 
krisztológiakutatások milyen eredményre jutottak? Idé
zetek sokasága győzhet meg bennünket arról, hogy a ka
tolikus egyház olyan közel került Krisztushoz és olyan 
boldogan fedezte fel a Krisztusban lévő  isteni kijelentést 
és az embernek adott üdvösséget, mint a reformáció a 
maga korában. Ilyeneket olvashatunk... „a keresztyénség 
érthetetlen Krisztus nélkül... Az embert, az életet és a ha
lált, a világot és Istent végeredményben csak Jézus Krisz
tus által ismerjük meg. Az ember keresztyén, ha megvallja, 
hogy Jézus a Krisztus: Isten egyszülött Fia, a mi Urunk 
és üdvözítőnk” (Szabó Ferenc, Jézus Krisztus megközelí
tése, Róma, 1978, 5). A szerző Jézus Krisztus arcán látja 
Isten dicsőségét és ezt a dicsőséget ragyogtatja a kereső 
theologia ösvényein az egyházban lévők arcára, hogy hitük 
és keresztyénségük valódi legyen. Nem hagyja az egyházat 
ott, ahol van, hanem reformációra, átalakulásra hívja. De 
hogy ebben a Krisztusban mennyire komolyan veszi a ke
resztyénséget, mutatja az, hogy a benne lévő reménységet 
igyekszik felkutatni. „Kárbeszéd a hitről” című kötetét az
zal vezeti be: „A világ azé lesz, aki a legnagyobb remény
séget nyújtja neki”, idézve Teilhard de Chardint. Keresi 
tehát a keresztyénségben lévő reménységet, mely mint 
élő kenyér a mai kor kereső nemzedékének lehet ajándék 
és áldás. Azt, amit a protestáns theologiában Moltmann 
igyekszik elmondani a „Reménység theologiájában”, azt 
Szabó Ferenc a mai eszmékkel vitatkozva meggyőző erő
vel mondja el. Nem véletlen, hogy első tételében éppen 
Moltmannt elemzi és értékeli kutatásait az egyházra és a 
világra nézve egyaránt. (Szabó Ferenc, Párbeszéd a hitről; 
Róma, 1975, 1-13.)

Krisztus megtalálásában a hit szintén új értelmet nyer, 
mint a reformációban. „A rejtett Isten útjain" című mű
vében megvallja azt a bátorságot, amivel a mai kor filo
zófiájára, istentagadására vagy istenkeresésére figyelve 
keresi a hit válaszait a feltett kérdésekre. „Hitemen belül 
eszmélődtem és kérdőjeleztem meg bizonyos megcsonto
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sodott eszméket. A keresés és kérdezés feltételezi a má
sokra való figyelést, a nyitottságot. Egyébként ez a pár
beszéd elengedhetetlen féltétele. Vallom azt, hogy a hit 
nem akadálya a tárgyilagos valóságlátásnak és az emberek 
megértésének. Ellenkezőleg: teljesebb tapasztalathoz se
gít és megvilágítja az emberi dráma rejtett dimenzióit” 
(Róma, 1980, 7). Ezzel a látással, a hit merészségével vi
lágít át mindent, ami korunkban megérdemli az odafigye
lést és válaszadást és ezzel a hittel akar a mai 
emberiségnek segíteni élet-halál küzdelmében, keresésé
ben. Vagyis az a hit jelentkezik itt, mely élő és életet képes 
adni, mert nyitott és mindent átvizsgál, hogy elérje az em
bert válságában.

A solus Christus és a sola fi de nagyszerű felfedezése 
után következik a sola gratia mélységének kutatása. Rám 
személyesen talán ez gyakorolt legmélyebb hatást. Az 
ugyancsak Szabó Ferenc által szerkesztett Jézus Krisztus 
tegnap és ma” című kötetben vallomások hangzanak el 
Jézus Krisztus értelmezéséről és az Ő követéséről, mely
ben a világ különböző részein élő katolikus keresztyének, 
tudósok és különböző életpályán mozgó emberek tesznek 
vallást hitükről. A kötetet megrendülés nélkül nem lehet 
végigolvasni, de ez a megrendülés akkor érkezik el a 
csúcshoz, amikor az eukarisztia kérdéséhez jutunk el, hi
szen ez a legvitatottabb kérdés a protestánsok és a ka
tolikusok között. És akkor megszólal a vallomás ebben a 
kérdésben, olyan vallomás, mely már felette van a két 
tábornak, ahol már a kegyelem az úr egyedül és ebben 
a kegyelemben az ember csak mint elfogadó vallja meg 
megtapasztalását. Ez olvassuk: „De hogyan érti az igazi 
jelenlétet? Igaz jelenlét Krisztus jelenléte, aki ezentúl az 
Atya jobbján van a dicsőségben, telve Szentlélekkel. ...Az 
Eukarisztiában mint memorialeban a feltámadt Krisztus 
van jelen igaz jelenléttel. De nem lehet jelen Jézus földi 
életének teste és vére. Krisztus pneumatikus teste van 
jelen, vagyis az, melyet feltámadása után átalakított a 
Szentlélek... Az Eukarisztiában tehát a feltámadt, a Lélek 
által átalakított Krisztus van jelen igaz jelenléttel... Tehát 
a kenyér színe alatt Jézust mint az élet kenyerét vesszük 
magunkhoz... Az eukarisztikus jelenlét Jézus tágabb je 
lenléte misztériumának középpontjában áll” (Róma, 1984, 
110). Az idézeteket tetszés szerint lehetne növelni, hiszen 
a kegyelem olyan mélységeit ismerik fel itt „egyszerű hí
vők”, azaz nem papok és hittudósok, amilyet csak a Lélek 
által új életet nyert emberek ismerhetnek fel. Ezekben a 
kegyelem mindenekfeletti uralma tükröződik.

És a negyedik területre is vethetünk egy pillantást: Sola 
scriptura. A Bibliát, mint mindennapi kenyeret adja kézbe 
az a háromkötetes mű, melynek ez a címe: „Isten a 
mennyei A tyánk”, "Jézus Krisztus a m i testvérünk”, „Az 
egyházban élünk a Szentlélek által”. Ez azonban már egy 
harmadik sorozat. Az első a „Mindennapi kenyér”, a má
sodik „Találkozásunk Istennel.” Az Isten ismeretének, a 
Bibliának, a hitvallásnak olyan mélységeit találhatjuk itt, 
mely életszerűen gondolkozók istenkeresők műveiből, él
ményszerűen kívánja megközelíteni a vallás titkát. Írás
magyarázóktól vett számtalan idézettel bizonyítják ezek 
a kötetek az Írás előtti alázatot és az előtte való meghajlást. 
Egy helyen ezt olvassuk: „Isten az emberi szót választja 
eszközül önmaga kinyilvánítására. Mi — akik annyira fél
reértjük mások szavait — milyen gonddal és nyitottsággal 
kell, hogy figyeljünk, amikor Isten beszélni kezd” (Jézus 
Krisztus a testvérünk, Budapest, 1980, 165). Az Írás ér
telme azonban csak a Lélek által nyílik meg: A  Lélek iránti 
nyitottság és fogékonyság olyan jeleivel találkozunk ebben

az egyházban, amely megállásra és gondolkozásra késztet. 
Ha könyvekben gondolkozunk, akkor gondolhatunk az 
„Életadó. Lélek", Rómában 1980-ban megjelent könyvre, 
mely ezt a Lélek iránti szomjúságot hatalmasan bizonyítja. 
Ugyanezt mutatja másik két könyv megjelenése is: Újul
jatok meg lélekben; Új pünkösd.

De a négy dogmatikai tétel mellé idevehetjük a két 
etikai tételt is, amelyre utaltunk. Ennek igazságait meg
győző erővel fogalmazza meg II. János Pál pápa a Chris
tifi deles laici című könyvében. „A II. Vatikáni Zsinat 
emlékeztetett ennek a hatalomnak misztériumára és arra 
a valóságos tényre, hogy Krisztus, a Pap, a Próféta, a Ta
nító, a Király küldetése az egyházban folytatódik. Min
denki, Isten egyetemes népe részese ennek a hármas 
küldetésnek” (29-30). A világi munka etoszát felségesen 
hirdetik ezek a megállapítások: „A világi hívők azonban 
kiemelt módon arra kapnak hivatást, hogy az egész te
remtés eredeti értelmét visszaadják” (32).

A római katolikus egyház belső theologiai megújulá
sának ékes bizonyságait szemlélhettük ezekben az idé
zetekben. Ahhoz, hogy a theologiai megújulás bemutatása 
teljes legyen, természetesen meg kell emlékezni a TKK 
nagyszerű sorozatának köteteiről, a Mérleg c. folyóiratról, 
Michel Quist: „Így élni jó”, „Imhol itt vagyok, Uram”, 
„Krisztus él” című világhírű könyveiről és hozzá kell tenni, 
hogy e könyveket, illetve folyóiratokat a protestáns lel
készek egész sora igényli és olvassa.

Elérkeztünk oda, hogy valami végső konklúziót levon
junk. A következő hét tételben foglalom ezt össze:

1. A XVI. században a reformáció volt az, ami a meg
változás és megtérés irányába ható szellemi moz
gást indított el, mellyel szemben akkor a római 
katolikus egyház a változás minden igényét és le
hetőségét elutasította. Ez alapvetően megváltozott. 
Kiderült, hogy a protestantizmus maga is megúju
lásra szorul, a katolikus egyház pedig megnyitotta 
kapuit a bibliai értelemben vett megújulás előtt. 
Lehetetlen, hogy ez a két tény a két egyházat egy
máshoz közelebb ne segítse. Ugyanakkor ez semmi 
esetre sem jelentette azt, hogy a reformáció egy
házai a katolikus egyház kebelére térnének vissza, 
sem pedig azt, hogy a katolikus egyház a protes
tantizmushoz tért volna meg. Mindketten maradtak 
a saját vágányukon, de most már egymás iránti 
nyitottságban, egymás értékelésében, egymás 
„másságának” elismerésében.

2. Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy re
formáció és reform nem azonos minőségű fogal
mak, és ezt elsősorban római katolikus theologusok 
hangoztatják. A katolikus egyház a reformok egy
háza volt és ez ma is. Ezt a tényt Hans Küng és 
Yves Congar különösen hangoztatta, ez utóbbi sze
rint „a reform fogalma régi katolikus fogalom”. P. 
N. Keppler, Rottenburg püspöke írta 1902-ben a 
következőt: „Az egyház maga természettől kezdve 
egy reformkényszerből született... a katolikus egy
ház mindig reformál. Ezért van itt. A pápa szün
telenül reformál, a püspökök és a papok mindig 
a reformálással foglalkoznak” (Gottfried Maron, 
Zum Gespräch mit Rom, Göttingen, 1988, Bens
heimer Hefte 69,48 o.). A reformok során azonban 
véleményünk szerint mindig ajtók tárultak fel az 
Ige és a Lélek hatalma és hatása előtt. Így érkezett 
el az egyház a II. Vatikáni Zsinathoz.
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3. A kételkedőknek is el kell ismerni, hogy a pro
testantizmus, mint kultúrhatalom gyakorolt vonzást 
a katolicizmusra, de nem mint vallásos forma. (Ezt 
Troeltsch állapította meg 1908-ban.) Philipp Funk 
pedig ezt írta: „Hálásan ismerjük fel, hogy mi a 
protestáns theologia iskolájában tanultunk. Kuta
tásaik fáklyáinál gyújtottuk meg lámpáinkat, me
lyek világítottak számunkra az igazság utáni 
keresés egynémely hosszú éjszakájában”. (Zum 
Gespräch mit Rom, 53.) Ezeket az elveket készek 
voltak átvenni, persze ez nem a reformáció tulaj
donképpeni valósága. Itt sokkal inkább a protes
táns exegéták történetkritikai kutatásmetó
dusainak és eredményeinek átvételére kell gondol
nunk. Vagyis a párbeszéd azon az úton halad to
vább, hogy a reformáció elindított szellemi 
folyamatokat, melyen a katolikus theologia tovább 
ment persze anélkül, hogy ez a reformáció átvételét 
jelentette volna.

4. A cél tehát egyik oldalon sem lehet ez: arra rávenni 
a másikat, hogy adja fel önmagát, hanem az, hogy 
maradjon önmaga, de a teljesebb igazság, vagyis 
egymás igazságának teljesebb megismerése által. 
Egy állandó belső küzdelem elkerülhetetlen a két 
egyháztest között, sőt ennek feladása egészségtelen 
is lenne, hiszen ez a küzdelem azért áll fenn, hogy 
mindkettő megújult formában jövőt álló lehessen. 
Ez a küzdelem tehát a belső megújulás irányába 
hat, vagyis a reformok és a reformáció irányába. 
Egymás életében a teljesebb igazságot látva tudunk 
egymáshoz fordulni, mert csak az evangélium igaz
sága tehet bennünket egymás számára vonzóvá. 
Öntudatos protestáns egyház járulhat hozzá öntu
datos katolikus egyház kialakulásához és fordítva, 
mindez pedig feltétele a párbeszédnek, melynek 
alapigéje ez: „Az igazságot követvén szeretetben”.

5. A „schizmatikus” (szakadás szellemében való) gon
dolkodás abban áll, hogy az ember a maga saját 
részét egésznek tartja és abszolútnak veszi. Ezzel 
szemben az ökumenikus gondolkozás a félelemnek 
és a gőgnek ezt a szindrómáját feloldja és lehetővé 
teszi, hogy tudatosan úgy létezzünk, mint akik nem 
vagyunk teljesek, sőt korlátok között lévők, vala

mint mások számára nyitottak és másokra utaltak 
vagyunk. Abszolút csak az igazság igénye ránk, 
nem a mi igényünk az igazságra. Mindent átfogó 
csak az isteni királyság, a mi köreink nem azok. 
Azt hiszem, hogy az ökumenikus gondolkozás erős
sége az lehet, hogy a saját tökéletlenségünk fel
ismerése által a másik utáni vágyódást 
felébresszük. Ökumenikusan gondolkozni azt je
lenti: gondold meg, hogy csak egy rész vagy. Az 
egy egyháznak egyik része” (Moltmann).

6. Természetesen mindez nem jelenti azt, hogy mind 
szervezeti, mind theologiai kérdésekben ne lenné
nek olyan pontok, melyek egymástól elválasztanak. 
Mindez azonban ebben a szemléletben már más 
előjelet kap. Ugyancsak nem jelenti azt, hogy a dol
gozat harmadik részében bemutatott gondolatok 
mellett ne lennének a római egyházon belül a népi 
vallásosságnak és a hivatalos megnyilatkozásnak 
más jellegű kifejezései is. De mind a római, mind 
a protestáns egyházakon át piros fonalként húzódik 
egy olyan — talán keskeny, de mégis járható — 
út, mely az evangéliumi igazságok közös megta
lálásának örömén át találkozásra és közösségre ve
zet. Az igazság, melyet akár az egyik, akár a másik 
testvér talált meg, azonnal vonzást fejt ki és el
ismerést vált ki a „másik oldalon” állóból.

7. Elérte-e célját a reformáció? Nem azzal érte el cél
ját, hogy a katolikus egyházat protestánssá tette, ha
nem azzal, hogy fölhívta a figyelmet az igazságra, 
az egyház megújulásának igazságára: ecclesia sem
per reformanda. Ezt pedig a katolikus egyház a 
maga részéről elvégezte és végzi. Nem a reformá
cióhoz kellett közelebb jutnia — nem ez a cél, és 
ha ezt érezzük célnak, ez tévedés — hanem Krisz
tushoz, az Íráshoz, a hithez és a kegyelemhez, saját 
egyházuk összefüggésében, saját múltjuk kontex
tusában. Arra van elkötelezve mind a protestáns 
egyház, mind a katolikus egyház, hogy a saját vi
lágában ennek az üzenetnek engedelmeskedjen: 
„annak növekedni kell, nékem pedig alábbszáll- 
nom” (Jn 3,30). Miközben ezt tesszük, egymás kezét 
is elérjük.

dr. Szathmáry Sándor

KITEKINTÉS

Egyházunk a magyarság életében

475  évvel ezelőtt, ezekben  a hetekben  fogalm az
ta  m eg L u ther M árton w ittenbergi ágostonrendi 
szerzetes-tanár azokat a teológiai tételeket, am e
lyeket azután M indenszentek  ünnepének  előesté-

*Elhangzott 1992. június 6-án az Evangélikus Teológiai Akadém ia Poszt
graduális programján.

jé n  m ind  felettes egyházi hatóságainak, m ind a kör
nyezetének  tu d tá ra  adott. E 95 té te l visszhangja 
röv idesen  egész E urópát betöltötte. A  szenvedélyes 
viták körülm ényeit és h a tásá t jó l ism erjük, és azt 
nem csak  a világ közvélem énye, hanem  a világ m a
gyarsága is különféleképpen  értékeli.

Ö kum enikus századunk végén szeretném  elfo



gultság nélkül —  sine ira  e t studio —  értékelni 
azt a csaknem  475 évet, am elyben nem csak  lelki, 
hanem  szellemi s kulturális szerepet is b e tö ltö ttek 
az Á gostai H itvallás reprezen tánsai 1100 éves ha
zánkban, a Kárpát-m edencében. A nnál is inkább 
törekszem  erre, m ert a C onfessio A ugustana ün
nepélyes felolvasására alkalmat adó augsburgi bi
rodalmi gyűlésen ezek a szavak hangzottak  el: „ami
képpen  m indnyájan  egy K risztus alatt vannak  és 
küzdenek, aképpen  m ind  egy közösségben , egy
házban és egységben  éljenek!”

K ét gyújtópontban jelölném  m eg előadásom  tem a
tikáját: a m agyar evangélikusság kulturális szerepé
ben  és a M agyarországi Evangélikus Egyház egyház
politikai örökségében.

1.

Első aspektusom  a m agyar evangélikusság kul
turális szerepére szeretné irányítani a K ongresszus 
figyelmét. A laptételem  az, hogy a lu theri reform áció  
egyszerre gazdagította  a M ohács utáni m agyarságot 
az evangélium  új fe lism erésével és a kulturális élet 
fell endítésével.

Aki Ö nök közül veszi a fáradságo t és fellapoz
za az ún. Régi M agyar N yom tatványok 1871-ben 
m egjelent, 1600-ig te rjedő  első vaskos kötetét, az 
m eggyőződhet arról, hogy a XVI. században  m eg
je len t csaknem  ezer m ű között m ilyen bősége volt 
az evangélikus prédikációknak, posztilláknak, h it
vallásoknak, kátéknak, bibliai h istóriáknak  és is
ko ladrám áknak  — de egyúttal olyan hum anista  
ih letésű  világi tudom ányos m űveknek is, am elyek 
népünknek  nem csak a lelki, hanem  a szellem 
i színvonalát is h ivato ttak  voltak em elni és gaz
dagítani. Aki pedig  végigtekint a királyi M agyar
ország és E rdély  nyom dáinak és iskoláinak a so
rán, az is csodálkozva lá tja  ennek  a té te lnek  az 
igazolását.

E bben  látom  hazai p réd ikáto ra ink  és —  ne fe
ledjük —  fő- és köznem esi pa trónusaink  elévülhe
tetlen  érdem eit és jelen tőségét, hiszen az ő közre
m űködésük  nélkül nem  jö ttek  volna lé tre  Óvár, 
Csepreg, Pápa, Lőcse, Kolozsvár, N agyszeben  vagy 
Brassó nyom dái és szellemi központjai. Egész m a
gyar népünk  szegényebb lett volna nélkülük. H i
szen a három  részre vált, ism ételten  tragikus sorsú  
történelm i hazának  a hányato tt sorsú, ü ldözött és 
kizsákm ányolt lakosainak éltető  balzsam  volt m in
den vigasztaló szó, m inden  ígéretes írás, de egyben 
m inden bűn t néven nevező, íté le te t és irgalm at tol
m ácsoló prófétai beszéd  is.

Dévai M átyás —  a „m agyar L u ther” —  nyelv
tana, Sylvester János sárvári bibliafordítása, B enc
zédi Székely I. Krónikája, Sztárai M ihály lan tta l és 
hegedűvel k ísért egyházi énekei, H uszár G ál v án 
dornyom dája, B ornem issza P éter lángoló p réd ik á
ciói, Ö rdögi K isértetei és M agyar E lektrája, H eltai 
G áspár és erdélyi társa inak  —  Gyulai István, O zo
rai Imre, V ízaknai G yörgy Ó szövetség- fordításai, 
s a m agyar költőnő Petróczy K ata Szidónia kö lte

m ényei m ind-m ind az egyetem es m agyar ku ltú rá
nak  közös kincsévé váltak.

A m ikor azu tán  150 év u tán  végre lerázhattuk  
m agunkról a tö rök  igát, a „m agnum  de eus H unga
riae” Bél M átyás evangélikus lelkész szerzett di
csőséget földrajz- és tö rténelem írásunknak , T esse 
dik Sám uel szarvasi lelkészünk a m agyar m ezőgaz
daság  m odernizálásának, Berzsenyi Dániel, D öb
ren tei G ábor, Bajza Jó zse f a reform kor irodalm á
nak, a H ungfalvy testvérek  a m agyar tu d o 
m ányosságnak.

Mi volt m indennek  a titka?  N em , nem  tu lajdo
nítom  ezt távolról sem  az Á gostai H itvallás szelle
m ének —  m ég h a  nagyra is becsülöm  azt — , m ég 
csak nem  is lelkész-őseinknek, de igenis a K árpát
m edence h íres evangélikus iskoláinak és nagy nevű 
tanárainak. Felsőlövő, Pozsony, K ésm árk, Eperjes, 
Kolozsvár, N agyszeben, Brassó m a m ás uralom  
alatt m űködő  iskolái m ellett a szűkebb pá tria  evan
gélikus scholái: Sopron, Kőszeg, Kővágóőrs, Bony
hád, A szód, M iskolc, N yíregyháza, O rosháza, Szar
vas, B ékéscsaba hány  kiváló pedagógust és tan ít
ványt ad o tt a hazának! V idéki iskoláinknál is előbb 
kellett volna m egem lítenem  a B u d ap es t-D eák  téri 
Leány- és a N ob el-d íjasokat is adó Fasori E van
gélikus F iúgim názium unkat, ahol a filozófus Böhm 
Károly és a m atem atikus R átz László egész tu d ó s
nem zedéket nevelt. H iszen ne feledjük: a ta lán  m ár 
sokak által elfeledett R átz tan á r ú r keze alatt nő tt 
fel N eum ann  Ján o su n k  és W igner Jen ő n k  is. Ám 
ne feledkezzünk m eg a nagy evangélikus nőneve
lőkről sem : V eres Pálné Beniczky H erm ina első  b u 
d apesti leánynevelőintézetéről vagy a kőszegi G yu
rátz  F erenc Leánygim názium  alapítóiról.

Iskoláinknak köszönhető, hogy a nagy m agyar or
vosok közül m agunkénak  vallhatjuk Balassát, L um 
niczert, M arkusovszkyt, a B ókaykat és a V erebélye
ket, nem  szólva a neves lu theránus gyógyszerész
ősökről, akik a tudom ányosság  terü letén  ugyancsak 
többszörösen  m eghalad ták  azt a szám arányt, am e
lyet a kicsiny, szórvány-evangélikusság képviselt a 
m aga 6 - 7  százalékával a K árpátok  m edencéjében.

M indezt nem  egyfajta evangélikus ön tu d a t m on
da tja  velem, hanem  az áldozatkész, többnyire név
te len  pedagógusok  iránti há la  és em lékezés.

K ulturális aspek tus a la tt vizsgálom  azt a sajátos 
helyzetet is, am elyet a hazai evangélikusság tá rsa 
dalm i és nem zetiségi szem pontból a m últban  —  
és részben  m ég a je len b en  is —  elfoglalt. Figye
lem re m éltó ugyanis az a tény, hogy a lu theraniz
m u sn a k  e hazánkban soha nem  volt uralkodó tá
m asza, m int akár a katolicizm usnak a H absburgok, 
akár a helvét h itvallásúaknak az erdélyi fejedelm ek. 
D e nem  volt igazán főúri tám asza sem  —  kivéve 
az első  évtizedeket —  hanem  legfeljebb a közne
m esség, de m ég inkább  a városi polgárság soraiban  
k ereshetjük  az egykori tám aszukat. Az évszázados 
elnyom ottság  vagy m ellőzöttség okozta, hogy az 
összetartozás tudata m ind ig  erős volt és erős is  
m arad t —  h iszen  a Türelm i R en d e le tig  m é g  közjog i 
m éltóságot sem  viselhettünk.

M ég sa já tosabb  volt az evangélikusság nem zeti
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ségi eloszlása: kezdettő l fogva m agyar, ném et, szlo
vák és vend  gyülekezetekre tagolódott az egyház
test. M indezeknek azonban közössé vált a ku ltú r
kincse: anyanyelvtől függetlenül „hungarus”-nak 
vallotta m agát m indegyik náció. H iszen a Zieglerből 
lett G árdonyi G éza is ezt vallotta: „Nem a gyertya 
a fontos, hanem  a láng a fő!”

2. M ásodik aspektusom : ama öröksége. Az egyik 
neves írónk által „átokszázadnak” nevezett saecu
lum unkban  a m agyarságon belül vallási szem pont
ból az evangélikusságot sú jto tta  a legnagyobb csa
pás. T rianon  vétkes és igaztalan dön tése folytán a 
század első éveinek 1 300  000  hazai evangéliku
sából m indössze fél millió m aradt, s m ára az is le
csökkent 300  000-re, A  század derekán  is m eg té
pázta  egyházunkat 1944/45, 1948/49, m ajd
1956/57. V alóságos és je lk ép es sárga csillagot ho r
doztunk  sokan. „O sztályidegen”, „reakciós” és m ás
fajta  je lzőket illesztettek többünkre. K ülönösen is 
fájdalm as volt az 1948-ig hűségesen  helytálló idő
sebb  világi tisztségviselők kím életlen félreállítása, 
O rdass Lajos püspök állami és egyházi elítélése, 
K eken A ndrás D eák téri lelkész börtönbün te tése , 
K endeh  G yörgy kelenföldi lelkész deportálása.

M eg kell vallanunk, hogy az egyre bén ítóbb  dik
ta tú ra  következtében  nem  fejlődött ki az egyházban 
olyan m értékű  ellenállás, am ely a m ai fiatalabb 
nem zedék  jogos vagy jog ta lan  kritikáját elném ítaná. 
A  je len  és főként a jövő  egyháztörténészeire váró 
feladat ennek  okait és körülm ényeit tö rténeti táv 
latból felm érni. Volt-e és ha  igen, milyen „harm adik 
út lé tezett az "ellenállás” és a „m egalkuvás” között 
e m ögöttünk eltelt 40  év folyam án? E gyesek és 
csoportok  igazságát vagy ham isságát igazán sem  a 
hazai sem  a külföldi közvélem ény, hanem  egyedül 
az Igaz Bíró  tu d ja  és fogja megítélni.

A nnyi bizonyos, hogy 1949-től kerek  negyven 
éven át a m agyar evangélikusság egyetlen általános 
(elemi) és középiskolával sem  rendelkezett, b á r az 
1948-as Egyezm ény a k é t budapesti iskola m egm a
rad ásá t garantálta. Feloszlatták  szere te tin tézm é
nyeinket, szélnek eresz te tték  a diakonisszáinkat, 
m egszüntették  ifjúsági és kulturális egyesületein
ket. M égis m egm aradt szám unkra az egyház igazi 
kincse, a thesau rus ecclesiae: Isten  evangélium a. 
Ez az öröm hír ta rto tta  a lelket a gyülekezetekben.

D ehát végül is milyen örökséget vett át és fogadott 
el a m agyar lu theran izm us e 40  év u tán ?  Befogadja 
és továbbviszi az evangélium  örökségét, de m eg ta
nulta, hogy a tem plom  és az iskola elválaszthatat
lan! O k ta tás és nevelés nélkül légüres té rb en  hang
zik az Ige, —  csak kivételes kiváltság, ha  valaki

ezek nélkül éb red  élő K risztus-hitre. De éppen  az 
ilyen em ber igényli azután  az oktatást, ahogy Pál 
apostol is int: a hit mellé tudom ányt is ragasszatok!

E zért is adunk  hálá t Istennek, hogy oly sok évi 
szünet u tán  m a m ár 6 evangélikus középiskolával 
rendelkezhetünk: a ké t budapestin  kívül Sopron, 
Bonyhád, N yíregyháza és O rosháza gim názium ai
val. T öbb gyülekezet 8 osztályos képzést tervez, 
néhányban  m ár egyházi óvoda is m űködik, éspedig 
m agyar és ném et nyelven. Teológiai A kadém iánk 
is egyetem i rangot kapott: im m ár Evangélikus H it
tudom ányi E gyetem ként m űködik, ahol folyam at
ban  van egy m ásodik  szak, a h ittan tanári tagozat 
k iépítése is. K ulturális értékeink  közül m eg kell még 
em lítenem  az 1979-ben  m egnyílt Evangélikus 
O rszágos M úzeum ot, am ely a belváros szívében, a 
D eák  térem  m utatja  be napon ta  —  hétfő  k ivéte
lével —  a m agyar evangélikusság fél évezredes 
egyház, —  m űvelődés —  és m űvészettörténeti em 
lékeit, köztük L u th er 1543-ban  írt saját kezű 
végrendeletét.

Végül m ég egy m ozzanat: am int egyházunkban 
a h it és a tudo m á n y  szorosan összekapcsolódik, 
úgy elválaszthatatlan  örökségként ta rtjuk  szám on 
az igehirdetés és a szeretetszolgálat közös elkö te
lezését. H iszen a törvény és az evangélium  tolm á
csolása m ellett m aga Jézus K risztus U runk  bízta 
m eg tanítványait a gyógyító szeretet cse lekedetei
nek  szüntelen  végzésére betegek, öregek, rászoru l
tak, ü ldözöttek között. E zért is vesz részt egyhá
zunk az Ö kum enikus és a Joh an n ita  szere
tetszolgálatban, s ezért ép íte tt ki hazánkban  tizen
ké t evangélikus szerete to tthont. Így m űködik  fővá
ro sunkban  három  ilyen diakóniai intézm ény, egy- 
egy pedig  Pécsett, G yőrött, Börcsön, K erep esta r
csán, B alassagyarm aton, A lbertiben, N yíregyházán, 
B ékéscsabán  és K iskőrösön.

Befejezem  annak  a k é rdésnek  a felvetésével, 
hogy m ilyen sajátos szerepe lehet m a és a jövőben  
a m agyarországi evangélikusságnak? Az egyházon 
belül m indenek  előtt a h itélet erősítése és a régen 
v árt dem okratikus m egújulás elősegítése. M űvelő
dés terén: ú jra felvenni tudós préd ikáto ra ink  és 
m űvelt elődeink elvesztett vagy e lherdált ö röksé
gét. A  közélet területén  ped ig  az a törekvésünk, 
hogy ú jra erkölcsi tekintéllyé váljunk és így v eh es
sünk  részt d rága m agyar hazánk  lelki és szellemi 
felem elkedésében.

E hhez kérem  a M agyarok V ilágszövetségének és 
a M agyarok III. V ilágkongresszusának erkölcsi és 
szellem i tám ogatását!

dr. F abiny Tibor



FÓRUM  A M ISSZ IÓ  É S ÖKUM ENÉ 
KÉRD ÉSEIRŐ L

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
október 24-én a Ráday Kollégiumban

fennállása óta első ízben rendezett olyan fóru
mot, amely

teljesen nyilvános volt,

kizárólag hazai problémákat vetett fel,

kimenetele kiszámíthatatlan volt,

és ami a legfontosabb, hogy

-  a tagegyházakon túl részt vettek a római ka
tolikus és unitárius egyház képviselői, valamint 
olyan keresztyén hitre épülő ökumenikus szerve
zetek, mint a Keresztyén Ökumenikus Baráti Tár
saság, és a Keresztyén Orvosok Baráti Társasága.

Referátumok és korreferátumok hangzottak el: 
„Misszió és ökumené”, valamint „ökumenicitás és 
felekezeti identitás" címmel.

Paneldiszkusszió keretében „A jö vő  egyháza, a 
jö vő  missziója” címmel tettek bizonyságot a római

katolikus, református, evangélikus, baptista, meto
dista és ortodox egyház hivatalos képviselői.

A  fórum hangulata eddig talán m ég sosem ta
pasztalt sikerrel ötvözte az őszinte-kritikai, és a ke
resztyénegységhez méltó testvéri-szeretetteljes 
hangvételt.

A  résztvevők megerősítették egymást abban a 
manapság feledésbe merült igazságban, hogy a test
véri egymás felé fordulás, a Szentlélek által vezetett 
ökumenében való részvétel a résztvevők hitének 
és hitelének javát szolgálja. Ez az ökumené pedig  
nem korlátozódhat az Ökumenikus Tanács jelen
legi tagegyházaira, hanem ebbe beletartoznak 
mindazok, akiket összeköt Krisztus neve, m ind
azok, akik krisztusi indulattal fordulnak egymáshoz 
és a világhoz.

A z  alábbiakban közöljük a ké t referátumot, egy 
korreferátumot és a paneldiszkusszió bevezetőjét. 
(A szerk.)

Misszió és ökumené

0.1. T ém ánkkal kapcso latban  legelőször két tény
re m utatok  rá.

Az egyik: az ökum enikus m ozgalom  születése el
választhatatlan  az Egyháznak a m issziói parancs 
betö ltésével kapcso latos tevékenységétől. Úgy is fo
galm azhatunk: az ö kum en ikus m ozgalom  a m isz 
szióban született. A  m ásik tény: a k ere sz tyén ség  
egy része  szem b efordu lt az ö kum en ikus m ozgalom 
mal, m ert az  —  vé lem én yü k  szerin t —  feladta  
m isszió i elkötelezettségét, és ezze l kü ld e té séh ez  
hűtlen  lett. Az a lábbiakban  áttek in tjük  e két egy
m ással szem befeszülő állítás tartalm át, és m egvizs
gáljuk a m isszió és evangélizáció, valam int az öku
m enikus m ozgalom  fejlődésének  dinam ikáját, m oz
gástörvényeit. Ezekből következte téseket vonunk 
le kü ldetésünk  nap ja inkban  való gyakorlati m egva
ló sítására  nézve m ind közvetlenül az evangélizáci
óban, m ind általában  az ökum enikus jellegű tev é 
kenységekben.

I.

1.1. A  reform áció századában, valam int a p ro 
tes tán s  ortodoxia klasszikus időszakában  nem  k e 
resztyének  vagy nem  hívők evangelizálásának k ér
dése a reform áció egyházaiban csak korlátozott m ó
don és közvetve kerü lt elő. E nnek  egyik oka az, 
hogy az egyház evangélium  szerin t való visszafor
m álásának  —  tehá t nem  új egyházalapításának — 
ügye-gondja teljesen  betö ltö tte  őket. Soraik ren 
dezése előtt nem  gondoltak  kifelé fordulásra. Még, 
m in t a ké ső b b i jö v ő  perspektívá ja  sem  rajzolódott 
k i  e lő ttük  a nem -keresztyén  n é p ek  kö zö tti m isszió i 
m unka. M agyarország volt ebben  az időben  az 
egyetlen ország, ahol —  a tö rök  hódoltság  idején 
—  nem  keresztyén  em berekkel életközeiben élt az 
egyház. Alig tö rtén ik  k ísérle t m egtérítésükre. Ezzel 
ellen tétben  voltak, á ltalában  sikertelen, p róbálko
zások —  az egész keresztyénség  visszaform álására
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irányuló tevékenységük részekén t —  az erdélyi or
todox  rom ánok reform álására.

1.2. A  reform átorok  a társadalom  és az egyház 
viszonya szem pontjából szinte teljes m értékben  a 
nagykonstantin i kor adottságaiban  és koncepciójá
ban, azaz a tá rsadalom  és az egyház összefonódá
sában  éltek, és gondolkoztak, a „belm isszió” csírái 
m ár ná lu k  fe lfedezhetők . M ind Luther, m ind  Kál
vin hitvalló tagok közösségévé —  a királyi papság  
népévé —  akarták  az egyházat visszaform álni. L u
th e r is tudta, hogy a nép  között sokan nem  igazán 
keresztyének, akiket h itre  kell vezetni.2 T ipikus 
„bel- és külm issziói” evangelizációs m unkát —  pl. 
u tcai evangelizációkat —  először a jezsu iták  csi
náltak  Itáliában.3 A középkori vándor szerze tes
p réd iká to roka t (ferencesek, dom inikánusok) az 
evangelizáció őseinek kell tek in ten i.4 Ez form ailag 
akkor is igaz, ha  pl. a dom inikánus Jo hannes T etzel 
üzenete aligha nevezhető  evangelizációnak. Az elő

reform ációs m ozgalm ak, különösen  a w aldensek  
és a lollardok, pedig  a családlátogató, b izonyságte
vő m isszió szép példáit m utatták.

1.3. P ro testáns oldalon egyfelől a sza b a d keresz
tyén  irányzatok, m ásfe lő l a történelm i egyházakon  
belől ébredési m ozga lm ak éb reszte tték  fe l a 
m isszió i felelősséget, és végeztek igen je len tő s  b el- 
és külm issziói m unkát. Az ily m ódon m egalakult 
m isszói tá rsaságok  jó  része nem  kö tődö tt egyik fe
lekezethez sem, hanem  m egát felekezetközinek te 
k in te tte .5 Ezek a tá rsaságok  m égsem  nevezhetők 
a szó klasszikus érte lm ében  ökum enikusnak, mivel 
ezek nem  egyházakat, hanem  hívő egyéneket hív
tak  tagjaikul. Ecclesiológiai szem pontból sem lege
sek  és közöm bösek voltak, m ert nem  volt ecclesi
ologiájuk.6 A  p ro testáns egyházakban je len tkező  
éb red és i m ozgalm aknak óriási je len tősége abban  
van, hogy sokakat élő h itre vezetett, és fe lébresz
te tte  bennük, és táp lá lta  a m issziói felelősséget. A z  
üdvö sség  közö sség i dimenzióival, íg y  ecclesiológiai 
kérdésekke l, nem  foglalkoztak. E nnek  eredm énye
képpen  a fe léb red teknek  a történelm i egyházakhoz 
való viszonya tisztázatlan  m aradt. E nnek  e redm é
nye —  különösen ném et terü le ten  —  az ecclesiola 
in  ecclesia  jó l ism ert gyakorlata, vagy —  elsősor
ban  az angolszász világban és H ollandiában  —  egy
házszakadások  sorozata  le tt.7

1.4. A  különböző egyházakban  je len levő  ébredést 
m ozgalm akat összefogó Evangelical A lliance  
(1846), az ö ku m en iku s m ozgalom  egyik  e lőkészítő 
je , am ely azonban tö rténete  so rán  igen gyakran  volt 
feszü ltségben , ső t oppozícióban a m odernnek , vagy 
liberálisnak tartott ö ku m en iku s testü letekkel, köz
tük a N em zetközi M issziói T anáccsal és az Egyhá
zak V ilágtanácsával (EVT). Az utóbbi m ozgalm ak
kal szem ben erős k ritikát gyakorló —  gyakran 
„evangelikál”-nak nevezett m ozgalom  is sokszínű. 
R endkívül érdekes az 1975-ben  ta rto tt Lausanne-i 
K onferencia, am elytől m egelőzőleg az EV T-vel való 
nyílt szak ítást vártak. E nnek  éppen  ellenkezője tö r
tént. H itet te ttek  az evangelizációval együtt a tá r
sadalm i felelősség gyakorlása m ellett, ami az EV T 
evangelizációs tevékenységében  hangsúlyos volt

(az ún. „holistic approach: the w hole G ospel for  
the whole man.)8

1.5. A  19. század a keresztyén bel- és külm isszió 
nagy százada biztató eredm ényeket ért el. D e je le n t
keztek a problém ák is. A  belmisszió területén a sok 
szép eredm ény ellenére a keresztyén Európa —  ide 
értem  az európai em ber által a helyi lakosság  részle
ges vagy szinte teljes kiirtásával elfoglalt tengerentúli 
te rü le teket is —  egyh á zh ű  lakossága fogyóban van. 
M ár ekkor erő teljesen  m utatkozott a jelenség, amit 
a 20. században  szekularizácónak nevezünk.

1.6. A  külm isszióban m ég élesebben  je len tkeztek  
a prob lém ák  a különféle m issziói tá rsaságok  és fe
lekezetek közti feszültségekben. Ezek a feszü ltsé
gek és veté lkedések  nagy m értékben  csökkentették  
a m issziói m unka hatásfokát. A z  E gyház fe leke 
ze tekre  szakadásának botránya a kü lm isszió i „me
z ő n ” m u ta tko zo tt m e g  a maga teljességében. E nnek  
egyik m egrendítő  példája  az ugandai m ártírok  ese
te.9b Ezért indult el a tö rekvés az Egyház egységé
nek  helyreállítására, és ennek  m egvalósulásáig a 
közös cselekvésre. Így a külm issziói m unka kívá
nalm ai szerin t jö ttek  létre —  elsősorban  angolszász 
m issziók közrem űködésével —  azok a külm isszió 
problém áival foglalkozó gyűlések (London és N ew  
Y ork 1854; L iverpool 1860; L ondon 1878, 1888; 
N ew  Y ork 1900), am elyek az 1910-ben  E d inburgh
ban  ta rto tt nagy m issziói konferenciához vezettek. 
Ez u tóbbi a világ evangelizálására vonatkozó krisz
tusi parancs végrehajtásának  kérdéseivel és aka
dályaival; az egyházak egysége m egvalósításának 
ügyével foglalkozott, am it a külm isszió szem pont
jáb ó l parancso lóan  szükségesnek  láttak.

1.7. E  nagy je len tő ség ű  konferencia nyom án m eg
alakult hivatalosan is —  m ihelyt az I. V ilágháború 
befejezése azt lehetővé te tte  —  a N em zetközi 
M issziói T anács (Lake M ohonk, N ew  York, 1921), 
am ely az egész ökum enikus m ozgalom nak egyik 
legfontosabb  m ozgató erejévé le tt annak  ellenére, 
hogy form álisan csak az 1961-es N ew -D e lh i N agy
gyűlésen csatlakozott az Egyházak V ilág tanácsá
hoz. A zóta annak  részekén t m űködik tovább  (C om 
m ission  on W orld  M ission  a n d  Evangelism ), és vé
gez igen értékes m unkát.10

1.8. A  m issziós evangelizációs m unka és az egy
házak  egységére irányuló tö rekvések  összefonódá
sa szépen tükröződik  Jo h n  R. M ott, az ökum enikus 
m ozgalom  egyik legnagyobb alakja é le tében  és 
m unkásságában . 21 éves m ethod ista  m érnökhall
gató, am ikor egy evangelizáció alkalm ával m eg
tért,1 1 és egész é letét K risztusnak az evangelizáci
óban  való szo lgálatára odaszánta. 1886-ban  a KIE 
titkára. E ttő l kezdve 1955-ben bekövetkezett h a 
láláig —  68 éven át —  az ökum enikus mozgalom  
aktív résztvevője (A m sterdam , 1948: az EV T  tb. 
elnöke. Az 1954-es E vanstoni nagygyűlésen is részt 
vett). Evangelizációs ú tja  so rán  Kelet-Á zsiát, és M a
gyarországot, A frikát és E rdélyt egyarán t b e já r
ta .113 Eleinte nem  foglalkoztatta az ökum enikus 
mozgalom. K izárólag az evangelizáció foglalkoztat
ta. D e ham arosan  sajá t tapasztala tai alapján m eg
győződött arról, hogy eredm ényes evangelizációhoz
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az egyházak egysége szükséges. Így valósággal b e 
levetette  m agát az ökum enikus m ozgalom ba, és ő, 
a m ethod ista  szabadegyház laikus tagja ép íte tte  a 
kapcso latokat pl. az o rtodox  egyházakkal is.12

1.9. Jo h n  R. M ott hosszú élete és ökum enikus 
tevékenysége alatt óriási változások következtek 
be, am elyek m ind az evangelizáció, m ind az öku
m enikus m ozgalom  fejlődését erő teljesen  befolyá
solták. Ezek közül a leg jelen tősebbeket fogjuk á t
tekinteni az alábbiakban.

II.

2.1. A  századforduló  n agy  célkitűzése  —  „evan
gelizálni a világot ebben  a n e m ze d é k b e n ”13 —  bi
zonyos érte lem ben nem  valósult meg. M ás érte lem 
ben  viszont m egvalósult. N em  lett a világ a 20. szá
zad első felében —  sem  a végén — , a felvilágo
sodo ttság  előtti E urópához hasonlóan  —  teh á t 
nagykonstan tin i é rte lem ben —  keresztyén  világgá. 
Sőt a nem -keresztyének  arányszám a világviszony
la tban  kisebb, m int a század elején .14 A bban  az 
érte lem ben azonban m egvalósult, hogy az evangé
lium a föld m inden  országába e lju to tt.15 L ehetnek  
m ég a sajnos egyre fogyó brazil esőerdők  egy-egy 
eldugott helyén kőkorszaki körülm ények között élő 
k isebb közösségek, ahol m ég nincs gyülekezet, de 
ezek is kapcso la tban  vannak  olyan településekkel, 
ahol keresztyén  közösség él. M ég olyan országok
ban, m int A fganisztán —  ahol a kom m unista  h a 
talom átvétel előtti évtizedekben is tilos volt a k e 
resztyén  m isszió —  is voltak, az o ttani ren d e lk e 
zések szerint illegális, m isszionáriusok, és hangzott 
az evangélium .16 A  század m ásodik  felében F eke
te -A frik áb an  töm egek le ttek  keresztyénekké.

Ez m ind abszolút szám ok m ind  arányok szem 
pontjából pára tlan  a m isszió tö rténetében . K enyá
ban  1940-ben  800  000 keresztyén volt, 1976-ban 
m ár 10 millió.17 K ínában az 1966-ban kibontakozó 
K ulturális F orradalom  idején  m inden tem plom ot 
bezártak , és m inden  vallásos tevékenységet m eg
tiltottak. A  nyolcvanas években  bekövetkezett új
raszerveződés idején  kiderült, hogy a keresztyének  
szám a a teljes elnyom ás évtizedeiben m egkétsze
reződö tt.18 A  volt kü lm isszió i terü leteken  je le n  van
n a k  a „fiatal egyházak”, am elyek  vállalják saját n é 
p ü k  evangelizálását. Sőt azt is, hogy m ásfelé is 
küld jenek  szolgákat.19 N ap ja inkra  értelm etlenné  
vált a „külm isszió” kifejezés, m ert az Egyház m in
denfelé je len  van, de nem  lett az egész földkerekség 
nagykonstantin i típusú C orpus Christianum -má.

2.2. D e azért is értelm etlen  a  külm isszió kifejezés, 
m ert a volt „keresztyén E urópa” (kiterjedt részeivel 
együtt), a  nagykonstan tin i C orpus C hristianum  fel
bom lott. U gyanis E urópában  (és A m erikában, és 
A usztráliában) a 19. században  kibontakozó töm e
ges kivonulás az egyházból folytatódott. Ebből a 
szem pontból az adatok  nem  m utatják, hol volt kom 
m unista  elnyom ás. Lengyelországban m essze m a
gasabb  szám okat m utat a tem plom bajárás —  talán  
Írország kivételével — , m int bárm elyik nyugat-eu

rópai országban. M agyarországon is jo b b ak  voltak 
az arányszám ok, m int N yugat-N ém etországban, 
vagy A ngliában. V iszont Skócia és É szak-Írország 
(Ulster) adatai jo b b ak  a m agyar adatoknál.20 A  
nagykonstan tin i k eresztyén ség  egész területén a 
szekularizáció je len ség éve l á llunk szem ben. E nnek  
az a lényege, hogy az em berek  életének  egyre n a 
gyobb része kerül ki az Egyház ellenőrzése alól. Ez 
a folyam at a renneissance- szal kezdődött. E lőbb 
a képzőm űvészet; m ajd  a term észettudom ány  (Gi
ordano Bruno, Galileo Galilei); m ajd  a filozófia 
(Descartes), m ajd  a politikai/társadalm i éle t (Paris 
1789, Szt. Pétervár 1 9 1 7)21 —  ezekkel együtt fo
kozatosan  a vasárnap  délután, m ajd a délelő tt — 22 
kerül ki az Egyház kontrollja  alól. E nnek  a folya
m atnak  egyik veszélyes és súlyos beteg  jelensége, 
am ikor a keresztyén  szó a nem -zsidó je lö lésére  
használatos, m int 50 évvel ezelőtt, és n éh a  nap ja 
inkban is.

2.3. Az Egyház szám ára óriási k ih ívást je len te tt 
—  és je len t —  ennek  a je lenségnek  a feldolgozá
sa.23 Azt m eg kell állapítani, hogy a nagykonstan tin i 
k ere sz tyén ség  (C orpus C hristianum ) nem  csupán  
az evangélium  hirdetése, hanem  inkább  a dip lom á
cia és a ka rd  —  tehá t az evangélium  szerin t ille
gitim  e szkö zö k  használata  —  hatása alatt jö t t  létre. 
Ez nagyban  hozzájárult az Egyház tan ítása  és élete 
eltorzulásához. H iszen m ás eszközök is h aszn á lta t
tak, m int a  L élek kard ja , am ely az Isten  beszéde 
(Ef 6,17b). Az Egyház m ajdnem  20 0 0  éves tö rté 
nete  so rán  sehol nem  fo rdult elő, hogy egy ország 
m inden  egyes állam polgára erőszak használa ta  nél
kül keresztyénné lett volna.

2.4. A  Teljes Írás tanúsága  szerin t az Isten  g yü 
lekeze te  —  m ind az ó testam entom i QAHAL JAH
WE, m ind  az újszövetségi ekklesia  tou Christou  —  
a több i n ép  között, m in d  kirá lyi p a p sá g  é l Urát k é p 
viseli, lé téve l és b eszéd éve l vallást te sz  ő  csudála
tos dolgairól (Exodus 1 9 ,5 -6 ; Ézs 43,10a; 1P t 2,9; 
Fil 2 ,1 5 - 16a). M ind az Ú R  Jézus, m ind az ő ap o s
tolai úgy látták, hogy az Egyház a kicsiny nyáj (Lk
12,32) só, világosság (M t 5 ,1 3 -1 4 ) és kovász (Mt
13,33). T ehát nem  azonos a társadalom m al. A Cor
p u s  Christianum  felbom lása tény, ami —  b á r
m ennyire fájdalm as is egyes pon tokon  —  teológia
ilag nem  kifogásolható.

2.5. A  m issziói parancs az Ige iránti engedelm es
ségben és eredm ényességben  való végzéséhez arra  
van szükség, hogy m indenü tt legyenek élő gyüleke
zetek, ahonnan  „kizendül” az Ige (1T hess 1,8); ahol 
Isten  dicsőítése és a K ereszthez való hívás a szavak 
és te ttek  egységében hangzik. K orunk egyik sok 
áldással szolgáló m isszionáriusa Lesslie  N ew big in  
volt m adrasi püspök  m u ta t rá  arra, hogy az A p
C sel-ben m inden  igeh irdetést kérd ések  előznek 
meg, am elyek a hívő közösség életével kapcso lato 
sak ( 1 ,1 2 ;  7,1 ).24 Ez a tény  teljes összhangban  
van azzal, hogy az Írá sb an  a D’BAR JAHWE szó és 
te tt egyaránt. A  terem téstő l p róféták  szóval és é le t
tel való p réd ikálásán  át (Hós 1 ,2 ;  Je r  2 7 ,2 )  az 
egyház Ú rvacsorájáig (1Kor 11,26), és a diakóniájáig 
lehet ezt végigkövetni. A z  evangelizációt vég ző  sze 
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m é ly  m ö gö tt a há ttér  a K risztus szabadításából élő, 
az U R a t m agaszta ló  gyülekezet. (A pCsel 1, 14a) 
Így az evangelizáció soha nem  lehet egyéni vállalko
zás. Az A pC sel 1 4 ,1 -4  tanúsága szerint az antiochiai 
gyülekezet élete —  ahogy m egélték Istennek  az ü d 
vösségben  népeket egyesítő szándékát azzal, hogy 
tagjai között zsidók és arabok, feketék  és róm aiak 
is vannak  —  valósítja m eg a kisázsiai és európai 
m issziót előbb Barnabás, m ajd  Pál vezetésével.

2.6. H a m a a volt nagykonstantini terület egyháza
inak helyzetét nézzük, az apostoli idők helyzetének 
hasonló állapotokat találunk. M ichael Green  az ang
likán egyház „evangelical” irányzatának  je les képvi
selője m ondotta  egy e lő ad ásáb an 25: „Anglia nem  
keresztyén ország, hanem  olyan ország, am elyben az 
Egyház je len  van, tanúskod ik  Krisztusról, és Hozzá 
hív m indenkit.” M utatis M utand is ez a helyzet m in
denfelé. M inden  európai országban, így M agyaror
szágon is vannak  töm egek, akiknek szüksége van 
az evangélium  hirdetésére , és K risztushoz térésre.

2.7. U gyanakkor az E gyház m ajdnem  az egész 
la ko tt fö ldön  (oikoum ené) je le n  van. Igen nagy 
öröm  a régi m issziói te rü le teken  az ifjúság teljében 
élő fiatal egyházakkal találkozni.

2.8. Ezek u tán  a dön tő  kérdés m ind a régi 
m isszionáriusokat kiküldő, m ind az azokat fogadó 
országokban  az, hogy az o tt je le n lé v ő  g yü lekeze t 
olyan a S zen tlé lek  által m egeleven íte tt közösség-é, 
am elyben je len  van az Ú R  Krisztus, am ely így az 
ő erejével betö lti küldetését. Így az evangelizáció 
első dön tő  kérdése  felkészíteni a gyülekezetek kö
zösségét erre a szolgálatra.

2.9. M a m agyar reform átus gyülekezeteink jó  ré 
szében  —  néha  m ég azokban is, am elyekben a h á 
b orú  u táni egyházunkat a halálból kihozó éb redés 
so rán  eleven, a szolgálatért felelősséget vállaló kö
zösségek alakultak  — , a legtöbb helyen m a is az 
„ e in -M a n n -S ys tem ” uralkodik, am elyet egy ném et 
teológus m ár negyven évvel ezelő tt26 a m egújulás 
legnagyobb akadályának  nevezett. Ú gy is m o n d h a
tom, egyházunkban superklerikalizm us uralkodik. 
A z  is ten tiszte le t és a h é tkö zn a p o k  liturgiájában  
egyaránt m in d en t a le lké sz  csinál. Az egyetem es 
érvényű törvény, hogy az isten tiszte le ten  tö rtén tek  
—  m ind a jó , m ind a rossz —  kisugároznak a h é t
köznapokra. Aki rész t vett egy am erikai —  hogy 
ne is beszéljek A frikáról vagy Indiáról —  refo rm á
tus istentiszteleten, ahol m indenki sürög-forog, 
m ert van feladata, az lá tja  a kontraszto t. N álunk  
jo b b  ese tben  egy-két gyülekezeti tag  quasi-lelkészi 
funkciókat tölt be.27 Az E gyházban ad  az Ú R  p ré 
dikálásra, evangelizálásra charism át nem  lelkészek
nek is. D e az egyetem es p apság  lényege nem  ez, 
hanem  a K risztus T est közös vallástétele, am elyben 
m inden  hívőnek —  a neki ado tt a jándékok m értéke 
szerin t (1Kor 1 2 ,7 )  —  része van. Egy ilyen kö
zösségben adatnak  azok a testvérek , akik „kiviszik” 
az Igét a közösségből (A pCsel 13,2-4).

2.10. Ez a Lélek és az Ige által egybegyűjtött és 
é le tben  ta rto tt közösség tu d  a K risztus-test egysé
géről (Ef 4 ,4 ) , egynek tud ja  m agát a K risztus test 
többi tagjával. Ezért látjuk  az A pC sel-ben, hogy a

frissen m egalakult gyülekezettel a jeruzsálem i, 
m ajd  az antiochiai anyagyülekezet azonnal felveszi 
a kapcsolatot. Pál írásaiban  is ez a gyakorlat tü k 
röződik. E  kapcso lat nélkül a bizonyságtétel ereje 
m eggyengül. Ez érvényes az egy konfesszión belüli, 
és azon kívüli gyülekezetekre egyaránt. Ez az a 
pont, ahol az ö ku m en iku s kö ze led és e red m én yes
ségével egyenes arányban n ö veksz ik  az evangeli
záció hatékonysága. Ezt lá tták  világosan John  M ott 
és társai m ár az neorefo rm átori teológiai m egújulás 
előtt (Karl Barth, E d u a rd  Thurn eysen). A zóta a b ib
liai teológiai ku ta tások  sokszorosan  igazat ad tak  
Kálvinnak, aki szám ára az Egyház K risztus T est vol
ta, az egyes hívő em bernek  e T estbe  —  az unio 
m ystica  cum  Christo-n ak m indenekfelett az ú r
vacso rában28 való átélése útján  —  való betagozó
d ása  következtében  m utatkozik meg. E zért ragasz
kodik  Billy Graham  is evangelizációinak ökum eni
kus rendezéséhez.

2.11. A  döntő  kérdés: Hol van a ha tárvonal?  Kik
kel lehet együttm űködni? M elyek azok a közössé
gek, és kik azok az egyének, akik keresztyénnek  
nevezhetők? Mi ennek  a m ércéje? V annak  ugyanis 
a refo rm átus egyházon belül olyanok, akik egy m á
sik csoporto t dém onikusnak, ism ét egy m ásikat — 
az Egyházak V ilágtanácsához kapcsolódó m unká
b an  résztvevőket —  tudva vagy tudatlanu l az A n
tikrisztus ú tkészítőinek látnak. A z  Írás m ás m ércé
ről n em  tud, m in t a Krisztusról, a te s tté  L e tt  Igéről, 
az E gyszü lö tt Istenrő l (hom ogenes theos J n  1 ,1 8 )  
való vallástétel beszéddel (1Kor 1 2 ,3 ;  1Jn 4 ,2 -3 ; 
Rm  1 0 ,9 )  és élettel (Jn 1 3 ,3 5 ; 1Jn  3 ,1 0 ) . Aki ezt 
vallja —  ahogy ez az egyetem es keresztyénség  Cre
do-jában a N icea-K onstan tinápo iy i H itvallásban 
klasszikus m ódon m egfogalm azódik — , az nekem  
testvérem  akkor is, h a  nyelveken szól, ha  füstölőt, 
vagy ikonosztaziont-t alkalmaz, vagy az asszonyok 
között áldott — Kálvin által m agistra nostra-nak 
nevezett —  M áriához28b im ádkozik, am it az Írás 
a lap ján  e lfogadhatatlannak  tartok .29 Ilyen különb
ségekre vonatkozik Pál tan ítása  a Fik 3 , 1 5 - 16-ban. 
M eg kell tanu lnunk  különbséget tenn i K risztus sze
m élye (Isten-em ber volta) és m űve (testtélétele, k e 
resztje-feltám adása, m egdicsőülése) között egyfelől, 
am elyekről való vallástétel hitünk legbelső  lénye
géhez tartozik és az ehhez csatlakozó fontos, de 
m égis szekundér tanok  között m ásfelől. É rdekes 
m ódon az egész dogm atörténet fejlődése ezt a lá
tásm ódo t igazolja. A  D OGM A —  p a r  excellence  
—  a trinitárius Chrisztológia (Nicea, K onstan tiná
poly, Chalcedón). N e m  szabad  valam ely részigaz
ságot —  legyen az a predestináció, az inspiráció  
tan —  a K risztusró l szó ló  tan és a Vele való k ö 
zö sség  fon tosságával eg yen értékű vé  tenni. Ez 
ugyanis K risztus egyetlen fundam entom  voltának 
m egkérdőjelezését je len ten é .30

2.12. Az Egyházak V ilágtanácsa ezen az alapon 
szerveződött. O lyan egyházak —  klasszikus é rte 
lem ben  csak ezek az egyházak —  lehetnek  tagjai, 
am elyek trin itárius Chrisztológiát vallanak. Ezen az 
alapvető  vallástételen  belül azután volt és van le
hetőség  a vitára, a különböző lá tások  egyeztetésére,
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az egység felé való haladásra . Az Egyházak Világ
tanácsa  dinam ikájának jellem zője a három  „alkotó” 
m ozgalom  (L ife  a n d  W ork; Faith a n d  Order, W orld  
M ission a n d  Evangelism )31 dinam ikus egym ásra 
hatása . A  Faith  and  O rd er sokszor egyensúlyozta 
m ár a Life and  W ork-ban  (Church a n d  Society) a 
szociális szem pont túlhangsúlyozását, vagy m int 
legutóbb C anberra -ban  a szinkretizm us je len tk ezé 
sét.32 A világmisszió és evangelizáció b izottság 
m unkássága a m ásik kettő t is figyelm eztette a 
missziói szem pont dön tő  fontosságára. M indig volt, 
és lesz szükség kritikára  vélem ények, lá tások  ü t
köztetésére  e m ozgalm on belül. D e a k itű zö tt cél, 
h o g y  az egyházak ism erjék  el egymást, és legyenek  
k é sze k  együ tt ünnepeln i az Úri S zen t Vacsorát, és 
együ tt szó ln i a h it és éle t n agy  kérdéseiben  (Egye
tem es Z sinat =  Concilium) az em beriség életének 
jelenlegi —  elsősorban  az ökológiai válság okozta 
m inden eddiginél kritikusabb  —  helyzetében p a 
rancsoló szükségszerűség.

III.

3.1. K o ru n k  so k  rokon vonást m u ta t az apostoli 
k o r  egyházával. A  M editerraneum ot átölelő Róm ai 
B irodalom ban ott volt a „piacon” m inden  vallás O si
ristól Z oroasterig , vagy D ém étértő l a szinkretista  
m isztérium -vallásokig, éppen  úgy, m int nap ja ink
ban  a b udapesti aluljárókban, és a „globális faluvá” 
lett v ilágban a h indu  guruktól a N ew  A ge33 filozó
fiákon keresztü l a m odern  szikretista  vallásokig sok 
m inden  k ínálja m agát. A hogy az apostolok és a ko
rai egyházatyák idejében  sem  volt, m a sincs ke
resztyén u ralkodó  —  hála Istennek  — , aki végre
hajtaná  a Concilium  határozatait, és az ere tnekeket 
m egégesse vagy kiűzné a Birodalom ból.34 N incs 
rendőrség, am ely a té tényprom ontori televízióban 
rendszeresen  tanító  jógi-gurukat eltiltaná. Egyetlen  
feg yverü n k  a  „Lélek Kardja, am i az Isten  b e szé d e ” 
(E f  6 ,1 7b). Itt ke ll egyedül az Igére hagyatkozva  
megőrizni, am i ránk  b íza to tt (1 Tim  6,20a), és fe l
ajánlani m inden  em b ern ek  K risztust, és a benne 
m egjelent szabadítást.

3.2. Úgy kell K risztust hirdetni, hogy az evangé 
lizáló te s tvérek  szava m ö g ö tt o tt legyen az egym ás
ra talált és m egbéké lt Isten  N épe, am ely a K risztus  
Teste, am elynek szent kötelessége és boldog ki
váltsága, hogy „beleélje” K risztust a világba, ami 
nem  lehetséges akkor, ha  dédelgetett —  ta lán  fon
tos, de m égis m ásodrangú  — , különbségeinket fon
to sabbnak  tartjuk  a K risztusról vallást tévők egy
ségénél (1K or 1 ,1 3 ) . Ez a K risztust „megélő kö
zösség”, az Egyház, L esslie  N ew b ig in  m egfogalm a
zása szerin t az ontológiai é rte lem ben a világban je 
lenlévő új létező, új valóság, am elynek Krisztus 
ado tt életet, am elyet ő, az Ú R  éltet.35

3.3. A  felelősségünk igen nagy. A  K risztus ism e
re tében  és a K risztusban elre jte tt és úgy m egnyil
vánuló é le tben  kell elmélyülni, és m egújulni, hogy 
az egész em beriség részekén t is, és a sa já t k a tasz t
rofális közelm últunk m iatt is súlyos krízisben lévő

m agyar társadalom ban  — és az egész o ikoum ene- 
ben hangozzék  K risztus szabadító  evangéliuma.

Dr. P ásztor János
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templomot bezártak. — 21. A szekularizáció kérdésének gazdag irodalma 
van. Gogarten, Bohnhoeffer, Lesslie Newigin, és sokan mások foglalkoztak 
e kérdéssel. Jó összefoglalás: Harvey Cox, The Secular City, [London: SCM 
Press, 1965]: Lesslie Newbigin, H onest religion for Secular Man, [London: 
SPCK, 1966]. V.ö. Heron, i.m. 188-193. — 22. Francia- és Oroszországban 
hevesen ment végbe a szekularizáció. Nagy Britanniában lassú folyamat, 
amely még ma is tart. — 23. Arend th. van Leeuwen, Christianity in W orld 
H istory The M eeting o f Faiths o f East and W est, [London: Edinburgh Hou
se Press, 1966] 329-334, 412-422. — 24. Lesslie Newbigin, The G ospel in 
a Pluralist Society, [London: SPCK, 1989] 116 kk. — 25. St. Paul’s United 
Theological College, Limuru, Kenya 1972. — 26. G. Müller, D ie W elt is t an
ders geworden. Sajnos a könyv pontos adatai nincsenek birtokomban. — 
27. Az egyetemes papságról: Pásztor János, M unkafüzet az újszövetségi 
bibliai theologia tanulmányozásához, [Debreceni  Ref. Theol. Akad., 1981 
91 k.] Részletesebben: Janos D. Pasztor, The Heritage o f the Reformation: 
W ord E vent fo r Church and World. Lecture Four: The W ord and the 
Church, Warfield Lectures, Princeton April 1992. — 28. A Krisztussal való 
titokzatos közösség Kálvin tanításában a keresztséggel kezdődik, ami az ő 
nyelvhasználata szerint „Krisztusba való beoltatás”. Ez a kifejezés nála a ke
resztség szinonimája. Institutio. IV. 15. 6. — 28b. Kálvin János, M agyaráza
ta Máté, M árk és Lukács összhangba hozott evangéliumához, (ford. Rábold 
Gusztáv), [Kolozsvár: Grafika, 1939] 26 l. Rábold fordításában „tanítónő”.
— 29. Pásztor János, „II. János Pál látogatása: római katolikus-református 
párbeszéd jövője,” Reform átus Egyház, XLIII. évf. 1991. szeptember. 2101.
— 30. L. a 8. sz. jegyzetben jelölt balatonszárszói előadást. — 31. A Com
mission on World Mission and Evangelism 1961-ben New-Delhi-ben a 
Nemzetközi Missziói tanácsának az EVT-be való beolvadásával alakult, 
mint annak folytatása. — 32. Canberra-ban Chung Hyun K yung  koreai
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professzor előadása váltott ki nagy viharokat. Michael Kinnamon, Sings o f 
the Spirit O fficial Report Seventh Assem bly, [Geneva: WCC, 1991]. E té
máról Lovas András abszolvált budapesti teológus írt 1. lelkészképesítő 
vizsgai dolgozatot 1992 július. — 33. A New Age mozgalomról Semjén

Zsolt rk. teológus írt doktori értekezést a közelmúltban a Pázmány Péter Hit
tudományi Egyetem. — 34. A  II. Vatikáni Zsinat a D e ecclesia konstitució
ban a vallásszabadság elvének elfogadásával elfogadja a nagykonstantini kor 
végét. — 35. Newbigin, The Gospel..., i.m. 136 kk.

Ökumenizmus és felekezeti identitás*

1. A z  ö k u m e n é  h u llá m v ö lg y b e n  van

Ez a hullám völgy világjelenség. Emilio Castro, az 
Egyházak V ilágtanácsa főtitkára, a K özponti B izott
ság augusztusi ü lésén  G enfben  óvta az egyházakat 
attól a veszélytől, hogy felekezeti sa játosságaikba 
vonuljanak  vissza, de attól is, hogy m inim alista öku
m enikus m agatartással elégedjenek m eg.1 M iköz
ben vastag  kö te teke t tölt m eg a felekezetközi dialó
gusok anyaga, késik ezek elfogadása és beépülése 
az egyházak életébe. A kadályozza a párbeszédet, 
h a  az egyik oldalon az irányzatok sokfélesége és te
rületi széttagoltság tapasztalható, s az is, ha  a m ásik 
oldalon a hivatalos m egbízottak sokszor egyeztetett 
m unkájá t nem  hagyja jó v á  a legfőbb hivatal.

Az ökum ené hullám völgye m agyar je len ség  is. A 
szabadság  felkeltével m indenkit elfoglal a saját fel
adata, a saját felekezete, nem  m arad  idő és energia 
az ökum enikus fáradozásra. Az egyházak m intha 
m inden  ügyüket, ha  csak nincs m ás kényszerítő  ok, 
külön akarnák  intézni. H am is m egvilágításba kerül 
m ég az elm últ negyven év ökum enéja is: ami egykor 
szinte az egyetlen m egengedett ökum enikus ak 
tivitás volt, az em lékezés ködén  keresztül egyesek 
szem ében  a ránk  erő lte te ttség  vonásait hordozza.

Találóan jellem zi ezért a helyzetet H afenscher 
Károly, am ikor m egfáradásról, v isszalépésről, gya
nakvásró l ír.2 T öbb m int tíz évvel ezelőtt Szennay 
A ndrás a felekezetek  egym ás közti kapcso latára  
nézve, de sajá t egyházának felelősségét említve 
m ondotta : „a kihűlt caritas, a m eghalt szerete t m in
den  keresz tény  közösség szám ára szörnyűséges íté
let”, s hogy „a m indig nagyobb és erősebb  Isten  
felé fordulás helyett gyakran  csak óvunk és óva
kodunk, m eg félünk”.3

Az egyház egységét igen fon tosnak  és drágának  
tartó  szám os közösség eközben épül, de m agára 
m arad. A nnak  is m egvan a veszedelm e, h a  az egy
séget nem  K risztus igazabb m egism erésére és a L é
lek m unkájára  építik, hanem  arra, hogy ők m eny
nyire érzik egynek m agukat, azon az alapon, hogy 
„az én szükségletem  az én hitvallásom ”.

N em  kell kü lönösebb  jó steh e tség  annak  m eglá
tásához, hogy a róm ai H ittani K ongregációnak „Az 
egyház m int com m unio” című, II. János Pál pápa  
által is jóváhagyott és m ájusban  k iado tt írása5 —  
olyan egyenlőségek állításával, am elyek m iatt a re 
form ációra szükség volt — , nem  fogja m egköny
nyíteni az ökum enikus kapcsolatokat. Félő, hogy a

*Előadás a M agyarországi Egyházak Ö kum enikus Tanácsa által a m isszió 
és az ökum ené kérdéséről a Ráday Kollégium ban rendezett fórum on 1992. 
október 24-én.

nem -katolikus egyházak kö rében  a régi és ü res p ro 
tes tán s  reflexeket erősíti, vagyis azt, hogy egysé
gesek R óm a elítélésében, és ezzel e lin tézettnek te 
kintik  az ökum enikus feladatot. Az egyház egysége, 
de m ég a róm ai katolikus egyház is sokkal nagyobb 
és sokkalta  többszínű, sem hogy ezt az olcsó m eg
o ldást választhatnánk.

2 . A  k o n fe s s z io n a liz m u s  é rv e i 
k ik e r ü lh e te tle n e k , h is z e n  a fe la d h a ta tla n  

ig a zsá g ra  h iv a tk o z n a k

A z igazság igénye nem  engedi meg, hogy a kü
lönbségeket jó ság o san  figyelm en kívül hagyva, m in
den  o ldalnak igazat adva boruljunk egym ás vállaira. 
Aki az egym ás iránti szeretetre  kötelezte el övéit, 
ú tnak  és igazságnak is m ondta  m agát (Jn 14,6), s 
ajtónak, akin keresztü l lehet a juhokhoz ju tn i (Jn 
10,7-9).

M inden felekezet abban  a bizonyosságban ra 
gaszkodik a m aga sajátosságához, identitásához, ré 
gi vagy új hitbeli felism eréséhez, hogy az igazság, 
s hogy az a keresztyén  hit egésze szem pontjából 
e lengedhetetlen  igazság. Ez alkalom m al nincs arra 
lehetőség, hogy ezeknek az igényeknek az igazságát 
vizsgáljam, egyszerűen m egállapítom  a tényt: van 
ilyen igény, és általános ez az igény.

E  hátté ren  valóban  csak ellenkezést válthat ki, 
ha azt a benyom ást vagy várakozást keltjük, hogy 
az egyes felekezetek egym áshoz való közeledése, 
az egyház egysége úgy valósítható  meg, hogy a felek 
leülnek tárgyalni, félreteszik a k ibékíthetetlen  ellen
tételeket, m egfogalm azzák az egyetértést, a vitás 
dolgokban pedig valamiféle kom prom isszum ot igye
keznek  elérni, s örülnek, ha  —  a diplom áciai alku
dozások m intájára  —  előnyös pozíciót sikerül ki
alkudni. N em  lehet arról szó, hogy ígéretet teszünk: 
nem  em legetünk valamit, ami a m ásik felet bántja, 
h a  ő is kész hasonló  lépésre  a mi irányunkban. Az 
igazság nem  lehet alku vagy kom prom isszum  tá r
gya. Ilyen érte lem ben a konfesszionalizm us k étség 
telenül m egkérdőjelezi az ökum enizm ust.

3. A z  ö k u m e n iz m u s  k ih ív á sa  is  
k ik e r ü lh e te tle n , m e r t m a g a  J é z u s  K r is z tu s  

a ka rja  ta n ítv á n y a i e g y sé g é t

Jézus tanítványainak egysége kezdettő l kérdéses 
volt. M ár je len lé tében  felte tték  egym ásnak a k ér
dést, hogy ki közülük a nagyobb (Mk 10,35kk par). 
M ár K orin thusban  csorbát szenvedett a gyülekezet



közössége, am ikor ki-ki saját vacsoráját véve elő, 
az egyik éhezett, a m ásik  m egrészegedett (1K or 11, 
21). M ár Jak ab  levele találkozik azzal a p rob lém á
val, hogy m egkülönböztetett m ódon bánnak  a gaz
dagokkal (Jk 2,1 kk), s János levele azzal, hogy az 
éhező testvér szükségét elnézik, holott életüket kel
lene adniuk érte  (1Jn  3 ,1 6 -1 7 ) . N agy K onstan ti
nusztól az Állam i Egyházügyi H ivatalig sokan  sok
féle érdekből igyekeztek összetereln i a keresz tyé
neket. A  reform áció küzdelm ei sem  voltak m en te
sek attól a törekvéstől, hogy teológiai, h itbeli egy
séget hozzanak létre a politikai egység érdekében . 
O lykor szinte úgy tűnik, a külső nyom ásra tö rtén t 
közeledések ha tékonyabbak  voltak: ellen téteket 
te ttek  félre, szakadásokat szün te ttek  meg. S m in tha 
a szabadság  korszakaiban  sokszor inkább a feszü lt
ségek és az eltérések  növekednének.

„Ut om nes unum  sun t” —  „hogy m indnyájan  
egyek legyenek” —  idézzük Jézus főpapi im áját, s 
nem  m indig o lvassuk a folytatást: „úgy, ahogy te, 
A tyám , énbennem , és én  tebenned , hogy ők is b e n 
nünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te kü ld 
tél el engem ” (Jn 17,21). Ezek a szavak is érzékel
tetik, hogy a keresztyének  egysége, am elyet Jézus 
akart, nem  valam i szépségtapasz, hanem  a tan ít
ványok kü ldetésének  nem  az ellenfelek, hanem  Jé 
zus által m eghatározott feltétele. S a tanítványok 
egysége fejezi ki Jézus kü ldetésének  célját is, „hogy 
az a szeretet, am ellyel engem  szerettél, bennük  le
gyen, és én is őb ennük” (Jn 17,26). Az ökum enikus 
elkötelezés alól sem m iképpen sem  lehet az igaz
ságra hivatkozva felm entés kapni.

4. Ö k u m e n izm u s  é s  k o n fe s s z io n a liz m u s :  
n e m  s z é tv á la s z ta n d ó k  v a g y  e lle n té tb e  
á llíta n d ó k , h a n e m  ö ssze k a p c so la n d ó k .

Jézus K risztus igaz ism erete, ahogyan kinek-ki
nek  m egadato tt: ez a konfesszionalizm us. jé z u s  
K risztus elkötelezése, am ire Ő elhivatott, az A tyát 
m egism ertetve velünk: ez az ökum enizm us. N em  
ném a igazságnak, hanem  a K risztusban m egjelent 
igazságnak vagyunk elkötelezettjei. S am ilyennek 
K risztus által az A tyát m egism ertük, az a szeretet. 
A  mi gondolkodásunk  és keresztyénségünk szám á
ra  annyiszor egym ásnak feszülő két irányt K risztus 
szem élye kapcso lja  egybe. A m int az apostol is 
együtt lá tja  s vallja a kettő t: „az igazsághoz ragasz
kodva növeked jünk  fel szere te tben  m indenestő l 
őhozzá, aki a fej, a K risztus” (Ef 4,15).

M indannyian valljuk, hogy m egism ertük az igaz
ságot. M indannyian valljuk, hogy m ost m ég tükör 
által hom ályosan látunk. Saját h itvallásunkon belül 
is. Íme, az első lehetőség  arra, hogy a m ásik aján 
dékára  figyeljünk.

M indannyiunknak szem be kell fordulnia azzal, 
ami nem  igazság és nem  szeretet, ami nem  fér össze 
Jézus K risztus követésével. A nnak  érdekében , hogy 
ne ajándéko t vessünk  el, hogy ne a sa já t önzésünk 
vagy hite tlenségünk foglyai legyünk, m eg kell eze
ket vizsgálni Isten  igéjének fényében. Ez állandó

feladat, hiszen nem csak  gonoszság, hanem  előítélet 
is rabul ejthet.

M eglehet, csak nehezen  vagy egyáltalán nem  
tud juk  követni a m ásik gondolkodását, idegen tő 
lünk a hite. M egtörténhet, csak addig ta r t ez, míg 
helyzetét és k érdése it m eg nem  ism erjük.

M eglehet, m indvégig m egm aradnak  a feszü ltsé
gek, nem  oszlik el az egyenetlenség. A  m ásik m eg
m arad  szám unkra hatalm as kérdőjelnek  vagy sú
lyos felkiáltójelnek, s mi is valam i hason lónak  a 
m ásik szám ára, m ert egyenként kép telenek  va
gyunk felfogni és befogadni Istennek  teljes igazsá
gát és szeretetét.

N em  vagyunk biztosítva az ellen sem, hogy K risz
tus-ism eretünk  gyengéit és hiányait kell m eglát
nunk, bűnünk  nagyságát és szerete tünk  fogyatékos
ságait, de m ég ez is eszköz lehet a Lélek kezében, 
am ellyel vezet m indannyiunkat így együtt és egy
m ás által. A lázattal és há lásan  el kell fogadjuk m ég 
ezeket is, m ert az oly szükséges növekedés nélkü
lözhetetlen  eszközei.

N em  csodálkozunk az egészen, hiszen egy-egy 
felekezeten belül is ez a tanulási folyam at m egy 
végbe. A  felekezeteken belül is m egvannak a kü
lönbségek, ellentétek  és feszültségek, am elyek csak 
K risztusban növekedve m úlnak  el.

Am ikor m ások m egkérdőjelezik az én Krisztus-is
m eretem et, engem  is szám adásra  késztetnek, s hoz
zásegítenek, hogy tudatosítsam  az én ajándékom at. 
Ezért a m ásikat a m egértés szándékával fogadni és 
hozzá így közeledni: ez nem  ellenkezik az igazság
gal, hanem  éppen  az igazság te ljesebb  m egism eré
sét segítheti elő, ha nem  csupán  egym ásra figyelünk, 
hanem  a közöttünk levő K risztusra (Mt 18,20). A 
m ásikkal folytatott p árb eszéd  így nem  akadálya, h a 
nem  segítője, gazdagítója lehet az én  h item nek is.

E közben ugyanis sohasem  lehet a m ásik  em ber, 
a m ásik  igazsága vagy érvei a m érték, nem  is az 
én b izonytalanságom  vagy tudatlanságom , vagy ép 
p en  bizonyosságom  és tudásom , hanem  m indig Is
tennek  K risztusban kinyilatkoztatott igéje. S az el
h unyt szentekkel, és az élő tanítványokkal fo ly tato tt 
p á rb eszéd b en  nem  a közös em beri nevezőt k e re s
sük, hanem  ra jtuk  keresztü l is az egy K risztus keres 
és szólít m inket.

T ehát ökum enizm us és konfesszionalizm us nem  
ellentétek, hanem  összetartozók. Az ökum enizm us 
konfesszionalizmus nélkül fásult közömbösség, ü res 
jelszó. A  konfesszionalizm us ökum enizm us nélkül 
elzárkózó szektáskodás, önm agába néző önigazság.

5. T ö b b e t k e lle n e  é s  le h e tn e  szo lg á la tu n k ró l 
v itá zn i, tu d o m á n y o sa n  é s  te s tv é r ie n  

e g y m á ssa l b e szé lg e tn i, 
é s  m in d e n e k e lő tt:  e g y ü tt im á d k o zn i.

N em  kellene azzal m enekülni a testvéregyházak
ra, felekezetekre fo rd ítandó  időáldozat elől, hogy 
m ajd  h a  m egoldjuk a sa já t problém áinkat, m ajd  ak
kor foglalkozunk az ökum enével. Igazat adok  V is
ser’t H ooftnak6 abban, hogy nagyonis összefügg a
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két dolog. Amint nem  lehet először a hitben m egerő
södni és csak azután elkezdeni szeretni, m ert a hit 
ébredésével együttjár a szere te t éb redése  is, ugyan
úgy nem  lehet először a felekezeti h adállásokat ki
betonozni és u tán a  az ökum enével foglalkozni.

Az új m agyar tá rsada lom ban  olyan új szociális, 
teológiai és vallási k ih ívásokkal állnak szem ben 
egyházaink, am elyeknek a h o rdere jé t m ég nem  is 
vagyunk képesek  te ljesen  felfogni. H a nem  fogjuk 
egym ás kezét, ha elnézzük a szükséget szenvedőt, 
akkor nem csak  őt, m inket is m agával sodorha t is 
ten  ítélete.

javaso lom , hogy m ozdítsuk elő az Ú rtól tanult 
im ádság, az A postoli és a N iceai hitvallás m agyar 
ökum enikus fo rd ításának  használatát.

Javasolom, hogy használjuk a Szentírás ökum eni
kus p ro testáns fordítását. M egerősíteni szeretném  
Szennay A ndrás m ég 1981-es jav as la tá t,7 hogy 
készüljön el a Szentírás egységes m agyar fordítása. 
A m unkát m eg lehetne kezdeni a bibliai könyvek, 
helyek és személyek elnevezésének egységesítésével.

Javasolom , hogy az Ö kum enikus T anács 
tagegyházai, beleértve a m agyar ökum enéhez ta r
tozó róm ai katolikus egyházat is, fo ly tassanak  egy
m ással p á rb eszéd et egym ás jo b b  m egism erése, 
m egértése és az előítéletek leküzdése érdekében , 
am int azt H afenscher K ároly m ár egy évvel ezelőtt 
javaso lta ,8 E rre  a párb eszéd re  a hazai zsidósággal 
is szükség van.

Javasolom , hogy a szokásossá vált udvariassági 
m eghívásokra és felszólalásokra fo rd íto tt idő t is é r
dem i párbeszéddel tö ltsük  ki, illetve helyettesítsük.

Javasolom , hogy tá jékoztassuk  egym ást, egymás 
könyvtárait is m egjelent kiadványainkról, a teoló
giai akadém iák  jegyzeteiről, és vegyük m ég jo b b an  
figyelem be őket.

Javasolom , hogy je lö ljenek  ki a szakem berek  egy
két olyan éneket, am ely m indenben  azonos és azok
nak  sem  szövegétől, sem  dallam ától egyetlen tag
egyház se térjen  el.

Javasolom , hogy társadalm unk  és egyházaink 
égető kérdéseivel kapcso latosan  egyházaink veze
tői, vezető testü letéi tö reked jenek  közösen eligazító 
szót m ondani, vélem ényt nyilvánítani.

Javasolom , hogy ne csak akkor legyenek tan ács
kozásaink, am ikor egyházaink egyesült erővel akar
nak  elérni valam it a társadalom ban, hanem  akkor 
is, ha  egym ással van  bajunk.

M eggyőződésem , hogy az ökum enikus m ozgalo
m ért és az Egyházak V ilág tanácsáért érzett fele
lősség is csak úgy gyakorolható, ha  nem  kívülről 
szólunk hozzá, hanem  belülről, és együtt, közös fel
ism erésekre  és tapasz ta la tok ra  ju tva.

Végül arról, hogy m indenek  előtt szükséges 
im ádkozni is. Egyenként, külön-külön m indenki a 
saját o tthonában  és közösségében a m ásikért, s 
azután együtt is. N em  a gyülekezet előtt és nem  a 
gyülekezetnek, nem  a televízió előtt és nem  a 
televíziónak, hanem  közös U runkhoz, egyetlen 
A tyánkhoz, aki úgy m u ta tta  m eg igazságát, hogy 
egyszülött Fiát ad ta  értünk, hogy mi is úgy sze
ressük  egym ást, ahogy Ő szeret m inket. Im ádságot 
nem  reprezen ta tív  alapon, nem  rang  és lélekszám  
szerint, hanem  p orban  és ham uban.

dr. R e u ss  A n d rá s
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Ökumenicitás és felekezeti identitás*

„A nagy gondolatok m indig nagyon egyszerűek” 
—  m ondja Tolsztoj. C sak  az odáig tartó  ú t lehet 
hosszú és gyötrelm es. Együttlétünk itt, ma, ta 
núsítja, hogy ú ton  vagyunk, rem ényünk szerint Is
ten  titkának  teljesülése felé, hogy m indnyájan, akik 
m egkeresztelte ttünk  Krisztusban... m indnyájan  
eggyé is legyünk K risztus Jézusban  (vö. G al. 3,27- 
28.)

I. M indenek előtt testvéri szeretettel és igazság
keresése  iránti tisztelettel üdvözlöm  az előttem  szó
ló főelőadót és társreferenst. É rtékelem  a tém ánk-

* Tíz perces referátum  a M agyarországi Egyházak Ö kum enikus Tanácsa 
1992. okt. 24-i Fórumán, a R áday Kollégiumban, Dr. R euss András 11,10- 
kor kezdődő  hasonló cím ű előadása nyomán.

ban  rejlő kettős-egy törekvést. Szám unkra is vállalt 
m agatartás az ökum enicitás: „él b en n ü n k  a rem ény, 
hogy la ssankén t valam ennyiünkben növekszik 
m ajd  az ökum enikus érzék és a kölcsönös m egbe
csülés” (Unitatis R edintegratio , 19.). A II. V atikáni 
Z sinat 16 okm ánya egyikeként, dekrétum  szinten 
az idézett dokum entum  kétszeresen  is definiálja az 
ökum enikus m ozgalm at: egy biblikus-teológiai (1. 
p.) és egy funkcionális le írást ad  ró la (4. p.). A m ikor 
a Zsinat, m ajd nyom ában az 1968-as és 70-es két 
részben  elkészült Ö kum enikus D ekrétum  és későb 
bi szám talan m egnyilatkozás ezt az ökum enikus 
készséget akarja  felszítani a katolikus egyházban, 
akkor szándéka őszinte és reális. Tagjaitól elvárja, 
hogy ők tegyék m eg az első lépést. A tenn i-lehetsé
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gesek és a tennivalók között az első nálunk m indig 
a belső  m egújulás sürgetése. „Az egyház m inden 
m egújulása lényege szerint a h ivatásához való foko
zódó hűségben  áll... A földi vándorú tján  já ró  Egyhá
zat K risztus szüntelenül erre az örök reform ációra 
hívja meg” (uo. 6. p.). Képváltással II. János Pál D ebre
cenben az ökum enicitás esélyeit így fogalm azta to 
vább: „Az ökum enizm us nem csak  olyan mag, am e
lyet az isteni G ondviselés a hívők szívébe ü lte te tt 
az u tóbbi időben, hanem  olyan gyümölcs is, am elyet 
Isten  m eg akar érlelni szívünkben. M indnyájan fel
elősek vagyunk fejlődéséért...” (uo. 5. p.) Ennyit tő 
m ondatokban  az ökum enicitás —  és gyökérszava, 
az ökum ené —  m eghatározásáról, hogy fogalm aink 
és fogalm azásaink összevethetőek  legyenek.

A  konfesszionalizm us, tehá t a hitnek, a h iteknek  
világos m egfogalm azása és vállalt m egvallása te r 
m észetesen  szintén szerepel m ásik fő-tengelyként 
nálunk is, h a  ökum enére gondolunk. Idézett alap
okm ányunk konkré tan  ezt m ondja 11. pon tjában: 
„A katolikus h itnek  a megfogalmazása... éppen  ne 
legyen akadálya a testvérekkel folyó párbeszédnek . 
M indenesetre  teljes egészében és világosan ki kell 
fejteni a tan ítás t”. N em csak  nekünk, hanem  úgy tű 
nik, hogy a többi egyháznak és egyházjellegű kö
zösségnek is, h iszen nem csak  tő lünk különböznek, 
hanem  egym ástól is. (vö. UR. 19.) —  Lényeges to 
vábbá, hogy „ezen felül igazság, szeretet, jó indu lat 
és alázatosság vezesse a h ittudom ány katolikus 
szakem bereit, m időn —  az egyház tan ításához ra 
gaszkodva —  ökum enikus p á rb eszéd b en  különvált 
testvéreinkkel vizsgálják Isten  titkát.” —  Em lítésre 
m éltónak tartom  hitünk  m egfogalm azásában azt az 
arányérzéket, hogy „a katolikus tanításhoz tartozó 
igazságoknak hierarchiájuk, vagyis rangsoruk  van, 
m ert m ásképpen  kapcso lódnak  a keresztyén  hit 
alapjához.” (uo. 11.) Ilyen érte lem ben három  
fokozatot kü lönböztethetünk  m eg h ittételeink és 
hitre vonatkozó doktrinálás, tekintélyi k ije len té
seink sorában: a hit központjá t je len tő  h itté te leket
—  a többi hitigazságot — , és a k inyilatkoztatást 
körülfogó történelm i tények, előzm ények következ
m ények harm adik  lépcsőjét. (!) T anúság té te l-ér
tékűen  szeretném  m egvallani, szám om ra milyen 
világosságot és lelki békét ado tt az a m eglátás is, 
hogy vannak  az üdvösség  célrendjéhez tartozó  igaz
ságok (ezekben egészen egyek vagyunk, hála az 
Úrnak!), és vannak  eszközigazságok, csak ezekben 
térnek  el nézeteink és gyakorlatunk... (vö. Limai 
D okum entum .) —  T erm észetesen  m indezzel nem  
azt akarom  m ondani, m in tha a kinyilatkoztatott 
igazságok nem  lennének  egyform án igazak, hanem  
csak hogy m ás és m ás fokon kapcso lódnak  hitünk 
alapjaihoz. M egem líteném , hogy K. R ahner szerint 
teológiai nyelvhasználatunkban  a „confessio” nem  
a hit m egvallását je len ti elsősorban, hanem  a 
h ittarta lom nak  té te lekben  való többé-kevésbé 
teljes m egfogalm azását, —  am it a tanítóhivatal, il
letve a hagyom ány végzett el (Teol. K isszótár, 276.)
—  E zért hitm egfogalm azásaink egyszerre ta rta l
m azhatnak  valam i isteni és valam i nagyonis em beri 
elemet. A m it meg akarnak ragadni, az az Ú r szen tsé 

ge, igazsága, ajándéka. Ahogy fogalm aznak, abban  
van valam i korokhoz, m entalitáshoz, helyzetekhez 
kötődő  elem. Ezért a szövegek értelm ezése a m ö
göttük-alattuk  lévő hittitkok m élységéből m indun
talan  továbbcsiszolhatók, a h ittitkok önazonosságá
n ak  féltő őrzésével. D efinícióink így nem  lehetnek  
fölényben a m élyről gyógyító fo rráskén t feltörő 
Szentlélekkel szem ben. De hisz éppen ez a Lélek 
egyben a teljes érte lem ben vett Egyház egységé
nek, önazonosságának, d inam ikájának is a Lelke. 
—  Szívesen gondolnak arra  is, hogy a confessio 
szavának gyakorlata nálunk  felöleli a K onfiteorban 
m egnyilvánuló alázattól kezdve egészen az Isten  di
csőségét ünneplő  K onfesszióig te rjedő  hitvallási 
skálát, úgy, ahogy erre a Rom. 10. figyelmeztet.

II. Fogalm aink, fogalm azásaink felk ínálása és 
összecsiszolása u tán  csupán  három  m egjegyzést 
szeretnék  m ég tenni: 1. az érin te tt két tö rekvés egy
m áshoz való viszonyáról, 2. leszázalékolásuk veszé
lyeiről, 3. vállalásuk dinam ikájáról és arányairól.

1. Az ökum enicitás és a konfesszionalizm us k é t
ségtelenül feszültségben állnak egym ással. Az egyik 
a nyitódást, a m ásik az értékféltést szolgálja, az 
egyik centrifugális, a m ásik  centripetális irányú. A 
két tö rekvés m égis egym ásravonatkoztato tt kell le
gyen. E rőpárt alkotnak és nem  egym ás ellen ható  
vektorok. A keresztnek  az oikoszt átölelő szára  és 
Isten  titkai felé nyújtózó vertikalitása nem  kitérő  
egyenesek, hanem  egym ást m etszők, m égpedig  Jé 
zus K risztust hordozva, Benne kiegyensúlyozva. Az 
egyház közössége valóban olyan „egység, am ely 
m agában  foglalja a különbözőséget, és am ely a kü 
lönbözőségekben nyer igazolást... Az egyház m indig 
egység lesz a különbözőségben” —  m o n d ta  II. J á 
nos Pál D ebrecenben  (5.) —  M ivel ilyen feszü ltsé
get hordozni az érlelődésig sok türelm et követel, s 
m ert az em ber labilitása, érdekekhez kötődése el
lensúlyként nagy függetlenséget és erő t kíván, azért 
m indezt az Ú rtól kell közösen és a lázatosan k ér
nünk. Isten  gondviselő szerete te  adhat olyan egyé
niségeket és esem ényeket, am elyek túl em elnek 
m ostani holtpontjainkon.

2. H ogy a Lélek ind íto tta  jó  tö rekvéseink  le ne 
földelődjenek, le kell szögeznünk, hogy a „valódi 
ökum enizm us nem  hagyja jó v á  a vallási közöm bös
ség és relatívizm us eszm éit, am elyek azt p róbálják  
elhitetni, hogy m inden  vallás egyform án jó , és m ár 
az is elég, h a  jó szándékkal gyakorolják...” (u.o. 5.) 
M ég a h itünket érő  tám adások , egyházaink m eg
osztásának  kísérletei is a rra  sürgetnek, hogy az 
idők je le it az ökum ené te rén  is vállalnunk kell. — 
M ásrészt, a konfesszió csorb íta tlansága érdekében  
azt valljuk, „semmi sem  annyira idegen az ökum e
nizm ustól, m int a ham is irenizm us, a m indenáron  
való békülékenység” (UR. 11.), m ert a túlhajszolt 
ökum enizm ussal elhom ályosul a tan ítás eredeti, 
biztos értelm e. Az egym áshoz közelebb kerü lés el
sősorban  biblikusteológiai és lelkületérlelési k é r
dés. A nnak  kihívása, hogy visszaássunk  a gyöke
rekig, az alapokig, Krisztusig, és a tőle szándékolt 
egyházképig. E rre  épülhet a holnap pasztorális, egy
házkorm ányzati és diszciplináris rendje. E zért pl.
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az ökum enikus isten tisztelet nem  m egrendelhető  
szolgáltatás, nem  polgári rendezvények  díszítőele
me. Á rt az ökum enikus bizalom nak, ha  egym ásról 
pon tatlanul beszélünk, ha  közös dolgainkat felüle
tesen  tisztáznánk, vagy m egállapodásainkat nem  
ta rtan án k  be, ha arányainkat-erő inket nem  tek in t
ve, egym ás rovására  p róbálnánk  előnyökhöz jutni. 
Egy részünkrő l sérelm esnek  tűnő, nem  annak  szánt 
k ijelentés feletti fá jdalm ában  így fogalm azott a m i
nap  egy m ásik konfessziót szolgáló tiszteletbeli Ba
rátom : „az egység ügyéért tovább ra  is im ádkozom  
és dolgozom  rem élve, hogy nem  ez az utolsó szó..." 
Egyházközségünk is úgy gyűjtötte össze a h it
tanosokat, hogy á tad ta  a testvéregyházaknak  az 
őket illető adatokat...

3. T ém ánk cím ében m indkét tényező szem léletet 
és cselekvést takar. A  konfessziókat tisztelő öku
m ené józan  dinam ikáját ősi elvek segíthetik. A  lé
nyegesben  egység, a több iben  szabadság, m inden
ben  szeretet. Vagy XXIII. János bölcsességével: 
m inden t észrevenni, sok m indent elviselni, egy ki
csit javítani. Szám om ra kedves és igen korszerűnek  
tűnő  m egfogalm azással a XII. sz.-i biblikust, a cisz

terci alkotm ány m egterem tőjét, H ard ing  Istvánt 
idézném , a C arta  C aritatist: U na caritate, una  re 
gula, sim ilibusque vivam us m oribus. A lelkünk m é
lyén sóhajtozik a S zeretet Lelke a K risztus végren
deleti im ájában kért egység után. H ogy ennek  mi 
a regulája, benedek i érte lem ben vett tan- és éle t
szabálya ez m ég a tisztázás dolga. De az m ár vi
lágos, hogy a Z sina t u tán  nem  beszélhetünk  rek a
to lizációról, uniform izálásról, hanem  K risztus Lelke 
ere jében  az Egyház közösségében  való egybeépü
lésről (LG. 14.). Similus m oribus —  hasonló  szo
kások  egym ást gazdagító ajándékaival élhetünk a 
m ainál m ég testvéribb  kö telékben  a jövőben, talán 
egyszer eukarisztikus asztalközösségben is. E nnek 
útegyengetője a szív m egtérése, az im a közössége, 
egym ás jo b b  m egism erése, a párbeszéd , az ökum e
nikus nevelés és a karita tív  együttcselekvés.

H a szívünket közös ritm usra  üti be valam ikor az 
Ú r Lelke —  bárm ennyi küzdelem  árán is — , akkor 
—  R em ényik  S ándor szavával —  az a „m agától”, 
az a kegyelem.

dr. B rückner Á k o s  E lőd  
ciszterci p lébános

A jövő egyháza — a jövő missziója

1. H itelesen  csak az szólhat, aki vállalja a m últját 
és annak  hagyom ányát, aki b ű n b án a tb an  és állandó 
önm egújításban  reform atioban  él, kegyelem ből, 
szerete tben , az adás és elfogadás lelkületével, a 
keresz tségben  gyökerező krisztusi küldetés, 
misszió, m int kötelezettség  tudatával. Szólnunk kell 
m agunkról —  őszintén, alázattal, egym ásról szere
te tte l —  az igazat, és csak az igazat, am elyben a 
m egbocsátás és az é rtékek  elism erése is b e n n 
foglaltatik.

2. H a egym ás kezét fogva m ondjuk a M iatyánk 
közös szövegét, ha  o lvassuk ugyanazt a Bibliát, ha 
részt veszünk ökum enikus ájta tosságokon azt a vi
lág itt és m ost csak egyféleképpen értelm ezheti: 
ezek hisznek, ezek szeretik  egym ást, ezek m áris 
valam iképpen egyek, több  és fon tosabb  bennük  a 
közös, m int a m ás, az eltérő, az ellentm ondó. M a 
M agyarországon a keresztyénség  legfőbb bo tránya 
a világ előtt —  m egosztottságunk. K ölcsönösen h ir
dessük: a hit, a kegyelem , a keresztség, jóh iszem ű
en m egélt evangélikus, reform átus, katolikus vol
tunkban  üdvösségünk biztos rem énye.

3. A  jövő  egyháza itt és m ost bennünk, általunk

is form álódik. N em  a mi bölcsességünké, a mi erőn
ké, a mi m unkánké lesz az utolsó szó, hanem  Isten 
kegyelm éé. K övetkezésképp arcu latá t is az A tya 
ak ara ta  form álja, mi csak azt kérjük  alázattal 
im ánkban, legyünk kereszthordozó, hűséges eszkö
zök az Ő kezében.

4. A  jövő m issziós egyháza: 
a/ bibliás egyház, am ely a közösségben olvasódva 

gyújtja lángra a szíveket;
b/ közösségben im ádkozó, éneklő  egyház, m i úgy 

m ondjuk: liturgikus;
c/ a diakonia egyháza, am ely egyszerre ad  igét 

és szel kenyeret, szolgálja testvéreit a hitben, te s t
véreiket az em ber-voltban;

d / a keresz t és a közösség bo trányát vállaló egy
ház, azaz Jézus itt és m ost a M egfeszített, valam int 
h a  a keresztségben  testvérem  jó  volt a m ennyei 
A tyának, u tán a  én nem  lehetek  kirekesztő;

e/ e páli ja j-t érző egyház, tehá t „jaj nekem , ha 
nem  h irdetem  az evangélium ot.”

Dr. N a g y  Im re  
róm. k at. érsek i 

általános h e lyn ö k

A jövő egyháza, a jövő missziója

A  m odern  ökum enikus m ozgalom  kibontakozása 
a külm isszió válságának felism eréséből fakadt. M a 
az egész egyház válságának  tagadhata tlan  gondjá
val kell szem besülnünk. H a a jövő  egyházáról gon

dolkodunk kikerü lhetetlen  a kérdés: Lesz-e a jö 
vőben  egyház? V an-e jövője m ég az egyháznak? 
L ehetséges-e m ég az egyházi élet fo ly tatása a m o
dern  E urópában?  D e így is lehet kérdezni: Legyen-



e egyház, —  jó  az, ha  folytatódik m ég a kétezer 
esztendős kudarcok  u tán  az egyház élete? H iszen 
a régi tévedések  és bűnök m egújulnak és ú jabbak 
kal te tőződnek  az egyház életében. Egyrészt a 
K risztustól teljesen idegen klerikalizm us m egköve
sedésé t látjuk, m ásrészt az egy K risztus te s t m eg
csonkítását eredm ényező szek tásodás te rjed  világ
szerte. H a ilyen az egyház, van-e jövője, és é rd e 
m es-e ezért bárm it is tenni? Legjobbjaink m egújí
tási kísérletei ku d arcb a  fulladtak, m egrekedtek , a 
feledés hom ályába vesztek...

M iközben mi így nézünk szem be önm agunkkal 
és holnapunkkal, Jézus K risztus missziói p arancsa  
változatlanul szólít és hív (Mt 2 8 ,1 8 -2 0 ).

1. Isten  akarja, Jézus parancsolja, hogy m inden 
népnek  h irdessük  az evangélium ot. S ez m a nem  
azt je len ti elsősorban, hogy távoli országokba m en 
jü n k  el, hanem  saját népünk  közösségében k e res
sük m eg azokat, akik m ég nem  ism erik Ő t. Bárm i
lyen is egyházunk jelene, á thárítha ta tlan  kö te les
sége az evangélium  hirdetése.

2. A m isszió em beri fe ladat és em beri lehetőség, 
m ert az az Ú r hív el és kü ld  el, A kié m inden  h a 
talom  a m ennyen  és a földön... S ha  Ő szól, akkor 
ez a mi szégyellnivaló kudarcaink  ellenére is lehe
tőség. A  régi legenda tan ításá t idézem : M ikor 
U runk  földi szolgálatát befejezve a m ennybe ért, 
az angyalok m egkérdezték: Kire bíztad  az „ügyet”

és Ő így válaszolt: A ndrásra , Péterre, Jakab ra , J á 
nosra  és a többiekre... Az angyalok m egdöbbentek: 
H át nem  tudod, hogy ezek mily gyarló em berek? 
—  D e tudom , s m ás tervet nem  készítettem . — 
Igen, Ő tud ja  kik vagyunk, s m égis nekünk  ad ja  a 
m isszió feladatát.

3. F eladatunk  az, hogy m inden  parancso la tá t h ir
dessük, azok m eg tartására  a m agunk engedelm es
ségével is p é ldát adjunk. A  m inden  parancso la t kö
zül ke ttő t em elek ki, m ert itt van a legtöbb m u
lasztásunk: a szeretet és a szen tség  parancsait. Sze
re te tünk  szelektív, válogatós és így nem  lehet h i
teles bizonyság Jézus szeretetéről. A szentség  p a 
rancsának  teljesítésében  kibúvókat keresünk: m eg
elégszünk, hogy van  néhány  szent ember... vagy ezt 
csak a m ásik egyházban szokásos igénynek ta r t
juk... M egalkuvások m élységeiben vergődünk, p e 
dig a m isszió felism erése és betö ltése  csak az o d a
szentelt, egészen K risztus szám ára lefoglalt életek 
által lehetséges.

4. Jézus nem csak  a paran cso t ad ja a m isszióra, 
de báto rít is: Ö nm agával. Itt van, velünk van m in
den nap. Így lehet, így van  m isszió és ezért van 
jövő  az egyház szám ára. H a Ő bátorít, akkor mi is 
m erjünk bízó szívvel bátorító  üzenettel szólni a 
társakhoz: „Testvérek, m enjünk bátran...”

dr. N a g y  Tibor

*Ráday Kollégium, 1992. október 24. Fórum a m isszió és ökum ené kérdéseiről. Reform átus hozzászólás a paneldiszkusszió témájához.

A Magyar Keresztény Zsidó Tanács állásfoglalása 
a nacionalizmusról és antiszemitizmusról

A  M agyar K eresztény Z sidó  T anács azzal a céllal 
alakult m eg 1990 nyarán, hogy a keresztények  és 
zsidók kölcsönös közeledését, a m últ sebeinek  gyó
gyítását és a k iengesztelődést m unkálja. A  M inden 
ható  Istennek  adunk  hálát, hogy ennek szép és m eg
nyugtató m egnyilvánulásai vannak. M inden vallási 
felekezet képviselői egym ás h itének  és hagyom á
nyának  kölcsönös tisz te letben tartásával együtt tu d 
nak  m unkálkodni és közösen tudnak  bizonyságot 
tenni ebben  a hazában  a tö rténelem  U rának  sza
badító  tetteiről. H itük szerin t m inden  em ber Isten  
képm ására  terem tetett, bárm ely nép  fia legyen és 
bárm ely m eggyőződést valljon is, és m inden  népre 
kiterjed  Isten  szeretete, Aki azt kívánja, hogy az Ő 
világossága m inden  nem zet világossága legyen, ü d 
vössége ped ig  eljusson a föld határáig  (Ézsaiás 49, 
6). E zért a különböző etnikai, vallási és kulturális 
közösségek együtté lésében  nem  veszedelm et lá t
nak, am ely ellen védekezni kellene, hanem  a te re m
tő  Isten  gazdagságának m egnyilvánulását és az Ő 
ajándékát, am elyet hálás szívvel fogadnak.

A T anács, am elyhez a különböző vallási közös
ségek hivatalosan tartoznak, a rra  buzdít m inden  hí
vőt —  keresztény t és zsidót — , hogy tek in tsék  fel
adatuknak  a közjó m unkálását. T egyenek m eg m in
d en t a dem okrácia érvényre ju tta tá sáé rt, vállalja
nak  felelősséget a gazdasági, politikai, társadalm i 
életben. K övessenek el m inden t egy olyan új é r
ték ren d  kialakításáért, am ely m indenki szám ára 
biztosítja az em berhez m éltó életet.

A T anácso t aggasztják az u tóbbi időben  hangot 
kapo tt szélsőséges nacionalista  és antiszem ita m eg
nyilvánulások. V eszélyesnek ta rtja  ezeknek a napi 
politika szintjén való je len tkezését, de m ég veszé
lyesebbnek  m agát a jelenséget! Ezeket a leghatá
rozo ttabban  elítéli és kér m indenkit, hogy határo lja  
el m agát a fenyegető veszélytől és küzdjön  a szél
sőséges m egnyilvánulások ellen. E lutasítja  azt a 
próbálkozást, am ely a nem zeti nézete ltéréseket val
lási vagy faji alapon igyekszik igazolni, m ert azok 
így m ég élesebbé válnak.

A T anács m eg van győződve, hogy a vallásos
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em berek  túlnyom ó többsége így gondolkodik, és 
m inden  igyekezetükkel a szélsőséges m egnyilvánu
lások v isszaszorítására törekszenek.

A  je len  helyzetben a hum ánus egyensúly em berei 
k ívánnak lenni és nem  em legetnek antiszem itiz
m ust ahol az nincs, de nem  hagyják em lítés nélkül 
az antiszem itizm ust ahol az m egjelenik.

M indezeket tek in tetbe véve a T anács k ér m in

denkit, hogy bárm ely felekezethez tartozzék is, te 
gyen m eg m indent a k irekesztés szándéka ellen. A 
tö rténelem  U ra előtt felelősséggel ta rtozunk  te tte 
inkért, dön tése inkért és m ulasztásainkért. Legyünk 
a m egbékélés em berei!

Budapest, 1992. ok tóber 2.

A  M agyar K e re sz té n y -Z s id ó  Tanács

VILÁGKERESZTYÉNSÉG

Közös vélekedés
az 1990-es minszki dialógus Közleményéről

1. T r in itá r iu s  n y e lv h a s z n á la t

A  K özlem ény szerkesztésében  különös figyelmet 
szen teltek  annak  a ténynek, hogy Istenről beszélve 
az em beri nyelvet e lkerülhetetlenül és helyénvaló
an szükséges hétköznapi használatánál jo b b an  ki
tágítani. Így az ousia, hyposta tis  és p h ysis  —  a gö
rög filozófiai nyelvből á tvett —  szavakat követke
zetesen újszerűen  —  Isten  trin itárius önkije len té
sének  szolgálatában —  kell használni. Így az aris
toteleszi kü lönbségtétel p rim ér és szekundér szub
stancia között nem  kerü l alkalm azásra. Ez utóbbi 
sok gondot okozott a nyugati teológiának a görög 
szavak nem  m indig legm egfelelőbb latin  ford ítása  
következtében. A Szenthárom ság  tan  lényege sze
rint: Egy Isten  H árom  Szem élyben, nem  H árom  
Szem ély Egy Term észetben.

A fogalm azás során  gondot ford íto ttak  az Ú rnak 
a Jn  3,24-ben  foglalt tan ítására : „Isten Lélek”. Ez 
azt jelenti, hogy a fenti görög term inusokat spiri
tuálisan, szem élyesen, de nem  nyelvtani nem ek 
szerin t kell érte lmezni. Ezért te rem te tt lényekkel 
kapcso latos képeket „átlátszó” (diaphanous) m ódon 
kell használni: m int lencséket, nem  vetítve vissza 
őket m agába Istenbe. Úgy használatosak  tehát, 
m int á ltalában  a bibliai és teológiai term inusok, m e
lyek önm agukon túl m u ta tnak  a tő lük független 
Igazságra. M ikor teh á t a tes tté  lett F iúról m ondatik, 
hogy Ő az A tya képe, és a Szentiélekről, hogy K risz
tus m egjelenítője, a hangsúly  az A tya és a F iú kon 
szubstanciális viszonyára, és az egy Istenben  létező 
hyposztatikus (szem élyek közti) v iszonyulásokra 
esik. Ez teszi e lfogadhatatlanná az áriusi érvelést, 
m ely az apaságnak  és fiúságnak, a te rem tés vilá
gából vett képeit m agába Istenbe vetíti vissza.

K ülönös je len tősége  van  az ousia niceai fogalm a 
elm élyítésének egyfelől azzal, hogy az Ex 3,14 (ech
y e  ash er echye) fényében; m ásfelől azzal, hogy az 
Egy Isten  lényén belőli H árom  Szem ély összefüg
gésében  nyert értelm ezést.

E nnek  e redm ényeképpen  az usia szó az isteni 
kijelentés h a tásá ra  szem élyes értelm et kap: je len ti 
az isteni L étezőt (Being) belső  relációival; míg a 
hyposta tis  a Létezőt objektív  relációival fejezi ki. 
Ilym ódon a hypostasis  a három  isteni Szem ély 
m indegyikét jelöli, különös tekintette] a m ásik k e t
tőhöz való viszonyára, valam int az Isten  egy lényén 
az ousia-n belüli Szem élyek sajátosságaira. Az „arc” 
(prosópon ) és „név” szavak közel vannak  a h yp o s 
tasis -hoz, és segítenek az egyes Szem élyek sze
m ély-jellegének kifejezésében. Az ousia  és a h yp o s
tasis  ezen egyedülálló koord inálása  —  mely a h á 
rom isteni szem ély a Szenthárom ság  Istenben  való 
egylényegű (consubstantial) egységét fejezi ki — , 
a „szem ély” és „szem élyes” szavaknak addig  —  
m ind a héber, m ind  a görög hagyom ányban — 
ism eretlen  je len tésta rta lm at adott. A  szem élyek kö
zötti viszonyulás a szem ély teljességéhez (integral) 
hozzátartozik. Ez vonatkozik im m áron a T erem 
tésen  túl a Szenthárom ságra, és a T erem tésen  belül 
az em beri szem élyiségre. K özlem ényünk ilyen ér
telem ben —  teh á t nem  szubjektív/lélektani ér
te lem ben használja  a „személy” és „szem élyes” 
szavakat.

2. A z  is te n i m o n a rc h ia

N agy hangsúly kerü lt Isten  erede tének  és h a ta l
m ának  egységére (m onarchia), m elyben m indhárom  
Szem ély részesedik, mivel Isten  teljes, oszthatatlan  
Lénye m indegyikükhöz hozzátartozik éppen  úgy, 
m int ahogy az együtt m indhárm uké. Ezt a tényt 
erősíti a Szem élyek közti egym ást átjáró  viszonyu
lás (coinherent a n d  perichoretic) koncepciója, mely 
szerint ők teljesen  tartalm azzák  és „átjárják” (in
terpenetrate) egym ást, m iközben m egm aradnak  h a 
tározo tt m ás-ságukban, m int Atya, Fiú és Szentlé
lek. Isten  lén yén ek  legm élyén (interinsically) S ze n t
három ság: H árom ság az E gységben, és E g ység  a
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Három ságban. A  S zenthárom ságban  nincsenek  fo
kozatok. Szubordináció az isteni Szem élyek között 
ki van zárva. A Szenthárom ság  Isten  tökéletes oszt
hata tlansága  azt jelenti, hogy az arché  és a m onar
chia nem  korlátozható  egy szem élyre, ahogy azt 
Gergely, a Teológus hangsúlyozta. M iközben v an 
nak  e lv ita thatatlan  kü lönbségek  (distinctions) a 
S zenthárom ságon belül, ez a tény  nem  v ehet el 
sem m it abból az igazságból, hogy a Teljes Isteni 
L ét m indhárom  Személyé, m int ahogy együtt vala
m ennyiüké. A  m onarchia  teh á t egy és oszthatatlan: 
H árom ság  az Egységben, és Egység a H árom ság
ban. A  három  Isteni Szem ély kölcsönös egym ást 
á tjárásának , ape richoresis-nek tan a  a m onarciá-val 
együtt segíthet jo b b an  m egérteni a Szentiéleknek 
az A tyától való küldetését, és a Szentléleknek, m int 
a  Fiú ajándékának  koncepcióját.2 A m inszki szöveg 
így m ondta: „A Szentlélek az A tyától szárm azik. 
M ivel azonban az Isten  egységében —  m elyben 
m indegyik isteni Szem ély te ljesen  és tökéletesen  
Isten, és m elyben a Lélek az A tya és a Fiú lényétől 
elválaszthatatlan  — , a Lélek az A tyától a F iún ke
resztü l szárm azik.

3. A  fe n t ie k  ö k u m e n ik u s  je le n tő s é g e

A  m inszki szöveg egybefogja a két szokásos m eg
közelítési m ódot, m elyek szerin t vagy a H árom  Sze
m élytől indulunk el Isten  Egy Lénye felé, vagy p e 
dig a m egfordíto tt u ta t járjuk. Itt ugyanis egyszerre 
nyer hangsúlyt Isten  H árom sága és Egysége, a fő
képpen  Athanasiustó l, és a Teológus G ergelytől 
nyert hatásokra. Ily m ódon a hagyom ányos keleti 
és nyugati (latin) polarizálódott teológiák választó- 
vonala m ögé kerül. H agyom ányosan a latin teológia 
az egységből ju t  el a hárm assághoz, míg a görög 
teológia a három  Szem élytől ju t  el az Egységig. Itt 
keleti o rthodox  és nyugati reform átus teológusok 
hangsúlyozzák Isten  H árom ságát és Egységét.

(Írta: T hom as F. Torrance, e lfogadta a kappeli 
dialógus plénum a. F ord íto tta : P ásztor  János)

JEGYZETEK

1. Monarchia itt az eredet értelmében használatos: egyedüli kezdet (arché) 
és erő (energeia). — 2. Ezen a ponton dr. Torrance a fi lioque, az orthodoxia 
számára olyan jelentős kérdésre utal.

Egyházak Világtanácsa, Titkárság, Genf, 1992. szeptember 30.

Levél a tagegyházakhoz

K edves Barátaim , K edves T estvéreim  a K risz
tusban!

Szeretném  közölni Ö nökkel a K özponti Bizottság 
legutóbbi ü lésének  néhány  főbb  m ozzanatát. Mivel 
ez volt az utolsó alkalom, hogy fő titkárkén t vettem  
részt a K özponti Bizottság ülésén, nagy és mély 
érzelm eket keltő  élm ényem  volt, s ezek az érzelm ek 
m egm aradnak, valahányszor v isszatekintek  a Bi
zottság m unkájának  eredm ényeire. H álát adok  Is
tennek, hogy a N agygyűlés vitáinak zűrzavarában  
a Központi Bizottság elkötelezett tagjaiban olyan 
m egbízható csoporto t ad o tt nekünk, am ely seg ítsé
günkre lehet az ökum enikus látom ás m egvalósulá
sának  elősegítésében.

M int b izonyára tud ják  m ár, N ém etországból Dr. 
K onrád  R aisert, az EV T  helyettes fő titkárát vá
laszto tták  m eg utódom ul. K onrad  R aiser az öku
m enikus ügyekben szerzett sokévi tapasz ta la tát és 
az ökum en ikus lá tom ás irán ti e lk ö te leze ttség é t 
hozza ebbe a tisztségbe. Örülök, hogy ő fogja ve
zetni a genfi m unkatársak  együttesét és hogy új 
erővel és látom ással já ru l m ajd  hozzá közös h iva
tásunkhoz.

A  K özponti B izottság m eghallgatta  a nem régiben 
ta rto tt K örnyezetvédelm i és Fejlesztési E N SZ  K on
ferencia je len tésé t (am elyet külön postával kü ld 
tünk  m eg Ö nöknek). A  K özügyek Bizottsága (Public 
Issues C om m ittee, PIC) m unkájának  fontos része

foglalkozik m ajd az ökológiai felelősséggel és a te 
rem tés teológiájának kidolgozásával.

U gyancsak m eghallgato tt a K özponti Bizottság 
k é t (mellékelt) dokum entum ot: az egyiket a zsidó 
népről, a m ásikat ped ig  a zsidó népnek  a m oha
m edán  közösséghez fűződő viszonyáról. M indkettő  
nagyon időszerű, mivel m eg kell tanulnunk együtt
élni s ezen tú lm enően teológiailag m egérteni m ás 
h itek  jelen tőségét. Rem élem , hasznosnak  találják 
m ajd  ezeket a dokum entum okat sajá t helyzetük
ben, s öröm m el vennők m egjegyzéseiket, hogy a 
különböző helyi tapaszta la tok  fényében jav íth as
sunk az ilyen iratokon.

M egvitato tt a K özponti Bizottság egy dokum en
tum ot, m elynek címe: „Bővölködő élet m indenkinek 
— K eresztyén hit és a világgazdaság m a”. A kö
vetkező fázisban az EV T  a rra  összpontosítja  figyel
m ét, hogy tá jékoztatási és nevelési kezdem ényezé
sekre buzdítson  a tanu lm ányban  felvetett k é rd é 
sekről. K érem , tu d assák  velünk, hogy országukban  
az egyházak vagy egyházi szervezetek indíto ttak-e 
ilyen kezdem ényezéseket, hogy így k icserélhessük  
a szerzett tapasztala tokat. A  dokum entum ot füzet 
fo rm ájában  fogjuk k iadni néhány  vitaindító  k é rd é s
sel együtt, hogy gyülekezeti csoportokban  is h asz 
nálható  legyen. Ezt a füzetet, m ihelyt elkészül, m eg
küldjük a tagegyházaknak.

Egy teljes p lenáris ülés foglalkozott az európai

376



helyzet elem zésével, ahogy közeledünk 1993 felé, 
a helyzet sok-sok változásával, hogy újból m egvizs
gáljuk fö ldrészünk egyházainak felelősségét. Mivel 
az E urópai Egyházak K onferenciája a K özponti Bi
zottság ülése u tán  néhány  nappal P rágában  tarto tta  
N agygyűlését, a közeljövőben m egkapjuk ennek  a 
gyűlésnek az anyagát, s ez jelzi m ajd, m ilyen közös 
m issziót kell m ajd  végezniök egyházainknak és mi
lyen felelősséggel tartoznak  az egyházak föld
részünkön.

Egy m ásik plenáris ülés a rasszizm us szörnyű 
valóságát v itatta  m eg a m ai világban. E rről az égető 
kérdésrő l részletes állásfoglalás készül, am elyet 
m egfelelő időben  közölni fogunk Ö nökkel. Külön 
borítékban  ugyancsak m egkapják  a d ön téseke t a 
K ülönleges A lap ez évi ju tta tásairó l. E zért külön 
kérjük  im ádságaikat.

Sajnos, nem  lehetünk  vakok az ortodox  egyházak 
és a róm ai katolicizm us közötti viszony jelenlegi 
nagyon is valós válságával szem ben. A  volt szocia
lista állam ok valam ennyi egyházának új lehetősége 
a szabad  m unkálkodásra  felszínre hozta a görög- 
katolikus egyházak m eglétét, am az o rtodox  litur
giájú egyházakét, am elyek elism erik R óm a foségét. 
Ez rend jén  való lenne, de sajnos a fejlem ények nem  
harm onikusak, s kom oly feszültségek tám ad tak  ab 
b an  a térségben. A  K özponti Bizottság elfogadott 
egy nyilatkozatot (mellékelve), am elyben m egvilá
gítja a helyzetet és m egpróbálja felajánlani az EVT 
segítségét olyan tárgyalások m egkönnyítéséhez, 
am elyek m egoldáshoz vezethetnek. A jánljuk, olvas
sák  el a dokum entum ot, és kérjük, im ádkozzanak 
ezért a problém áért.

Kom oly vita folyt a prozelitizm usról éppen azok
b an  az országokban, am elyek m ost va llásszabad 
ságot élveznek. M ás dolog az evangelizálási óhaj, 
s m egint m ás a helyi egyházak m egkerülése és az 
olyan benyom ás keltése, m in tha azok nem  látnák  
el m egbízhatóan m issziói és evangelizációs fe lada
tukat, am ely pedig  hozzátartozik hivatásukhoz. R e 
mélem, a következő években  intenzívebb találko
zókra ösztönözhetjük am a terü letek  hagyom ányos 
egyházait és azokat az új m isszókat, am elyek ott 
szere tnének  m unkálkodni, hogy közösen erő síth es
sék a helyi egyházat szolgálatában és ne verseng 
jen ek  egym ással, amivel további m egosztást idéz
hetnek  elő a társadalom ban.

E lfogadott a K özponti Bizottság egy dokum entu
m ot a regionális ökum enikus szervezetekkel fenn 
ta rto tt kapcsolatokról (mellékelve). Ez alapot szol
gáltat a partneri viszonyhoz, am ennyiben m int 
egyetlen ökum enikus m ozgalom  vagyunk egyek.

A stábbal kapcso latban  m ár em lítettem  az u tó 
dom  m egválasztását. A rról is szeretném  tá jékoz ta t
ni Ö nöket, hogy a következő szem élyeket válasz
to tták  az EV T  különböző program egységeibe: dr. 
D eborah  R obinson asszonyt (USA) a faji igazsá
gosság kérdéseinek  végrehajtó  titkárává; C lem ent 
Jo h n  u ra t (Pakisztán) a nem zetközi ügyek végre
hajtó  titkárává; Salw a M arcos asszonyt (Egyiptom) 
a közel-keleti ügyek végrehajtó  titkárává; Angelica 
E spinoza asszonyt (Chile) a szem élyzeti ügyek tá rs 

igazgatójává. Nicole F ischer asszonyt (Svájc) á th e 
lyezték a II. Egységből a III-ba, am ely az Egyházak 
N őkkel való Szolidaritása Évtizedével kapcsolatos 
évtizedközi reflexiós program ot bonyolítja le. N a 
gyon örülök, hogy az E V T  m unkáltató i p rogram já
n ak  két éves e lakadása  u tán  ism ét abban  a hely
zetben vagyunk, hogy új kollegák révén  új a ján d é
kokban  és új le lkesedésben  részesü lhetünk  az EV T 
különböző m unkaágaiban. Ehhez a levelem hez m el
lékelem  a m ég be nem  tö ltö tt ü resed ések  listáját. 
K érjük Ö nöket, hogy egyházaikban keressenek  
m egfelelő jelölteket.

A  közügyekkel kapcso la tban  a K özponti Bizott
ság leveleket kü ldött Bugainvillebe, az E urópai kö
zösséghez, D él-A frikába, Szom áliába, Szudánba és 
az egykori Jugoszláviába (mellékelve).

K ülön vita folyt az EV T kom m unikációs p rog
ram járól, s világosan felism ertük, m indnyájan  —  a 
helyi egyházak és a különböző bizottságok ta g jai 
—  együttesen valódi kom m unikátorok vagyunk. 
M iközben m inden lehető t m eg kell tennünk  azért, 
hogy biztosítsuk a h írek  és a tá jékoztatások  áram 
lásá t a napi sajtóban  és az EV T kiadványai révén, 
sem m i sem  helyettesítheti a kom m unikációban való 
szem élyes fáradozásokat, m int am ilyen a fordítás 
m eg az inform ációk sokszorosítása. Szám ítunk 
Ö nökre ebben  a vállalkozásban. L egyenek az EVT- 
ért m ondo tt im ák a V ilágtanács tevékenységének 
ism eretében  m ondott im ádságok.

H ad d  fejezzem  be azzal, hogy a pénzügyek szin
tén  szerepeltek  a K özponti Bizottság napirendjén, 
de m ost pozitívabb és optim istább szem lélettel. A 
s táb  létszám át oly m értékben  csökkentettük, hogy 
bizakodhatunk, ehhez m ár m egtaláljuk a szükséges 
anyagi fedezetet. A  K özponti Bizottság ülése után  
m ost m ár te ljesen  kidolgozott p rogram unk  van  a 
következő évekre, s egy új szek torunk  foglalkozik 
az egyházakkal és m ás vallási szervezetekkel, ami 
d inam ikusabbá teszi együttm unkálkodásunkat. V a
lam ennyi egység program jának  kidolgozása u tán  
m ost m ár teljes erővel lá tha tunk  hozzá az ú jjászer
vezés feladatához.

Bár az EV T általános pénzügyi helyzete a h a tá 
rozott gyógyulás je le it m utatja, m ég m indig sok 
olyan tagegyházunk van, amely nem  tu d  közvetle
nül hozzájárulni az EV T fenntartásához. T ovábbá 
azok az adom ányok, am elyek nem  m eghatározott 
célra érkeznek, teh á t szabadon használhatók  fel, 
nem  érik el a kívánt szintet. Im ádkozzunk ezért a 
gondért, de im áinkat a kapo tt segítségért és a pénz
ügyi helyzet javulásáért való hálaadással m ondjuk el.

M ost m ár teljes m űködésben  lévő új struk tú ránk  
és olyan program unk van, am elyet a bizottságok dol
goznak ki és a K özponti Bizottság tám ogatást kérve 
M indnyájuk teljes m értékű együttm űködését. Sze
rény, de egészséges a pénzügyi helyzetünk, s új ka
pitány áll a fedélzeten. Mi többet k ívánhatunk még? 

Isten  gazdag á ldásá t kérve Ö nökre, vagyok 
őszinte h ív ü k  a K risztusban

Em ilio  Castro  
fő titká r  

(Fordította: F ü k ő  D ezső)
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A 10. Nagygyűlés Üzenete

K edves T estvéreink  a K risztusban!
1959 ó ta  tizedszer jö ttü n k  össze egyházak k ép 

viselői E urópa m inden  sarkából az E urópai Egyhá
zak K onferenciájának N agygyűlésére. A m indnyá
ju n k a t m agához ölelő K risztus szere te téből fakadó 
béke és öröm  köszön tését küldjük Hozzátok. Ezzel 
az üzenettel m eg akarjuk  osztani V eletek  N agygyű
lésünk vezérgondolatát: „Isten egyesít —  K risztus
ban  új terem tés!”

K risztus legyőz m inden m egoszlást és ellentétet. 
K épessé tesz b ennünket arra, hogy részesü ljünk  
abban  a tökéle tes közösségben, am elyben Ő  él az 
A tyával és a Szentlélekkel.

Hálával ism erjük el, hogy azt a közösséget, amelyet 
m egtapasztalunk, Isten a jándékozta  nekünk. M eg
valljuk bűnösségünket, elism erjük, hogy eltávolod
tunk  Tőle azokkal a m egoszlásokkal, am elyeknek 
egyaránt mi vagyunk az okozói és szenvedői. E  napok 
találkozásaiban, a hallott je len tésekben  és bizonyság
téte lekben  az érzések igen széles skálájá t  éltük át.

Ez alkalom m al E urópa szívében, P rága csodála
tos v á rosában  gyűltünk össze. Egy nyílt ország nyílt 
városában  jö ttünk , am ely m ögött a bátorságnak , az 
ellenállásnak és az élő h itért vívott harcnak  hosszú 
tö rténete  áll. Igen m eleg szere te ttel fogadtak itt az 
egyházak és a helyi gyülekezetek.

E urópában  m indenü tt m élyre ható  változásokat 
látunk. Sokan vannak, akik félelm ek és rem énysé
gek között hányódnak. Im ádságunkkal, kérése ink 
kel és közbenjáró  esedezéseinkkel Isten  elé já ru 
lunk. M eghalljuk ígéretét, amely m inden egyes em 
bernek, m inden  népnek  és az egész te rem te tt vi
lággal együtt m agának az em beriségnek  is szól: 

„Ezért, ha  valaki K risztusban van, új terem tés az: 
a régiek elmúltak, ímé újjá lett m inden” (2Kor 5,17).

E rősen  érezzük, hogy m indam a változásokkal, 
am elyek E urópában  bekövetkeztek, új fejezet kez
dődik az ökum enikus m ozgalom  történetében . H o
va fog ez vezetni? E urópa m a v á la sz ú to n  áll. M i
lyennek bizonyul itt az egyházak közössége? Ez a 
nagy kihívás szám unkra, európai egyházak és ke
resztyének  szám ára.

N e feledjük el, hogy tö rténetileg  a keresztyének  
egyaránt felelősek E urópa egységéért és egyenet
lenségéért. Félünk, hogy E urópa ism ét ellenséges 
hatalm i s truk tú rák ra  oszolhat, nem csak a politikai 
ideológia szerint, hanem  a gazdasági hatalom , a faji, 
kulturális és vallási hagyom ányok alapján is. E bben  
a helyzetben különleges felelősség hárul az egyhá
zakra. N em  szabad  m egengedniök ezt az ú jabb  
m egoszlást. A m ikor E urópa válaszút előtt áll, biz
tosítanunk kell, hogy az a földrész, am elyet legelő
ször befolyásolt az evangélium , á ldássá  és ne á tok
ká  váljék a világ többi része szám ára. Ism ét fel kell

tenn ü n k  a kérdést: H ogyan szabadu lhatunk  m eg 
európai központúságunktó l?  F öldrészünk m egosz
lásában  a fö ldkerekség  m ég nagyobb m egoszlásai 
tükröződnek. K örnyezetünk súlyosan szenved a te r 
m elésnek és a fogyasztásnak általunk bevezetett 
form áitól. M it je len t ez m a m indnyájunk  szám ára, 
akik az igazságosságért, a te rem te tt világ békéjéért 
és sé rthe te tlenségéért fáradozunk?

A  b é k é l te té s  szo lg á la ta

„M indez pedig  Istentől van, aki m inket m agával 
m egbékélte te tt a Jézus K risztus által, és aki nékünk 
ad ta  a békélte tés szolgálatát” (2Kor 5,18).

Isten  a békélte tés által te rem t m egújulást. Jézus 
K risztus keresztje  az új te rem tés é le tének  fája. A 
fe ltám adott Ú r  a békélte tés szo lgálatára hív m inket.

E urópa szám os részéből olyan testvéreinktől, 
akik konfliktusok között élnek, hallottuk, hogy 
m indkét félen vannak  olyanok, akik a békélte tés 
szo lgálatára és m egélésére törekszenek. S okan v an 
nak, férfiak és nők, idősek  és fiatalok, akik el
u tasítják  az erőszakot. M indnyájuknak, akik szintén 
áldozatai a te rro rnak  és a k ivetettségnek, szük
ségük van  az együttérzésünkre és tám ogatásunkra.

K érünk  Benneteket, hogy legyetek állhatatosak 
a közbenjáró  esedezésben . Á lljatok ki a m enekü l
tek, a vagyonuktól m egfosztottak, az elnyom ottak 
mellett! Szálljatok síkra  a gyerm ekek jogaiért! Áll
ja to k  ellent az idegenek gyűlöletének, a rasszizm us 
feltám adásának , különösen az antiszem itizm us új
jászü letésének! N e engedjétek  meg, hogy bárm ely 
népcsoporto t a szociális vagy politikai bajok b ű n 
bakjává tegyenek!

Az egykori Jugoszláva különleges helyzetében a 
békélte tés m axim ális erőkifejtést kíván m eg az egy
házaktól a sovinizm us, az idegengyűlölet, a nép irtás 
gonosz erőivel szem ben és azt, hogy egym ás kölcsö
nös tiszteletére és együttm unkálkodásra  báto rítsák  
egym ást. De ugyanerre van szükség egész E urópá
ban, N yugaton és Keleten, Írországtól a Kaukázusig. 
N em  állhatunk tétlenül, kezünket tördelve és egy
szerűen  csak elítélve a sajnálatos fejlem ényeket. 
E helyett E urópa egyházainak m inden lehetséges 
m ódon m eg kell bizonyítaniok szolidaritásukat és 
az együ ttm unkálkodásra  való készségüket.

K ö z ö s  b iz o n y s á g té te l

„M inthogy Isten... reánk  b ízta a békélte tés igéjét... 
K risztusért kérünk, békélje tek  m eg az Istennel” 
(2Kor 5,19-20).
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is ten  új lehetőséget, új alkalm at adott nekünk arra, 
hogy megújuljunk és Európa m inden népének  hir
dessük  az evangéliumot. Különösen Közép- és Kelet- 
E urópában nyíltak teljesen új lehetőségek az egyhá
zak előtt, de ezekkel együtt új kihívások is számunkra.

L egnagyobb feladatunk  továbbra  is az, hogy a 
Jézus K risztusról szóló öröm hírt egész E urópában  
hitelesen és meggyőző m ódon tárjuk  az em berek 
milliói elé. De lehetőségeink  k ísértésekké is v á lhat
nak. M anapság  versengés tám ad h at az egyházak 
között, különösen az evangelizáció és a m isszió te 
rén. M issziói és evangelizációs m unkákban  a rra  kö
telezzük el m agunkat, hogy nem  feledkezünk meg 
egym ásról, m in tha ra jtunk  kívül nem  is lennének  
keresztyén egyházak, s m ég inkább, hogy nem  dol
gozunk egym ás ellen. A  kölcsönös tisztelet a kü 
lönböző hagyom ányú egyházak között k izárja a p ro 
zelitizmust. A m egbékélés és békélte tés üzenetét 
csak akkor továbbíthatjuk  hitelesen, ha  mi m agunk 
m egbékülünk egym ással és figyelünk egym ásra. M i
re tan ít m inket Isten  Szentlelke a m ás keresztyén  
felekezeteken keresztü l?  Ezt a kérdést is szem  előtt 
kell ta rtan i a keleti és nyugati hagyom ányú egyhá
zak közötti érin tkezésben. Közös örökségünkként 
kell fel- és elism erni a hagyom ánynak ezt a két 
nagy irányzatát. Le kell győznünk az előítéleteket. 
C sak  így ju th a tu n k  egységre a különbözőségben a 
m egbékélés folyam ata révén.

A  m isszió és az evangelizáció nem  zárja ki a m ás 
vallásokkal folytatott párbeszédet. A zok a ké tség 
telen  nehézségek, am elyeket több  társada lom ban  is 
tapaszta lnak  az együtt élő keresztyének  és m oha
m edánok, a párbeszéd re  való nagyobb készséget te 
szik szükségessé. K érjük a tagegyházakat, hogy sa 
já t terü letükön  is végezzék a vallásközi párbeszéd  
m unkáját.

E g y ü ttm u n k á lk o d á s

„M int együttm unkálkodók in tünk  is, hogy hiába 
ne vetté tek  légyen az Isten  kegyelm ét” (2Kor 6,1).

Olyan társadalom ra vagyunk elkötelezettek, amely
ben  egyforma felelősséget viselnek férfiak és nők. Ez 
azt is jelenti, hogy az egyházi élet m inden szintjén 
helyet kell adni a fiatalabb nem zedéknek, hogy ők 
is osztozzanak velünk a teljes felelősségben.

E urópában  határozo ttan  folytatni kell a kapcso
lato t és az együttm űködést az E urópai Egyházak 
K onferenciája (EEK) és az E urópai Püspöki K on
ferenciák  R óm ai K atolikus T anácsa  között. Az egy
házaknak  N yugat- és K elet-E urópában a szolidari
tás szellem ében a lehető  legnagyobb kölcsönös tá 
m ogatást kell nyújtaniok egym ásnak. Felszólítjuk a 
keresztyéneket, hogy nem zeti szinten az egyházi ta 
nácsok  létesítésével és a bennük  való aktív rész
vétellel ad janak  p éldát az együttm űködésre; helyi 
szinten pedig  azzal, hogy rendszeres találkozókat 
ta rtan ak  m inden  m ás, kicsiny vagy nagy felekezet 
tagjaival, nem csak  egym ás kölcsönös m egism eré
sére és a közös isten tiszteletre törekedve, hanem  
közös akciók végzésével is.

Itt P rágában  többször is felszólítottak, nem  
utolsó so rban  világi hatóságok, hogy já rju n k  elöl 
az em beriség  életének  lelkibbé és értelm esebbé, 
ta rta lm asab b á  tételében. Sok olyan k érdésse l ke
rü ltünk  szem be, am elyekre m ég nem  találtuk  m eg 
a választ. Aggaszt bennünket, hogy ebben  a so rs
dön tő  időszakban  sok k é rdésnek  m ég nem  tu 
dunk  megfelelni. T ovábbra  is k e ressük  h itben  a 
m egfelelő választ. Szükségünk van a m egváltozá
sunkból eredő  m egújulásra. E zért im ádkozunk. 
V árjuk az U rat, aki je len létérő l biztosított 
m indenütt, ahol ke tten  vagy hárm an  az Ő nevé
ben  vannak  együtt, s aki képessé  tesz m inket ar
ra, hogy ilyen vallást tegyünk: „Ím é itt a kelle
m etes idő, ímé itt az üdvösség  nap ja” (2Kor 6,2). 
V árjuk eljövetelét, hogy m egújítsa tanítványait: 
„Ímé, m inden t ú jjá  teszek” (Jel 21,5).

Fordította: F ü k ő  D e zső

Carey érsek az emlékek gyógyítására szólít fel

A z E urópai Egyházak K onferenciájának igaza 
volt az elm últ 30 esztendőben , am ikor az egyesült 
E urópa m ellett szállt sík ra  —  m ond ta  dr. G eorge 
C arey  canterburyi érsek  a szervezet 10. N agy
gyűlésén.

„Kelet és N yugat, bal- és jobboldal, nem  oszt
h a tta  m eg sem  a keresztyéneket, sem  E urópa n é 
peit. M ost, am ikor itt P rágában  találkozunk, m iután 
félrehúzták és örökre eltávolították a vasfüggönyt, 
helyesnek  bizonyult az Ö nök prófétai á lláspontja”
—  m ondta  dr. C arey  a N agygyűlésen.

Az EEK m unkájában  két tém a volt az uralkodó
—  m ond ta  az érsek  — , Isten  Egyházának egysége

és a népek  közötti béke és egység. Az egykori Ju 
goszlávia tragédiája  m egérte tte  velünk e két tém a 
elválaszthatatlan  voltát egym ástól. „A keresztyén 
m egoszlások m ind nagyon is könnyen erősíthetik  
az alapvető  em beri m egoszlásokat.”

Dr. C arey  arra  b íz ta tta  az EEK-t, hogy tárgyso
rozatában  három  terü le tre  tegye a hangsúlyt: az 
ökum enikus és vallásközi együttm űködésre, az 
evangelizációra és a ha tá rok  nyitva tartására .

„Meg vagyok győződve arról, hogy E urópában  az 
egyház egyik legelső kötelessége kiépíteni a bizal
m at a széttöredezett, s olykor egym ással ellentétbe 
kerü lt közösségek között” —  m ondotta  az érsek.
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Az idegenek  gyűlölete és az egyházak közötti gya
nakvás m ost egész E urópában  eláradt. „A faji és 
vallási tisz togatás” te ljesen  ellentétes K risztus 
evangélium ának üzenetével.

N em csak  az ökum enizm us, a vallások közötti 
együttm űködés is lényeges. A  bizalom  és a nagy
lelkűség szellem ének kell á tha tn ia  azokat a k ísé r
leteket, am elyek m eg akarnak  békülni m indazzal, 
ami az egyházakban és az ökum enikus te s tü le tek 
ben  tö rtén t a h idegháború  időszakában. „M ost itt 
az ideje, hogy m eggyógyítsuk az em lékeket: m eg
békélés és nem  vádaskodás az alaphangja annak  
az evangélium nak, am elyet h irdetünk.”

Az evangelizációnak továbbra  is az egyház első
ren d ű  feladatai között kell m aradn ia  —  m ondotta. 
Igaza volt II. Ján o s Pál páp án ak  és Jacques D elo rs
nak, az E urópa T anács elnökének, am ikor m ind 
k etten  pozitívan szóltak „Európa lelké”-ről, s ezt

m egerősítette, ső t aláhúzta az egyház e lkö telezett
sége az Evangelizáció Évtizedére.

„Meg kell kérdeznünk, hogy fejezhetik  ki egyhá
zaink Isten  tiszte letének  lényeges voltát a szeku
láris világban. K étségtelen, hogy napirend jükön  el
ső helyen szerepelnek az ilyen kérdések , m int: H o
gyan h irdethetjük  együtt e redm ényesebben  az 
evangélium ot?”

Végül —  em lékeztetett az érsek  —  „nem ta r t
hatjuk  fenn  s nem  is védelm ezhetjük  az „európai 
erődö t”. Az evangélium  nagylelkűsége m egkívánja 
a ha tá rok  nyitva tartásá t. A  világ többi részének, 
de kü lönösen  a fejlődő afrikai világnak ké tség b e
ejtő szüksége van  E urópára , s E u rópának  is rájuk.

„Az ő feladataik  és nehézségeik  m ellett szinte 
je len ték te lenné válnak a mi p roblém áink” — 
m ondta  dr. Carey.

(Fordította: F ü k ő  D ezső)

Az EEK Nagygyűlése kinevezi az új 
Központi Bizottságot 

és az Interim Végrehajtó Bizottságot

Az EEK  10., P rágában  1992. szep tem ber 1 - 1 1-ig 
ta rto tt N agygyűlésén tö rtén t m egválasztása u tán  az 
új 35 tagú Központi Bizottság m egtartotta első ülését, 
hogy m egválassza az interim  Végrehajtó Bizottságot.

A  három  tagú K özponti B izottságba dr. A lexand
ro s Papaderos  p ro fesszort (ortodox, az Ö kum eni
kus Patriarchátustól), Jo h n  A rn o ld  dékán t (Angli
kán Egyház) és Ju tta  B oysen  asszonyt (N ém etor
szági E gyesült Envangélium i Egyház) jelölték. P a
paderos pro fesszort nevezték  ki interim  elnökké.

A K özponti Bizottság első teljes ülése a ném et- 
országi Iserlohnban  lesz 1993. m árcius 11—17-ig. 
O tt választják  m ajd  m eg a teljes V égrehajtó  Bizott
ságot, az elnököt és az alelnököt.

Az új K özponti Bizottság gyökeres szak ítást j e 
lent a m últtal, am ennyiben öt ifjúsági és 13 női 
tagja van. Kilenc tag m arad  m eg a korább i ko r
m ányzó testületből.

A  K özponti Bizottság tagjainak teljes névsora: 
(az országok angol nevének  ABC rendjében)

Ö rm ényország V osskan  K alpakian püspök  
(örm ény apostoli)

A usztria: dr. R o land  Siegrist
(m ethodista)

Belgium: Isabelle D etavern ier lelkésznő
(uniált)

Bulgária: D om etian Topuzliev m etropolita
(orthodox)

C seh  és Szlovák
Szöv. Köztárs. O ndrej P rostredn ik  lelkész 

(lutheránus)
Cyprus: C hrystalla  V oskou asszony

(orthodox)

D ánia: Brigitta T hyssen  lelkésznő
(lutheránus)

Finnország: Sylvia Raulo asszony
(lutheránus)

F ranciaország: Jean-M arc Prieur professzor 
(reform átus)

N ém etország  Ju tta  Boysen asszony 
(uniált)
dr. C hristoph  D em ke püspök  
(uniált)
dr. H ans-M artin Linnem ann prézesz 
(uniált)
R uth  R o h ran d t lelkésznő 
(lutheránus)

G örögország: C hrysostom os Peristerioni m etro 
polita 
(orthodox)

M agyarország dr. H egedűs L órán t püspök  
(reform átus)

O laszország G ianna Sciclone lelkésznő 
(reform átus)

Írország Paul C olton lelkész
(anglikán)

Litvánia: R enata  A m brazevichiene asszony
(lutheránus)

N orvégia: Ragnild  Jep sen  asszony
(lutheránus)

R om ánia: M aria Balan nővér
(orthodox)

O roszország: Feofan püspök
(orthodox)
Je lena  S peranszkaja  asszony 
(orthodox)
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Borisz W ik 
(orthodox)
N yikolaj Z verev lelkész 
(baptista)

Spanyolország: Joel C ortes 
(uniált)

Svédország: H enrik  Svenungson püspök
(lutheránus)

Svájc: H einrich  R usterholz lelkész
(reform átus)
A drian  Suter 
(ó-katolikus)

Egyesült
K irályság Jo h n  A rnold  dékán

(anglikán)

Pauline H uggan lelkésznő 
(pünkösdista)
R achel S tepens asszony 
(m ethodista)

Jugoszláv Irinej Bulovic püspök
Köztárs.: (orthodox)

Ö kum enikus Jerem ie Caligiorgis m etropolita  
P atriarchátus: (orthodox)

dr. A lexandros P apaderos p ro 
fesszor 
(orthodox)

(Fordította: F ü k ő  D ezső)

A 10. Nagygyűlés Nyilatkozatai Közügyekben

H á b o rú s  é s  k o n flik tu s o s  h e ly z e te k  E u ró p á b a n

M int az európai egyházaknak az EEK  10. N agy
gyűlésére delegált képviselői, felism erjük e gyűlés 
t ém ájának: „Isten egyesít —  K risztusban új te rem 
té s” aktualitását. H allo ttunk  je len tések e t Ö rm ény
országból, Írországból, C yprusról, U krajnából és az 
egykori Jugoszláviából, s közölték velünk az erő
szakról, a háborúró l és az értelm etlen  öldöklésről 
szerzett élm ényeiket.

A  dem okratikus korm ányzati rendszerek  nem  
eredm ényezik  m indig a bék é t és az em beri jogok  
tisz te letben  tartásá t. Egyes állam okban, am elyek
b en  a korább i kom m unista  ren d szert új korm ány
zati form ák válto tták  fel, m ás prob lém ák  adódtak. 
N éhol m ég m indig nincs hivatalos egyezm ény és 
időpontk iírás a külföldi h ad erő  k ivonására  (ami jö 
vendő  konfliktusok lehetséges forrása), m áshol vi
szont egyes ese tekben  lehetőség  nyílt az erőszakos 
nacionalizm us és az em beri jogok  m egsértésének  
feléledésére.

A  nacionalizm ust gyakran form álja az illető nép 
u ralkodó vallási hagyom ánya. E zért mi, m int egy
házak, különleges felelősséget érzünk. Egyfelől örü
lünk annak, ha  az egyház oly m élyen gyökerezett 
a n ép  életében, hogy ez is form álja annak  a népnek  
az ön tudatát. M ásfelől sohasem  fogadhatjuk  el azt, 
hogy a vallási alapozottságú nacionalizm us m ás 
népcsoportok  elleni erőszakban  vagy a fe le ttük  való 
ura lkodásban  fejeződjék ki. A zt sem  fogadhatjuk  
el, hogy egy korm ány az egyházat vagy a vallást 
politikai vagy nacionalista  célok szolgálatába állít
hassa, vagy hogy egy állam  határa in  belül csak egy 
etnikai csoport élhessen.

A  legtöbb európai állam  h atára in  belül különböző 
kulturális, faji és vallási hagyom ányú em berek  él
nek. Állítjuk, hogy az állam oknak m indenki szám á
ra  érvényes em beri jogokon kell alapulniok.

Az egyháznak, m int K risztus tes tén ek  különös

felelőssége, hogy bebizonyítsák, eltérő  iden titású  és 
kulturális hagyom ányú em berek  bék ésen  élhetnek 
együtt. Az is kö telességük  a keresztyéneknek, hogy 
hozzájáruljanak állandó tárgyaló s truk tú rák  m egte
rem téséhez  és tám ogatásához, am elyek segítséget 
nyú jtanak  az erőszak m egakadályozásában  és a b é 
kés m egoldás elősegítésében.

Szám os olyan helyzet láttán, am elyben továbbra  
is sodor az erőszak örvénye, s a régi sérelm ek em 
léke szítja az egyre ú jabb  összeütközést, az egyhá
zak leszögezik, hogy a béke és a m egbékélés útja  
m egkívánja a hajlandóságot a m egbocsátásra  és an 
nak  elfogadására a Jézustó l tanu lt igék szerint: „Bo
csásd  m eg a mi vétkeinket, am iképpen mi is m eg
bocsátunk  azoknak, akik ellenünk vétkeztek.” 
M indnyájan  em berek  vagyunk, nem  csupán  egy
m ás ellen acsarkodó nacionalisták. M indnyájan  Is
ten  terem tm ényei vagyunk, és közös a felelős
ségünk E urópa jövőjéért.

Az egyházak felelőssége a béke és a békélte tés 
előm ozdításában  abban  van, hogy tám ogatniok kell 
az EN SZ, az E urópai Biztonsági és Együttm űködési 
K onferencia m eg az E urópa T anács m unkáját, hogy 
az európai közösség eredm ényein  kell tovább  ép ít
kezniök, valam int hogy
-  im ádkozzanak azokért, akik konfliktusok között 

vagy azok áldozataikén t élnek;
-  fáradozzanak  a konflik tusok m egelőzésének és 

m egoldásának  békés m ódszerei kidolgozásán;
-  segítsék  elő a vallások közötti ökum enikus p á r

beszédeket, am elyek hozzájárulnak a konflik tu
sok m egoldásához;

-  m inden  erővel biztosítsák, hogy a jelenlegi kon
fliktusok áldozatai hum anitárius segítséget és 
m enedéket kapjanak;

-  az egykori Jugoszláv iában  tám ogassanak  a kon
fliktus m egszüntetésére  irányuló m inden  erő
feszítést; hálásan  ism erjék  el a különböző hitkö
zösségek szám os tag jának  a békére és a m egbé
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kéltetésre irányuló erőfeszítéseit az érintett o rszá
gokban; vessenek  véget az em beri jogok durva 
m egsértésének, beleértve a lakosság etnikai 
összetéte lének  erőszakos m egváltoztatását is; és 
tegyék lehetővé a m enekülteknek  és k ite lep íte t
teknek, hogy visszatérjenek  otthonaikba;

-  biztosítsák, hogy az EEK  az európai béke és igaz
ságosság eszköze legyen és dolgozzák ki tag 
egyházaik m egsegítésének m ódjait ebben  a fo
lyam atban.

2. R a s s z iz u m u s  é s  d is zk r im in á c ió

M inket, az európai egyházak kü ldötte it az EEK 
10. N agygyűlésén, m a m egretten t és zavar a föld
részünkön végigsöprő rasszizm us, idegengyűlölet, 
antiszem itizmus, valam int a faji és vallási tü re lm et
lenség m egnyilvánulásainak drám ai elburjánzása. 
E rőszakos és halálos tám adások  érik a fekete- és 
vándorm unkásokat, nem zeti k isebbségeket, m en e
külteket, m en ed ék e t keresőket. Egyes helyeken ci
gányok és színesek, m áshol zsidók és m oham edá
nok, valam int e h itek  szim bólum ai a heves gyűlöl
ködés célpontjai. Ism ét m ás helyeken azt látjuk, 
hogy a nehezen  kivívott vallásszabadságot újból fe
nyegetik ellenséges korm ányok.

Komoly kockázattal já r  az, hogy E urópa oly szű
k en értelm ezi m agát, m in t egy erődöt, am elynek 
kapui zárva vannak  a külvilág felé. A  kizárólagosság 
eszm éi és az európai ku ltú ra  fe lsőbbrendűségének  
hiedelm e egyre nagyobb te re t hódít. T udunk  az E u
rópán belüli új m egoszlásról is, am ely nem  egym ás
sal ütköző politikai elgondolásokon, hanem  a gaz
dasági hatalm on alapul. Fennáll az a veszély, hogy 
a gazdag többség  figyelm en kívül hagyja a fé lreál
líto ttak  kisebbségét, a m unkanélkülieket, bizonyos 
faji és vallási csoportokat.

A keresztyénség  határozo ttan  elkötelezte m agát 
az em beri egyenlőség m ellett. M indnyájan Isten  ké
pére  terem tettünk .

E urópában  igen sok keresztyén hívő ism eri el és 
ta rtja  becsben  a kulturális és vallási hagyom ányok 
gazdag m ozaikját, valam int E urópa  hagyom ányos 
nyito ttságát a világ felé. Bár látjuk, hogy nincsenek  
egyszerű m egoldások, s hogy m áris súlyos gazda
sági és szociális nyom ás nehezedik  sok szegényebb 
európai népre  (amelyek közül ném elyektől m ég sok 
m enekült és bevándorló  befogadását is kérik), mi, 
az EEK tagegyházai h ite t teszünk  am ellett, hogy a 
fö ldrészünkön élő valam ennyi népnek  biztosítani 
kell jogos helyét, nem zeti sa já tosságának  és ku ltu 
rális gyökereinek védelm ét.

Ezért az egyházak kötelessége, hogy harco ljanak  
a faj, a bőrszín, a vallás, a politikai felfogás, a népi 
vagy nem zeti eredet, a nem , a szellemi vagy testi 
korlá to ltság  alapján  való diszkrim ináció m inden 
form ája ellen és segítsék elő, hogy m indenkivel 
egyenlően bánjanak.

Felhívjuk az egyházakat, hogy 
-  gyökerestül szakítsanak a diszkrim inációval saját

szervezetükben és gyakorlatukban;

-  dolgozzanak ki felvilágosító program okat a disz
krim ináció okairól és hatásáról, valam int legyő
zésének lehetőségéről;

-  közvetlenül tám ogassák  a faji elnyom atás áldo
zatait;

-  kezdem ényezzék, hogy m árcius 21-e legyen a faji 
diszkrim ináció kiküszöbölésének napja.
Az egyházaknak nyom ást kell gyakorolniok a kor

m ányokra is, hogy tegyenek megfelelő intézkedéseket
-  a faji diszkrimináció m inden form ájának törvény

telenné nyilvánítására és ehhez m egfelelő tö r
vényhozó és felügyeleti intézm ények létesítésére;

-  a k isebbségekkel szem ben ú jabban  gyakorolt 
diszkrim ináció bevezetése  elleni tiltakozásra;

-  olyan fejlesztési program ok biztosítására, am e
lyek egyenlő lehetőséget biztosítanak m indenk i
nek  a m űvelődésre, a m unkavállalásra, a la
kásszerzésre  és az egészségügyi gondozásra;

-  annak  lehetővé tételére, hogy a nem  európai 
nem zetiségűek bárm ely  európai országban öt évi 
o ttlakás u tán  teljes polgárjogot nyerjenek;

-  a tö rvényesen  le te lepedettek  feljogosítására, 
hogy m egfelelő időben helyi szavazati jogo t nyer
hessenek;

-  a törvényes engedély nélküli m unkavállalók hely
zetének szabályozására;

-  az ENSZ, a Nem zetközi M unkaszervezet, az E uró
pai Biztonsági és Együttm űködési K onferencia 
és az E u rópa  T anács idevágó konvencióinak és 
egyezm ényeinek aláírására, ra tifikálására  és te l
je s  m értékű  m egtartására, m int am ilyenek a faji 
m egkülönböztetés m inden  form ájának kiküszö
böléséről m eg a vándorm unkások  és család tag
ja ik  jogairól hozott konvenciók, az em beri jogokkal 
kapcso latos európai m egállapodás, e jogok  közé 
szám ítva az egyéni panaszem elés jo g á t is.

3. E u r ó p a ia k  a m e r ik a i j e l e n lé té n e k  5 0 0 . 
é v fo rd u ló ja

Az „Igazság és Béke” tém áról 1989-ben Baselben 
ta rto tt ökum enikus nagygyűlés és az Egyházak L a
tin-am erikai T anácsának  m ásodik  nagygyűlés Bra
zíliában 1988-ban  egyarán t felhívta a figyelm et ar
ra, hogy 1992 lesz az európai te rjeszkedés 500. 
évfordulója A m erikában  az o ttani népek  kárára.

Mi, az európai egyházaknak az EEK 10. N agy
gyűlésére kü ldö tt képviselői, felism erjük, hogy C o
lum bus K ristóf ú tjának  ez az évfordulója alkalm ul 
kell, hogy szolgáljon nekünk  arra, hogy eltűnődjünk 
az európaiaknak  A m erikában  kifejtett tevékenysé
ge következm ényeiről. Ez a tevékenység nem csak 
a krisztusi evangélium h irdetésére terje d t ki, hanem  
a tanítás, a gyógyítás, a lelkigondozás és a gyakor
lati segítségnyújtás szolgálatára is. A zt sem  feledjük 
el, hogy európai férfiak és nők ezrei szolgáltak m ás 
földrészeken, s közülük sokan ad ták  életüket is ebben 
a szolgálatban. D e a becsü le tesség  m egkívánja an 
nak  elism erését is, hogy a bennszülö tt ku ltú rák  ar
rogáns és kapzsi k izsákm ányolása itt is és m ás fö ld
részeken  is gyakran já r t  katasztrofális és erkölcs
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rom boló következm ényekkel. Fel kell ism ernünk 
azt a veszélyt, am elyet a saját európai etnikai és 
regionális kérdéseink  iránti elfogultságunk jelent, 
am ikor szem  elől tévesztjük  az igazságtalanságnak 
és szegénységnek azokat a súlyos problém áit, am e
lyekkel a többi földrészek lakói viaskodnak.

Egyházaink m egkésve éb red tek  annak  tudatára , 
hogy A m erikában  m ár m eglévő vallásokat és kul
tú ráka t pusztíto ttunk  el (ami olykor a népirtásig  fa
jult), ezért m ost elism erjük, hogy eddig  vajm i ke
veset te ttünk  avégből, hogy konstruk tívan  ellensú
lyozzuk az európai hód ításnak  itt és m ás fö ldré
szeken gyakorolt tragikus hatását, m int pl.:
-  a rabszolgakereskedelem , am ely tragikus követ

kezm ényekkel já r t  az afrikai és am erikai áldo
zatok szám ára;

-  em bereknek  szülőföldjükről való erőszakos el
távolítása;

-  a teljességgel igazságtalan gazdasági viszonyok;
-  egyenlőtlen eladósodás;
-  a környezet rom bolása (és szennyezése) gazda

sági és katonai érdekekből.
M indezek lá ttán  kifejezzük bű n b án atu n k at és el

tökéltségünket, hogy m inden  tőlünk te lhető t m eg
teszünk  a m últban  elkövetett vétkek  jóvátételére. 
A párbeszéd  érdekében  ism ételten  te tt jó ak ara tú  
nyilatkozataink csak akkor lesznek hitelképesek, ha 
gyakorlati cselekedetté  válnak az elem i igazsá
gosság, a ta rtós béke és a term észet védelm e ér
dekében.

Sürgős szükség van  arra, hogy az európai egy
házak aktívan vegyenek rész t ezekben az ügyekben 
s befolyásolják m indazokat, akik a hatalm at gya
korolják; a korm ányokat, az üzleti érdekeltségeket, 
a töm egtájékoztatási eszközöket és az elnyom ó cso
portokat.

Az azonban m indenképpen  nyilvánvaló, hogy a 
sok ünnepség  és ünneplés, am elyeket az évforduló 
alkalm ából rendeznek, sem m i esetre  sem  je len t 
m egfelelő bűnbánó  választ a tö rtén tekre .

4. A z  a fr ik a i vá lsá g

Mi, az EEK  10. N agygyűlésének az európai egy
házakból k iküldött képviselői, kifejezzük aggódó 
együttérzésünket az afrikai földrésszel, ahol oly sokan 
szenvednek polgárháború, szárazság, éhínség, az em
b e r i  jogok folyamatos m egtagadása és a nem  dem ok
ratikus korm ányok elnyomó politikája következtében.

K ötelezettséget vállalunk arra, hogy gyakorlati 
segítséget nyújtunk az ínség enyhítésére és tám o
gatunk m inden olyan erőfeszítést, am ely békét és 
igazságot akar hozni az afrikai földrészre. Kifejez
zük szo lidaritásunkat az afrikai egyházakkal és erő
te ljesen  tám ogatjuk bizonyságtételüket. E lkötelez
zük m agunkat az A frikáért és m inden  nép éért vég
zett m unkára  és az értük  m ondott im ádságra.

(Fordította: F ü kő  D ezső)

Óriási feladat hárul az egyházakra 
az európai konfliktusokban

E urópa egyházai óriási fe ladatok  előtt állnak az 
egységre és az evangelizációra irányuló m unkájuk
b an  —  hallo tta  m a P rágában  az EEK 10. N agy
gyűlése. Az új E urópa felszólalói közölték élm énye
iket és tapaszta la ta ikat a Nagygyűléssel.

A lbániában  —  m ond ta  A leks D him a —  az au
tokefál o rthodox egyházra óriási helyreállítási fel
ad a t vár. A m ióta 1967-ben kikiáltották az országot 
az első atheista  állam nak, valam ennyi püspökük 
m eghalt s nem  lépett helyükbe új klérus. A tem p 
lom okat és a kolostorokat üzletekké és m úzeum ok
ká alakíto tták  át vagy lerom bolták. A m ikor 1991- 
ben összehívták az első konvokációt, csak 15 lel
kész tu d o tt odautazni.

C hrysanthos püspök a 18 évi tárgyalásról beszélt, 
am elynek nem  sikerült demilitarizálni Cyprus szigetét 
vagy visszajuttatni o tthonába a 200 000 m enekültet.

M ilos R eichart lelkész elm ondta, hogy a C seh 
és Szlovák Szövetségi K öztársaságban  hogyan te 
k in te ttek  h iába az egyházak N yugatra, hogy m aga
ta rtási m in tát kap janak  onnan  a kapitalizm ussal és 
a piacgazdasággal való m egbirkózásra. U horskai 
püspök  pedig  a Szlovák Evangélikus Egyházból a

sajá t példájával illusztrálta az egyházak küzdelm es 
tö rténetét. Nyolc hónapig  kínozták le tartóz ta tásban  
hívő keresztyén volta m iatt, m ajd  három  évre ítél
ték  el. Az egyháznak —  m ond ta  —  hitvallásra van 
szüksége.

Ő rü ltség  volt az egyesítés az egyik napról a m á
sikra  —  m ondta  Siegfried Schulze egyházi fő taná
csos a volt NDK-ból. A  politikai egyesítés ham ar 
m egtörtént, de az egyebek hosszabb  időt vesznek 
igénybe a két nép  között, am elyek 44  évig voltak 
elválasztva egym ástól. A  kezdeti öröm m ám or u tán  
a m indennapi élet kijózanító felfedezése követke
zett. Az egyházak seg íthetnek  az egyesülésben, m i
vel az EEK  és az Ö kum ené lehetővé te tte  szám ukra 
a k apcso la tta rtás t az elkülönítés éveiben is.

Kyrill szm olenszki m etropolita  eleven leírást 
ado tt az O rthodox  Egyház és az U niált Egyház kö
zötti heves összeütközésről U krajnában . A  nacio
nalista  m ozgalom  fontos szerepet já tszo tt a to tali
táriánizm us elleni küzdelem ben —  m ondo tta  — , 
de m ost a nacionalista  hév  veszélyes pontig  kezd 
forrósodni. A zután o tt van  az örm ények és az aze
riek közötti konfliktus K arabahban .
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W alter Lew is lelkész az Ír  Egyháztól a m egol
datlan  észak-írországi konflik tu s ró l szólt. „Nem  tu d 
juk, hogy egyáltalán van-e m egoldás” —  m ondotta. 
A  politikusok 1990 óta tárgyalnak, s noha nem  é r
tek  el előrehaladást, há lásak  lehetünk, hogy m ég 
m indig tárgyalnak.

N em  m inden  kétségbeejtő  —  m ondotta. A bel
fasti Szent T am ás tem plom  cserkészcsapatában  
80%  a katholikus, akárcsak  a lánycserkészeknél is. 
Ő közös isten tisztele teket ta rto tt kato likusoknak  és 
pro testánsoknak , s voltak olyan házasságkötések

és keresztelők, am elyeknél ő is m eg a katolikus pap  
is szolgált. R észben  az ilyen ese tek  m utatják, hogy 
m iért olyan fontos az EEK és a C C EE m unkája.

Azt hallo ttuk  —  m ond ta  H ilary M cD ow ell d ia
konissza az Észak-Írországi P resb iteriánus Egyház
tól — , hogy a nehézségek  legyőzhetetlenek, de Is
tennél m inden  lehetséges. „Akik valóban hívő k e 
resztyének Észak-Írországban, azok nem  öldöklik 
egym ást —  m ondotta. —  Azok a békességen m un
kálkodnak.”

(Fordította: F ü k ő  D ezső)

KÖNYVSZEMLE

G aluska Im re: Egyház és közösség

A z  egyházi köztehervise lés  
em lékei a  k eszn y é te n i eklézsia  
szám adáskönyveiben. D ebrecen, 
1992. K iadta a D ebrecen i K o s
su th  Lajos T u d o m á n y e g y e te m  
N épra jzi Tanszéke. 108. oldal.

A szerző ebben  az évben, szin
te könyvének m egjelenésével 
egyidőben vette  át a D ebreceni 
Teológiai A kadém ia tanévnyitó  
ünnepségén  az arany diplom át, 
m ert ötven évvel ezelőtt végzett 
a hajdani T isza István T udo
m ányegyetem  Teológiai F aku ltá 
sán. N ém i kitérők, k áp lánkodá
sok u tán  a Zem plén megyei 
K esznyéten lelk ipásztora lett, és 
itt szolgált évtizedeken át nyug
díjazásáig.

G aluska Im re a szó szoros é r
te lm ében  szolgált, illetve dolgo
zott és dolgozik m a is. K esznyé
ten b en  nem  szunyókált a parókia  
verandáján  vagy a k ert m éh esé
ben, hanem  írt. C élszerűen és 
hasznosan. Sem m iképpen nem  
volt olyan falusi lelkipásztor, 
m int akit Szabó Pál em lít a „Pa
pok, vasárnapok” című regényé
ben. A  tiszteletes úr ugyanis —  
időt agyonütendő  —  M ikszáth 
m űveit fo rd íto tta  angolból m a
gyarra. A  lelkész lánya erről a te 
vékenységről ezt m ondta: „Olyan 
a te m unkád  apuka, m int a disz
nónyírás, sok az ordítás, kevés a 
gyapjú”. G aluska Imre nem  foly
ta to tt ilyen m eddő  m unkát és 
nem  m ent a szom szédba, hogy 
tém át keressen , hanem  K esznyé

tenben, a szinte színreform átus 
nagyközségben, az eklézsia levél
tárában , a község em bereiben  ta 
lálta  m eg m indazt, am iről vagy 
akikről írni akart. Ez u tóbbi m un
k ásságának  eredm énye a „Kesz
nyéteni nép i e lbeszélések” című 
könyve, am ely szintén 1992-ben 
je len t m eg a N éprajzi T anszék  
gondozásában.

G aluska Im re könyvének b e 
vezetésében  ezt írja: „M unkám 
ban  azokat az adatokat gyűjtöt
tem  össze, am elyek a következő 
k érd ések e t tárgyalják: 1. A  köz
egyházi teherviselés. Azaz: mi
képpen  vette  ki részét a gyüle
kezet az egyetem es egyház kor
m ányzása, intézm ényei fen n ta r
tása, m issziója költségeiből. 2. 
M iképpen segítette  az egy közös 
test tagjait: a testvérgyü lekezete
ket. 3. M iképpen tám ogatta  a 
gyülekezeten belül a segítségre 
szorulókat. Idő rendben  követke
ző adataim nak m egújuló K özala
punk  p róbaévét követő első évé
vel, 1956-tal vetettem  határt, 
m elyet azonban néhol túl is lép
tem. A rra  kérdésre , hogy a gyü
lekezet tagjai egym ást hogyan se 
gítették, a közösségi életform át 
hogyan élték és élik (házasság
kötés, kom áskodás, építkezés 
stb.), felelni egy külön dolgozat 
fe ladata  lehe tne”.

Mi sem  vállalkozunk a rra  a fel
adatra, hogy G aluska Im re köny
vét rész le tesen  ism ertessük, csak 
ízelítőt adunk  abból, hogy egy kb.

1600 lelkes gyülekezet milyen 
sok célra tu d o tt adni, m ilyen sok
ré tűen  m utatkozo tt m eg az egy
házközség tagjaiban vagy a p re s 
b itérium ban K risztus törvénye: 
„Egymás te rh é t hordozzátok...” 
(Gal 6,2). Az egyházkerületnek, 
egyházm egyének az előírt díjat 
fizették a kesznyéteniek, de eze
ken  túl szám talan pénzbeli, te r 
m észetbeni adom ány ju to tt a 
szűkölködő lelkészek, tanítók, 
ezek özvegyei, árvái szám ára. 
„Egy szegény kéregető  rec to rnak  
ad tam  15 k ra jcárt” —  írta  be pél
dául 1818-ban  a szám adás
könyvbe a kurátor. Az iskolák tá 
m ogatására  szánt állandó ad o 
m ányok között első helyen sze
repel a sárospatak i Kollégium, 
ezt követi a debreceni, a pápai, 
a losonci, a rim aszom bati, a pesti, 
a kolozsvári Kollégium. M int 
cseppben  a tenger, így a kesznyé
teni szám adáskönyvben  is benne 
vannak  a hazai eklézsiáknak 
adott forin tok és krajcárok, és ez 
a jó tékonyság  nem  rek ed t m eg az 
ország határainál, m ert ha  k é r
tek, akkor a kesznyéteniek ad tak  
H am burgnak  is 1,- F t 50 krajcárt, 
m ert a város 1842-ben leégett. 
Ju to tt azonban  alam izsna az 
ausztriai, a m orvaországi, a galí
ciai, az olaszországi, a rom ániai 
városoknak  is, am elyekben szin
tén  tűzvész pusztított. A  hazai és 
külföldi evangélikusok sem  m a
rad tak  ki a segélyezésből. 1799- 
től 1869-ig ö tvenhat evangélikus,
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és csak egy róm ai katolikus 
tem plom  építésére  ad tak  segélyt 
a kesznyéteniek. Az egy katoli
kus tem plom  segélyezése nem  
valam i felekezeti elfogultságból 
tö rtén t, hanem  abból, hogy a ka
tolikusok nem  k értek  adom ányt.

A  helyi szerete tszo lgálat első
so rban  a tem etési segélyezésben 
nyilvánult meg. A  p réd ikáto rt, ta 
nítót, egyházfit, harangozót több 
ese tben  az egyházközség saját 
halo ttjának  tekintette . V olt azon
b an  olyan ese t is, am ikor az ek
lézsia fizette a p réd iká to r vagy a 
tan ító  lakodalm i költségeit. A  te r
m észetbeni adom ányok között 
különlegességnek szám ított a

tokhal, am it K esznyétenben  „a 
Tisza gyüm ölcsének” neveztek. 
Püspöknek, főgondoknak  ilyen 
halat kü ld tek  a jándékba a kesz
nyéteniek. 1868-ban  „G yurka ci
gány” tem etésére, illetve kopor
só jának  elkészítésére három  szál 
deszkát ado tt az eklézsia. 1853- 
b an  úgy dön tö tt a presbitérium , 
hogy a község egyik szegény 
asszonyáról az eklézsia gondos
kodjon, vagyis sorkoszto t kapjon, 
napon ta  —  beosztás szerint — 
egy-egy család vigyen szám ára 
ennivalót. Az 1933-ban  m egala
kult N őegylet m ár kilenc ínséges 
családot segélyezett. Az 1950-es 
évek állapotáról G aluska Imre

így ír: „1951-ben  a lelkipásztor 
is a segélyezettek közé került. Ez 
évben ugyanis 1000 to jást kellett 
beszolgáltatnom , am it eleinte 
csak tréfának  vettem . (G aluska 
Im re ekkor m ég nőtlen  volt, de 
nem  volt egyetlen tyúkja sem. 
T.B.). A  gyülekezet összeadta, és 
helyettem  b ead ta  m ajdnem  az 
egészet.”

G aluska Im re ízes m agyarság
gal, tudom ányos igényességgel 
m egírt könyve m éltó lenne arra, 
hogy a szerző doktori d isszertá 
ció jaként benyú jtsa  a D ebreceni 
Teológiai A kadém iának, és ezt 
az A kadém ia elfogadja.

dr. Takács Béla
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