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AJÁNLÁS

„A jó hasonlat fölpezsdíti az értelmet.” – írta Ludwig Wittgenstein az Észrevéte-
lekben. Meglátása szerint nem az értelmezés teljesíti ki a szöveget, hanem a me-
taforában jelen levő idegenség épül be a szöveget létrehozó alkotásba.

 Talán az 1992-es tanévet megnyitó rektori beszédében fogalmazott úgy Reuss 
András professzor, hogy a teológuslét egy nagy kaland. Ez akkoriban sokaknak 
idegenül csengett, hiszen a kaland kockázatos vállalkozást jelent, de mitől is lenne 
a kilencvenes évek elején kalandos és kockázatos teológusnak lenni? Talán éppen 
a vallásgyakorlás szabadsága miatt? Az egyház előtt álló feladatok, a lezárás és új-
rakezdés, a múlt feldolgozása és a jövőkép kidolgozása okán?

Majd’ ötszáz éve, Philipp Melanchthon a „ratio” szót használta a „szabadság” 
jelentésének kifejezésére. Az ember etikai szabadsága döntési lehetőségében konk-
retizálódik, vagyis jellemzően tág határok közt választhatunk cselekvésünkben. Ez 
teszi kalandossá az életet. Kaland voltán túl azonban, vagy még inkább azzal együtt, 
életünk kockázatos vállalkozás is, amely egészében is átélhető az egyes döntési 
helyzetekben feltáruló tudatos kockázatvállalásban. Az életút teljességére vonat-
kozó teológiai szemléletünk értelmében a kockázatvállalás szándéka lehetőségként 
kísér minket, míg megvalósult döntéseink következménye már a vállalni való fe-
lelősség területére tartozik. A felelősség súlya azonban még szélsőséges esetben 
sem tragikus, hanem reményteljes, mert nem a végesség birodalmából ered. Nem 
szigetel el véglegesen sem Istentől, sem embertől, hanem a mindkettővel való 
kapcsolat megújulására ad újabb lehetőséget, mert alapja magának az életnek az 
alapja. Isten igazsága „idegen igazság”, iustitia aliena, mellyel egy pillanatig sem 
rendelkezünk, amely azonban folyamatosan megtart minket szerteágazó viszonya-
inkban. Életünket nem a külső gesztusok, az ilyen vagy olyan beszédes tekintetek 
minősítik. Igaz voltunk megdöbbentő elfogadása igaz-talanságunk radikális jézusi 
gyógyításának Atyai elfogadásában áll. Egyedül az ebbe vetett hittel tekinthetünk 
önmagunkra reményteljes esetként, egyedül így fogadhatjuk el magunkat előke-
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rülő elveszettként, meggyógyított betegként, megigazított bűnösként. Ebben a 
hitben tárul fel szabadságunk titka, ez teszi valóban kalandossá a teológus életét, 
hiszen nem környezetéhez kíván hasonulni, hanem szabadon és Krisztusra tekint-
ve akar élni.

Kedves András! Szeretettel és barátsággal köszöntünk 70. születésnapod alkal-
mából ezzel a kötettel!

A SZERKESZTŐK



A TUDATOSSÁG DICSÉRETE

Költözködés után könyveimet rendezve kezembe került diákéveim egyik megha-
tározó olvasmánya, Hankiss Elemérnek a Gyorsuló idő sorozatban megjelent Di-
agnózisok című tanulmánykötete. A fiatalkori olvasmányélmény maradandósága 
talán azzal magyarázható, hogy Hankiss írásainak olvastán szembesültem először 
tágabb környezetem tudományos leírásával, a hanyatló Kádár-éra kritikus korraj-
zával. Gimnazistaként, majd egyetemi hallgatóként, ugyanakkor a sok vihart átélt, 
de még így is kiemelt helyzetű kelenföldi gyülekezet ifjúságának tagjaként átéltem, 
hogy hogyan küzd a neves szociológus által leírt hagyományos keresztény és puri-
tán felhalmozó értékrend elsősorban a fogyasztói-hedonista, de azért a még épp 
utóvédharcát folytató úgynevezett munkásmozgalmi értékrenddel is. Hankiss Ele-
mér egyszer vendégünk is volt ifjúsági alkalmunkon, lánya ugyanis az áldott em-
lékű Széchey Dóra és ikertestvére, Rita osztálytársa volt. A beszélgetés az empi-
rikus társadalomtudomány megértésének remek élménye maradt, melynek fontos 
eleme volt az esélylatolgatás: hova jutunk az akkori helyzetből, mi lesz a „Diagnó-
zisok” távlati következménye, mi lesz e kiszámíthatatlan jövőben a mi helyünk, 
egyházunk helye, embertársaink sorsa közel és távol. Röviden: lesz-e gyógyulás a 
pontos diagnózist követően?

Újraolvasva a kötetet, már a címeket áttekintve is megdöbbentő az írások saj-
nálatos időtállósága: a viselkedéskultúra torzulásairól, az értéktudat kiforratlansá-
gáról vagy a közösségek válságáról olvasva látom magam előtt huszonöt évvel ez-
előtti önmagunkat. Napjaink meglett lelkészei, esperesei, presbiterei, teológiai 
tanárai, tapasztalt családanyái fiatalos vehemenciával latolgattuk azt, amit ma 
közösen átélünk: viselkedéskultúránk egyre nagyobb torzulásait, az értéktudat 
egyre súlyosabb következményekkel járó kiforratlanságát, a hagyományos közös-
ségek válságát. Akkoriban könnyű volt felelősöket találni, akár egyházon belül is, 
azon kívül pedig különösképpen. Demokratikus viszonyok között azonban már 
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nehezebb a helyzet: közös felelősségünkhöz, még ha különböző mértékben is, de 
nem férhet kétség. Egyházon belüli viszonyaink dolgában pedig végképp nem há-
rítható az illetékesség, így magunknak kell feltenni a kérdést: mit teszünk, mit 
tehetünk gyülekezeteink, intézményeink megerősödéséért, belső ellentéteink csil-
lapításáért, az egyházi közelmúlt sebeinek gyógyításáért, s mindezek eredőjeként 
mit tehetünk közállapotaink jobbításáért.

Napjaink egyházi életében sok a rutin, a beidegződés. Az adminisztráció terhe, 
a mindennapok egzisztenciális nehézségei, a sokat szidott korszellem hatása köny-
nyen magával ragad, s a „diagnosztizált” baj így válik lopakodva természetessé, 
normális állapottá. Tapasztalom, hogy az egyházi szolgálatban is könnyen elvész a 
diagnózist követő gyógyulás akarása. Könnyen szem elől tévesztjük a célt, a ránk 
bízott feladatot, hogy miképpen tudjuk Isten igéjét közelebb vinni az emberekhez, 
s ebből kiindulva orvosolni a minket körülvevő világ megannyi baját. A tudatosság, 
a céltudatosság hiánya válik tévelygésünk forrásává.

Ez a kötet a 70 esztendős Reuss András professzort köszönti. Megtisztelve érzem 
magam, hogy csatlakozhatom az ünnepelt sokoldalúságát is demonstráló kiváló 
szerzők seregéhez. Köszöntöm az igehirdetőt, az egyházi diplomatát, a teológiai 
professzort, és szeretettel köszöntöm az egykori kelenföldi lelkészt, a halk szavú, 
korrekt, kedves embert. Tisztelettel adózom a zsinat egykori lelkészi elnöke, az 
1992-es Zsinati hitvallás társszerzője előtt. Ez a dokumentum, mintha csak egy 
evangélikus „Diagnózisok” folytatása lenne, világosan megfogalmazza küldetésün-
ket, kijelöli egyházunk helyét a világ vallási térképén, a rendszerváltozást követő 
évek Magyarországán. A hitvallás hangvétele azért különösen megkapó, mert jó-
zanul, az egyház vezetőinek, törvényalkotóinak, népének esendősége tudatában 
szól a törvények szükségességéről, a demokratikus intézményrendszerünk műkö-
désében rejlő lehetőségekről. Azokról a lehetőségekről, melyekkel csak akkor él-
hetünk érdemben, ha tetteinket a megfelelő teológiai, hitbéli tudatosság vezérli.

Egy jóval fiatalabb generáció tagjaként, aki ráadásul nem is jártas a Reuss pro-
fesszor által művelt tudományterületeken, nem tudom, de nem is akarom érdem-
ben méltatni eddigi életművét. Bármennyire is igyekszem, be kell látnom: teljes 
mélységében valószínűleg sosem fogom tudni megérteni a rendszerváltozás előtti 
évtizedek viszonyait, egyházpolitikáját, egyházunk belső viszonyait, lelkészeink, 
akkori vezetőink emberi vívódásait, kényszereit, gyengeségét. Nem tudhatom azt 
sem, hogy én, mi hogyan viselkedtünk volna hasonló helyzetekben. Biztos vagyok 
ugyanakkor abban, hogy nem mondhatunk le a megismerés igényéről, a tények 
kimondásáról. Reuss András személyében éppen ezért köszöntöm azt a testvérün-
ket, aki kicsi és nagy idők magát sosem nagynak gondoló, ámde (ön)tudatos tanú-
ja tudott lenni. Aki érezte, hogy súlya és tétje van az emberi tévelygésnek, éppen 
ezért rögzítette azok nagy részét. A tudatosság segített akkor lélek által, ugyanak-
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kor értelemmel is imádkozni (1Kor 14,15), és segít napjainkban nekünk is egy-
ségben látni egy fontos evangélikus életművet.

Köszönöm e tanulságos bűntudatosságot, mely által differenciáltabban láthatjuk 
a múltat, érthetjük a jelent. Köszönöm a több évtizedes egyházi szolgálatot, a 
céltudatosságot, mely hittudományi egyetemünk státusát remélhetőleg hosszú 
távra rögzítette a hazai felsőoktatásban. Köszönöm a felelősséget a jövő lelkésze-
iért, egyházáért. Tisztelt professzor úr, kedves András, Isten éltessen sokáig!

PRŐHLE GERGELY 





DOGMATIKA

1







Krisztus feltámadása és az emberiség Isten utáni 
nagy vágyának a beteljesülése

KRÁNITZ MIHÁLY

A feltámadás a teológia egyik kulcsfogalma. A kereszténységben Jézus feltámadá-
sának központi és kiemelkedő helye van: „Ha Krisztus nem támad fel, nincs ér-
telme a mi tanításunknak, és nincs értelme a ti hiteteknek sem”, és „sőt elvesztek, 
akik meghaltak”.1 A Jézus feltámadásába és a holtak feltámadásába vetett hit 
kezdettől fogva az egyház hitének legfontosabb része.2

1. MIRE VONATKOZIK A FELTÁMADÁS?

A feltámadás leírására a görög Újszövetségben több kifejezést találunk, melyeket 
hétköznapi értelemben használtak a társadalomban, viszont a keresztény szóhasz-
nálat során teológiai tartalmat kaptak. Az egeiró „felébreszteni”, az anisztémi „fel-
állítani”, valamint ezeknek a cselekvő formája, a felkel és a feláll értelemben hasz-
nálatosak. Az első egy alvó ember felébresztését, a másik egy tárgy vagy egy személy 
fekvő vagy ülő helyzetéből való felállítását jelenti. Ezek az igék fejezték ki egy 
halott vagy egy halottnak vélt ember felkelését vagy felébredését. Bár az ókori 
világban különös dolognak tartották a holtak közül való felkelést, de ez mégis le-
hetségesnek számított.

A feltámadásra utaló igék mellett más kifejezések is szerepelnek az Újszövet-
ségben, melyek Jézus kereszthalálára és mennybemenetelére vonatkoznak. Ezek 
például: bemenni a dicsőségbe (Lk 24,26), megdicsőülni (Jn 6,22), felmagasztalni 
(ApCsel 2,33; Fil 2,9), a halálból kivezetni (Róm 10,7), megelevenedni (Róm 14,9) 
és életre kelteni (1Pt 3,18).

 1 Vö. 1Kor 15,14.17k.
 2 DS 2,5, 10–76, 125, 150 és máshol. Vö. Heinrich Denzinger – Peter Hünermann: Hitvallások és 
az egyház tanítóhivatalának megnyilatkozásai, Örökmécs Kiadó – SZIT, Bátonyterenye–Buda pest, 
2004.
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1. 2. A feltámadás gondolata az Ószövetségben és a kereszténység 
előtti zsidóságban

A feltámadásba vetett hit az Ószövetségben fokozatosan jelenik meg, a Kr. e. 
III–II. századig Izrael nem számolt a halál utáni valóságos élettel. Ugyanakkor 
Izrael nyitott volt Jahve felé és a vele való együttlétre. Amikor végül megjelenik 
a halál utáni élet reménye, ez nem az élni akarás vagy az emberi halhatatlanság 
vágyából születik, sokkal inkább a Jahvéba vetett hit révén s ennek mintegy belső 
következményeként. Izrael hitében Jahvénak abszolút elsőbbsége van, Jahve azon-
ban az élő Isten, aki a történelem folyamán mutatkozik meg, s az ember is a tör-
ténelemben lép kapcsolatba vele.

A Jahve-hit szinte el volt zárva a holtak területétől. Amikor Izrael a Jahvéval 
való élet mellett dönt, akkor őt Istennek és Úrnak ismeri el. Izrael hite egyúttal 
a halottkultusz különböző formái ellen is fellépett (Egyiptom), ahol a halottak 
bizonyos isteni hatalommal rendelkeztek, így Jahve mellett önálló módon létez-
hettek volna. Ráadásul Izrael számára a föld alatti lét (seol) nemcsak azt a helyet 
jelentette, ahol egy árnyékszerű, vegetatív életet éltek a halottak, hanem a Jahvétól 
való eltávolodást is (Zsolt 88,6; 115,17; Iz 38,18).

Izrael nagyon korán felismerte, hogy az emberi múlékonyság nem korlátozza 
Jahve hatalmát. Ezt igazolják a Kr. e. IX. századból származó beszámolók Illés és 
Hénok elragadtatásáról, akik közvetlenül a halál előtt jutottak Istenhez (2Kir 2,11; 
Ter 5,24). Ámosz Kr. e. 760 körül kifejti, hogy a világ semmilyen területe nem 
vonhatja ki magát Jahve hatalma alól, még a holtak országa sem (Ám 9,2; vö. Zsolt 
139,8–12). Azonban Jahvénak a halottakhoz való kapcsolatát itt csak negatív meg-
fogalmazásban látjuk: Jahvénak a gonoszok fölötti ítélete a halál határán is átlép.

Hogyan haladja meg mégis az Ószövetség a halál által megjelölt határt? Ez három 
területen is megvalósul. Először a prófétai hagyományban, másodszor a bölcses-
ségi irodalomban, majd pedig a feltámadás kifejezett ábrázolásában. A fogság utá-
ni prófétai írások azoknak a várakozásoknak a győzelmét jósolják, melyeket Jahve 
ér el a halál fölött, s ezzel minden népre kiterjeszti uralmát és az üdvösség meg-
valósulását (Iz 25,6–8; Kr. e. 300 körül; Iz 24,21–23; Zsolt 22,27–30). Mindez 
azért történik, hogy a holtak is részt vehessenek Isten dicséretében és az üdvös-
ségben, mert Jahve lerombolja a fizikai halált (Iz 25,8; Zsolt 22,30). Ez még nem 
kifejezetten a feltámadásba vetett hit, de kiolvasható belőle egy nagyon fontos 
összefüggés: Isten korlátlan uralma magában foglalja a holtak feltámadását is.

Az Ószövetségben a halál legyőzésével kapcsolatos gondolatokat a fogság utáni 
késői időszak bölcsességi irodalmában találhatjuk meg. Itt felmerül a kérdés: vajon 
a szenvedő igaz a halál által szintén elszakad Jahvétól? S arra az elgondolásra jutnak, 
hogy Jahve megtartja azt, aki hozzá ragaszkodik (Zsolt 73,23), és kiragadja őt a 
halálból (nem úgy a halált megelőzően, mint Illést és Hénokot), a seol hatalmából 
(Zsolt 73,24.26; Zsolt 49,16; Kr. e. 200 körül).
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1. 3. A halál határának átlépése

A feltámadás kifejezett említésével két apokaliptikus szövegben találkozunk. Az 
Iz 26,7–21 (valószínűleg Kr. e. 300 körül) szerint azok, akik imádkoznak, és akik 
az igaztalan szenvedéssel szemben Isten igazságára hivatkoznak, elnyerik Isten 
szavának ígéretét. Ő megítéli a gonoszokat, de az elhunyt igazak (Jahve halottai!) 
feltámadnak, és élni fognak: „Életre kelnek majd halottaid, és holttestük feltámad. 
Keljetek föl és ujjongjatok mind, akik a porban nyugszotok! Mert világosság harma-
ta a te harmatod, és az árnyak országa szülni fog.” (Iz 26,19) A feltámadás itt úgy 
jelenik meg, mint a közelgő üdvösség idején a földi életre/be való vissza térés.

A második említés Dán 12,1–4-ben található (Kr. e. 168–164), mely a szeleukida 
üldözések közepette hirdeti meg a világ új korszakát jelentő Isten közelségének 
elérkezését. Ahhoz, hogy Izrael üdvösségében részt vegyenek, a törvényhez hű 
vértanúk felébrednek a seolból, hogy az örök életre jussanak: „Akik a föld porában 
alszanak, azok közül sokan feltámadnak, némelyek örök életre, mások gyalázatra, 
örök kárhozatra.” (12,2) Itt még nem jelenik meg az egyetemes feltámadás (vö. 
12,2a: sokan feltámadnak). A feltámadásba vetett remény a Jahve-hiten belüli 
fejlődés eredménye, s még akkor is, hogyha idegen (iráni) ábrázolásmódokhoz 
nyúl, hogy erről beszéljen, nem idegen test az Ószövetségen belül, hanem vi tat-
ha tatlan biblikus gyökerei vannak: a hit 1. Isten korlátlan teremtő hatalmában, az 
élet és az igazság iránti szeretetében, és 2. lerombolhatatlan hűségében és a hoz-
zá kapcsolódók iránti üdvígéreteiben.

1. 4. A kereszténység előtti zsidóság Biblián kívüli szövegei

A Kr. e. II. századtól kezdve némely apokaliptikus írás elfogadja az igazak testi 
feltámadását az idők végén a megújult világban. A farizeusi mozgalom ezt a hit-
vallást határozottan kifejezi. A szadduceusokkal vitatkozva már Jézus Krisztus előtt 
a Tizennyolc áldás elnevezésű mindennapi imájukba beleszőtték ezt, és így terjedt 
el a nép körében is. A rabbinikus exegézis jelenleg a holtak feltámadását az Ószö-
vetség szövegeiben találja meg, melyek kezdetben nem erre vonatkoztak (például 
azokban a zsoltárokban, ahol a szenvedő igaz – kezdetben csak a világon belüli – 
üdvösségére és felmagasztalására vonatkozott).

Néhány kiválasztott mennybe való elragadtatása a halála előtt (vagy az Istennel 
való kapcsolat miatt a távolság elismerése, a mennyei paradicsomban) kiterjed 
Illésen, Hénokon és Mózesen túl3 többek között Jób gyermekeire (Jób végrende-

 3 Josephus Flavius: A zsidók története IV., 326; vö. Mk 9,5; Jel 11,11.



18
lete 39,12).4 A patriarkákra feltámadását az idők végére gondolják.5 A hellenista 
zsidóságban a Krisztus utáni időkben őket az égbe helyezték, a vértanúkat pedig a 
haláluk után mellettük látjuk.6 Az etióp Hénok könyve szerint (n. 70) az elbeszé-
lésben Hénokot halála előtt felveszik az égbe az Istenhez, az Emberfiához, a 
patriarkákhoz és az igazakhoz, sőt Emberfiává nyilvánítják. De nincs olyan zsidó 
tanítás, mely arra vonatkozna, hogy egy halott helyreállítása Emberfiaként a feltá-
madás és a felmagasztalás révén menne végbe.

Jézus idejében a zsidók többsége hitt a halál utáni életben. A Palesztinában el-
terjedt halál utáni ábrázolás a test feltámadását nem foglalta magába szükségsze-
rűen, még ha a sírban nyugvó testről volt is szó.7 Ami döntő, az nem a test anyagi 
azonossága, hanem a testiség.8

2. JÉZUS ÉS AZ ÚJ SZÖVETSÉG TANÚSÁGA A FELTÁMADÁSRÓL

Jézus tanításának középpontjában Isten uralmának aktuális (és nem csak közeli) 
meghirdetése áll. A világ meglévő rendjének (és rendezetlenségének) a vége elér-
kezett. Az emberiség történelme leglényegesebb fordulópontjához érkezett: Isten 
maga jön el, hogy megsemmisítse a rossz hatalmát, és megvalósítsa a teremtés 
eredeti értelmét. Jézus Isten elérkezését hirdeti, és beteljesíti saját létében mások 
számára is, mivel ő az az abszolút szeretet, mely az elveszettek felé fordul, először 
felfedezi elveszett helyzetüket,9 és megtérésre szólít fel. Ezzel Jézus határozott 
igényt támaszt személyével kapcsolatban, mivel ő az, aki végérvényes formá ban 
elhozza Isten uralmát.10 Ennek beteljesedése azonban még várat magára, és Jézus 
ezt mint egy egyetemes lakomát érzékelteti11, éhség és fájdalom nélkül.12

 4 Vö. The Old Testament Pseudepigrapha, Apocalyptic Literature and Testaments, Edited by James 
H. Charlesworth, Darton, Longman and Todd, London, 1983.; Jonge, M. de: Pseudepigrapha of the 
Old Testament as Part of Christian Literature, Brill, Leiden, 2003.
 5 Test. Benj., 10,6; Test. Jud. 25,1; vö. Mt 8,11.
 6 4Makk 5,37; 13–17, Kr. u. 50 körül, vö. Mk 12,26; Lk 16,22; 23,43. Csak a vértanúk: 2Makk Kr. 
e. I. század.
 7 Vö. Jubileumok könyve 23, Etióp Hénok könyve 102–104; a Kr. u. I. századból.
 8 Stemberger, G.: Der Leib der Auferstehung: Studien zur Anthropologie und Eschatologie des pa-
lästinensischen Judentums im neutestamentlichen Zeitalter (ca 170 v. Chr. – 100 n. Chr.), Biblical 
Institute Press, Rome, 1972, 5, n. 2; 116.
 9 Vö. Lk 18,9.
10 Vö. Lk 11,20.
11 Vö. Mt 8,11, vö. Iz 25,6k; 2,2k.
12 Vö. Lk 6,20k.
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2. 1. Jézus utalása a halottak feltámadására 
és a fára függesztés qumráni értelmezése

Jézus tanításának összefüggésében helyezhető el a halál fölötti győzelem, amikor 
az elhunyt pátriárkák részt vesznek az idők végén megrendezendő lakomán.13 A ha-
lottak föltámadására vonatkozó közvetlen utalás megtalálható néhány Jézus-
logionban.14 Kifejezett utalással Mk 12,18–27-ben jelenik meg (vitatott, hogy 
jézusi eredetű-e, vagy a kor keresztény vitája-e ez): itt valójában Izrael Istenbe és 
az ő hatalmába vetett hitének a szigorú alapjairól van szó.15

Isten határtalan jóságának a képviselőjét halálra adják. Történeti szempontból 
felismerhető, hogy szemben az erőszakos véggel, amelyet várt, Jézus továbbra is 
fenntartotta üzenetének érvényességét, és kifejezte saját üdvössége bizonyossá gát.16 
Fenntartotta hűségét Isten eljövetelével szemben is, azokhoz, akik elvesz tek, és 
élete odaadásával kötelezte el magát sokak felé, az ajándékozás gesztusai val.17 
Mivel a Második Törvénykönyv korabeli értelmezése szerint a károm kodó kereszt-
re feszítettet Isten által megátkozottnak tekintették,18 a kereszthalálra való ítélés 
megkérdőjelezte a korábban a saját halálának adott értelmet és a bizonyosságot, 
melyet reményével kapcsolatban kifejezett.

A templomtekercs a Qumránban 1956-ban megtalált leghosszabb kézirat. Ebben 
a mű szerzői rendszerezték a bibliai előírásokat, és értelmezték azokat. Itt találjuk 
a fára vagy a keresztre felfüggesztettre való utalást: „Irtsd ki, ami gonosz, köröd-
ből! Izrael minden fia hallja és félje ezt! Ha valaki népének árulója, és népemet 
idegen nép uralmának szolgáltatja ki, és gonoszat tesz népemmel, akkor akasszá-
tok fel őt a fára, és haljon meg. Két vagy három tanú tanúsága alapján ítéljék 
halálra, és akasszák fel a fára! Ha egy ember halállal büntetendő bűnt követett 
el, és megszö kik a pogányok közé, és ott átkozza népét, Izrael fiait, akkor akasszák 
fel őt is a fára, és haljon meg. Tetemeik pedig ne maradjanak éjszakára a fán, 
hanem eltemet vén temessék el őket még aznap, mivel Istent és embereket át-
koznak ők. A fára akaszd őket, és ne tedd tisztátalanná a földet, amelyet én adok 
neked birtokul.”19

13 Vö. Mt 8,11.
14 Például Lk 11,31; Mk 9,43–48; Mt 10,28.
15 Vö. Mk 12,26.
16 Vö. Mk 14,25.
17 Vö. 1Kor 11,22k; Mk 14,22–24.
18 Vö. A Templomtekercs, 11 QT, Megillat ha-Miqdas, 64,6–13, in: A Qumráni szövegek magyarul 
(ford. Fröhlich Ida), PPKE BTK – SZIT, Piliscsaba–Budapest, 2000, 138–139.
19 Vö. A Templomtekercs, uo.
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2. 2. A húsvéti hit az Újszövetségben

Megátkozott halála értelmében Jézust azzal a szereppel, amelyet önmagának tu-
lajdonított, úgy kellett volna tekinteni, mint aki Isten által nyilvánosan önellent-
mondásra jutott. A tanítványok menekülése20 azt mutatja, hogy elveszettnek tar-
tották Jézus ügyét,21 de kevéssel azután újra megjelentek, és hirdették, hogy Isten 
feltámasztotta a keresztre feszített Jézust, és igazságot szolgáltatott neki. Az Új-
szövetség egésze tükrözi azt az egyöntetű meggyőződést, hogy Jézus föltámadása 
már végbement. Az ezzel kapcsolatos tanúság kettős formában jelenik meg: mint 
hitvallás és mint elbeszélés.

A húsvéti hit megvallásának különböző formái már meglévő hitvallásokból fel-
épülve megtalálhatók majdnem valamennyi újszövetségi írásban. A legősibb, mely 
az első keresztény közösségre megy vissza, egyetlen elemből áll: „Isten feltámasz-
totta Jézust a halottak közül.”22 A hitmeghatározás elsősorban egy istentapaszta-
latot fejez ki: Isten, aki az eget és a földet teremtette23, aki kihozta Izraelt Egyip-
tomból,24 ugyanolyan eszkatologikus módon cselekszik, mint az, aki feltámasztot-
ta Jézust a halottak közül. Annak a ténynek, hogy az idők végén az új földön a 
nagyszámú feltámadásmodellt alkalmazza, teológiai jelentősége van. Jézus egyéni 
feltámadása nem csak egy elszigetelt, egyedül Jézusra vonatkozó esemény, sem 
pedig egy világból való kiemelés. Éppen ellenkezőleg, ez Isten eszkatologikus cse-
lekedete, amellyel Isten végérvényesen a világ felé fordul, oly módon, hogy a 
végső idők egyértelműen elkezdődtek. Másodszor a hitformula egy bennfoglalt 
krisztológiai tapasztalatot is tartalmaz: azt a különleges cselekedetet, amelyet a 
feltámadás képvisel. Isten igazzá tette a keresztre feszítettet, s ezzel megkezdődött 
a tanítványok új missziója. De még ennél is több van benne: Jézus feltámadását 
már az elindulásnál mint az Istenhez való felmagasztalást értelmezik, az üdvösség 
végső közvetítőjének állapotába helyezését pedig oly módon, hogy a tekintet a 
felmagasztalt Jézus (és második eljövetele) felé fordul. Csak így lehet megérteni 
az első, arám nyelven fennmaradt kiáltást: Marana tha, jöjj el, Uram!25 Ez a fel-
támadásra utaló kezdeti hitvallás már nagyon korán egy határozott krisztológiaként 
fejlődött tovább. Utalással 1. a jelenésekre, melyek mintegy előidézték a húsvéti 

20 Vö. Mk 14,27k,50; 16,7; Jn 16,32.
21 Vö. Lk 24,21.
22 Vö. például 1Tessz 1,10; Róm 10, 9; ApCsel 2,32.
23 Például Zsolt 115,15.
24 Például Kiv 16,6.
25 1Kor 16,22; Jel 22,20; vö. 1Tessz 1,9k; Fil 2,9.
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események elfogadását; 2. Jézus jelenlegi állapotára a hatalmasságban és mint az 
üdvösség közvetítőjére; 3. halálára és ennek szoteriológiai jelentésére;26 4. a meg-
térésre, valamint a hívek életére és feltámadására.27

2. 3. A jelenések evangéliumi elbeszélései

A húsvéttal kapcsolatos evangéliumi beszámolók (melyek az üres sírra és Jézus 
megjelenéseire vonatkoznak) nem jelentenek történelmi kapcsolódást az esemé-
nyek jegyzőkönyvszerű rögzítéseként: ezek inkább egy későbbi igehirdetés alkotá-
sait elbeszélő bemutatások, a hit megvallása és a húsvéti tapasztalat formájában.

Az üres sírra vonatkozó beszámolók28 mindegyike a legősibb, Márk-féle elbeszé-
léstől függ (vagy egy elő-márki formától). Egy történeti emlék maradhatott fenn 
a nyitott sír asszonyok általi felfedezéséről. Mivel abban a korban a nők nem le-
hettek hiteles tanúk, a feltámadás hírét sem tudták továbbadni, így tudósításukat 
kitalációnak vélték.29 Ez azonban még nem eredményez húsvéti hitet, csak félelmet 
(Mk 16,8a). Az elbeszélésnek egy másik központi magja is van: a feltételezett 
húsvéti kérügma szemszögéből állították össze, melyet az annak értelmet adó 
angyal szájába helyeztek (Mk 16,6). Ez csupán egy másik mód, amint ez utóbbi a 
nyitott sírra tesz utalást, mint egy olyan jelre, mely a posteriori, utólag erősíti meg 
Jézus feltámadásának a valóságát, de nem olyanként, mint ami önmagában hitet 
eredményezne. Végül is egy üres sírnak többféle jelentése lehet, s ez még nem 
eredményezi a feltámadás igazolását.30

A jelenésekre vonatkozó elbeszélések (néha a sírral összefüggő hagyománnyal 
együtt, mely az előzőektől függetlenül keletkezett) különböző módokon bontják 
ki a jelenések már meglevő tanulságát, s ezért az eltérések miatt nem is nagyon 
lehetséges ezeket összhangba hozni.31 A jelenések elsődleges helye Galilea, a je-
ruzsálemi helyszín a szerkesztés eredménye (Lukácsnál és részben Jánosnál), ami 
természetesen nem zár ki más találkozásokat Jeruzsálemben vagy a környéken. A 
meggyőződés tehát, hogy Jézus feltámadt, és hogy felemelkedett Istenhez, sokkal 
ősibb, mint minden más, húsvétra vonatkozó elbeszélés.

26 Például 1Kor 15,3–5.
27 Például Róm 6,3k; 8.
28 Vö. Mk 16,1–8; Jn 20,1–18.
29 Vö. Vögtle, A. – Pesch, R.: Wie kam es zum Osterglauben? Patmos Verlag, Düsseldorf, 1975, 
85–98.
30 Vö. Mt 27,64; 28,14–15; Jn 20,15; Mk 15,40.
31 Mt 28,16–20; Lk 24,13–53; Jn 20,19–29; 21,1–23. Ezek történetiségére kérdez rá többek között 
Jacob Kremer. Vö. Kremer, J.: Die Osterevangelien – Geschichte um Geschichte, Ka tholisches Bibel-
werk, Stuttgart, 1977.
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3. A HÚSVÉTI HIT SZÜLETÉSE ÉS ALAPJA

Jézus feltámadása nem olyan esemény, amelyet történetileg ki lehet mutatni. Ezt 
csak a hitben lehet megragadni, mert misztérium, titok. Mivel ez nem egy tapasz-
talatilag igazolható létforma, hanem ez az Istennél való eszkatologikus létezésbe 
való átmenet,32 ezért nincs közvetlen tanúja a feltámadás folyamatának. Pusztán 
a II. századból származó apokrif Péter-evangélium számol be erről, melynek célja, 
hogy objektív módon írja le a feltámadást, és az igazságról közvetlen bizonyítékkal 
szolgáljon.33 A Feltámadottat tehát nem lehet visszavezetni a tárgyiasító megisme-
rés adottságaihoz, ezért a találkozások esetében ő maga létesíti elismerése lehető-
ségének a feltételeit. A legfőbb tény, melyet a történeti módszer alapján megra-
gadhatunk, maga a tanítványok hite, még pontosabban egyöntetű állításuk Jézus 
feltámadásáról és jelenéseiről.

3. 1. A húsvéti hit keletkezése

Ami közvetlen módon megragadható a húsvéti hit születésében, az az apostolok 
magatartásában beállott fordulat. Itt biztos történeti tények igazolhatók. Először 
húsvét előtt: a tanítványok kezdeti hite és Krisztus-követése; Jézus elfogatása és 
keresztre feszítése utáni gyors menekülésük és visszatérésük Galileába. Másodszor 
húsvét után: jeruzsálemi visszatérésük, Jézus feltámadásának és felmagasztalásának 
állítása; az első közösség létrejötte, a misszió kezdete és egy jól behatárolt krisztológia 
kifejlődése.

A történész általában egy értelmezési kérdés előtt találja magát, mely választ 
vár a tanítványok megváltozásának értelmezésére, és megállapíthatja, hogy „vala-
minek történnie kellett, hogy ilyen rövid idő alatt nemcsak egy teljes lelkiállapot-
változás tanúi vagyunk, hanem egy új cselekvési képességnek is. Ez a »valami« al-
kotja a húsvéti hit történeti magját.”34

Mi tehát ez a történészek által is feltételezett „valami”, amely a húsvéti hit 
eredeténél található? Ezt mindenesetre egy olyan erős, új és megrázó eseményként 
lehet elgondolni, melynek a segítségével számot vethetünk nagypéntek drámájával 

32 Vö. Róm 6,9k; ApCsel 13,34.
33 Péter-evangélium töredékei, IX, 34–37: „Mikor azonban felvirradt a hajnal szombatra, Jeruzsá-
lemből és környékéről jött a tömeg, hogy lássa a lepecsételt sírt. Azon az éjszakán, amelyre felragyo-
gott a vasárnap, és amikor a katonák kettesével őrködtek, váltakozva, hatalmas hang hangzott a 
mennyben, és láttam a megnyílt egeket, és két férfi jött le, akik nagy fényességbe öltözöttek voltak, 
és közeledtek a sírhoz. A sír ajtajához támasztott kőszikla magától oldalra hengeredett, és megnyílt a 
sír, és mindkét ifjú bement.” Vö. Ókeresztény írók 2., Apokrifek, SZIT, Budapest, 1980, 266. Lásd 
még Péter evangéliuma (ford. Kapitánffy István), in: Apokrif iratok. Csodás evangéliumok, Telosz 
Kiadó, Budapest 1996, 113.
34 Dibelius, M.: Jesus, Walter de Gruyter, Berlin, 1939, 121k.
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is, és mindazzal a meglepően dinamikus kezdettel, amelyet ennek a húsvétnak az 
újdonsága jelentett. Ebből a szempontból az Újszövetség adatai különleges figyel-
met érdemelnek: első helyen állnak az úgynevezett prepaulinus, vagyis Szent Pál-
nál korábbi ősi hagyományrétegek.35 Ezek az elbeszélések konkrét személyeknek 
szóló megjelenésekről számolnak be, mint olyanokról, melyek kiváltották a feltá-
madásba vetett hitet.

3. 2. A Feltámadott jelenésének „adatai”

A Szent Pál előtti prepaulinus hagyomány rétegeit az Első korinthusi levélben 
találhatjuk meg.36 Itt nemcsak Pál neve szerepel, hanem egy folyamatos és kro-
nologikus névsorban megtaláljuk Kéfás, a Tizenkettő (némely kódexben a Tizen-
egy) nevét, az ötszáz testvért, akik közül néhányan már meghaltak, és Kr. u. 55 
körül még meg lehetett kérdezni Jakabot, az Úr testvérét. Ők mind meg voltak 
győződve arról, hogy találkoztak Jézussal annak valóságos halálát követően, amit 
az „eltemették” szó is igazol, és ő egy újszerű élet alapján volt jelen számukra.37

A „megjelent” (ofthé) nem egyszerűsíthető le egy tisztán legitimációs formulá-
ra, mely a keresztények tekintélyét hitelesítené, sokkal inkább a feltámadás való-
ságát akarja alátámasztani. A kifejezés (ofthé) inkább a Jézus feltámadásába vetett 
hit kezdetét (megszületését) jelenti, mivel a feltámadásról csak azért van ismere-
tünk, mert ezt Isten kinyilvánította – vagy más szóval „önmagát nyilvánította ki”. 
Mindezt az ószövetségi teofániák szókészletének segítségével írja le, mint például 
az Ábrahámnak való megjelenés esetében.38 Az, hogy „az Úr megjelent Ábrahám-
nak”, Isten üdvözítő jelenlétére utal a pátriárkák korában és az idők végén is, mely 
az egész embert megragadja, s ez így nem pusztán egy spirituális esemény.39

A húsvéti tapasztalat eredeti tartalma tehát a következő: Isten hatalma által 
Jézus megjelenése (ofthé, aorisztosz), feltámadása, illetve felmagasztalása (egegertai, 
perfektum). Ezáltal nyilvánult meg a végidők örök érvényű kezdete és Isten ön-
közlése. A tanúk küldetése (legitimációs szempont) csak másodlagos eredménye 
ennek. Pál szintén megerősíti ezt a tanúbizonyságot: az őt megelőző jelenések 
említése; ezeket mintegy a damaszkuszi úton általa megélt, az övéhez hasonló 
jelenésként említi.40 Ezt az eseményt azonban mint a Krisztus általi személyes 

35 Vö. 1Kor 15,5–7; Lk 24,34; lásd még: ApCsel 10,40k; 13,30k.
36 1Kor 15,3–5.6k.
37 Vö. 1Kor 15,11; Gal 1,18k.
38 Vö. Ter 12,7: vayera el = ophthé (részeshatározó esetben) = kinyilvánította magát, megmutatta 
magát valakinek…
39 Vögtle, 1975, 44k; Hoffmann, P. – Volker, E.: Jesus von Nazareth und eine christliche Moral, 
Quaestiones Disputatae 66, Herder, Freiburg, 1979, 491k; Bartsch, H.-W.: Inhalt und Funktion des 
urchristlichen Osterglaubens, ANRW 25.1, 1982.
40 1Kor 15,8.
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megragadást is lehet értelmezni.41 Vagy amikor önmagát apostolként kell igazolnia, 
akkor erről a prófétai meghívás (a látomások) nyelvén beszél, mint olyan, aki 
„látta az Urat”42, vagy mint akinek Isten kinyilatkoztatta feltámadt Fiát.43 Az Új-
szövetség egyébként különbséget tesz a húsvéti jelenések és a későbbi látomások 
vagy más eksztatikus tapasztalatok között.44

3. 3. A húsvéti megjelenések újdonsága

Az Újszövetség támpontjai szerint a húsvéti hitnek az Isten által feltámasztott 
megjelenéseiben (vagy önmegjelenéseiben) van az eredete. Ezeknek kívülről néz-
ve (ad extra) találkozás jellege van. A fordulat tehát nem korlátozódik arra, ami 
a tanítványokban és velük történt, hanem ennek lényege és alapja minden részt-
vevő számára nagyon világosan az, ami Jézusért és vele történt. Isten végérvényes 
üdvözítő művének a megnyilvánulása az új módon jelen lévő Jézusban, a sötétség-
ből való kiszabadulása és a tanítványok tapasztalatába való belépés következtében. 
Feltéve, hogy ők ezt legalább nem utasítják vissza, ez az egyetlen alapvető tény, a 
tanítványok számára egyértelmű, természetes az ő tapasztalatuk összefüggésében 
(és mindez egy későbbi átgondolás előtt). Ez magában foglalja azt, amit közvetlen 
módon Jézus feltámadásának értelmeztek, ez jelen van az ő elismerésében, és ez 
teszi őt történetileg is hatásossá. Ami az új húsvéti elindulást meghatározza, az 
tehát nem egy tartalom nélküli, homályos vagy névtelen „valami, ami történt”, 
mely szükségszerűen egy későbbi magyarázatra szorulna.45

3. 4. A tanítványok és a feltámadás megtapasztalása

Mindenféle, a jelenések figyelmen kívül hagyásával történő feltámadásra vonat-
kozó állítás kialakulásának magyarázatával szemben ott áll az Újszövetség közpon-
ti ténye, a semmi másból le nem vezethető Feltámadott önmegjelenése. A tanít-
ványok részéről sem a látomásszerű, reflexív élmények elemzése, mely a megtérést 
és a folyamatos érlelődést akarja igazolni, sem pedig az egységes vélemények for-
málódása nem tekinthető elégséges szempontnak a feltámadásról szóló tapaszta-
latok alátámasztására.

41 Fil 3,8–12.
42 1Kor 9,1; vö. Iz 6,1.5.
43 Gal 1,1.12.15k; vö. Jer 1,5; Iz 49,1.
44 Például 2Kor 12,1–7; ApCsel 7,56; Jel 1,12–19.
45 Willi Marxsennel ellentétben (Die Auferstehung Jesu als historisches und als theologisches Problem, 
Gütersloh. 1966, 23.28.) állíthatjuk, hogy a húsvéti kinyilatkoztatásnak meghatározott tartalma van, 
mely ennek következtében a bennfoglaltak alapján végiggondolható és továbbfejleszthető.
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Az teljesen igaz, hogy komolyan kell venni az emberi és a történeti közvetítést, 

melynek azonban a tanítványokban előzményei vannak: hit Jahvéban, aki erősebb 
a halálnál, az elhunyt igazakkal kapcsolatos várakozások, melyek nem mindegyike 
kötődik közvetlenül a húsvéti állításhoz; a történeti Jézus páratlan tapasztalata; a 
tanítványok kereszt miatti elbátortalanodása és szellemi képességeiknek az újra-
hasznosíthatósága. Mindez benne van a húsvéti tapasztalatban. Ám mégsem ezek 
eredményezik a hitet a már végbement feltámadásban. Ezek a feltételek vezet-
hettek a tanítványok átalakulásához, de mégsem rendelkeztek szükségszerűen 
kényszerítő erővel.46

Az Újszövetség szerint a tanítványok átalakulása nem az új helyzetük fölötti 
gondolkodás eredménye, melyet a már meglévő előfeltételek váltottak ki, hanem 
a Feltámadottal való találkozás, melyet nem ők maguk hoztak létre, mert ez velük 
megtörtént, és őket megragadta. A tanítványok tapasztalati élményében másod-
lagos okként közrejátszhatott lelki- és képzelőerejük, mellyel lehetővé vált ennek 
a feltámadás evidenciájának a felfogása új és már rendelkezésükre álló formák és 
kifejezőeszközök segítségével. Ha ebben az értelemben fogjuk fel a „látomás” ki-
fejezést, akkor elmondhatjuk, hogy a tanítványok ilyen „vízióban” látták a Feltá-
madottat. Ám a „teofánia” vagy a „krisztofánia” kategória ennél alkalmasabbnak 
tűnik.

3. 5. A húsvéti hit folyamatos alapja

Nem csak véletlen – vagyis a pszichológiai korlát következtében, amelyet a ke-
reszthalál kiváltott –, hogy a húsvéti hit egy olyan sajátos dologra megy vissza, 
amely Jézus halála után „történt”, és amely „nem elégséges módon lett kifejtve 
már Jézus földi életútja során”.47 Ha ennek egy nem minden alapot nélkülöző il-
lúziónak kell lennie, akkor elégséges megalapozását csakis Isten új cselekvésében 
találhatja meg. Nélküle Jézus üzenetének az értelmezését nem lehetne továbbra 
is fenntartani a halála után. Mert ha Isten eszkatologikus uralma Jézus személyes 
jelenlétéhez kötött, akkor ez megsemmisülésre van ítélve. Mert ezután már senki 
nem állíthatja egy meglévő valóságnak (az Országot vagy Jézus feltámadását; és 
semmiképpen sem reménykedhet annak elérkezésében). Jézus üzenetét ekkor 
csak egy megalapozásra szoruló elemeiben lehetne hirdetni (az etika és a remény 
vonatkozásában), de elvesztené az ezt megalapozó lényegét. Isten megbocsátó és 
üdvözítő uralmát már jelen valóságnak kell felfogni. Ha pedig ez a tartalom igaz, 

46 Kolping, A.: Die geschichtlichen Anfänge der Kirche Christi, Regensberg Verlag, Münster, 1981, 
597k; vö. 647–650., 662k.
47 Verweyen, H. (Die Ostererscheinungen in fundamentaltheologischer Sicht, in ZKTh 103 [1981], 
429.) ellenében állíthatjuk a véletlen kiküszöbölését: a húsvéti hitet nem az esetlegesség és a véletlen 
eredményezte.
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akkor ez csakis Istennek Jézussal szembeni és az ő megnyilatkozásával kapcsolatos 
új cselekvése alapján lehetséges.

A földi Jézus tehát bizonnyal a (húsvéti) hit szükségszerű alapja, de a halála 
miatt nem elégséges. A földi (és megfeszített) Jézus csak annyiban minősül elég-
séges alapnak, hogy ő a Feltámadott, és aki új módon a Lélekben van jelen. A 
(húsvéti) hitet nem lehet csak a megtestesülés teológiájára alapozni, mert ezt a 
kereszt törése miatt csak egy olyan szempontból lehet tekinteni, mely egyúttal 
pneumatológiai. Ami tehát ennélfogva a (húsvéti) hit folyamatos és hitelesítő 
alapja, az maga az Istennel a Lélekben végérvényesen egyesült, feltámadt Jézus 
(Christus praesens). A dolgok logikájából következően ő (mint Evangélium) min-
den hívő tapasztalatot megelőz. És mégis, ő mint a hitet megalapozó, csak a hit-
aktusban – amelyet ő támaszt, és amely neki válaszol – tapasztalható és ismerhető 
meg. A Feltámadottal való találkozás hozza létre a tanítványok hitét, és nem for-
dítva. De csakis az ő hitükben történhet ez meg, mint történeti tény. A kezdeti 
tanúk hite ettől fogva mint meghatározó hit alapjaiban tartozik hozzá a Feltámadott 
húsvéti kinyilatkozásához. Ez a történelemben való kezdeti eljövetelének a helye 
és közvetítője. Egy másik, vagyis következményes módon általa a hitben össze-
gyűjtött új tanítványi közösség a jele és a közvetítője a történelemben megmutat-
kozó folyamatos jelenlétének.

Az első tanúk és a második tanítványi nemzedék különbözőségét nem lehet sem 
csökkenteni, sem pedig eltúlozni. A húsvéti tapasztalat első tanúi egyedülállók és 
pótolhatatlanok, egyfelől mert ismerték a földi Jézust, és így azonosíthatták mint 
Feltámadottat, másfelől pedig az ő húsvéti tapasztalatuk jelenti az eredeti felfogás 
különleges tapasztalatát, amely mint ilyen később már nem ismételhető meg. 
Minden későbbi (húsvéti) hit alapvető módon függ a kinyilatkoztatást hordozó és 
közvetítő kezdeti tanúságtól. Nem vagyunk kötelezve vak hitre, mely csak egyet-
len tekintélyre alapul. Mi egyfelől történetileg biztosak lehetünk Jézus húsvét 
előtti és húsvét utáni történetének meghatározó számú jelentős szempontjaiban, 
és felfedezhetjük az ezekre jellemző meggyőző erőt. Másfelől a tanítványok má-
sodik nemzedéke az eredeti apostoli tanúságtételen nyugszik, a találkozás tapasz-
talata és a hozzájuk közel álló Feltámadott jelenléte révén, akkor is, ha ez számuk-
ra csak hasonló módon valósul meg.





Erasmus és Luther hatása Huldrych Zwingli 
teológiai gondolkodására

BÖLCSKEI GUSZTÁV

Két olyan általánosan elterjedt nézetet tegyünk most vizsgálat tárgyává, amelyek 
messzemenően meghatározták a Zwingliről kialakult képet. Az egyik szerint Zwing-
li inkább humanista volt, mint reformátor, s tulajdonképpen megmaradt Erasmus 
rajongójának, kritikátlanul átvéve Erasmus humanista gondolkodását. A másik 
vélemény szerint Zwingli – ha egyáltalán teológusnak nevezhető – minden teoló-
giai gondolatát Luthertől vette át, nincsen benne semmi eredetiség. Az elsővel 
kap csolatban Arthur Rich mutatja ki, hogy Zwingli gondolkodásának közép-
pontjában valóban egy olyan kifejezés áll, amelyik kimutathatóan Erasmustól ered. 
Ez a „christianismus renascens”,1 azaz az újjászülető, megújuló keresztyénség gon-
dolata. Ha azt kérdezzük, hogyan újul meg a keresztyénség, erre még mindig 
egyformán hangzik a válasz Erasmusnál is, Zwinglinél is: a keresztyénség megúju-
lása azt jelenti, hogy újra érvényre jut az egyházban és a világban Krisztus és az 
evangélium. De ha tovább kérdezünk: „Milyen Krisztus? Milyen evangélium?”, 
akkor már gyökeresen különböznek a válaszok. Erasmus esetében ugyanis egyér-
telműen a humanista műveltségeszménybe foglalt Krisztusról és a humanista mó-
don felfogott evan gé li umról van szó! A humanitás Erasmus számára nem egysze-
rűen antropológiai adottság, hanem az emberhez méltó magatartás, amelynek 
jellemzője a kölcsönös jóakarat (mutua benevolentia). Erre szolgáló nevelőeszköz 
az evangélium. Erasmus számára tehát Krisztus mint etikai személyiség, etikai 
példakép fontos, az evangélium pedig nem egyéb, mint Krisztus etikai tanítása. 
Ha ez teljes mértékben érvényesül a nevelésben, az egyház és a világ életében, 
akkor éri el célját a „christianismus renascens”. Az erasmusi gondolkodás joggal 
nevezhető krisztocentrikusnak, s ez a krisztocentrizmus nagyon nagy hatással van 
Zwingli gondolkodására. Azonban itt is a felszín mögé kell tekinteni. Erasmus 

 1 Erasmus „humanitas christiana” fogalmában összekapcsolódik egymással a humanista „rena scentia” 
az újszövetségi „” fogalmával. A keresztyénségre úgy tekint Erasmus, mint amely az 
aranykorban volt ideális állapotba akarja és tudja visszahelyezni az embert.
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számára a „solus Christus” azt jelenti, hogy „sola doctrina Christi”. Igaz, hogy 
Krisztus „unicus humanae salutis auctor”, de nem mint az Isten és ember közötti 
engesztelés szerzője, hanem mint „a caelo profectus doctor”. A humanista fejede-
lem teológiai műveiben gyakran találjuk a „sola via Christi” kifejezést is, de soha-
sem a „sola misericordia Christi” vagy a „sola gratia Dei” kifejezést.2 Az evangéli-
um foglalata a Hegyi beszéd a szeretet parancsával együtt. Mindkettő mindenkire 
érvényes és kötelező. Erasmus is jól tudja, hogy a Hegyi beszéd követelményeinek 
az ember nem tud megfelelni. Ezért úgy tartja, hogy Krisztus és az ő tanítása az 
archetípus, ehhez kell viszonyítani az emberi törvényeket anélkül, hogy ezeknek 
az emberi törvényeknek el kellene érniük az isteni törvény szintjét. Itt kell keres-
ni Zwingli későbbi tanának, az isteni és az emberi igazságosság egymáshoz való 
kapcsolatáról szóló tannak a dogmatörténeti gyökereit.3

Erasmus krisztocentrizmusa alapjában véve racionális és antropocentrikus alap-
ra épülő etikai-intellektuális jellegű marad. Egész gondolkodásának ugyanis a „li-
berum arbitrium”, az ember szabad akaratának hangsúlyozása marad az alapja. Ez 
a krisztocentrizmus tehát csupán normatív etikai jellegű, de nem egzisztenciális-
szoteriológiai. A humanista műveltségeszmény nem tud befogadni mást. Ez a mű-
veltségeszmény olyan nagy hatással van Zwinglire, hogy teológiai gondolkodását 
kezdetben valóban szinte teljes mértékben Erasmus határozza meg. Ennek az op-
timista humanista eszménynek a számára a „sola scriptura” és a „solus Christus” 
mint formai és tartalmi princípium csak kisegítő funkciójú, mert az emberből 
kiindulva ragaszkodik a szabad akarat alapvető jelentőségéhez. Zwingli reformá-
torrá válásában ezért Luther valóban döntő szerepet játszik.

Zwingli nem tekinti mesterének, tanítójának Luthert. Ez nem jelenti azt, hogy 
ne becsülte volna, de inkább úgy tekintett rá, mint a reformáció hősére, s nem 
úgy, mint a reformáció egyedüli és kizárólagos szellemi atyjára. A rendelkezésre 
álló források alapos elemzése után Arthur Rich ezt írja: „A svájci reformátor nem 
a wittenbergi doctor tanítványa, s ennek tanai egyáltalán nem hatottak döntően 
Zwingli teológiai fejlődésére.”4 Erasmus és Luther között az volt a különbség, hogy 
Zwingli Lutherban azt látta meg, aki a legnagyobbat cselekedte meg, mert másként 
nem tehetett. Erasmus ezzel szemben a szabad akarat hőse, aki mindig tudott 
„másként” is cselekedni, s ezért nem hajtotta végre a legnagyobbat. Nála minden 
csak gondolat maradt, filozófia és megvalósítatlan program. Valószínű, hogy a Lu-
therrel való szellemi foglalkozás döbbentette rá Zwinglit arra, hogy Erasmus prog-
ramja a reformáció számára elégtelen, kevés. Luther törésvonalat jelöl ki Zwingli 
számára, ahol világossá válik, hogy Erasmuson túl kell lépnie. Nem Luther tanítá-

 2 Rich: Die Anfänge der Theologie Hyldrich Zwingli. Zwingli Verlag, Zürich, 1949, 27.
 3 Uo. 41.
 4 Uo. 95.
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sa hatott tehát Zwinglire, hanem a „Luther-esemény” váltott ki benne őserejű 
hatást.5

Rich azt állapítja meg, hogy az Erasmus és Zwingli gondolkodásában jelenlévő 
kapcsolópont, a „christianismus renascens” egyben a döntő különbséget is felmu-
tatja. Mindkét esetben szintézisről van ugyan szó, de ellenkező előjelű szintézisről. 
Erasmus számára a keresztyénség és a humanizmus szintézise úgy jön létre, hogy 
a humanizmus magába olvasztja a keresztyénséget, az evangélium pedig eszköz az 
eredeti „humanitas” megtalálásában és kifejlesztésében. A reformátor Zwingli 
azonban éppen ellenkezőleg gondolkodik. Ő nem köti Krisztus ügyét a kultúra és 
a tudományok reneszánszának ügyéhez, nem a törvényhez kapcsolja az evangéli-
umot, nem az etikához a hitet, hanem éppen fordítva: a kultúra kerül bele Isten 
Igéjének a hatósugarába, a törvény támaszkodik az evangéliumra, az etika a hitre, 
s az ember egész egzisztenciája az Isten szabad és szuverén kegyelmére. Erasmust 
és Zwinglit összeköti az univerzalista látásmód, de élesen elválasztja az a refor-
mátori felismerés, hogy ennek egyetlen és kizárólagos alapja Isten Igéjének ha talma.6

Ez az univerzalista látásmód különbözteti meg Zwinglit Luthertől. S ez a kü-
lönbség nem periférikus természetű, hanem a két nagy reformátor alapkérdésének 
különbözőségéből ered. Luther ismert alapkérdése (Hogyan nyerem el a kegyelmes 
Istent?) elsősorban az Isten-ember kapcsolat új értelmezésére irányult. A Luther-
hez hasonlóan nagy személyes lelki krízisen átment Zwingli alapkérdése így hang-
zott: hogyan mehet győzelemre a keresztyénség megújulása egy olyan világban, 
mely démoni ellenségként támad ellene? A választ ugyanott találja meg ő is, mint 
Luther. Zwingli számára azonban Isten bűnösöket megigazító kegyelme nem csu-
pán az ember bensejében hoz változást, hanem ugyanez a megigazító kegyelem 
„teszi rendbe” a világ dolgát is. Az egyén megigazítása és a világ megigazítása Zwingli 
teológiájában egymástól elválaszthatatlan marad, mint két, egy központú koncentri-
kus kör. Ezért van az, hogy a svájci reformátor – ennek az univerzális megigazítás-
hitnek a következtében – közvetlen kapcsolatot tudott teremteni teológiai gon-
dolkodása és kora politikai és szociális kérdései között, amire Luther teológiája 
alapján csak indirekt módon volt lehetőség. Zwingli sajátos helye úgy határozható 
meg Eras mushoz és Lutherhez fűződő kapcsolatában, hogy reformátori fejlődése 
kezdetétől az erasmusi evangéliumértelmezés univerzalizmusát akarta megvalósí-
tani az Erasmusszal szemben álló reformáció talaján.7

Rich Zwingliben látja a reformátori szociáletika megteremtőjét. Disszertáció-
jában csak az előmunkálatokat végezte el ennek kifejtéséhez, így újra és újra visz-
szatér Zwingli teológiai gondolatainak elemzéséhez. Véleménye szerint Zwingli 

 5 „So hat nicht die Lehre des Wittenberger Doktors, sondern das Ereignis Luther auf den angehen-
den Reformator urmächtig eingewirkt, wie es die Urteile Zwinglis, zumal die späteren unter ihnen, 
unmissverständlich zu bedenken geben.” Rich: Die Anfänge…, 95.
 6 Uo. 169.
 7 Uo. 171.
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– Luthertől és a szélsőséges „rajongó” radikálisoktól eltérően – arra a szociáletikai 
felelősségre mutat rá és ad példát, amelynek radikalitása komolyabb és hatásosabb, 
használhatóbb, mint a „radikálisok” radikalizmusa.8 Milyen úton jut erre a végkö-
vetkeztetésre?

Rich szerint Zwingli politikai érdeklődésének gyökere nem politikus természe-
tében rejlik, hanem abban a teológiai meggyőződésében, hogy Isten Igéje olyan 
eleven és hatalmas („so lebendig so krefftig”), hogy ennek a hatásnak tükröződnie 
kell a külső viszonyokban is. Isten országa ugyanis nem csupán belső hatalom, 
hanem külső is.9 Bár Zwingli is világosan látja, hogy a jelen körülmények között 
nem Isten abszolút, végső akarata valósul meg a világban, de vallja: Isten országa 
eljövendő igazságának köze van a világ külső körülményeihez, azaz az állam, a 
társadalom, a politika dolgaihoz. Isten országának hatalma már most beleszól a 
világ életébe, s megváltoztatja.10 Ez a meggyőződése tette lehetetlenné számára, 
hogy azonosuljon Luther felfogásával.

Az Isten igazságosságáról hasonlóan vélekedik, mint Luther, azonban a törvény-
től való szabadság értelmezésében újra eltérő álláspontot képvisel. Míg Luther 
számára a keresztyén ember szabaddá vált Isten törvényének követelésétől, addig 
Zwingli azt vallja, hogy „a törvénytől abban az értelemben nem vagyunk szabadok, 
hogy azt, amit a törvény követel, ne lenne szükséges megtennünk; mert a törvény 
Isten változhatatlan akarata… Abban az értelemben vagyunk tőle szabadok, hogy 

 8 „Gerade darin besteht die enstcheidende Entdeckung Huldrych Zwingli’s in seiner Auseinander-
setzung mit Luther auf der einen und den »Radikalen« auf der andern Seite. Es handelt sich, kurz 
gesagt, um die Entdeckung der sozialethischen Verantwortung des Christen bzw. der Kirche und 
damit einer Radikalität, die im Ansatz ernsthafter und effektiver ist als der Radikalismus der »Ra-
dikalen«. Denn die »Radikalen« blieben, weil ohne politisch praktikable Alternative – das Absolute 
kann nun einmal keine solche sein –, politisch wirkungslos. Sie endeten, als die theokratische 
Träumereien ausgeträumt waren, damit, sich vom gesellschaftlichen Engagement zurückzuziehen 
und die Welt Welt sein lassen. Zwingli dagegen sah sich in seiner neuerkannten, aus dem Glauben 
stammenden sozialethischen Verantwortung dazu angetrieben, politisch reale Wege zu finden, um 
Gesellschaft und Welt tatsächlich zu erneuern.” Rich: Zwingli als sozialpolitischer Denker, in: Zwing-
liana, Bd XIII, 88.
 9 Itt van az ellentét Luther és Zwingli teológiai felfogásában. Luther számára a „regnum Dei… nempe 
in spiritu invisibile, intra nos, non in externis observatione”. Ennek a kijelentésnek éles elutasítása 
olvasható Zwinglinél: Vult ergo Christus, etiam in externis modum teneri, eumque imperat; non est 
igitur eius regnum non etiam externum.” Rich: Zwingli…, 71. Lásd még Rich: Glaube in politischer 
Entscheidung, Zwingli Verlag, Zürich/Stuttgart, 1962, 208.
10 Ezt a nagyon fontos megkülönböztetést, amely a végső és a végső előtti állapotot megkülönbözte-
ti, szépen illusztrálja a „Commentarius” ajánlásának néhány sora: „…a világ gyökeres javításra szorul; 
az egész világ romlott, bűnös, szemérmetlen. Mivel pedig tudjuk, hogy a mennyei Atya mindenkor, 
mindenekben jelen van, folytonosan figyelmeztet, sújt; mivel látjuk, hogy igéjét a megszabadítás, a 
kelevény kiirtása kinyilvánította – kérdem, ki az, aki nem nyitja meg az ő füleit az Úr szavának meg-
hallására? Ki az, aki nem ismeri fel, hogy íme elérkezett az Úr napja, nem amaz, amelyen majd ítél-
kezni fog az egész világ fölött, hanem az, amelyen minden bűnbe elmerült dolgot újjáteremt.” Zwing-
li Ulrik: Commentarius, vagyis az igaz és a hamis vallás magyarázata. Budapest, 1905, 14.
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aki szeret, mindent önként tesz, még a legnehezebbet is.”11 Zwingli tehát egyér-
telműen kiáll a „tertius usus legis” érvénye mellett. Az abszolút isteni igazságosság 
követelése az emberrel szemben a szeretet parancsa. Ahogyan Isten igazsága a 
szeretet igazsága, úgy kell az embereknek, pontosabban a keresztyéneknek is e 
szerint a követelés szerint élniük. Ha viszont a mérce, amelyen mindent le kell 
mérni, az Isten igazságossága, akkor nyilvánvaló, hogy ez a mérce radikális társa-
dalomkritikához vezet. Ennek alapján kérdőjelezi meg Zwingli az olyan alapvető 
társadalmi institúciók jogosságát, mint például a tized, a magántulajdon korabeli 
értelmezése. Másfelől azonban eltér Zwingli gondolatmenete az úgynevezett „ra-
dikálisok” felfogásától, mert – bár hasonló alapállásból, de – egészen más konzek-
venciákat von le, mint azok. Ennek oka egyrészt az, hogy másként értékeli a tár-
sadalmi valóságot, másrészt indoka teológiai természetű. Ez a teológiai természe-
tű indok az isteni és emberi igazságosság differenciája és egymásra vonatkoztatása. 
Igaz ugyan, hogy a reformáció eseményében Zwingli is Isten országának ebbe a 
világba való betörését látta, azaz az „Úr napjának” tekintette. Ezt azonban nem 
azonosította az utolsó ítélet napjával, amikor Isten igazsága az egész világot bera-
gyogja.12 Ezt semmiféle emberi erőfeszítéssel nem lehet kikényszeríteni és meg-
valósítani az emberi társadalomban. A „radikálisok” éppen ezt értik félre, amikor 
át akarják ugrani azt a különbséget, amely a már megigazult, de még be nem tel-
jesedett állapot között van. A „radikálisok” számára már most csak és kizárólag az 
isteni igazságosságnak van érvénye, amely feleslegessé teszi és eltörli az emberi 
igazságosságot. Ez azonban Zwingli szerint gyakorlatilag a jelenlegi világból szám-
űzné az igazságosságot. Ez pedig ahhoz vezetne, hogy a „lázadók” társadalmát nem 
lehetne kordában tartani. Amikor Zwingli „lázadókról” beszél, nem ugyanarra 
gondol, mint Luther (a lázadó parasztok) vagy a nonkonformista újrakeresztelők 
(az egész társadalom). Az „igazi lázadók” Zwingli szerint azok, akik a hatalmat 
birtokolják, hatalmukat azonban saját egyéni vagy csoportérdekeik érvényesítésé-
re használják, s így másokat elnyomnak, kihasználnak és céljaik szolgálatába állíta-
nak.13 Ennek ellenére nem igazolható az „igazi lázadók” elleni erőszak alkalmazása. 
A zsarnoki vagy zsarnokellenes erőszakot egyedül a jog, azaz az emberi igazságosság 
képes kordában tartani, mert enélkül csak az erősebb joga érvényesülne az embe-
ri együttélésben. A „radikálisok” hamis alternatívájával (isteni vagy emberi igaz-
ságosság) szemben Zwingli az isteni és emberi igazságosság képletét és gyakorlatát 
tartja érvényesnek.14 Az emberi igazságosságra tehát azért van szükség, hogy a 
relatíve jobb igazság és jog érvényesülhessen a relatív világban, amely nem azonos 

11 Rich: Zwingli…, 72.
12 Vö. a Commentarius előszavából idézett gondolatmenettel, 10. lábjegyzet.
13 Rich: Zwingli…, 78.
14 Zwingli szociáletikai alapvetéséből ezt a vonást hangsúlyozza Kocsis Elemér is Rich nyomán. Kocsis 
Elemér: Zwingli szociáletikája, in: Theologiai Szemle 1984. 339–344., valamint Confessio 1984/4, 
90–97.
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Isten országával. Az emberi igazságosság a szeretet parancsának funkcionális pót-
léka.15 Mielőtt bárki azt gondolná, hogy Zwingli kritikája egyoldalúan csak a „ra-
dikálisok” ellen irányul, le kell szögezni, hogy ugyanolyan hevesen bírálja azokat 
is, akik tapsolnak örömükben az érvényes polgári törvények ilyen magasra értéke-
lése láttán. Zwingli ugyanis elítéli azokat, akik nem hajlandók tudomásul venni, 
hogy a polgári törvényekkel szemben Isten igazsága támaszt igényt. Ha a „radiká-
lisokat” azért ostorozza, mert az isteni igazságosságot az emberi igazságosság nélkül 
akarják érvényesíteni, akkor a hatalmon lévőket azért, mert ők csak az emberi 
igazságosságot akarják az isteni igazságosság nélkül. Isten ugyanis összehasonlítha-
tatlanul többet követel az embertől, mint a polgári tisztességet és erkölcsöt. Az 
Isten kegyelmére szoruló ember bűnösségét igen plasztikusan fejezi ki Zwingli: 
„Isten előtt mind gazemberek vagyunk.”16

Az isteni és emberi igazságosság kapcsolata tehát az abszolútum és a relatívum 
kapcsolata. A „radikálisok” számára tulajdonképpen csak két lehetőség adódik a 
gyakorlati megvalósítás során: 1. a teokrácia forradalmi megvalósítása (Münzer); 
2. a társadalomból való kivonulás (újrakeresztelők). Mindkét lehetőség egyenlő az 
abszolút kritikai magatartással. Zwingli szociálpolitikailag a relatívum világában 
marad. Luther felfogásától e tekintetben az különbözteti meg, hogy szerinte Isten 
abszolút igazságosságának követelése nemcsak az egyénnek szól, hanem a társada-
lom közösségének is. Ebben a közösségben az emberi igazságosság megvalósításának 
normája Isten igéje marad. A relatívum abszolút kritikája helyébe tehát a relatív 
kritika lép. Ha a társadalmi tények és körülmények relatívak, akkor ez azt jelenti, 
hogy a) soha nem léphetnek fel abszolút igénnyel, b) variálhatók és megváltoztat-
hatók. Zwingli három konkrét példán mutatja be, hogy mit jelent ez: 1. A világi 
felsőbbség – ha nem hajlandó alávetni magát a felülről, azaz Isten Igéjétől és az 
alulról jövő kritikának – leváltható és leváltandó. 2. A magántulajdonnak megvan 
a relatív jogosultsága, de ha nem felel meg a szeretet igényének, azaz nem jár együtt 
szociális kötelességek gyakorlásával, akkor a tulajdon jogtalanná válik, s a magán-
tulajdonosok csoportja közönséges „rablóbandává”. 3. A kamatnak megvan a jogos 
mértéke (5%), mert teljes eltörlése megbénítaná a társadalmi együttműködést a 
parasztok és a városi polgárság között, ennél nagyobb mérték alkalmazása azonban 
ellenkezne az isteni igazságossággal.17

15 „Mivel az egyetlen parancsolatot: »Szeresd felebarátodat mint magadat«, nem tartjuk meg, emiatt 
szólal meg az összes többi parancsolat, amelyik a felebarátra vonatkozik.” Rich: Zwingli…, 79. Lásd 
még Rich: Religiös-sozial – gestern und heute, in: Reformatio, Sonderheft Frühjahr 1993.
16 Zwinglinél többször előforduló megfogalmazás. „Ha valaki nem lop, az kegyes az emberek szemé-
ben, de Isten előtt gazember; mert az a vágy és az a kívánság, hogy más vagyonát elvegye, nagyobb 
talán, mint azé, aki tényleg lopott. A tolvajt mégis felakasztják, mert róla tudják, hogy tolvaj.” Rich: 
Zwingli…, 80. Lásd még Rich: Theologische Einführung, XXII. l.
17 Gottfried W. Locher: Der Eigentumsbegriff als Problem evangelischer Theologie, 2. Auflage, 1962, 
Zürich, 29–36.





A kereszténység és a nem keresztény vallások
A vallásközi párbeszéd szükségességéről és lehetetlenségéről – 
és megint csak szükségességéről…

GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ 

1. 

A vallási igazság kutatása, a vallások párbeszéde, de legalább békés egymás mellett 
élésének követelménye manapság egy olyan világ összefüggésében jelentkezik, 
amely fokozatosan egybenő, egyre inkább az emberi történelem közös terévé válik. 
E közös térben mindenki egyaránt közel van mindenkihez, és a közös jelen szoros 
közvetlenségében keresztezik egymás életét, világát. Ez a közelség ugyanakkor 
meglepő és nyugtalanító távolságokra világít rá: minél közvetlenebbül érintkeznek 
egymással a különböző vallásokat követő emberek, annál erőteljesebben tudato-
sodik bennük a vallásaik eltérő volta. Így bár azonos világban kereskednek, de 
különböző világokért kezeskednek, mert különböző világokban élnek, mert külön-
böző világokat gondolnak, mert különböző(képpen elgondolt) isteneket/istenekben 
hisznek. A forum externum – a piac – azonos; a forum internum – a szív, az ész és 
a hit, vagyis az ember belső dimenziójának rajzolata és transzcendens mozgásának 
üteme, iránya – nagyon is eltérő.

Az eddig elkülönülten élő vallási hagyományok egymásra torlódása komoly di-
lemma elé állítja a kereszténységet, mert egyszerre kell eleget tennie a keresztény 
igazság iránti hűség parancsának és a mások eltérő vallási hagyományaival szem-
beni tisztelet követelményének. Vajon megoldható ez a dilemma? Mivel elméleti 
megoldásra nem vagyunk képesek, ezért, vélik sokan, békésen együtt kell élnünk 
a dilemmával. Álláspontjuk egyszerre realisztikus és irénikus. Mindkét vonás üdvös, 
ezért üdvözlendő. Ámde hogyan lehet békésen együtt élni egy dilemmával; mifé-
le béke uralkodhat ott, ahol az ember kettős fogás szorításában találja magát a 
görög „dilemma” kifejezés eredeti jelentése szerint? Kényes helyzetünkben csak 
az segít, ha „komolyan vesszük az igazságot”, hangzik a bölcs tanács. Nos, a követke-
zőkben egy elvi nehézségre igyekszem rávilágítani, nevezetesen arra, hogy a vallá-
si igazság komolyan vétele egyebek között teoretikus megismerése nehézségének 
vagy egyenesen lehetetlenségének tudatosítását jelenti. Ez a felismerés azonban 
nem feltétlenül az agnoszticizmus és a szkepticizmus kiábrándult távlattalanságát 
idézi elő, hanem különös módon a teológiai hit és remény előtt nyit teret.
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2.

Az igazság problémája kettős értelemben van jelen a vallásban. Egyrészt az egyes 
vallások saját igazságaként, másrészt mint a vallások közös igazsága, mondjuk a 
vallástalansággal vagy a hitetlenséggel szemben. A probléma abban áll, hogy a 
vallások sem a saját, sem a közös igazságukról nem tudnak a módszertanilag kifo-
gástalan tudományosság igényei szerint számot adni. A vallások története bizonyít-
ja, hogy korántsem birtokolják elméleti biztonsággal saját igazságukat abban az 
értelemben, hogy meg tudnák mondani, miben is áll, mi a lényege. Erről tanúsko-
dik a vallások belső tagoltsága, irányzatokra szakadása, eltérő teológiai iskoláinak 
sokasága. Ennek nyomán magától értődően abban sincs megegyezés, hogy mi len-
ne a különböző vallások közös igazsága. A vallások közös igazságára irányuló egymás 
közötti párbeszéde nem lehetséges az egyes vallások irányzatainak, iskoláinak bel-
ső, önvizsgáló dialógusa nélkül. Véleményem szerint azonban ez is, az is olyan 
történés, folyamat, amely soha nem jut nyugvópontra. A vallások ugyanis soha 
nem tudják pontosan, mit hisznek, elvégre a valódi Isten, a szent, nem a tudásnak, 
hanem a hitnek a „tárgya”, amelyet az ember nem birtokol, hanem tart feléje. 
Ennélfogva soha nem vagyunk képesek megismerni egy-egy vallás igazságát, a kö-
zös igazságot illetően pedig úgyszintén végtelen kutatásra vagyunk ítélve. Ennek 
oka a vallási igazság sajátosságában rejlik. A kereszténység például nem teoretikus 
állítások összefüggő rendszere; a keresztény igazság – személy: Jézus Krisztus. A 
személy megismerése pedig soha nem teoretikus megragadás, amely objektív lét-
állításokban, tárgyi van-ítéletekben fogalmazódik meg, és tárgyi tudást eredményez, 
hanem alanyi elköteleződés, bizalom, amely személyes egzisztenciát érlel. A val-
lási igazság nem birtokolt tudás, hanem remélt lét. Ez azoknál a vallásoknál is így 
van, amelyek nem perszonális modellben gondolkodnak az igazságról. Ha nem is 
a kereszténység értelmében, de minden valódi vallás elmondhatja magáról, hogy 
„út, igazság és élet”. Ebből következik a vallások megismerésének a lehetetlenség-
gel határos nehézsége. Ezt egy metafora segítségével próbálom megvilágítani.

3.

A vallás a véges embert mintegy magába fogadja: szent sátort borít fölé, az értel-
messég szimbolikus rendjébe (k)öltözteti, amelyet végsőnek és normatívnak tekint. 
Minden vallás egy-egy ilyen szent sátor, a tartalmas élethez a szükséges értelmes-
séget nyújtó szimbolikus tér az ember számára. Az értelmesség, amelyet a vallás 
kínál, nem azonos az emberi értelemmel beláthatóval, hanem meghaladja azt, és 
éppen e meghaladás révén radikalizálja a végesség tapasztalatát, továbbá tudato-
sítja az ember ontológiai státuszát. Ilyenformán a vallás az ember felvilágosodását 
szolgálja.
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Ha a vallás az embert beborító szent sátor, akkor nyilvánvaló, hogy az ember 

mindig csak egyetlen sátorban tartózkodhat. Ez lehet nagyobb, kisebb; közeli vagy 
távoli szomszédságában lehetnek más sátrak, melyek létéről vagy tud az ember, 
vagy nem tud.

Mármost mit jelent megismerni egy ilyen sátort, amely huzamos – életre szóló 
– lakóhelyül szolgál? A legkevésbé sem azt, hogy megvizsgáljuk a szerkezetét, 
felépítését. A sátor valódi és teljes megismerése hosszan tartó folyamat, azonos a 
benne eltöltött élet egészével. Ha egyszer ennek a sátornak az a lényege, hogy az 
emberi létezést védi-óvja-formálja, akkor csak az mondhatja el, hogy ismeri a maga 
sátrát, aki minden körülményt, az élet minden fázisát megélte benne, s valóban 
megtapasztalta, miféle élet lehetséges a falai között.

Minden emberi tudás alapja a tapasztalás. A vallás esetében ez mindennél radi-
kálisabban igaz: egy-egy vallás megismerése nem az elvont tudás síkján mozgó, 
külső pozícióból vezérelt ismeretszerzés, a vallás kognitív formában megfogalma-
zott hitkijelentéseinek a megismerése, hanem a konkrét vallás által lehetővé tett 
emberi egzisztálás eleven, személyes és személyt termő megtapasztalása. A vallás 
mint szent sátor azonos azzal az élettel, amelyet lehetővé tesz, amelynek keretét 
biztosítja, amelyet véd – és persze amelyet lehatárolva magába zár, szebben: ma-
gába fogad. Így tehát egy-egy vallást csak az ismer valójában, aki minden létadó 
erejét ismeri, mert végigélte azt az életet, amelyet ama bizonyos vallás szent sá-
tora lehetővé tesz.

A vallás kognitív tartalma pusztán a sátor szerkezete, de nem azonos a sátorban 
lehetséges élet teljességével. A különböző sátrak szerkezetét össze lehet ugyan 
hasonlítani, de mivel a vallásnak mint szent sátornak nem a szerkezet a lényege, 
hanem az, amit életként lehetővé tesz, ez pedig csak benne és egy élet egészének 
folyamataként tapasztalható meg, ezért a kognitív állításokból alkotott szerkezet 
önmagában nagyon keveset mond egy-egy vallás lényegéről.

Még csak azt sem mondhatjuk egyértelműen, hogy a sátrakat hozzá lehet vagy 
kell válogatni kinek-kinek a habitusához, s hogy választaná ki mindenki a neki 
megfelelő szimbolikus lakóhelyet. Az ember ugyanis kezdettől fogva, principiálisan 
benne van egy konkrét sátorban. Az számára mindenek kezdete: az arché. Az 
ember léte első moccanásától fogva sátorlakó: a benne lakás a születéssel kezdődik. 
Minden emberi élet valamilyen artikulált dimenzióban megy végbe, mindenki 
valamilyen kultúra mint értelemadó totalitás közegében születik meg. Ezt jelenti 
ugyanis „ember”-nek születni. Az állat is egy tágasabb léttérben, a természetben 
„jön létre”; az ember léttere nem a természet, nem ott „jön a létre”, és nem a 
természeti világra születik, hanem valamely konkrét kultúrában, vallásban. Egy 
artikulált szimbolikus értelmességi rendben és rendbe születik, nem pedig valami 
értelem nélküli nulla pontról lép be egy kultúrába.

Ez a benne-lét ismét csak a végesség stigmája: a véges létező létének minden 
mozzanatában függ, azaz rászorul egy őt létben tartó „külső”-re, amelyben mintegy 
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„benne” van. Ez a „külső” nem valami elvont általánosság – az ugyanis a semmivel 
lenne azonos, ami viszont nem tart meg semmit –, hanem a végesség lényegi ér-
telme szerint meghatározott konkrétum. Az állat esetében a konkrét természeti 
környezet, az ember esetében a konkrét kultúra.

A valóságban az ember már fogantatása pillanatában kulturális lény, amennyiben 
nemző szülei valamely kultúra lakói, és már maga a nemzés se pusztán biológiai-
természeti aktus, mint az állatnál, hanem a kultúra jelentésadó hálójába emelt és 
ott értelmességgel telített, azaz valamely értelemteljesség dimenziójában észlelt 
biologikum, még pontosabban egy értelemteljességre utaló szimbólum, amely tör-
ténetesen leírható a biológia speciális nyelvén is, de csakis a jelentés dimenziójának 
kirekesztésével, s így éppen lényegi sajátossága nélkül, afféle biológiai preparátum-
ként.1

Ha az ember mindig és lényegileg sátorlakó, akkor a születésének helyet adó 
sátor kondíciói lényegesen meghatározzák a benne lehetséges élet alanyának „em-
ber”-ségét, egyebek között azt, hogy mit tart igaznak és hamisnak, kellemesnek és 
kellemetlennek, szépnek és rútnak. A válogatás, a semleges mérlegelés alanya inkább 
filozófiai konstrukció, heurisztikus értéke van, de a valóságban nem lé tezik.

Ugyanez érvényes az állítólag semleges, csak a racionalitás szempontjait és nor-
máit érvényesítő értelemre és észre. Az ész az emberi létezés egyik eleme, az 
egzisztencián belül hat, nem pedig kívülről figyeli. Az ítélő ész legfőképpen ön-
magát ítéli, amennyiben saját művének normája szerint ítél. Ha az emberi létezés 
már mindig valamilyen szimbolikus értelmesség totalitásában, valamely vallás szent 
sátorában születik és bontakozik ki, akkor vele együtt az ész is annak a kulturális 
totalitásnak az eszessége, amelyben az ember történetesen él. Másképpen megfo-
galmazva: az értelem és az ész a történelmiség létmódjában létező emberi egzisz-
tencia eleme, vagyis nem történelemmentes – azaz örök és változatlan – instancia. 
Ennélfogva az értelem normája se valami végső általános, amellyel bármit lehet 
ítélni, hanem mindig valamely konkrét, történelmileg artikulált értelemnek az 
optikája. Így hát minden vallásnak megvan a maga „értelme” és a magához való 
„esze”, amely a maga értelmességi kozmoszát látja és láttatja – abban lát.

Ez nem valamiféle végsőkig lecsupaszított historizmus és relativizmus, hanem 
a végesség leírása. Minél illúziótlanabbul ragadjuk meg a végességet, annál világo-
sabban megmutatkozik a vallás szerepe és jelentősége, üdvösségével és veszélyével 
egyetemben.

Mint a végesség radikalizálása és abszolút kockázatvállalása (azaz: hit) a vallás 
már az út kezdetén jelen van, és maga határozza meg az út minden pillanatát, még 
a kezdetét is, sőt azt is, hogy van-e az egyén számára kijelölt út. A vallás a véges 

 1 Az „ember” minden biológiai tevékenysége kulturális öltözetben jelenik meg. A merőben biológi-
ai folyamat és e folyamat mint emberi tevékenység különbsége olyannyira nyilvánvaló, hogy alig 
vesszük észre: a homo sapiens táplálkozik, az „ember” szertartásosan étkezik; a homo sapiens közösül, 
az „ember” szeretkezik.
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ember egészét, teljes végességét átfogja, s nem csak ott kezdődik, ahol az ember 
tudása véget ér, hanem ahol kicsírázik. Következésképpen valamely vallás igazságát 
csak akkor értjük meg, ha belülről megtapasztaljuk, ez viszont nem kognitív vizs-
gálódás, hanem annak az életnek a megtapasztalása, amelyet az a vallás a maga 
igazságának erejében megformál.

4.

Mi következik mindebből a vallások párbeszédére nézve? Ilyen körülmények között 
van-e lehetőség egyáltalán tartalmi párbeszédre? Milyen kilátásai vannak a vallási 
széttagoltság megszüntetésének? „A történelmi időben a vallások egyesülésére (…) 
aligha kerület sor, és bekövetkezte talán még csak nem is kívánatos” – vélekedett 
bíboros korában a jelenlegi pápa, XVI. Benedek.2 A kijelentés első fele a realitás 
hangján szól. Annál feltűnőbb a második fele – még ha a közbeiktatott „talán” 
tompítólag hat is –: miért nem kívánatos a vallások egyesülése? A pápával kapcso-
latban túlságosan merész dolog lenne rejtett agnoszticizmust, az igazság megisme-
réséről való lemondást feltételezni. Aligha valószínű, hogy a posztmodernitásnak 
az igazságigényekkel szembeni semlegességét vallaná. Az is Péter székének meg-
rendülését jelentené, ha a pápa felhagyna a kereszténység abszolút vallási igazság-
igényének hirdetésével. Mindenesetre egy ilyen mondat elképzelhetetlen lett 
volna néhány száz évvel ezelőtt, nem a pápa, de még egy falusi káplán vagy segéd-
lelkész szájából is. Mi történt? Talán Róma magáévá tette a königsbergi filozófia-
professzor programját, mely szerint „le kell rontani a tudást, hogy teret nyerjen a 
hit”? – Nos, bár Kant már nem szerepel a tiltott szerzők listáján – az index intéz-
ménye is megszűnt –, de azért a vallási igazságot mindmáig teológiailag, nem pedig 
filozófiailag alapozzák meg nem csak Rómában, hanem a keresztény világ minden 
szegletében.

Nem a történelmi elfáradás, hanem a történelmi tapasztalat fejeződik ki a mon-
datban. Kivált a kereszténységen belül mélyült el az a tapasztalat, hogy a keresztény 
hitigazságok a semper maior státuszában állnak; a rohamosan bővülő vallástörté-
neti anyag birtokában pedig kirajzolódott az a felismerés, hogy a nem keresztény 
vallások sincsenek minden igazság híján, és azokra az igazságokra is érvényes a 
veritas semper maior tétele. Tehát nem a hit fogyatkozott meg, és nem a remény 
hagyott alább, hanem a vallási igazság megismerésére vonatkozó belátás gyarapo-
dott. A megismerő tudás segít a megvalló hitnek, hogy az még hitszerűbb legyen; 
nem a fideizmus módján, hanem a tudást is felhasználó hit merészségével. Ilyen-

 2 A kereszténység a vallások párbeszédének terében. In: Helmut Hoping – Heiner Tück (szerk.): A 
hit megütköztető igazsága – Joseph Ratzinger teológiájának körvonalai. (Ford. Görföl Tibor) [»Coram 
Deo Kortársak«] L’Harmattan, Budapest, 2007., 121. o.
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formán a vallási igazság kognitív megismerhetetlenségének tudása éppenséggel 
ösztönzőleg hat a hitre, és táplálja a reményt. Ennek alapján immár tapasztalati 
tudással is alátámasztott teológiai belátásként vallhatjuk, hogy nem mi fogjuk 
megismerni a vallások végső igazságát, hanem a Végső Igazság fogja megismertet-
ni magát velünk, általunk előre nem látható eseményekben és beláthatatlan módon. 
Esetleg éppen a vallási párbeszéd közegében. Haladni kell tehát saját vallásunk 
útján, de rá kell lépnünk a vallási párbeszéd útjára is. A titokzatos kegyelem tere-
pe mindkettő, ahol minden megtörténhet.

Mert a keresztény remény szerint még minden megtörténhet, hiszen a keresztény 
hit szerint már minden megtörtént. A keresztények legalábbis ebben az Igazságban 
bíznak – aki semper maior, mindig mindennél nagyobb.

És egyszer minden emberi tudatlanságot megszüntet.

MEGJEGYZÉS

Mint ismeretes, Barth különbséget tett vallás és hit között, s a kinyilatkoztatásra 
hivatkozó kereszténységet az utóbbihoz, minden mást az előbbihez sorolt.3 Vajon 
nem segíti-e a vallásközi párbeszédet a „vallás” és „hit” Karl Barth-i megkülönböz-
tetése? Érdemes egy zárómegjegyzés erejéig kitérni erre a kérdésre.

Helyesen felfogva e megkülönböztetés segíti a emberi egzisztencia mint coram 
deo léthelyzet megértését, de nem szünteti meg magát a léthelyzetet. Mindaddig, 
amíg az embernek van hite, az ember pedig az a lény, aki a kultúra és a szellem 
folyamatában, valamint a vallások évezredes történetében áll előttünk, azaz – Karl 
Rahnerrel szólva – „Geist in Welt”, szellem a mindenkor konkrét, történeti világ-
ban, amíg tehát az ember hús-vér lény, aki tárgyi adottságok között él, és artikulált 
helyzetekben valósítja meg lényegét, addig ennek az embernek a hite mindig is 
vallási formákban „ölt testet” – az emberi nyelvben, a maga építette tárgyi kör-
nyezetben és konkrét megjelenési formákban: köszöntésekben és köszönésekben, 
ruházatban és gesztusokban, ünnepekben és szokásokban, liturgiában és egyházi 
szerveződésben. Ilyenformán hit és vallás olyan egységet alkot, mint a lélek és test. 
Tomista megfogalmazással a lélek a test „formá”-ja, „lételve”, megfordítva: a test 
a lélek megnyilvánulási módja. Ennek mintájára: a hit a vallás „formá”-ja, a vallás 
pedig a hit megnyilvánulási módja.

A lélekkel szemben a testiség, a hittel szemben a vallás az ember végességének 

 3 A locus classicus: „A vallás a kinyilatkoztatás felől nézve olyan emberi vállalkozásnak mutatkozik, 
amely önkényesen elővételezi azt, amit Isten a maga kinyilatkoztatásában cselekedni akar és cselekszik; 
olyan vállalkozásnak, amely az isteni mű helyére emberi tákolmányt tol, azaz annak az isteni valóság-
nak a helyére, amely számunkra a kinyilatkoztatásban kínálkozik fel és mutatkozik meg, holmi isten-
séget ábrázoló képet állít, amelyet maga az ember rajzolt meg saját belátása szerint és önhatalmúan.” 
(Kirchliche Dogmatik I/2, Zollikon/Zürich, 5. Aufl. 1960, 329. o.)
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a jele. Az ember szellem, de véges szellem. A rahneri Geist in Welt nem azt jelen-
ti, hogy a végesség közepette szellem az ember, a világ nem kívülről lép az ember-
hez, mint valami történeti esetlegesség, hanem szükségszerű eleme az embernek, 
aki belülről, lényegileg világszerű, amennyiben kultúraalkotóként világalkotó. A 
végesség nem seb az ember létén, hanem belső jegye, az emberi szellem belülről, 
lényegileg véges. Ezért a hit/vallás a véges ember kapcsolódása a végtelen Istenhez. 
Nem szünteti meg az ember végességét; az ember a maga végességében és a világ 
konkrét adottságai közepette hisz, azaz gyakorolja vallását. A konkrét világban, 
nem pedig azon túl hisz, azaz él vallásosan. Hétfőtől vasárnapig, mindennap gya-
korolja vallását, s nem csak a vasárnapi istentiszteleten kapcsolódik a végtelenhez 
valamiféle cselekvésmentes hívő áhítatban. Vasárnap azt valljuk meg, amit hétfő-
től cselekszünk, a vasárnap a hétköznapoknak az ünnepe, azt ünnepeljük, amit a 
hétköznapokban lenni igyekszünk. Így hát a konkrét ember hitét az ismerhetné 
meg, aki végigkíséri vallásos mindennap jait.





Az Egyház a Lélek erõterében
Az egyháztan pneumatológiai újraértelmezése 
Heribert Mühlen teológiájában

PUSKÁS ATTILA

Az Apostoli krédó és a Nicea-Konstantinápolyi hitvallás harmadik szakaszában a 
Szentlélekre és az Egyházra vonatkozó hitünket valljuk meg. Bizonyára nem vé-
letlen, hogy a Lélekről tett hitvallást közvetlenül követi az egy, szent, katolikus és 
apostoli Egyház megvallása. Az ősi szimbólumok szövege a Szentlélek személyéhez 
és cselekvéséhez kapcsolja az Egyház létét és maradandó jegyeit. Az Egyház a 
Lélek erőterében születik meg, és ebben az erőtérben élve maradhat hű önnön 
lényegéhez és küldetéséhez.

Mára már szinte közhellyé vált az a gondolat, hogy a nyugati teológiai hagyomány 
a második évezredben – néhány nagy formátumú képviselőjétől eltekintve1 – szin-
te „megfeledkezett” a Szentlélek személyéről és üdvtörténeti cselekvéséről, de 
legalábbis erősen háttérbe szorította a pneumatikus szempontot. Ezen 
„krisztomonizmusnak” nevezett egyoldalú szemléletmód következtében a nyuga-
ti teológia sokáig nem fordított kellő figyelmet a Szentlélek és az Egyház kapcso-
latára sem. Jórészt az ortodox teológiai hagyomány kiegyensúlyozó hatásának, a 
patrisztikus forrásokhoz való visszatérésnek, a szentírási tanúságtétel teljesebb 
látószögű olvasásának és az ökumenikus párbeszédnek köszönhetően az utóbbi 
néhány évtizedben a katolikus egyháztanban is elkezdődött, és napjainkban is ki-
bontakozóban van az ekkleziológia pneumatológiai megújulása. Katolikus teológu-
sok közül Heribert Mühlen az elsők közé tartozik, akik az ekkleziológia 
pneumatológiai újragondolására vállalkoztak. Ezen fáradozásának nagyszabású kí-
sérlete és gyümölcse az Una mystica persona – Die Kirche als das Mysterium der 
heilsgeschichtlichen Identität des Heiligen Geistes in Christus und den Christen: 
Eine Person in vielen Personen című munkája.2 Jelen tanulmány célja a mühleni 

 1 Csak néhány név azon nyugati tradíciót képviselő katolikus teológusok közül, akiknek a műveiben 
a Szentlélekről szóló fejtegetések nem korlátozódtak a filioque kérdésére, hanem a Szentháromság-
tani értekezésen túl éreztették hatásukat a teremtésteológiában, a kegyelemtanban vagy éppen az 
ekkleziológiában: Bonaventura, Aquinói Tamás, Bellarmin Róbert, Möhler, Scheeben.
 2 Első megjelenés: München–Paderborn–Wien, 1966. Mi az 1968-ban napvilágot látott harmadik 
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pneumatikus egyháztan főbb gondolatainak bemutatása az idézett mű elemzésének 
segítségével.

Amint a címben szereplő „una mystica persona” kifejezés mutatja, Mühlen az 
ágostoni eredetű és a hagyományban középponti jelentőségre szert tett „totus 
Christus” – a Fő-Krisztus és a Test-Egyház egyetlen misztikus személyt alkotnak 
– egyházértelmezés továbbgondolását tűzi ki célul, mégpedig pneumatológiai szem-
pontból. E programjával csatlakozik a Divinum illud munus s főként a Mystici 
corporis pápai enciklikához, s egyben a II. vatikáni zsinat egyháztanának 
pneumatológiai szempontjait is igyekszik egy koherens teológiai értelmezés egé-
szébe ágyazni. A Lélek és az Egyház kapcsolatára reflektáló ekkleziológiájának 
előzetes horizontját a Der Heilige Geist als Person in der Trinität, bei der Inkarnation 
und im Gnadenbund – Ich – Du – Wir címmel néhány évvel korábban megjelent, 
a Szentlélek személyéről írt művében vázolta.3 A Lélekről és az Egyházról írt két 
munkája szorosan összetartozik, az utóbbi az előbbi szerves folytatása.

A német teológus ekkleziológiai könyvének pneumatológiai szempontját tudo-
mányos igényű kiegészítő korrektívumnak szánja a korábbi egyoldalú és túlzó misz-
ticizmusra hajlamos Krisztus-központú egyházfölfogáshoz. A krisztocentrizmust 
nem pneumatocentrizmussal kívánja felcserélni, hisz ez éppolyan egyoldalúsághoz 
vezetne, sokkal inkább egy Szentháromság horizontú egyháztant szándékozik ki-
dolgozni, mely egyenlő súllyal vet számot a Fiú és a Lélek küldetésével. A szerző 
a kereszténység alapmisztériumai közötti belső megfelelőségből, vagyis a Szent-
háromság, a megtestesülés és az Egyház/kegyelem titka közötti sokrétű kapcso-
latrendszer szövetéből indul ki. Ennek értelmében a Fiú üdvrendi küldetése, meg-
testesülése megfelel intratrinitárius örök születésének, a Szentlélek üdvtörténeti 
küldetése – mint Krisztus és az Egyház/keresztények felkenése – pedig a Szent-
háromság immanens életén belüli örök leheltségének. Mühlen alaptétele, hogy az 
Egyház, illetve a kegyelemben való részesedés titka közvetlenül a Szentlélek misz-
tériumához kapcsolódik, amennyiben nem más az Egyház Lélekkel való felkenése, 
mint a názáreti Jézus Lélekkel való felkenésének üdvtörténeti folytatása. A szerző 
ezzel a pneumatológiai tétellel kívánja kiküszöbölni és helyettesíteni azt a túlzó 
miszticizmusról árulkodó gondolatot, mely szerint az Egyház Krisztus megtestesü-
lésének a folytatódása lenne. Ez azonban nem jelenti a megtestesülés és az Egyház 
misztériuma közötti kapcsolatnak a tagadását. A kettő szétválaszthatatlan egységet 
alkot egymással, de olyat, melyben megmarad a különbözőségük. Az üdvtör téneti 
misztériumok közötti egység és különbség alapja magában a Szentháromságban 
gyökerezik, a személyek valós különbségében és lényegi egységében. Mühlen így 
fogalmaz: „Az »üdvtörténeti« Szentháromság csak akkor írható le elégségesen, ha 

kiadást használjuk, mely a II. vatikáni zsinat ekkleziológiáját is elemezve jelentős kiegészítéseket 
tartalmaz.
 3 Első kiadás: Münster, 1963.



42
és amennyiben megmutatható, hogy a megtestesülés és az Egyház ugyanabban a 
mértékben különböznek, mint maga a Fiú és az ő Szentlelke a Szentháromságon 
belüli elképzelhetetlenül nagy különbségük alapján, s ha ezzel egyeredetűen fel-
mutatjuk, hogy e két misztérium ugyanabban a mértékben elképzelhetetlenül 
intenzív egységet alkot, mint maguk az isteni személyek az egy isteni természetük 
egysége alapján.” (VII–VIII)4 A Lélek intratrinitárius és üdvrendi szerepe, tevé-
kenysége megfelel egymásnak. Amint a szentháromsági életben az a személyi sa-
játossága, hogy egységbe fűz össze két személyt, az Atyát és a Fiút, akiktől szár-
mazik, hasonlóképpen az üdvtörténetben is a személyek közötti egység munkáló-
ja, amennyiben egyesíti az Egyház tagjait Krisztussal és egymással, anélkül, hogy a 
közöttük lévő személyi különbséget feloldaná. A Léleknek ezt a személyi sajátos-
ságát s ennek intratrinitárius és üdvrendi vetületét Mühlen a következő formában 
fogalmazza meg: a Szentháromságban a Lélek egy személy két személyben – az 
Egyházban/az üdvtörténetben a Lélek egy személy sok személyben.5

1. AZ EKKLEZIOLÓGIAI ALAPFORMULA JELENTÉSE

Mühlen szerint a dogmatikai alapformulák jelentősége abban áll, hogy rövid, for-
mális kijelentésben képesek egy témára vonatkozóan a kinyilatkoztatás minden 
lényegesebb adatát összefoglalni és a közöttük lévő alapösszefüggést kimondani. 
A krisztológiában ilyen alapformula az „egy személy két természetben” vagy a 
trinitológiában az „egy természet három személyben” tétel. Ezek a formális kije-
lentések a kinyilatkoztatás alapján azt a keretet fogalmazzák meg, amelyen belül 
helyesen gondolkodhatunk Krisztus vagy a Szentháromság misztériumáról. E dog-
matikai alapformulák ugyanakkor nem szüntetik meg a misztériumot, épp ellen-
kezőleg, tömör formában megőrzik és felmutatják. Megőrzik a téves értelmezések-
kel szemben. Nos, szerzőnk szerint ugyanez a funkciója az általa javasolt ekkleziológiai 
alapformulának, az „egy személy sok személyben” tételnek. Ez a formális állítás 
azt mondja ki, hogy egy és ugyanaz a Szentlélek van Krisztusban és bennünk, a 
Főben és a tagokban, s éppen ez alkotja az Egyház misztériumát. Krisztus és mi, 
megkeresztelt emberek a Szentlélek küldése által kapcsolódunk össze és alkotunk 
egységet egymással. A Szentlélek bennünk lakozva és velünk összekapcsolódva 
munkálja egységünket, közösségünket Krisztussal, melynek révén megvalósul az 
Egyház. Mühlen azonban arra is felhívja a figyelmünket, hogy noha a Szentlélek 
az egység kötelékeként szám szerint egy és ugyanaz Krisztusban és bennünk, ez 
nem jelenti azt, hogy pontosan ugyanazon a módon lenne a Főben és a tagokban. 

 4 Heribert Mühlen: Una mystica persona – Die Kirche als das Mysterium der heilsgeschichtlichen 
Identität des Heiligen Geistes in Christus und den Christen: Eine Person in vielen Personen, Mün-
chen–Paderborn–Wien, 1968, VII–VIII.
 5 Uo. 20.
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Míg Krisztusban a Lélek és ajándékainak a teljessége megvan, és maga Krisztus a 
Szentlélek ajándékozásának a forrása számunkra, addig bennünk a Lélek ajándékai 
csak részlegesen és úgy vannak meg, hogy Krisztustól kapjuk.6

Mühlen ekkleziológiai alapformulája – „egy személy sok személyben” – szoro san 
kapcsolódik a Szentlélek intratrinitárius személyi jegyére vonatkozó „pneumatológiai” 
alapformulájához, az „egy személy két személyben” alaptételhez. A Der Heilige 
Geist als Person című művében szerzőnk az isteni személyek csak külön-külön 
rájuk jellemző személyi sajátosságait az interperszonális kapcsolatok alapján értel-
mezi, elsősorban Szentviktori Richárd megközelítését továbbgondolva és a filioque 
tételére maximálisan építkezve. Eszerint az Atya személyes valósága úgy fogható 
fel a szentháromsági életben, mint az eredet nélküli és eredeztető „Én”, a Fiú mint 
az eredeztetett és eredeztető „Te”, a Szentlélek pedig mint az Atya és a Fiú, az 
„Én” és a „Te” közös forrásból eredeztetett közösséget kifejező „Mi”. A Lélek az 
isteni életben nem más, mint a megszemélyesült közösség, a „Mi” személy szerint.7 
Mühlen ekkleziológiai művében is megismétli, hogy a Szentlélek egyszerre és 
ugyanazon a módon van az Atyában és a Fiúban, így az Atya és a Fiú közös „Mi”-
jének tekinthető, egy személy két személyben. Bármelyik isteni személyre igaz, 
hogy összekötő kapocs a másik kettő között, ám a Szentlélek másként köti össze 
az Atyát és a Fiút, mint ahogyan az Atya összeköti egymással a Fiút és a Szentlel-
ket, vagy a Fiú összeköti az Atyát és a Szentlelket. Míg az Atya viszonyulása más 
a Fiúhoz (generatio activa) és a Szentlélekhez (spiratio activa), s a Fiú viszonyu-
lása is más az Atyához (generatio passiva) és más a Szentlélekhez (spiratio activa), 
addig a Szentléleknek egyetlen, egy és ugyanazon viszonyulása van az Atyához és 
a Fiúhoz is (spiratio passiva). Ezért nevezhető ő sajátos és csak rá jellemzően 
„communis nexus amborum”-nak vagy Mühlen formulájával „egy személynek két 
személyben”.8 A Léleknek ez az intratrinitárius személyi sajátossága valósul meg 
az üdvtörténetben is, amikor az embereket egyesíti Krisztussal, egyazon személy-
ként lakozva benne és bennünk, mint „egy személy sok személyben”, melynek 
révén létrejön az Egyház kegyelmi közössége, közösség a Szentlélekben Krisztussal 
és egymással.

Mühlen ekkleziológiai formulájának a célja az Egyház misztériumát megőrizni 
és felmutatni a félreértelmezésekkel szemben. A német teológus ugyanazokat az 
egyháztani egyoldalúságokat és tévedéseket észleli, mint a Mystici corporis encik-
lika. Egyfelől az ekkleziológiai naturalizmust, mely vagy csak emberi szervezetet 
lát az Egyházban, amelyet csupán közös morális célkitűzések, elvek és külsődleges 

 6 Uo. 17 k.
 7 Heribert Mühlen: Der Heilige Geist als Person in der Trinität, bei der Inkarnation und im Gna-
denbund – Ich – Du – Wir, Münster, 1963, 156 k. Mühlen szerint azonban ez a személyi jegyeket az 
eredések alapján értelmező megközelítés nem zárja ki azt, hogy a relációk alapján az isteni személyek 
mindegyike „Én” és „Te” is legyen a másik személyekkel való kapcsolatban.
 8 Uő: Una mystica persona, 196 k.
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tekintély tartanak össze (a felvilágosodás racionalizmusa és deizmusa), vagy elfo-
gadja ugyan, hogy az Egyházat történetileg Krisztus alapította hierarchikus felépí-
tettségében és vezetői felhatalmazással, ám nem kellően számol a föltámadt Krisz-
tusnak és az ő Lelkének a folyamatos, kegyelmi működésével az Egyházban (az 
Egyház csak intézmény). Szerzőnk szerint az effajta szemlélet a Bellarmin Szent 
Róbert-féle definíció félreértésén alapul. A jezsuita teológus a láthatatlan egyház 
(Wicklif, Huss) koncepciójával szemben az Egyházhoz való hozzátartozás látható, 
intézményes minimumát fogalmazta meg a három kötelékről (vinculum symbolicum, 
liturgicum, hierarchicum) szólva, de korántsem vélte úgy, hogy ebben kimerülne 
az Egyház léte, hanem kifejezetten beszélt a „lelki” kötelékekről is, a Szentlélek 
ajándékairól, a hit, remény és szeretet életéről.9 Szerzőnk szerint a másik téves 
véglet az ekkleziológiai miszticizmus, mely az Egyházat azonosítja Krisztussal, a 
megtestesülés folytatásáról beszél az Egyházban, s ezzel azt feltételezi vagy csak 
sugallja, hogy a keresztények, illetve az Egyház egésze mintegy hüposztatikus vagy 
fizikai/természeti egységbe kerül Krisztussal. Mühlen szerint ez a téves nézet J. 
A. Möhler Symbolik című művének egyik szakaszára megy vissza, ahol a tübingeni 
teológus az Egyházra használja azt a kifejezést, hogy az Isten Fiának „tartós meg-
testesülése”.10 Mühlen a szövegkörnyezet és ugyanazon mű más szakaszai alapján 
kimutatja, hogy Möhler nem szó szerint értette ezt a kifejezést, hanem arra való 
utalásként, hogy az Egyház láthatóságának az alapja a megtestesülés, melynek 
folytán az isteni és az emberi elemek keveredés és elszakítás nélkül kapcsolódnak 
össze az Egyházban. Nem az Ige megtestesülése folytatódik tehát az Egyházban, 
mint unio hypostatica, hanem Krisztus üdvözítő műve az, mely mintegy megtes-
tesül érzékelhető, látható struktúrákon keresztül az Egyházban, és így maga Krisz-
tus él benne a Szentlélekkel együtt munkálkodva. Mühlen ekkleziológiai formu-
lája azt kívánja megfogalmazni, hogy Krisztus és az Egyház egysége sem nem ter-
mészeti/fizikai vagy hüposztatikus, sem nem pusztán morális, hanem a Szentlélek 

 9 De conciliis, III, 2. Idézve: H. Mühlen: Una mystica persona, 3.
10 „A földi Egyházon a katolikusok minden hívőnek a Krisztus által alapított, látható közösségét értik, 
melyben Krisztus földi élete idején az emberiséget a bűntől megszabadító és megszentelő tevékeny-
sége folytatódik az ő Lelke vezetésével a világ végéig, az általa rendelt, megszakítatlanul megmaradt 
apostoliság közvetítésével… Így aztán a látható Egyház az emberek között emberi formában folyto-
nosan megjelenő, állandóan megújuló, örökké megfiatalodó Isten fia, az ő tartós megtestesülése, úgy, 
ahogy a Szentírás a hívőket is Krisztus testének nevezi.” J. A. Möhler: Symbolik, 36§. Idézve: H. 
Mühlen: Una mystica persona, 8. „Ahogyan Krisztusban isteni és emberi jól megkülönböztethető, de 
mégis a kettő egységgé is kapcsolódik, így szintén osztatlan egységben folytatódik az Egyházban. Az 
Egyház az ő állandó megjelenése, isteni és emberi egyszerre, a kettő egysége. Krisztus az, aki földi és 
emberi alakban rejtve működik benne; ezért az Egyháznak isteni és emberi oldala van elválasztatlanul, 
úgy, hogy az isteni az emberitől s ez attól elszakíthatatlan.” (Uo.) A második idézetből jól látszik, 
hogy Möhler analóg értelemben fogja fel a „megtestesülést”, és ezzel az Egyházban lévő isteni és 
emberi elemek elszakíthatatlanságát kívánja hangsúlyozni.
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által létrehozott és éltetett kegyelmi, misztikus egység. Csak ebben az értelemben 
helyes a hagyományból eredő „una mystica persona” megnevezést használni erre 
az egységre.

2. A MEGTESTESÜLÉS ÉS AZ EGYHÁZ MISZTÉRIUMA 
KÖZÖTTI KAPCSOLAT

A két misztérium az üdvrendben valósul meg, Mühlen értelmezése szerint az első 
a Fiú, a második a Szentlélek üdvtörténeti küldetéséhez kapcsolódik közvetlenül. 
Ahogy a két küldetés különbözik, úgy a megtestesülés és az Egyház is; amint a 
kettő elválaszthatatlan egységet alkot, úgy az inkarnáció és az ecclesia is. Mind-
kettő kapcsolat esetében a különbség és az egység végső soron a Szentháromság 
belső életében, a Fiú és a Lélek örök eredésében alapozódik meg.

A Fiú és a Lélek küldésének különbsége több szempontból is nyilvánvaló. A két 
küldés sorrendje felcserélhetetlen: az Atya küldi a Fiút, az Atya csak küldő; az Atya 
és a Fiú küldik a Lelket, a Fiú küldött és küldő is; a Lélek az Atya és a Fiú által 
küldött, a Lélek csak küldött. A Fiú és a Lélek küldése, Mühlen szerint, nemcsak 
ontológiailag, hanem időben is meghatározott rendet követ: a Fiú eljövetele időben 
megelőzi a Lélekét, a Szentlélek csak a Fiú megdicsőülése után jön el az Egyházba. 
Hasonlóképpen az isteni életben való részesedésünk rendje is meghatározott, ameny-
nyiben a Szentlélekben, a Fiú által léphetünk közösségre az Atyával. Itt a sorrend 
azonban nem időbeli, hanem ontológiai: a Szentlélek egyesít Krisztussal, Krisztus 
közvetít az Atyához. A küldések üdvtörténeti rendje leképezi az eredések 
intratrinitárius rendjét: a Szentlélek örök származása logikailag, ontológiailag elő-
feltételezi a Fiú örök születését. A két üdvtörténeti küldetés célja és hatása is 
különbözik egymástól. A Fiú eljövetele a megtestesülés, melynek során a Fiú/Logosz 
isteni hüposztászisza egy emberi természetet hüposztatizál, az emberséget felveszi 
önnön kapcsolatába az Atyával. Az inkarnáció eseményében egyszeri és hüposztatikus 
(személyi) egység valósul meg Krisztus isteni és emberi természete között, melynek 
köszönhetően Krisztus embersége szerint sem fogadott, hanem természetes Fia az 
Atyának. A Szentlélek küldésének célja a mi kegyelmi, fogadott fiúságunk megva-
lósítása az Egyházban, mely sokszori és folyamatosan történő esemény. A Szentlé-
lek által munkált egység Krisztus és közöttünk, valamint a keresztények között 
nem természetek hüposztatikus egysége, hanem személyek közötti kegyelmi egy-
ség. Ez annak révén valósul meg, hogy ugyanaz a Lélek van a Főben, mint a tagok-
ban, ha nem is pontosan azonos módon. A Krisztus és az Egyház között a Lélekben 
létrejövő kegyelmi egységet világítja meg a Fő és a Test, illetve a vőlegény–meny-
asszony kapcsolatának metaforájával Szent Pál apostol (vö. Ef 1,22–23; Ef 5). Noha 
a keresztények teremtett személyekként különböznek Krisztustól, Krisztus Lelke 
által „Krisztusban” vannak, és Krisztus őbennük.
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3. AZ EGYHÁZ MINT JÉZUS SZENTLÉLEKKEL VALÓ 
FÖLKENÉSÉNEK ÜDVTÖRTÉNETI FOLYTATÁSA

A Mühlen által javasolt ekkleziológiai formula, „egy személy sok személyben”, 
ahogy láttuk, azt a célt szolgálja, hogy Krisztus és az Egyház kapcsolatát a Szent-
lélek küldetésének a figyelembevételével, a téves naturalizmus és miszticizmus 
kiküszöbölésével helyesen lehessen elgondolni. Krisztus, az Egyház és a Szentlélek 
kapcsolatrendszerének megközelítéséhez szerzőnk a „felkenés” bibliai kifejezését 
tartja alkalmasnak. Ennek segítségével kíván konkrétebb tartalmat adni az „egy 
személy sok személyben” formális alaptételnek. Az így körvonalazódó perspektí-
vában a következőképpen pontosítja ekkleziológiai formuláját: az Egyház Jézus 
Szentlélekkel való fölkenésének üdvtörténeti folytatása. Ezt a tételt tartja megfe-
lelőnek arra, hogy felváltsa a téves miszticizmust tartalmazó formulát, mely szerint 
az Egyház Krisztus megtestesülésének a folytatása lenne. Mühlen alapvető szán-
déka a megtestesülés és az Egyház misztériumának határozott megkülönböztetése, 
ám úgy, hogy az Egyház titka ne szakadjon ki Krisztus misztériumából. Míg a 
„megtestesülés folytatása” gondolatot elutasítja, elfogadhatónak tartja a megfo-
galmazást, mely szerint az Egyház a „továbbélő Krisztus”, ha a „Krisztus” szót az 
eredeti értelmében, azaz a (Szentlélekkel) „felkent” jelentésében értelmezzük. 
Mühlen elismeri, hogy a Szentírás sehol sem nevezi szó szerint „felkenteknek” 
() a keresztényeket, ám arról beszél, hogy Isten felkeni őket Krisztusban 
(2Kor 1,21), és hogy hatékony bennük a kenet (: 1Jn 2,20.27). Az egyház-
atyák aztán e szentírási helyek alapján magukat a keresztényeket is „felkenteknek” 
() nevezték.11 Mivel a „felkenés” és a „kenet” egyaránt utal Krisztusra, a 
Fölkentre és a Szentlélekre, akivel Isten Krisztust fölkente (ApCsel 10,38), alkal-
mas terminusnak mutatkozik Mühlen szemében arra, hogy segítségével kifejtse 
Krisztus, az Egyház és a Szentlélek kapcsolatát. Ennek során először Krisztus és a 
Szentlélek kapcsolatának, vagyis Jézus Szentlélekkel való fölkenésének a tartalmát 
vizsgálja meg, majd második lépésben foglalkozik a keresztények Szentlélekkel 
való fölkenésének témájával, ami már az Egyház misztériumát világítja meg. Amint 
látni fogjuk, a német teológus szerint a „két fölkenés” között folytonosság és ana-
lógia van, Krisztus fölkenése alapja, eredete és bizonyos értelemben mintája is a 
keresztényekének.

11 H. Mühlen: Una mystica persona, 217.



47
3.1 Jézus fölkenése Szentlélekkel

A názáreti Jézus Szentlélekkel és hatalommal való fölkenéséről az Újszövetség 
csak néhány helyen beszél, mégpedig Jézus megkeresztelkedésével (ApCsel 10,37 
k.) és messiási hivatalával kapcsolatban (Lk 4,18), valamint a fölkentsége tényére 
általánosságban utalva (ApCsel 4,27; Zsid 1,9). Mühlen a Lélek Jézussal kapcso-
latos küldetésének egészét ezzel a szóval jelöli, ugyanakkor különböző mozzana-
tokat állapít meg a Szentlélek küldetésén, illetve Jézusnak a Lélekkel való felke-
nésén belül: így például a Lélek szerepe Jézus emberségének megszentelésében, 
Jézus messiási küldetésének támogatásában, keresztáldozatában és feltámasztásá-
ban. Mühlen számára az igazán döntő az, hogy az Ige megtestesülése, vagyis az 
emberi természet felvétele és hüposztatizálása a Fiú részéről nem azonos az Ige 
által felvett és önmagával személyileg egyesített emberség Lélekkel való felkené-
sével. Az inkarnáció és a felkenés egymástól valóságosan különböző misztériumok. 
Szerzőnk amikor ezt hangsúlyozza, akkor tudatosan eltér a hagyományos értelme-
zés azon vonulatától, mely a kettő közé gyakorlatilag egyenlőségjelet tett azzal az 
értelmezéssel, mely szerint Jézus fogantatásának pillanatában az Ige saját istensé-
gével kente fel a felvett emberi természetet. Ebben az interpretációban az embe-
ri természet Lélekkel való felkenése nem más, mint egyesítése az isteni termé-
szettel. Mühlen ezzel szemben nyomatékosan aláhúzza, hogy az unio hypostatica 
és a Lélekkel való felkenés két egymástól különböző misztérium: Jézus emberi 
természetének felkenése nem az isteni természettel, hanem a Lélekkel történik. 
Ezzel összefüggésben szerzőnk egy másik ponton is módosít a hagyományos felfo-
gáson. Míg a tradicionális megközelítés szinte kizárólag az unio hypostatica felől 
alapozta meg az ember Jézus szentségét – az Isten-Igével való személyi egység 
miatt Jézus embersége lényegileg szent –, addig Mühlen értelmezése szerint az 
ember Jézus szentsége a Lélekkel való felkentségének is következménye. E hang-
súlyváltoztatások mellett ugyanakkor megfigyelhetjük, hogy szerzőnk több szem-
pontból is ragaszkodik ahhoz a hagyományos értelmezéshez, mely az ariánus-
adopcionista nézetekkel szemben Jézus személyének isteni természetét emeli ki 
a Jézus megkeresztelkedéséről és feltámasztásáról szóló szentírási szakaszok 
interpretá ciójában.12 Eszerint Jézus emberi természete, nem pedig isteni személye 
nyeri el a Lélekkel való felkenést, mégpedig azért, hogy emberségén keresztül 
közölni tudja nekünk a Szentlelket ajándékaival együtt a mi üdvösségünkre. Az 
emberi természet felkenése időben már a megtestesülés pillanatában megtörténik, 
hisz Jézus kezdettől birtokosa a Lélek adományai teljességének (vö. Lk 2,42.52), 
az emberré levéstől fogva Messiás, Fölkent. Megtestesülés és felkenés egymástól 
tehát ontológiailag különböző aktus – ez utóbbi feltételezi az előbbit, hisz Jézus 
emberi természete csak az Igével való személyi egység következtében létezik, és 

12 Vö. Luis F. Ladaria: La Trinità mistero di comunione, Milano, 2004, 233–248.
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részesülhet a felkenésben –, de időben egybeesik egymással. Mühlen szerint tehát 
Jézus nem a megkeresztelkedésekor lesz Messiás, hanem ekkor hirdettetik ki 
nyilvánosan Messiás mivolta. A megkeresztelkedése kapcsán említett felkenése a 
Pneumával szintén annyit jelent, hogy az ember Jézus Lélekkel való felkentségének 
már az inkarnáció pillanatában végbement ténye ekkor nyilvánul ki.13 A szentírási 
tanúságtétel Jézus föltámasztását és megdicsőítését is felkenésként értelmezi, 
valamint a Szentlélek elnyeréseként és kiárasztásaként mutatja be. Ilyen értelem-
ben mondja Péter pünkösdi beszédében, hogy Isten Jézust föltámasztásával „Krisz-
tussá”, Fölkentté tette (ApCsel 2,36), és a föltámadott Jézus elnyerte az Atyától 
a megígért Szentlelket, akit kiárasztott (ApCsel 2,33). A megkeresztelkedéshez 
hasonlóan itt sem arról van szó, hogy Jézus csak a föltámadás és megdicsőülés 
révén vált volna Messiássá és a Lélek birtokosává. A péteri kijelentést Mühlen 
szerint úgy kell értenünk, hogy Jézus a megdicsőülése által jut abba a helyzetbe, 
hogy kezdettől birtokolt messiási hivatalát immár felmagasztalt Úrként, és nem a 
szolga állapotában, hanem teljes mértékben gyakorolja, és a Lelket Egyházának 
közölje. Megdicsőülése révén nyilvánul ki teljes egészében az, ami már mindig is 
volt: a Szentlélekkel Fölkent, aki adni tudja a Lelket övéinek.14 Szerzőnk abban a 
tekintetben is az antiadopcionista meghatározottságú hagyományt követi, hogy az 
ember Jézus Lélekkel felkenésének alanya szerinte is az Atya és a Fiú együtt. Noha 
ez az értelmezés túlmegy a szentírási kijelentésen, ahol kifejezetten azt olvassuk, 
hogy Isten kente fel a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal – itt az Isten szó 
az Atyát jelöli –, Mühlen dogmatikai szempontból szükségesnek és jogosnak tartja 
ezt az állítást a hittitkok összefüggése alapján. A Fiú az Atyával együtt örök eredete 
a Léleknek, így Jézus emberi természetét a megtestesült Fiú az Atyával együtt keni 
fel Lélekkel.15

Végül ekkleziológiai következményeit tekintve is fontos gondolat Mühlennél az, 
hogy Jézus Lélekkel való fölkenésének két szempontját különbözteti meg. A föl-
kenésnek azt a mozzanatát, mely magát Jézust tulajdon emberlétében érinti, s azt, 
melyet másokra való tekintettel nyer el. Az ApCsel 10,38 és a Lk 4,18 szövege 
alapján világos, hogy Jézus fölkenése mindenekelőtt messiási hivatalával és külde-
tésével függ össze. Tehát másokért, végső soron az Egyházért történik, ahogy az 
Ószövetségben a prófétai felkenés is Isten népének felépítését szolgálta. Ugyan-
akkor Jézusnak a Lélek által művelt feltámasztása (Róm 8,11) mindenekelőtt 
magát az ember Jézust érinti, emberlétének mélyén, s ekképpen úgy tekinthető, 
mint számára adott kegyelem. A Pneuma hatékonyságának ez a formája Jézus 
emberségében világosan megkülönböztethető a Lélekkel való prófétai felkenésétől, 
amely kizárólag másokért történik. A föltá madás az ember Jézus számára nem 

13 H. Mühlen: Una mystica persona, 216.
14 Uo. 220.
15 H. Mühlen: Der Heilige Geist als Person in der Trinität, bei der Inkarnation und im Gnadenbund 
– Ich – Du – Wir, 206.
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lényegtelen, mellékes körülmény az unio hypostaticához képest, hanem a Lélek 
által munkált szentségének a végső és testi mivoltában is megmutatkozó hatása. 
Mühlen számára fontos szentírási szöveg ezzel kapcsolatban Róm 1,4, mely Jézus 
halálból való föltámasztását a szentség Lelkének erejével hozza összefüggésbe. A 
Szentlélek ajándékozza az ember Jézusnak a szentséget, mely forrása és eredete a 
bennünket szentté tevő kegyelemnek. Ha az Egyház Jézus Szentlélekkel való fel-
kenésének üdvtörténeti folytatódása, akkor a jézusi fölkentség mindkét szempont-
jának meg kell lennie benne: a Szentlélek által művelt hivatali és a személyesen 
szentté tevő kegyelemnek.16

3.2 A keresztények felkenése

Mühlen két szentírási szakaszt elemez a témára vonatkozóan. Az elsőt Pál apos-
tolnak a korintusiakhoz írt második leveléből veszi: „Isten az, aki minket veletek 
együtt megerősít () és fölken () Krisztusban, pecsétjével megjelölt 
minket (), és foglalóul a szívünkbe adta () a Lelket.” (2Kor 
1,21–22) A kulcsszavak, a szövegkörnyezet, más páli helyek (1Kor 1,6–8; Kol 2,6) 
és bibliai szövegek (Zsid 3,14; 6,4; ApCsel 10,44–48) elemzése után szerzőnk a 
következő olvasatát adja a szövegnek. Pál apostol leveleiben ez az egyetlen hely, 
ahol a „felkenni” () igével találkozunk, ezért a vele összetartozó  
felől érdemes föltárni a jelentését. Az aorisztosz alakban álló  egy múltbe-
li egyszeri eseményre utal, míg a jelen idejű  jelzi, hogy Isten folyamatosan 
újra és újra abban erősíti meg a keresztényeket, ami a felkenésükkor történt. Ha 
az egyéb páli és bibliai helyek alapján mondható, hogy a megerősítés a hitre vo-
natkozik, akkor a felkenés a kezdeti hitre utal. A fölkent Jézusról szóló igehirdetés 
hívő elfogadása révén kente fel a korintusi keresztényeket Isten, a Krisztusról 
szóló igehirdetés által részesednek Krisztusból (Zsid 3,14), mely egyben részese-
dés abban a Szentlélekben is, aki lehetővé teszi a hit általi megvilágosodást (Zsid 
6,4). „Amennyiben a páli gondolatvilágban a Szentlélek mindig »Krisztus lelke«, 
a Szentlélekben való részesedést egyben a Krisztusban való részesedésként kell 
érteni, és megfordítva: a hit részesedés Jézusnak a Szentlélekkel való felkenésében. 
Amennyiben a hit szükségszerűen megelőzi a keresztséget (Mk 16,16), a keresz-
tények így értett felkenése nem jelentheti a tanúságtételre való megerősítésüket 
is. (…) Eszerint a hit általi felkenés (a Krisztusról szóló üzenet hívő elfogadásaként 
egy egyszeri visszavonhatatlan aktusban) mindenekelőtt a keresztények saját üd-
vösségére vonatkozik.”17 Jóllehet Jézusnál nem beszélhetünk a hit általi felkenés-
ről, de a Lélek felkenése általi szentségéről igen, mely magát az ember Jézust 

16 H. Mühlen: Una mystica persona, 223.
17 Uo. 229.
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érintette, s mely a feltámadásban nyilvánult ki teljesen. A keresztények hit általi 
felkenése, mely a keresztségben pecsételődik meg, részesedés Krisztusban és az ő 
Lélek által munkált szentségében. A hit felkenése által megvalósuló részesedés 
Krisztusban, a „Krisztus részeseinek” lenni (Zsid 3,14), mely magában foglalja a 
„Szentlélek részeseinek” lenni (Zsid 6,4) igazságát is, Mühlen megfogalmazása 
szerint a legrövidebb formulája annak az értelmezésnek, mely szerint az Egyház 
Jézus fölkenésének a folytatódása.

Szerzőnk számára egyháztanának bibliai megalapozásához a másik kulcsfontos-
ságú hely az első János-levél következő mondatai: „Ti azonban birtokoljátok a 
kenetet () a Szent által, és mindent tudtok.” (1Jn 2,20) „Ti azonban legye-
tek rajta, hogy a kenet (), amelyet tőle nyertetek, megmaradjon ben-
netek. Nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. Ahogy az ő kenete (
) megtanít benneteket mindenre, úgy ez is igaz, és nem hazugság.” 
(1Jn 2,27) A krizma-kenet mindhárom helyen úgy szerepel, mint közvetítője a 
kinyilatkoztatás ismeretének. Az exegéták többsége szerint magát a Szentlelket 
jelenti, aki megadja az igazság tudását, és mindenre megtanítja a keresztényeket, 
ahogyan Jézus az utolsó vacsorán a Paraklétoszról hirdette (Jn 14,17; 15,26; 16,13). 
1Jn 2,27 szerint a hívők a kenetet Krisztustól már megkapták. Az ige aorisztosz 
alakja egy múltbeli, meghatározott időpontban végbement, egyszeri eseményt 
jelöl. A 2,24-ben olvasható – „Amit kezdettől fogva hallottatok, maradjon meg 
ben netek” – mondattal való nyilvánvaló összefüggés miatt a kenet elnyerése min-
den bizonnyal az apostoli prédikáció hitbeli elfogadására vonatkozhat, melyet a 
Lélek munkál a megtérőkben. Pálhoz hasonlóan tehát János szerint is a keresztények 
felkenése az evangélium hitbeli elfogadása révén valósul meg. Noha János nem 
beszél kifejezetten a hívők Szentlélekkel való felkenéséről, ám 1Jn 2,7 és Jn 14,26 
szoros kapcsolata alapján mondható, hogy a kenet elfogadása a hívők által Isten 
felől nézve a Paraklétosz elküldése Jézus nevében, s ezt az elküldést felkenésként 
lehet értelmezni.

3.3 A Szentlélek története Jézusban és az Egyházban

Jézus Lélekkel való fölkenésének eseményén belül az a tény, hogy különböző moz-
zanatokat lehet megkülönböztetni, Mühlen értelmezésében arra utal, hogy magá-
nak a Szentléleknek bizonyos értelemben története van Jézusban. Nagy Szent 
Baszileiosz kifejezését magyarázva, mely szerint a Szentlélek az Úr tes tében jelen 
volt, „kenetté lett” (), és elválaszthatatlanul () jelen-
valóként megmaradt benne,18 szerzőnk párhuzamba állíthatónak tartja egymással 

18 Nagy Szent Baszileiosz: A Szentlélekről, 16,39, in: Ókeresztény írók, 6, SZIT, Budapest, 1983, 
116.
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az Ige megtestesülését és a Lélek kiáradását Jézus emberségére. A megtestesülés-
kor az önmagában változhatatlan Ige, anélkül, hogy istenségét elveszítette volna, 
testté lett (, Jn 1,14), azzá, ami korábban nem volt. Szent Tamás 
szerint a küldések az intratrinitárius örök eredések meghosszabbításai valamilyen 
időbeli hatás hozzáadódásával.19 A Fiú küldetése során az Atyából forrásozó örök 
eredéséhez hozzákapcsolódik egy időbeli hatás, a megtes tesülésben felvett egyedi 
emberi természet. Az Ige anélkül, hogy keveredne, belebocsátkozik emberi ter-
mészetébe, valamivé lesz, ami korábban nem volt, és ebben a történelmiséggel 
rendelkező emberi természetben bizonyos értelemben neki is elválaszthatatlanul 
emberi történelme lesz. Az Ige nemcsak idő fölötti „terminus” Jézus emberi ter-
mészete számára, hanem valóságos értelemben belebocsátkozott ennek az egyedi 
természetnek a történelmiségébe. Nos, Mühlen a Baszileiosz által használt „ke-
netté lett” kifejezés, a küldetésre vonatkozó Szent Tamás-i alapelv és a Mystici 
Corporis enciklika tanítása alapján, mely szerint a láthatatlan-teremtetlen és a 
látható-teremtett kapcsolatát illetően Krisztus őskép az Egyház számára, teológi-
ailag indokoltnak látja annak a tételnek a kimondását, hogy Jézus fölkenésekor a 
Szentlélek kenetté lett, így az ember Jézusban s aztán az Egyházban neki magának 
is történelme van. A kifejezés: „kenetté lett” természetesen nem azt jelenti, hogy 
a Lélek megszűnt volna teremtetlen kegyelemnek vagy isteni természettel rendel-
kező személynek lenni, hanem azt, hogy a megtestesülés pillanatától kezdve elvá-
laszthatatlanul az emberré lett Fiú Lelkeként tevékenykedik az üdvtörténetben, 
nem pedig egyszerűen Istennek Krisztustól akárcsak gondolatilag is elválasztható 
Lelkeként. A Lélek kenetté lett Jézus számára, azaz maradandóan, örökre elvá-
laszthatatlanul jelen van Jézus emberségében és messiási küldetésében, mely em-
berség és messiási küldetés történelmiséggel rendelkezik (Lk 2,52), következés-
képpen a vele elválaszthatatlanul egy Léleknek is történelme lesz az ember Jézus-
ban. A Lélek nem úgy tevékenykedik a názáreti Jézus üdvözítő működésének már 
földi időtartama alatt sem, hogy újból és újból megragadná és cselekvésre indítaná 
Jézust, mintegy az idő fölötti létből alkalmanként betörve az idő tartományába, 
majd ismét visszavonulva onnan, hanem maradandóan jelen van Jézusban a meg-
testesülésben megtörtént felkenéstől fogva. Ekképpen Jézus történetében magá-
nak a Léleknek is titokzatos módon története van. A Fiú számára a megtestesü-
léskor új létmód kezdődik a felvett emberségben. Hasonlóképpen a Lélek külde-
tése, az ember Jézus felkenése és Krisztusban való jelenléte új létezési mód 
kezdetét jelenti a Lélek számára. Ugyanakkor minden hasonlóság és párhuzam 
mellett Mühlen természetesen számot vet a Fiú és a Lélek küldetésének, a törté-
nelemben valamivé levésének, új létezési módjának a döntő különbségével is. Míg 
a Fiú küldetése egy egyedi emberi természettel való hüposztatikus egységre lépés 

19 „Missio includit processionem aeternam, et aliquid addit, scilicet temporalem effectum”. STh I, 
43,2 ad 3.
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s ennek az emberi természetnek a hüposztatizálása, addig a Lélek a már hüposztatizált 
emberi természetet, az ember Jézust keni fel szentségi kegyelemmel és messiási 
feladattal.20

Az újszövetségi tanúságtétel alapján Mühlen a Szentlélek küldetésének, „törté-
netének” két fő szakaszát különbözteti meg. Az első a Fiú megtestesülésétől a 
megdicsőüléséig tart. Ez az ember Jézus Lélekkel való felkenésével indul a meg-
testesülés pillanatában, amikor a Lélek kenetté, a szentség és a messiási hivatal 
kegyelmévé lett Jézus számára. Ennek alapján a Lélek mint Krisztus Lelke mara-
dandóan jelen van Jézusban, és Jézus emberi természetében magának a Léleknek 
titokzatos módon története van. Jézus a Lélekkel felkent, akiben a Lélek mint 
templomban folyamatosan jelen van, Jézus messiási tetteit kíséri, és végül Jézus 
a kereszten saját vére árán kiérdemli számunkra. A Léleknek ez a története új 
szakaszba érkezik Jézus megdicsőülésével. Csak Jézusnak az Atyához való vissza-
térése teszi lehetővé a Lélek elküldését az Egyházba (Jn 16,7; 7,39). Jézus meg-
dicsőülését követően a Szentlélek új módon cselekszik a történelemben, a meg-
dicsőült Krisztus által küldött Paraklétoszként, az igazságra elvezetőként, a hit 
erejeként (Jn 7,37 k), a felmagasztalt Úr éltető erejeként (1Kor 15,45). Amint 
Krisztus halála és feltámadása által az Egyház fejévé lett, úgy Krisztus Lelke is 
valamivé vált, ami korábban nem volt: az Egyháznak adott ajándékká (Jn 19,30; 
20,22). A megtestesült Fiúnak és a Léleknek is története van tehát; a Fiúnak a 
vele személyi egységbe felvett emberi természetében, a kenetté lett Léleknek, 
vagyis Krisztus Lelkének az ember Jézusban és az Egyházban.

A Lélek kenetté válását az ember Jézus számára, vagyis maradandó, tőle elvá-
laszthatatlan jelenlétét, új „történelmi” létezésmódját Jézus emberi természetében 
és az Egyházban Mühlen a katolikus teológiában a Summa Halensis szóhasználata 
óta elfogadottá, majd bevetté vált „teremtett kegyelem” kifejezéssel is jelöli. Eb-
ben a látószögben a fentebb idézett tamási alapelvet így fordítja le a Szentlélek 
küldetésére vonatkozóan: „A Fiú küldetése során az Atyából forrásozó örök ere-
detéhez »hozzáadódó« időbeli hatás egy egyedi emberi természet. Ezzel szemben 
a Szentlélek örök eredéséhez küldetése során a teremtett kegyelem »kapcsolódik 
hozzá«, vagyis a Szentlélek hasonló konkrét értelemben jelenik meg üdvtörténe-
tileg a »teremtett kegyelemben«, mint a Fiú az ő emberi természetében.”21 Szerzőnk 
hangsúlyozza, hogy e teremtett kegyelem nem valami teremtett dolog, amelynek 
Istentől elszakítva önmagában lenne történelme. A teremtett kegyelem mindig a 
Szentlélek mint teremtetlen kegyelem önközlésének a hatása, a Lélek és a terem-
tett kegyelem keveredés nélküli és szétszakíthatatlan egységet alkot.22 

20 H. Mühlen: Una mystica persona, 255.
21 Uo. 245.
22 Mühlen tisztában van a „teremtett kegyelem” kifejezés problematikus voltával. Már a Der Heilige 
Geist als Person című munkájában hosszú oldalakat szán a fogalom tartalmának tisztázására. Itt töb-
bek között ezt olvassuk: „A Szentírás kijelentései szerint a Szentlélek a szívünkbe küldetik (Gal 4,6), 
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Ahogy Jézus és a Lélek, úgy az Egyház és a Lélek kapcsolatára is érvényes ez a 

fajta keveredés nélküli, ám szétválaszthatatlan egység a teremtetlen kegyelem és 
a teremtett kegyelem viszonyában. Az Egyház egységének teremtetlen princípiu-
maként a Szentléleknek történelme van ebben az Egyházban, ahogy magában az 
ember Jézusban is. A teremtett kegyelem a Szentlélek önközlésének a közvetlen 
hatása a keresztényekben, oly módon, hogy ez az önközlés tartósan és állandóan 
ezzel a hatással rendelkezik. A Szentléleknek a teremtett kegyelemben története 
van, amennyiben a Lélek ezzel a kegyelemmel és annak történelmével elválaszt-
hatatlanul összekapcsolódik. A Szentlélek a történelembe Krisztus Lelkeként lépett 
be, kegyelemmé „lett”, Krisztus kegyelmévé, melyben Krisztus Testének tagjaiként 
a keresztények részesednek. A Szentlélek küldetésének az időbeli hatása és célja 
a személyes emberi természetnek adott teremtett kegyelem, amelynek a kegye-
lemben részesített személy életében története van, mert maga a kegyelmet nyert 
ember történelmi lény. Ez a megszentelő kegyelem története s benne az emberi 
szívben lakozó Szentléleknek a története. Ugyanakkor a teremtett kegyelemnek 
mint a mások javát szolgáló és Krisztus küldetésében részesítő hivatali kegyelem-
nek is van története az Egyházban, nevezetesen az apostoli folytonosság (successio 
apostolica) révén.23 „A Szentléleknek nemcsak a földi Jézusban, mégpedig a fel-
kenéssel neki juttatott messiási hivatalban van története, hanem »földi« története 
van aztán a Jézus fölkenésének az Egyházban megvalósuló folytatásban is, akkor 
is, ha Jézus már visszatért az Atyához: ő (a Szentlélek) kezeskedik Jézus megváltói 
műve történelmi folytatásáért.”24

az emberi személy legbelsejébe. E küldetés hatásai a különböző lelki adományok, melyekben a Lélek 
mindenkit úgy részeltet, ahogy neki tetszik (1Kor 12,11), valójában mindaz, ami a keresztény álla-
pothoz tartozik (megigazulás, istengyermekség stb.). A Bibliát követően a teológia a Szentléleknek 
ezeket a hatásait a gratia creata néven foglalja össze. Ebben az értelemben mindenekelőtt azt mond-
hatjuk, hogy a Szentlélek küldetésének a terminus ad quemje a teremtett személy, amennyiben 
»teremtett« kegyelmek közöltetnek vele, mégpedig éppen a Szentlélek küldetésének hatásaiként.” 
(Uo. 202) Teológiatörténetileg kimutatható, hogy a teremtett kegyelemről szóló elmélet megszüle-
tését Petrus Lombardus caritasértelmezése váltotta ki. Amint Tamás szövegeiből világos (STh II–II, 
23,2 c), a teremtett kegyelemről szóló elmélet eredeti célja annak a feltételezésnek az elkerülése, 
hogy az embernek a Lélektől kegyelmileg ajándékozott istenszeretet az emberi együttműködés nélkül 
is hatékony lehet. Mühlen erőteljesen hangsúlyozza, hogy nem teremtett „dologról” van szó, s nem 
is elveszíthetetlen birtokról, hanem éppen a Lélek ingyenes önközlésének a teremtett emberben 
kifejtett hatásáról. Vö. uo. 218–228.
23 H. Mühlen: Una mystica persona, 248; 256.
24 Uo. 257.
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3.4 Izrael és az Egyház: a Lélek működése Isten szövetségi népében

Mühlen szerint Isten ószövetségi népének összetartozást adó tudatát, mely Izraelt 
egyetlen korporatív személyiséggé formálta, és önazonosságát meghatározta, a 
közös ősatyától, Ábrahámtól jövő biológiai-történelmi eredet és a különböző szö-
vetségkötések alapozták meg és tartották életben. Isten Ábrahámmal és utódaival, 
a nemzedékek sorában továbbélő leszármazottaival örök szövetséget kötött (Ter 
17,7). A választott nép egyetlen kollektív személyiséggé alakításában a legdöntőbb 
mozzanat Jahve maradandó szövetségi akarata, a megkö tött szövetséghez ragasz-
kodó hűsége. Az Úr „örök” szövetséget köt Ábrahámmal, ahogy már Nóéval is (Ter 
9,16), s később a Sínai-hegyen (Kiv 31,16; vö. Lev 24,8). Az „örök” (ólam) héber 
szó nem idő fölötti kiterjedés nélküli „most”-ot jelent, hanem azt fejezi ki, hogy 
a szövetség a legtávolabbi időkig tart a kronológiai időben, azon keresztül és azon 
is túl. Az ilyen értelemben vett „örök” szövetség a kronológiai időnek is új minő-
séget ad: a jövő nemzedékek is mind részesülnek a szövetségben, dönteniük kell, 
hogy megtartják-e vagy sem. A szövetségkötés velük is történik, a mindenkori 
jelenben velük is megtörténik (MTörv 5,2 sk). Az újbóli szövetségkötésekre az 
ember, a nép Istentől elfordulása miatt van szükség, Isten részéről az egyszer 
megkötött szövetség soha nem veszíti érvényét, Isten szövetségi hűsége minden 
időkön keresztül megmarad, „örök”. A szövetségre való emlékezés és emlékezte-
tés (MTörv 29,9–14), mely a tradícióban történik a szóbeli elbeszélés és kultikus 
ünneplés által, segít megmaradni a szövetségben. A megemlékező szó megjeleníti 
a múltbeli egyszeri eseményt, jelenbe hozza a szövetséget, és döntés elé állít. 
Ekképpen a kronológiai időtávolság a múltbeli esemény és a jelen között lerövidül, 
lényegét tekintve eltűnik. A prófétai igehirdetésben megjelenik az a gondolat, mely 
összeköti Jahve szövetségi hűségét Jahve Lelkének tevékenységével. Az örökre 
szóló szövetségkötés magában foglalja, hogy Isten a Lelkét és szavát mostantól 
kezdve a legtávolabbi időkig, örökre adja, ahogy Izajásnál olvasható: „Ez az én 
szövetségem velük – mondja az Úr –: Lelkem, amely rajtad van, és igéim, melye-
ket szádba helyeztem, nem távoznak el szádból, sem utódaid szájából, sem utóda-
id utódainak szájából – mondja az Úr – mostantól fogva mindörökké.” (Iz 59,21) 
Aggeus próféta talán még markánsabban megfogalmazza Isten Lelke maradandó 
jelenlétének és tevékenységének ígéretét: „Aszerint, amint szövetséget kötöttem 
veletek, amikor kijöttetek Egyiptom földjéről, és az én Lelkem közöttetek lesz.” 
(Agg 2,5) Éppen a Lélek maradandó jelenléte révén bizonyul Jahve hűséges Isten-
nek és szövetsége örök szövetségnek.25

Mühlen hangsúlyozza, hogy Isten újszövetségi népének, az Egyháznak az eseté-
ben sem változik lényegét tekintve a szövetség szerkezete. Egyedül a biológiai, 
leszármazási összefüggés esik ki, amennyiben Krisztus, az új Ádám nem ősatya, 

25 Uo. 266.
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mint Ábrahám. Az Egyházban az igehirdetés és a szentségek „szülik” lelki értelem-
ben az új tagokat. Ám a Krisztus által kötött szövetség egyszeri, történelmi ese-
ménye és ezt az örök szövetséget fenntartó, megjelenítő Lélek, Krisztus Lelkének 
az újszövetségi népben való maradandó jelenléte közötti összefüggés hasonló jel-
legű, mint az Ószövetségben. Szerzőnk a Szentléleknek az Egyházban való kétfaj-
ta jelenléti és cselekvési módját különbözteti meg. Tevékenykedhet úgy, hogy 
mintegy kiszámíthatatlanul, kívülről-felülről érkezve, a kronológiai idő egy-egy 
meghatározott pontján „betör” az időbe, minőségileg átalakítva, üdvtartalommal 
megtöltve, kairosszá alakítva a kronológiai időpillanatot. Ez történik például pün-
kösd napján (ApCsel 2,2) vagy alkalmanként az apostoli Egyház életében később 
is (ApCsel 4,31), s általában a rendkívüli karizmák megadásakor egy-egy egyház-
tagnak. Ugyanakkor a Szentlélek állandó, maradandó jelenlétéről és cselekvéséről 
is tanúskodnak az újszövetségi írások. Krisztus Lelke az egyes keresztényekben 
mint templomban lakozik, és tartós, rendes karizmatikus ajándékokat juttat nekik 
az Egyház építésére. Magában az Egyházban is maradandó a Szentlélek jelenléte 
és működése. A Paraklétosz „örökre” a tanítványokkal marad, és bennük lesz (Jn 
14,17), az apostolok kézfeltétellel közlik a Szentlelket az újonnan megtérteknek 
és megkeresztelkedetteknek (ApCsel 8,17). A Szentlélek nemcsak a felmagasztalt 
és az idők végén eljövő Krisztussal, hanem a történeti Krisztussal és az ő üdvözítő 
tetteivel is összekapcsol bennünket. A evangéliumi szó, az apostoli hivatal és a 
szentségek továbbadása a tradícióban azért lehetséges, mert Krisztus Lelke az 
évszázadokon át ugyanaz az Egyházban. Az ige, a hivatal és a szakramentum tör-
ténete csak azért lehetséges, mert Jézus felkenése óta magának a Léleknek is 
története van (össze nem keveredve az ige, a szó és a szentségek történetével, de 
nem is elválasztva attól). Az újszövetségi Isten népének mint korporatív szemé-
lyiségnek, szemben az ószövetségivel, inkarnációs szerkezete van, nem a megtes-
tesülés folytatódásának az értelmében, hanem úgy, hogy benne a teremtetlen 
Lélek és az Egyházban továbbadott ige, hivatal és szakramentum teremtett való-
sága és folytonossága között a keveredésnélküliség és az elválasztatlanság viszonya 
áll fenn.26 Az Egyház tradíciójában a Szentlélek mint az örök Pneuma (Zsid 9,14), 
akinek erejében Jézus feláldozta önmagát értünk, jelenvalóvá teszi Jézus múltbe-
li üdvözítő tetteit, kiváltképpen egyszer s mindenkorra bemutatott szeplőtelen 
áldozatát, mely így örök, vagyis minden időkre szóló megváltássá lesz az időben. 
A Szentlélek az ember Jézusban a szentség teljességének a kegyelme és a messiá-
si hivatal kenete „lett”. Az ember Jézus történetével s benne a szentség kegyel-
mével és a messiási küldetéssel össze nem kevert és szétválaszthatatlan egységet 
alkotva magának a Léleknek, Krisztus Lelkének is története van Jézusban. Krisztus 
Lelkének ez a története folytatódik az Egyházban és a keresztényekben, amikor 
Krisztus messiási hivatalának kegyelme az egyházi hivatalban hagyományozódik 

26 Uo. 272.
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át, Krisztus szentségének kegyelme az igehirdetés és a szentségek közvetítette 
megszentelő kegyelemben folytatódik. Jézus húsvétja óta a Szentlélek az Egyház 
történelmében ezen a módon teszi lehetővé a Jézus fölkenésében való részesedést, 
Jézus üdvtörténeti fölkenésének folytatódását az Egyházban. Jézus szavának tör-
ténete van az apostoli szóbeli hagyományban (2Tim 1,14), mely aztán az újszövet-
ségi írásokban csapódott le; Jézus messiási hivatalának története van a successio 
apostolica folyamatában (ApCsel 20,28); a Jézus által alapított üdvözítő jelcselek-
ményeknek történetük van a szentségekben (Jn 20,22). Ez a három szálon futó, 
de egyetlen szövetet alkotó történet azért lehetséges, mert magának Krisztus Lel-
kének maradandó jelenléte és története van közöttünk az Egyházban (Jn 14,16–17). 
A feltámadott Úr Lelke ugyanaz a Lélek, és az is marad mindig, akivel felkente 
Jézust az Atya, s akinek erejében bemutatta szeplőtelen áldozatát a Golgotán. 
A húsvét előtti Jézus igehirdetésének, messiási hivatalának és áldozatának átha-
gyományozását az Egyházban a Krisztus Lelkének maradandó jelenléte vonja és 
emeli be a felmagasztalt Úr hatékony cselekvési körébe.27

Mühlen Krisztus Lelkének az egyházi életben, a tanításban, a szentségekben, a 
hivatalban és az intézményekben való maradandó jelenléti módját kenotikusnak 
nevezi. Ezen azt érti – nyilvánvalóan a Fiú kenózisának és megtestesülésének ana-
lógiájára –, hogy a Szentlélek mintegy beleköti magát az Egyház történelmébe, 
tradíciójába. Azzal azonban, hogy Krisztus Lelke beleszorítja és -foglalja magát a 
tanítás, a hivatal és a szentségek tradíciójába, egyszersmind meg is nyitja és kitá-
gítja a hirdetett igét, a hivatalt és a szentségeket az örökkévalóság felé, ahol Jézus 
üdvözítő tettei egyszerre, együtt vannak jelen. A Szentlélek Ura az időnek, ő az 
örök Pneuma (Zsid 9,14), s éppen ezért tudja a múltbelit jelenvalóvá tenni. Ön-
maga belekötése az időbe isteni szabadságának a kifejeződése, amint az volt a Fiú 
önkiüresítése is a szolga alakjába és az emberi testbe. Mühlen nyomatékosan hang-
súlyozza, hogy a Lélek effajta „kenózisa” semmi esetre sem jelenti azt, hogy fölöt-
te az ember rendelkezhetne. „Ha tehát a Szentlélek az intézmény és az egyházi 
hivatal közegébe alacsonyítja le önmagát, akkor nem a hivatal viselője az, aki ren-
delkezik a Szentlélek fölött, hanem maga a Szentlélek isteni szabadságában már 
mindig rendelkezett önmaga felől, ha a hivatal viselőjének hivatali tevékenységében 
minden időbeli távolságon túl és azon keresztül Jézus üdvözítő tetteit jelenvalóvá 
teszi.”28

27 Uo. 284.
28 Uo. 271. Mühlen azt is hozzáfűzi ehhez, hogy bizonyos értelemben a Szentlélek effajta önkiüre-
sítése, önmaga megalázása és hozzákötése a történelemhez, az egyházi tradícióhoz, intézményhez és 
hivatalhoz, valamint az egyes keresztények élettörténetéhez mélyebb, mint a Fiúé egy egyedi embe-
ri természetbe. Jézus emberi természete ugyanis minden bűn nélkül volt; a Szentlélek azonban bűnös 
emberek hivatali cselekvésébe, illetve bűnös szívekbe alázza le önmagát, amikor maradandóan jelen 
van és cselekszik az Egyházban és az egyes keresztényekben. Uo. 256.
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ÖSSZEGZÉS

Mühlen az Una mystica persona című ekkleziológiai művének szövegébe a harma-
dik kiadásban (1968) egy kiegészítő fejezetet iktatott be, mely a II. vatikáni zsinat 
egyháztanának pneumatológiai szempontjaival foglalkozik. Ebben a német teológus 
igazolva látja saját pneumatikus ekkléziológiájának alapvető törekvéseit és lényegi 
mondanivalóját a zsinati tanítás által. Különösen fontos számára a Lumen gentium 
dogmatikus rendelkezés azon kijelentése, mely szerint a Lélek „egy és ugyanazon 
személyként lakik a főben is, a tagokban is” („unus et idem in Capite et in membris 
existens”: LG 7,7). E megfogalmazást úgy fogja fel, mint saját ekkleziológiai alap-
formulájának, az „egy személy sok személyben” tételnek a tartalmi megfelelőjét. 
Megelégedéssel nyugtázza, hogy a zsinati tanítás kerüli az Egyháznak az Ige meg-
testesülésének folytatásaként történő megközelítését, s ehelyett csak analógiát 
állít a megtestesülés és az Egyház misztériuma között, mégpedig úgy, hogy ebben 
kiemeli a Szentlélek szerepét (LG 8). Ezt a zsinati értelmezést teljes összhangban 
állónak látja saját alapszándékával, mely a megtestesülés és az Egyház titka közöt-
ti különbséget a Fiú és a Lélek üdvtörténeti küldetésének s végső soron intratrinitárius 
eredésének a különbségében alapozza meg. Örömmel fogadja a zsinati tanításnak 
azokat a szövegeit, melyek Krisztusnak (LG 5,2; SC 5) és az Egyháznak mint 
Krisztus misztikus testének (PO 2,1), a hívők összességének (LG 12,1), valamint 
az Egyházban szolgáló papságnak (PO 2,3) a Szentlélekkel való felkenéséről szól-
nak. A Lélek e kenetének köszönhető a hívek általános papsága és hitérzéke (PO 
2,1; LG 12,1), a felszentelt papság szolgálata és hasonulása Krisztushoz (PO 2,3). 
Hasonlóképpen a successio apostolica folyamatában és a liturgia szent cselekmé-
nyében is Krisztus Lelke működik (LG 21,2; PO 5,1).

Valóban igaz, hogy a zsinati tanítás több szempontból is érintkezik Mühlen pne-
umatikus ekkléziológiájával, s így bizonyos értelemben annak igazolásaként értel-
mezhető. Ugyanakkor azt is meg kell állapítani, hogy a német teológus egyházta-
nának pneumatológiai megalapozása újdonságokkal is szolgál a II. Vaticanum egy-
házszemléletéhez képest. A Lumen gentium szövegében (LG 8) megfogalmazott 
analógia a megtestesülés és az Egyház titka között – „Amint ugyanis a felvett 
emberi természet az isteni Igének szolgál, mint az üdvösségnek vele elválasztha-
tatlanul (indissolubiliter) egyesült élő szerve, hasonló módon (non dissimili modo) 
szolgál az Egyház társadalmi szerkezete az őt éltető Léleknek, Krisztus Lelkének, 
a test növekedésére (vö. Ef 4,16)” – hasonlóságot, de különbséget is mutat a 
mühleni ekkleziológiai tétellel, mely szerint az Egyház Jézus Szentlélekkel történt 
felkenésének üdvtörténeti folytatása. A hasonlóság egyfelől abban mutatkozik 
meg, hogy mindkét megfogalmazásban szerepel a Szentlélek, és mindkettő ará-
nyossági analógiát tartalmaz. A zsinati kijelentés ezt az analógiát ki is mondja, a 
mühleni formula pedig feltételezi és bennfoglaltan tartalmazza, melyet a szerző 
több helyen ki is fejt. Az LG szövegében az aránypár tagjai egyik oldalon az Ige 
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személye és az általa fölvett emberi természet, másik oldalon a Szentlélek és az 
Egyház társadalmi szerkezete. A mühleni formula pedig egyrészt Krisztus és a 
Szentlélek, másrészt az Egyház és a Szentlélek egymáshoz való viszonyulásának a 
hasonlóságát feltételezi. További közös pont a két megfogalmazásban, hogy mind-
kettő az egymással arányba állított viszonyok tagjai közötti elválaszthatatlanságot 
és ugyanakkor különbözőséget állítja.29 A zsinati kijelentés szerint az Ige személye 
és emberi természete, valamint az Egyház társadalmi szerkezete és a Szentlélek, 
a mühleni formula szerint Jézus emberi természete és a Szentlélek kenete, valamint 
az Egyház és a Szentlélek kenete között az elszakíthatatlanságnak és az össze nem 
keveredésnek a viszonya áll fenn. A mühleni formula azonban abban különbözik 
a zsinatitól, hogy nemcsak analógiát tartalmaz, hanem az üdvtörténetben megva-
lósuló folytatólagosságot állít a Szentlélek Jézusban és az Egyházban való mara-
dandó jelenléte és cselekvése között. Míg az inkarnáció nem folytatódik, csak 
analógia az Egyház misztériumának megközelítéséhez, addig Jézus emberségének 
Lélekkel való felkenése, vagyis emberi természetének megszentelése és messiási 
hivatallal való felruházása az ebből a forrásból való részesedés értelmében folyta-
tódik az Egyházban, melynek tagjait a Lélek a megszentelő kegyelemmel és a 
Krisztus küldetését továbbvivő hivatali kegyelemmel keni fel. A zsinati megfogal-
mazásban szereplő, a Szentlélek és az Egyház társadalmi szerkezete közötti elvá-
laszthatatlan és valós különbséget magában foglaló kapcsolatot Mühlen a Szentlé-
lek és a teremtett kegyelem kapcsolataként értelmezi. Az Egyház és a Szentlélek 
elszakíthatatlansága és különbsége végső soron a teremtetlen Szentlélek és az ő 
teremtett kegyelme közötti elszakíthatatlanságon és különbségen nyugszik; a meg-
szentelő kegyelemben, valamint az igehirdetésben, a szentségi cselekményekben 
és az egyházi hivatalban Krisztus Lelke maradandóan jelen van, és tevékeny.

29 A zsinati szövegben a következőt olvassuk (LG 8; vö. SC 2): „De nem kell két valóságnak (res) 
tekintenünk a hierarchikus szervekkel ellátott társaságot és Krisztus misztikus testét, a látható gyü-
lekezetet és a kegyelmi közösséget, a földi Egyházat és a mennyei javakban bővelkedő Egyházat: ezek 
emberi és isteni elemekből összeforrt egyetlen összetett valóságot (unam realitatem complexam) 
alkotnak, amelyet ezért kitűnő analógia alapján a megtestesült Ige misztériumához szoktak hasonlí-
tani. Amint ugyanis a felvett emberi természet az isteni Igének szolgál, mint az üdvösségnek vele 
elválaszthatatlanul (indissolubiliter) egyesült élő szerve, hasonló módon (non dissimili modo) szolgál 
az Egyház társadalmi szerkezete az őt éltető Léleknek, Krisztus Lelkének, a test növekedésére (vö. 
Ef 4,16).” Az idézett szövegrész két kulcskifejezése az „egyetlen összetett valóság” és az „elválaszt-
hatatlanul”. Ezek a szavak jelzik az analógia határait, melyeken belül a hasonlóság fennáll egyfelől az 
Ige és az általa felvett emberi természet egymáshoz való viszonya, másfelől a Szentlélek és az Egyház 
társadalmi szerkezetének egymáshoz való viszonya között. Mindegyik viszonyban kifejeződik egy 
eszközszerű alárendeltség is – az emberi természet az Igének, az Egyház társadalmi szerkezete a 
Szentléleknek szolgál, mégpedig az üdvösség céljából –, mely szintén a hasonlóság szerves eleme. Ami 
ezen túl esik, az a hasonlóság kereteit meghaladó „nagyobb különbség” tartalmát alkotja. Ilyenek 
például: a Szentlélek nincs hüposztatikus egységben az Egyház társadalmi szerkezetével; az elválaszt-
hatatlan egység nem jelent örök egységet a Szentlélek és az Egyház intézményes dimenziója között, 
hisz ez utóbbi a dicsőséges beteljesedésben megszűnik.
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A mühleni pneumatikus egyháztannak van mondanivalója és jelentősége az öku-

menikus párbeszéd szempontjából is. Amint az Egyház természetéről és küldeté-
séről szóló, három éve megszületett ökumenikus munkadokumentum megállapít-
ja, az Egyház misztériumának megfelelő megközelítéséhez szükséges figyelembe 
venni valamennyi bibliai képet és kijelentést, melyek kölcsönösen kiegyensúlyoz-
zák egymást, és együttes alkalmazásuk teszi lehetővé az egyoldalú értelmezések 
elkerülését.30 Nos, megállapíthatjuk, hogy Mühlen ennek a kijelentésnek a szelle-
mében járt el, amikor a Krisztus Teste szentírási képet, mely a katolikus hagyo-
mányban meghatározó volt, s alkalmanként egyoldalúságokhoz is vezetett, a hívek 
Szentlélekkel való felkenésének szintén bibliai kijelentésével igyekezett megvilá-
gítani és azzal összhangba hozni. A megtestesült Ige és a Szentlélek küldetésének 
különbségére és egységére épített mühleni egyházkép alapvonalaiban megfelel az 
említett ökumenikus munkadokumentum szemléletmódjának, mely az Egyházat 
az Ige és a Szentlélek teremtményének mondja (creatura Verbi et creatura Spiritus), 
illetve trinitáriusan az Isten népe, a Krisztus Teste és a Szentlélek temploma bib-
liai kép távlatában értelmezi.31 Ugyanakkor a mühleni pneumatikus ekkleziológia 
markánsan képviseli a nyugati-latin s ezen belül is a római katolikus tradíciót. 
Pneumatikus látószögű értelmezése elébe megy az ortodox ekkléziológiák és 
krisztológiák alapelvárásainak, ám oly módon, hogy maximálisan figyelembe veszi 
a filioque nyugati tanát. Ezt úgy teszi, hogy vázolja a Szentlélek működésének 
katolikus értelmezését az Egyház intézményes dimenziójának összefüggésében. 
Ennek kapcsán megfogalmazza a protestáns és a katolikus megközelítés különbsé-
gét is. Az előbbi inkább úgy látja, hogy a Lélek kiszámíthatatlan, abszolút szuverén 
és nem uralható módon mintegy az örökkévalóságból egy-egy ponton „betör” a 
történelembe, és ilyen módon cselekszik az egyházi életben. Az utóbbi bár elis-
meri Krisztus Lelkének az ilyen típusú működését, azt is hozzáteszi ehhez, hogy 
a Szentlélek folyamatosan és maradandóan jelen van az Egyházban a megszentelő 
kegyelem, az igehirdetés, a successio apostolica és a szentségek révén.32 Mühlen 
ere deti gondolata ezzel összefüggésben az, hogy az örök Pneumának bizonyos ér-
telemben történelme van Jézus Krisztus emberségében és az Egyházban. A német 
teológus ezzel világossá teszi azt is, hogy katolikus felfogás szerint az apostoli 
szukcesszió több mint pusztán emberi garanciát adó hasznos intézmény. A successio 
apostolica a föltámadt Krisztus Lelkének közlése a püspöki szolgálat ellátásához 
szükséges kegyelemmel. A zsinattal összhangban Mühlen állítja, hogy egy és ugyan-
azon Lélek van jelen és cselekszik a római katolikus Egyházban és a nem katolikus 
egyházakban. Ehhez hozzáfűzi azonban, hogy Krisztus Lelke a Krisztusra és az 
apostolokra visszamenő intézmény szempontjából konkrétabb módon jelenik meg 

30 Comission Faith and Order, The Nature and Mission of the Church. A Stage on the Way to a 
Common Statement, Faith and Order Paper 198, World Council of Churches, Geneva, 2005, nr. 17.
31 Uo. nr. 9–12; 18–23.
32 H. Mühlen: Una mystica persona, 258.
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a római katolikus Egyházban. Minden ekkleziológiai triumfalizmussal szemben 
ugyanakkor azt is hangsúlyozza, hogy a Lélek e jelenléte az Egyház intézményi-
társadalmi dimenziójában kenotikus jellegű, és a megélt hit szempontjából Krisz-
tus Lelke konkrétabban és intenzívebben megjelenhet a különvált egyházak tagja-
inak az életében, mint a katolikus hívőknél. A keresztény felekezetek egységre 
jutásának ismérvét és alapfeltételét végül így fogalmazza meg: „Krisztus egy Egy-
házának az egysége abban a mértékben valósul meg, amilyen mértékben Krisztus 
történelemfeletti Lelke történelmi exisztenciájának konkrétságát elismerjük, hisz-
szük és megvalósítjuk.”33 Krisztus Lelke vezessen bennünket egyre közelebb ehhez 
az egységhez!

33 Uo. 539.





Még mindig a lelkészi szolgálatról…
Gondolatok a Lutheránus Világszövetség – Egyházak Közössége 
lundi állásfoglalásáról. Ökumenikus közeledés vagy egy helyben járás?

WAGNER SZILÁRD

MÉG MINDIG?

Időszerű-e még a lelkészi szolgálat lényegéről való gondolkodás és ökumenikus 
párbeszéd a reformáció után csaknem ötszáz, az Egyházak Világtanácsa (EVT/
ÖRK/WCC) 1948-as megalakulása után 60 évvel? A kérdést több összefüggésben 
is fel lehet tenni.

Ebben a tanulmánykötetben, amellyel kollégái és tanítványai köszöntik a most 
70 éves Reuss Andrást, a „Még mindig?” kérdés megfogalmazásának először egy 
személyes összefüggését kell megemlítenem. Amikor ugyanis évekkel ezelőtt azon 
gondolkoztam, hogy milyen témában készítsem el diplomamunkámat az Evangé-
likus Hittudományi Egyetemen, és szóba került, hogy a lelkészi szolgálattal kap-
csolatos rendszeres teológiai és ökumenikus vonatkozások érdekelnek leginkább, 
Reuss András volt az, aki tanácsaival és észrevételeivel segítette tájékozódásomat 
az ekkleziológiának e nehezen megfogható területén. A téma olyannyira időtálló 
kihívásnak bizonyult, hogy egészen a mai napig elkísért, s alkalmassá lett arra is, 
hogy a disszertációm keretében foglalkozzam vele.1

Teológiatörténeti szempontból nézve nem vitás, hogy a lelkészi szolgálat értel-
mezésével kapcsolatos kérdés végigkíséri az egyház történetét. Nemcsak az Újszö-
vetség pásztorlevelei foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy kik és milyen módon 
gyakorolják az evangéliumhirdetés szolgálatát és a gyülekezetek vezetését az éppen 
csak megszületett egyházban, hanem az egyház történetének első századaiban is 
ismételten előkerülnek – számtalan más teológiai és szervezeti kérdés mellett – 
olyan problémák, amelyek éppen a „hivatalos igeszolgálat” értelmezését érintik. 
Ennek bizonyítására elég, ha a donatizmus irányzatát idézzük emlékezetünkbe, 
amely megtiltotta, hogy a keresztyénüldözések során hitüket megtagadó – a szent 
könyveket az üldözőknek kiszolgáltató – papok és püspökök (gyülekezeti vezetők) 

 1 Vö. Wagner Szilárd: Amt und Offenbarung. Eine ökumenische Untersuchung zu ihrer Verhältnis-
bestimmung in der römisch-katholischen und der lutherischen Theologie, 2008. (Kézirat a Tübingeni 
Egyetem Evangélikus Teológiai Karán (Németország) jelenleg bírálat alatt.)
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újra egyházi szolgálatba álljanak. Ha a reformáció időszakát vizsgáljuk, ugyancsak 
feltűnik, hogy a lutheri reformáció alapvető hitvallása, az Ágostai hitvallás (CA) 
28 cikkéből háromban is foglalkozik az egyházi szolgálat kérdéskörével (CA 5; 14; 
28). A probléma tisztázásának folyamata máig sem zárult le megnyugtatóan, hiszen 
a reformátori egyházak különböző történelmi helyzete, illetve a reformátori teo-
lógia irányzatainak a lelkészi szolgálatot érintő különböző hangsúlyai között lénye-
ges – azaz: a lényeget érintő – eltéréseket tapasztalhatunk.2 E tanulmány során 
nem vállalkozhatunk arra a feladatra, hogy egyháztörténeti szempontból vizsgáljuk 
a lelkészi szolgálat teológiájának kialakulását, de a téma fontosságát Jézus Krisztus 
mindenkori egyháza számára – és ezzel együtt a Lutheránus Világszövetség – Egy-
házak Közössége lundi állásfoglalásának szükségességét és időszerűségét – az egy-
ház- és teológiatörténet egyértelműen bizonyítja.

A téma ökumenikus vonatkozásait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy mindazok a 
párbeszédek, amelyek az egy egyház széttagoltságának okait és valódi egységének 
hiányát teológiailag igyekeztek feldolgozni, előbb-utóbb eljutottak odáig, hogy fel 
kellett tenniük a kérdést: milyen jelentősége van a lelkészi szolgálat eredetéről, 
funkciójáról és tevékenységéről szóló tanításnak a felekezetek egymás közötti vi-
szonyának szempontjából? Az Egyházak Világtanácsa intézményesen is kifejezte a 
különböző felekezeteknek az egyház egységének megjelenítésére3 irányuló törek-
vését; az LVSZ megalakulása óta az ökumenikus párbeszéd céljának meghatározá-

 2 A németországi lutheránus egyházak közössége (VELKD) jelentős előrelépést tett a kérdés tisztá-
zása érdekében, amikor hosszú előkészületek után egy ajánlás keretében megkísérelte írásba foglalni 
az ordinációhoz kötött szolgálat evangélikus értelmezését. Ez a dokumentum két szempontból döntő 
jelentőségű a reformátori egyházak számára. Egyrészt világossá teszi, hogy az ordinációhoz kötött 
szolgálat értelmezése még a protestantizmuson belül sem egységes, ezért tisztázásra vár. Másrészt 
segít abban, hogy az evangélikusok világos önmeghatározás birtokában kapcsolódjanak be az ökume-
nikus párbeszédbe. Vö. „Ordnungsgemäß berufen” – Eine Empfehlung der Bischofskonferenz der 
VELKD zur Berufung zu Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung nach evangelischem Verständnis; 
(Texte aus der VELKD, 136/2006), Hannover, 2006. Az ajánlásra érkezett reakciók és a körülötte 
zajló vita világossá tette, hogy a fent említett tisztázási folyamat még nem zárult le.
 3 A 20. századi ökumenikus mozgalom első és alapvető feladata az elérendő cél meghatározása volt. 
E tekintetben fontos lépést jelent a mozgalom egyik úttörőjének, Edmund Schlink rendszeres teoló-
giai professzornak, a Heidelbergi Egyetem Ökumenikus Intézete alapítójának a megállapítása, amely 
szerint az egyház egysége Jézus Krisztusban az egyházszakadások ellenére létező valóság. Az ökume-
nikus mozgalom feladata szerinte tehát nem más, mint „az egyház egységének megjelenítése az egy-
házak közösségének létrehozásával”. Schlink, Edmund: Ökumenische Dogmatik. Grundzüge; Göt-
tingen, 1983, 684. (Ford.: W. Sz.) Schlink megállapítása döntő jelentőségű az ökumenikus munka 
bázisának meghatározása szempontjából, mert komolyan veszi az egyetemes hitvallások egyetemesen 
kötelező érvényét, amelyek az egyház egységéről, mint a keresztyén hit tárgyáról tesznek bizonyságot. 
Az Apostoli hitvallás szerint: „Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat” („Credo in (…) sanctam 
ecclesiam catholicam”); a Nicea-Konstantinápolyi hitvallás szerint „Hiszem az egy, szent, egyetemes 
és apostoli egyházat” („Credo (…) Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam”). A 
hitvallások ökumenikus fordítását ld. pl. Evangélikus Énekeskönyv, Luther Kiadó, 2006, 10–11., a 
latin szövegeket ld. Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche; Göttingen, 19552, 
1. kötet, 21, 26k.
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sára sokféle modell született.4 Néhány kivételtől eltekintve mindben közös az a 
törekvés, hogy az egyház egységének látható megjelenítése teológiailag is vállalha-
tó lépések során menjen végbe. Ebből is következik az a tény, hogy az ökumenikus 
párbeszéd minden kérdése – így a lelkészi szolgálat értelmezésének problémája is 
– sokrétű kihívást jelent, hiszen nemcsak a Szentírás és az egyház szerepének és 
tekintélyének különböző megítélése, az eltérő történelmi hagyományok és kulturá-
lis különbségek nehezítik a közös álláspont kialakítását, hanem az évszázadok alatt 
kialakult és egymásnak olykor gyökeresen ellentmondani látszó tantételek is.5

2. A LUTHERÁNUS VILÁGSZÖVETSÉG – 
EGYHÁZAK KÖZÖSSÉGE LUNDI ÁLLÁSFOGLALÁSA

Előzetes megjegyzések

A Lutheránus Világszövetség – Egyházak Közössége Tanácsa a világszövetség 1947-
es megalakulásának 60. évfordulója alkalmából, 2007. március 20–27. között an-
nak egykori színhelyén, a svédországi Lundban tartott ülést. A jubileumi tanács-
kozás egyik jelentős eredménye annak az állásfoglalásnak az elfogadása volt, amely-
nek címe: A püspöki szolgálat és az egyház apostolisága.6

Már a cím alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a tárgyalt kérdéskört az ál-
lásfoglalás az egyház egyetemes hitvallási örökségének összefüggésébe állítja. Ez 
az örökség az apostoliság tekintetében is meghatározó. A Nicea-Konstantinápolyi 
hitvallás az egyház ismertetőjeleként nemcsak annak egységét vallja meg, hanem 

 4 Vö. Meyer, Harding: Ökumenische Zielvorstellungen; (Bensheimer Hefte 78, Ökumenische Stu-
dienhefte 4), Göttingen, 1996, 88–121. Meyer ebben a munkájában három különböző modellt említ: 
a „kooperatív-föderatív” modellt, a „kölcsönös elismerés” modelljét, valamint a „szervezeti unió”-
modellt. Véleménye szerint minden eddigi konkrét javaslat, amely az egyház egysége megteremté-
sének módszerét kidolgozta, a három modell egyikét vette alapul. Vö. Meyer, i. m., 121–173.
 5 A téma aktualitását mutatja, hogy a Lutheránus Világszövetség – Egyházak Közössége és a római 
katolikus egyház közötti hivatalos párbeszéd egyik legújabb dokumentuma is a lelkészi szolgálat 
értelmezésének egy meghatározó elemével, az egyház apostoliságának kérdésével foglalkozik, és a 
közös álláspont kialakítására törekszik. Vö. The Lutheran World Federation, Pontifical Council for 
Promoting Christian Unity, the Apostolicity of the Church. Study Document of the Lutheran-Roman 
Catholic Commission on Unity; Minneapolis, 2006. A lundi állásfoglalás e dokumentum eredmé-
nyeit a II. fejezet (Bibliai és történeti alapok) összefüggésében használja fel. Vö. Lelkipásztor, 2007 
(82), 311.
 6 A 2007. március 26-án elfogadott dokumentum angol és német nyelvű változata a Lutheránus 
Világszövetség – Egyházak Közössége internetes honlapján található: http://www.lutheranworld.org/
LWF_Documents/LWF_The_Lund_Statement_2007.pdf; http://www.lutheranworld.org/LWF_
Documents/LWF_The_Lund_Statement_2007-DE.pdf. Az állásfoglalás magyar fordítását ld. Lelki-
pásztor, 2007 (82), 310–315; 368–373. (Fordította: W. Balicza Klára) A jelen tanulmány ezt a magyar 
szöveget veszi alapul.
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apostoliságát is.7 Ebből következik, hogy az a közösség, amely számot tart a ke-
resztyén egyház megnevezésre, a hitvallások értelmében szükségképpen apostoli 
is. Az állásfoglalás későbbi értékelése szempontjából fontos az a megfigyelés, hogy 
a dokumentum ezen felül további ekkleziológiai alapvetést – az egyházfogalomra 
vonatkozó utalást – nem tartalmaz.

Az állásfoglalás témájának és koncepciójának értelmezésekor arra kell emlékez-
tetnünk, hogy a reformátori teológia ontológiailag nem tesz különbséget a lelkészi 
és a püspöki szolgálat között. E felfogásból kiindulva már a dokumentum címéből 
is arra lehet következtetni, hogy annak célja nemcsak a lutheránus egyházak püs-
pöki szolgálatról szóló tanításának összefoglalása, hanem az ökumenikus párbe-
szédbe való bekapcsolódás is. Ezt erősíti meg a Lutheránus Világszövetség ökume-
nikus elkötelezettségének hangsúlyozása és az ökumenikus mozgalom dokumen-
tumainak forrásként való említése a bevezetésben.8 Ehhez elengedhetetlen, hogy 
ez a dokumentum az egyház apostoliságának kérdését kifejezetten a püspöki szol-
gálatra fókuszálva vizsgálja meg. A lundi állásfoglalás tulajdonképpeni kérdése 
tehát nem más, mint az, hogy a püspöki szolgálat milyen módon részese vagy 
örököse az egyház apostoliságának, illetve mennyiben jeleníti meg azt.

A szöveg felépítése

A lundi állásfoglalás hét szakaszban, hatvannégy pontban foglalja össze azt a témá-
val kapcsolatos álláspontot, amely „hűen tükrözi az egyházvezetői szolgálat jelen-
legi lutheránus értelmezését”.9 A hét szakasz a következő témákat dolgozza fel:

 I. Bevezetés 
 II. Bibliai és történeti alapok 
 III. Az egyház missziója és apostolisága 
 IV. Az ordinációhoz kötött egyházi hivatal az apostoli küldetés szolgálatában
 V. A püspöki szolgálat és az egyház egysége
 VI. Kitekintés
 VII. Összefoglalás

 7 „Hiszem az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat” („Credo (…) Et unam, sanctam, catholicam 
et apostolicam ecclesiam.”). Kiemelés tőlem. Vö. 2. jegyzet.
 8 „Az állásfoglalás kidolgozásának körülményeit az az ökumenikus mozgalom határozza meg, melynek 
az LVSZ elkötelezett résztvevője volt és kíván is maradni. Az állásfoglalás tehát jelentős mértékben 
merít a különböző bilaterális (kétoldalú) és multilaterális (többoldalú) tárgyalásokról készült jelen-
tésekből, olyannyira, hogy sokat átvesz azok nyelvezetéből is.” 3. pont, Lelkipásztor, 2007 (82), 310.
 9 Uo. 373.
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A szöveg függeléke10 az állásfoglalás létrejöttének történetét ismerteti, a doku-

mentumot kiegészítő melléklet11 pedig egyrészt azokat az – elsősorban bilaterális 
– ökumenikus tárgyalások során létrejött dokumentumokat sorolja fel, amelyekből 
az állásfoglalás szövege merít, másrészt utal az ordinációhoz kötött szolgálattal 
kapcsolatos korábbi lutheránus tanulmányokra is.

A lundi állásfoglalás tartalmi kérdései

2.3.1 Általános észrevételek
A szöveg bevezetése teológiai, és az állásfoglalás keletkezésének történetére vo-
natkozó alapvetést, tájékoztatást tartalmaz.12 Ebből az értő olvasó számára kivilág-
lik, hogy mit várhat a dokumentumtól magától. A már említett ökumenikus elkö-
telezettség alátámasztására először olyan dokumentumokra történik utalás, amelyek 
a lutheránus egyház különböző országokban és különböző egyházakkal folytatott 
bi- és multilaterális párbeszédei során keletkeztek. Ezután kerülnek említésre a 
lutheránus szolgálatértelmezést dokumentáló publikációk. Bár a melléklet látha-
tóan elkülöníti egymástól a regionális és nemzetközi párbeszédek dokumentuma-
it (1. a; b; c), illetve a lutheránus egyházon belül folytatott kutatások ered ményeit 
(2.), mégsem történik utalás azok céljára és érvényére.13 Megfigyelhető ugyanis, 
hogy a szöveg három különböző műfajban keletkezett dokumentumokra utal. Az 
elsőként szereplő az ún. Lima-dokumentum – amelyet az állásfoglalás „tanulmány”-
ként említ – valójában konvergencianyilatkozat, tehát nem a keresztyén felekeze-
tek közötti, a tárgyalt kérdésekre vonatkozó tanításbeli egységet juttatja kifejezés-
re. Ehelyett – műfajának megfelelően – olyan kijelentéseket tartalmaz a három 
témával (keresztség, úrvacsora és egyházi szolgálat) kapcsolatban, amelyek a tár-
gyaló felek mindegyike számára elfogadhatóaknak bizonyultak, és alapot jelentenek 
a későbbi dialógusok számára. Fontos megfigyelés továbbá az is, hogy a b) pontban 
említett nemzetközi párbeszédekről „jelentések” tudósítanak, s csupán a c) pont-
ban szereplő regionális dialógusok eredményeit foglalták „állásfoglalás” vagy „meg-
egyezés” formájában írásba.14 Elmondható tehát, hogy a püspöki, illetve általában 

10 Uo. 372k.
11 Uo. 314k.
12 Uo. 310. Ez a bevezetés négy pontot érint. Mivel a 3. csupán összefoglalja a szöveg keletkezésének 
történetét, amelyet a függelékben is megtalálunk, így ebből a részből az 1., 2. és 4. pont jelentőségét 
kell kiemelnünk.
13 Uo. 314k.
14 Megjegyzendő, hogy az idézett dokumentumok recepciója tekintetében is jelentős különbségek 
lehetnek. Példaként a c) pontban utolsóként említett Communio Sanctorum. Die Kirche als Ge-
meinschaft der Heiligen című dokumentum szolgálhat, amelyet a németországi Római Katolikus 
Püspöki Konferencia és az Egyesült Németországi Lutheránus Egyház (VELKD) közös munkacso-
portja készített. Ez a szöveg a németországi ökumenében sem került használatba.
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az egyházi szolgálattal kapcsolatban mindeddig nem keletkezett olyan nemzetkö-
zileg elfogadott ökumenikus dokumentum, amely az ökume né gyakorlása során 
minden – vagy akár csak két – keresztyén felekezet számára elfogadott és kötelező 
érvényű lenne. A lundi állásfoglalás az ehhez vezető úton az egyik első és elenged-
hetetlen lépést igyekszik megtenni, ti. azt, hogy megfo galmazza a lutheránus egyhá-
zak közös álláspontját a püspöki szolgálat értelmezé séről.

A téma központi fogalmának, az episzkopé szó jelentésének tisztázására a be-
vezetés 4. pontjában kerül sor. A görög  igéből származó kifejezés je-
lentése: „felügyelet gyakorlása”. A reformátori egyházszervezet kialakult sajátos-
ságainak megfelelően az állásfoglalás különbséget tesz ennek szűkebb és tágabb 
értelme között és kinyilvánítja, hogy a szövegben „a »püspöki szolgálat« és az 
»episzkopé szolgálata« kifejezés (…) az ordinációhoz kötött lelkipásztori felügye-
letre vonatkozik”.15 A kétféle egyházkormányzati forma legitimitásának kinyilvá-
nítását az állásfoglalás bevezetésében nem indokolja, ehelyett a létező gyakorlat 
leírására szorítkozik.

2.3.2 A püspöki szolgálat fogalma egyházfogalom nélkül?
Figyelemreméltó, hogy az állásfoglalás magáévá teszi azt a – mára ökumenikusan 
elfogadott – követelményt, hogy az egyházi hivatalról (ministerium docendi 
evangelii et porrigendi sacramenta/potestas ecclesiastica16) szóló kijelentéseit és 
annak teológiai megalapozását a Szentírás mércéje szerint fogalmazza meg. Ez nem 
pusztán a sola scriptura reformátori elvének szolgai alkalmazása, hanem annak 
belátása, hogy az egységes álláspont kialakítása csak közös alapra építve, s e közös 
alap szerepét és tekintélyét kölcsönösen elismerve történik.17

15 E meghatározás egyben az első különbséget is jelenti az episzkopé reformátori és római katolikus 
értelmezése között. A római katolikus teológia kizárólag a szolgálat apostoli folytonosságban álló 
püspökök felügyeleti jogát ismeri el. Ezen a tényen még az sem változtat, hogy a II. vatikáni zsinat 
nagy hangsúlyt fektet a püspökök kollegialitására (ld. később). Ez a teológiai meggyőződés ellentétben 
áll a lundi állásfoglalás tágabb – és a szűkebb értelmezéssel egyenrangúnak látszó – episzkopéértelmezésével, 
amely szerint a felügyeletet „ordinált személyek, zsinatok és speciálisan ezt a célt szolgáló kollegiális 
intézmények” egyaránt gyakorolhatják, különös tekintettel arra, hogy az utóbbiak „általában ordinált 
és laikus tagokból állnak”. Uo. 310.
16 Vö. Ágostai hitvallás, 5. és 28. cikk.
17 Míg a reformátori egyházak a Szentírás kizárólagosságát (sola scriptura) hangsúlyozzák, amikor 
az egyház tanításának forrásáról beszélnek, a római katolikus egyház ugyanebben az összefüggésben 
a Szentírás és a hagyomány dialektikájára (scriptura et traditiones) utal. Megjegyzendő, hogy a 
római katolikus teológia sem egymástól függetlenül kezeli a Szentírás és a hagyomány tekintélyét, 
hanem azokat egymással szoros összefüggésben látja. Joseph Ratzinger (XVI. Benedek) hívja fel a 
figyelmet arra, hogy ez a tény a Tridenti zsinat tudatos elhatározásának eredménye. A szent köny-
vek és a hagyományok elfogadásáról szóló dekrétum szövegének összehasonlítása egy korábbi ja-
vaslattal bizonyítja ezt a szándékot. A javaslat szövege a mechanikus felosztást sugallja: az evangé-
lium igazsága „partim contineri in libris scriptis partim sine scripto traditionibus” [részben írott 
könyvekben, részben íratlan hagyományokban]. A végleges szöveg így hangzik: „contineri in libris 
scriptis et sine scripto traditionibus” [írott könyvekben és íratlan hagyományokban]. Rahner, Karl–



67
A lundi állásfoglalás helyesen állapítja meg azt a formai és tartalmi sokféleséget, 

amely az egyházvezetés kérdéseinek összefüggésében az Újszövetséget jellemzi. 
Az értékelés szempontjából ezen a ponton válik jelentőssé a dokumentum mód-
szere. Az állásfoglalás – fő témájának megfelelően – nem az egyház lényegével, a 
korai egyházszervezet kialakulásával foglalkozik, hanem csupán annak egy részte-
rületével, tulajdonképpen kísérőjelenségével, az episzkopé szolgálatával. A 20. 
század folyamán mind a felekezeti ekkleziológia, mind az ökumenikus teológia azt 
az álláspontot foglalta el, hogy a lelkészi vagy püspöki szolgálatról csak az egyház 
lényegéről szóló tanítás összefüggésében lehet helyesen beszélni. A reformátori 
teológia számára ez nem jelent mást, mit a sola scriptura elvének radikális – tar-
talmi és módszertani értelemben egyaránt történő – alkalmazását. Ha az Újszö-
vetség tanúságtételét e szempontból vizsgáljuk, nem kerülheti el a figyelmünket 
az a tény, hogy abban az evangélium szolgálata és az episzkopé gyakorlása csakis a 
kialakult gyülekezeti helyzet és „egyházszervezet” összefüggésében értelmezhető. 
E szempont elhanyagolásában rejlik a lundi állásfoglalás gyengéje. Amikor a doku-
mentum szövege azt az ökumenikus konszenzust említi, amely szerint „az Újszö-
vetség nem ad olyan egyértelmű mintát, amely a későbbi egyházi [vezetői] struk-
túrák modelljeként szolgálhatna, hanem a különböző helyeken és időben létrejött 
formák sokféleségét tükrözi”,18 akkor ezzel az – egyébként önmagában véve igaz 
– állítással eltereli a figyelmet arról a tényről, hogy az említett gyülekezetvezeté-
si modellek az egyház kialakulásának meghatározott fázisaiban, konkrét feladatok 
ellátására jöttek létre. Ha tehát kijelentjük, hogy a „szolgálat formáinak újszövet-
ségbeli sokfélesége több szerkezeti modellt is legitimizálhat”,19 akkor azt is el kell 
mondanunk, hogy ez a sokféleség az Újszövetségi korban nemcsak a szolgálatot, 
hanem a keresztyén egyház evilági létformáit is jellemezte. A kettő közötti logikai 
kapcsolat pedig éppen fordított, mint az állásfoglalásból esetleg következhetne: 
ha az egyházi szolgálatot mint evangéliumhirdetői szolgálatot határozzuk meg, 
akkor kijelenthetjük, hogy az egyház mint creatura verbi divini a hirdetett isteni 
szó, azaz a hallott evangélium által, a Szentlélek munkájának eredményeképpen 
születik.20 Ebből következik, hogy az így értelmezett szolgálat és az egyház elvá-
laszthatatlan egységet alkotnak, és egymást kölcsönösen meghatározzák. Ha azon-
ban az egyházi szolgálatot az egyházvezetői funkciójában nézzük, akkor az egyház 
maga ehhez az episzkopális szolgálatához képest – mint az egyház evilági létfor-
májában betöltött funkció – mindig preegzisztens.

Ratzinger, Joseph: Offenbarung und Überlieferung; (Questiones disputatae, 25.), Freiburg i. Br., 
Basel, Wien, 1965, 31k.
18 5. pont; Lelkipásztor, 2007 (82), 311.
19 6. pont; Uo. 311.
20 Vö. Schwöbel, Christoph: Das Geschöpf des Wortes Gottes. Grundeinsichten der reformatorischen 
Ekklesiologie; in: uő.: Gott in Beziehung. Studien zur Dogmatik, Tübingen, 2002, 345–377.
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Az egyház létformája – azaz lényegének evilági megjelenítése – és a keretei 

között gyakorolt episzkopé elválaszthatatlansága a korai egyház tanúságtételében 
egyre nyilvánvalóbbá vált. A lundi állásfoglalás három különböző modellt közöl, 
amelyekben a püspök () – mint gyülekezetvezető – egy-egy, a gyüleke-
zetet mint egységet megjelenítő funkció megtestesítője volt.21 Mindhárom modell 
célja az volt, hogy az adott kor kihívásainak megfelelően határozza meg az egyház 
lényegét. Antiókhiai Ignatiosz az eukharisztia jelentőségét hangsúlyozza, amelynek 
Krisztus rendelése szerinti ünneplése nemcsak a helyi gyülekezetben teremt kö-
zösséget, hanem belekapcsolja az egyes gyülekezeteket Krisztus egy egyházába. E 
modell szerint a püspök elsődleges feladata az eukharisztikus szertartás szabály-
szerű elvégzése volt.22 Lyoni Irenaeus – ugyancsak a történelmi helyzetnek meg-
felelően – a gnosztikus tanítások ellen fellépő egyházvezetők tanítói szolgálatát 
hangsúlyozta. Számára a püspök személye kontinuitást jelentett az apostoli taní-
tásban, így nála az egyház egységének követelményével összekapcsolódik a tanítás 
folyamatosságának gondolata. Karthágói Cyprianus az egyház egységének megva-
lósulását a püspökök kollegialitásának gyakorlásában látta, akik egy kollégium tag-
jaiként pl. zsinatokon hozott döntések által gyakorolják az egyházért hordozott 
egyetemes felelősségüket. A 3. század egyre növekvő létszámú, egyre nagyobb 
területen élő keresztyénsége számára ez volt az egyház egységével kapcsolatos 
kérdésre adott adekvát válasz.23

Összefoglalva tehát a lundi állásfoglalás ekkleziológiai alapvetését, elmondható, 
hogy az helyesen utal a Krisztus egyházában végzett szolgálat újszövetségi sokszí-

21 Feltűnő, hogy mindhárom modell kialakulását az egyház egységének veszélyeztetettsége motiválta. 
Az episzkopé szolgálata tehát az egyház – az egyetemes hitvallásokban megfogalmazott – ismertető-
jelei közül az apostoliság helyett – azt természetesen nem kizárva – inkább az egységért hordoz fele-
lősséget.
22 Az episzkopé e funkciója feltételezhetően többet jelentett, mint „a helyi gyülekezetek közötti 
egységet az úrvacsorai közösség fenntartása által”, hiszen az eukharisztikus szertartás Krisztus rende-
lése szerinti elvégzésének külső jelként láthatóvá, felismerhetővé is kellett tennie az egységet. 5. pont; 
Lelkipásztor, 2007 (82), 312. Az egyház lényegének megjelenítése és az eukharisztia közötti össze-
függés végigkíséri a római katolikus egyház történetét egészen a 20. századig. A II. vatikáni zsinat az 
egyházról szóló Lumen gentium konstitúciójának (LG) 26. pontjában kijelenti, hogy minden szabály-
szerűen végzett eukharisztikus szertartást a püspök vezet. Annak ellenére tehát, hogy az episzkopé 
az évszázadok során a gyülekezetvezetői szolgálatból regionális funkcióvá alakult át, mégis megtartot-
ta azt a szerepét, hogy az egyes eukharisztikus szertartások felügyelete és végzése útján az egyház 
egységének reprezentánsa legyen. Vö. Cserháti József – Fábián Árpád (szerk.): A II. Vatikáni Zsinat 
tanítása. A zsinati döntések magyarázata és okmányai; Budapest é. n. (4. kiadás), 58k. A koncepció 
mai aktualitása abban áll, hogy XVI. Benedek pápa egyházfogalma ezt a koncepciót követi, s az egy-
házat mint eukharisztikus közösséget határozza meg: „Az egyház Krisztus teste, mert az úrvacsorában 
az Úr testét kapja, és ebből a középpontból kiindulva él.„ Ratzinger, Joseph: Das neue Volk Gottes, 
Entwürfe zur Ekklesiologie, Düsseldorf, 1969, 98. (Ford.: W. Sz.)
23 Joseph Ratzinger azt állítja, hogy a kollegialitás gondolatát a II. vatikáni zsinat fedezi fel újra. 
Ratzinger, Joseph: Das neue Volk Gottes, Entwürfe zur Ekklesiologie, Düsseldorf, 1969, 220. Vö. LG 
22, in: Cserháti – Fábián, i. m. 55.
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nűségére és annak későbbi hangsúlyaira, nem tesz azonban különbséget az episzkopé 
gyakorlásának az egyház lényegét érintő – azaz a későbbiekre nézve is kötelező – és 
az adott korhoz kötődő elemei között.

2.3.3 Reformátori igeszolgálat és megkülönböztetett püspöki rang?
A lundi állásfoglalás az Ágostai hitvallás 5. cikkére utalva helyesen állapítja meg, 
hogy lutheránus teológiában az egyházi szolgálatról szóló tanításnak három sarka-
latos pontja van. Egyrészt egyértelmű, hogy annak mandátuma az evangélium hir-
detésére és a szentségek kiszolgáltatására szól.24 Másrészt döntő, hogy ezt a szol-
gálatot Isten alapította és rendelte, hogy az a kegyelmi eszközök – Isten igéje és a 
szentségek – által részt vegyen a Szentlélek hitet teremtő munkájában.25 Ez a 
szolgálat harmadrészt megkülönböztetendő a reformátori teológia által hangsúlyo-
zott egyetemes papság minden megkeresztelt ember által viselt funkciójától.26 Ez 
a kijelentés azért döntő, mert – lévén, hogy a keresztség ugyancsak Isten munká-
ját jelenti az emberben – protestáns körökben elterjedt az a nézet is, amely szerint 
a CA 5. szerint végzett egyházi szolgálat legitimitását az egyetemes papság birto-
kosaitól, azaz a megkeresztelt hívőktől kapja azáltal, hogy ők lemondanak papságuk 
gyakorlásának jogáról, és azt egy erre kiválasztott személynek adják át. Ez a tanítás, 
amely az egyházi szolgálatot a delegáció elve szerint határozza meg, az Ágostai 
hitvallás alapján egyértelműen elvetendő. A lundi állásfoglalás 36. pontjában pon-
tosítja az erről szóló tanítást, amely szerint a keresztségben minden ember „elhívást 
nyer az istentiszteletben (leitourgia), a bizonyságtételben (martyria) és a szolgá-
latban (diakonia) való részvételre és felelősségvállalásra. A keresztség önmagában 
azonban még nem jelent felhatalmazást egy ordinációhoz kötött egyházi hivatal 
betöltésére.”27

Az állásfoglalás lutheránus és ökumenikus szempontból legjelentősebb kijelen-
tése annak megállapítása, hogy a Krisztus egyházában végzett szolgálat egyetlen 
hivatal keretében valósul meg, amelynek mandátuma az igehirdetésre és a szent-
ségek kiszolgáltatására szól.28 Ez a tanítás két dolgot zár ki: egyrészt a már említett 

24 18. pont, Lelkipásztor, 2007 (82), 312.. Vö. Ágostai hitvallás, 5. cikk (ministerium docendi evangelii 
et porrigendi sacramenta).
25 18. pont, Lelkipásztor, 2007 (82), 311. A kooperációnak ez a formája csak az opus Dei és opus 
hominum reformátori megkülönböztetésének értelmében képzelhető el. Eszerint a döntő lépés, a hit 
ajándékozása kizárólag Isten munkája, amelyben felhasználja az emberi bizonyságtételt. Ebből követ-
kezik, hogy a CA 5. szerint gyakorolt szolgálat sohasem terjed ki többre, mint éppen erre a bizony-
ságtételre. 
26 19. pont, Uo. 312.
27 Uo. 368. Ennek alátámasztására az állásfoglalás Luthert idézi, aki Az egyház babiloni fogságáról 
című iratában a következőképpen fogalmaz: „Ami mindenkinek közös tulajdona, arra senki sem 
formálhat egy személyben jogot, hacsak nincs rá elhívása.” (LW 36, 116; WA 6, 566.) Ezt a mondatot 
a lutheránus ekkleziológia hagyományosan a CA 14. szerinti elhívásra (rite vocatus) érti.
28 22. pont, Uo. 313.
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ontológiai értelemben vett – azaz a funkción túlmenő – megkülönböztetést a lel-
készi és a püspöki szolgálat között,29 másrészt az egyházi szolgálatra elhívottak és 
a többi hívő közötti ontológiai különbségtételt.30 Ebből a megállapításból egyene-
sen következik, hogy a püspökök által végzett ordináció szükségessége pusztán 
funkcionálisan indokolható.31 Az állásfoglalás helyesen említi az ebből következő 
meggyőződést és gyakorlatot: a gyülekezetek felelőssége az evangélium hirdetésé-
ért egészen odáig terjed, hogy azok a püspökök és lelkészek evangéliumellenes 
tevékenysége esetén maguk is elvégezhetik lelkész ordinálását, amennyiben az az 
ordináció biblikus rendjének megfelelően, azaz imádsággal és kézrátétellel törté-
nik.32 Az ilyen ordináció feltételeinek leírásából kitűnik azonban, hogy itt olyan 
kivételes helyzetről van szó, amely a reformáció korában bár gyakran előfordulha-
tott, mégsem képezheti az ordinációról szóló lutheránus tanítás alapját. Wolfhart 
Pannenberg Luther 1531-es Galata-kommentárjával bizonyítja, hogy a reformátor 
kiállt a püspöki ordináció szükségessége mellett. „Luther igenis helyeselte az apos-
toli szukcessziónak azt a szabályát, hogy annak hordozói a püspökök, mint az apos-
toloktól átörökített hivatal örökösei, és ezt a szabályt még megváltoztathatatlannak 
is tartotta. Saját korának rendkívüli helyzete, amely a szolgálattevők más úton 
történő szolgálatba állítására kényszerített, Luther kijelentései szerint semmit sem 
változtatott ezen az általános szabályon.”33

A dokumentum 25. pontja a téma egyik sarkalatos kérdésével foglalkozik, ti. 
azzal, hogy miben áll az egyházi szolgálat már említett kontinuitása, azaz az apos-
toli szukcesszió. A szöveg elsőként a római katolikus tanítást idézi, amely szerint 
az apostoli szukcesszió a püspökszentelésben püspöktől kapott joghatóság birtok-
lását és – ugyancsak a püspökszentelésben történő – továbbadását jelenti. Az ál-
lásfoglalás kijelenti, hogy ez a tanítás nem a középkor során alakult ki, hanem csak 

29 Ennek tisztázása ökumenikus szempontból azért döntő, mert míg a reformátori teológia megszün-
tette a clerus minor és a clerus maior megkülönböztetését, addig a római katolikus egyház a II. vati-
káni zsinaton megerősítette, hogy „az egyházirend szentségének teljességét a püspökszentelés közli”. 
LG 22., in: Cserháti – Fábián, i. m. 55.
30 Ezt a különbséget fejezi ki a római katolikus gondolkodás a klerikus-laikus szópárral, amely sajná-
latosan a protestáns nyelvhasználatban is elterjedt, bár tartalma alapvetően ellentétes a reformátori 
gondolkodással.
31 Ez a tény, valamint a reformátori egyházak püspökeinek a római katolikus egyház meggyőződése 
szerint megszakadt történeti jogfolytonossága indította Walter Kaspert arra, hogy a reformáció egy-
házainak összefüggésében „presbiteri szukcesszióról” beszéljen. Történetileg ez kétségkívül helyes 
meghatározás, azonban hangsúlyozni kell, hogy a püspöki egyházvezetés intézménye mégis megmaradt, 
s a protestáns püspökök tekintélye és feladatköre nem különbözik a római katolikusokétól. Vö. Kasper, 
Walter: Zur Frage der Anerkennung der Ämter in den lutherischen Kirchen; in: Theologische 
Quartalschrift (151) 1971, 97–109., itt 99kk.
32 23. pont, Lelkipásztor, 2007 (82), 313.
33 Pannenberg, Wolfhart: Systematische Theologie, Bd. 3, Göttingen, 1993, 437. (Ford.: W. Sz.)
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az 1540-es évektől képezte vita tárgyát.34 Emellett azonban azt is leszögezi, hogy 
a reformátorok számára a tanítás folytonosságának biztosítása alapvető követelmény 
volt, amelynek érdekében nemcsak a vizitációk gyakorlatát szorgalmazták, hanem 
az evangélium hirdetésén és az igaz tanítás megtartásán munkálkodó püspököknek 
való engedelmességet isteni jog alapján (de iure divino) követelték meg.35 Termé-
szetesen ez azt is jelentette, hogy a megbízatásukat ezzel ellentétes módon gya-
korló püspököknek való engedelmesség a reformátorok nézete szerint megtagad-
ható volt. Ez a tanítás alapvetően eltér a tekintélyelven felépített egyházvezetési 
koncepcióktól, hiszen – speciálisan protestáns sajátosságként – feltételezi a hivata-
los igeszolgálatot mérlegre tenni tudó, hitben nagykorú gyülekezet aktivitását.36

2.3.4 Misszió és apostoliság?
A lundi állásfoglalás az apostoliság kérdését Krisztus-központú érveléssel támaszt-
ja alá. Így lehetséges az a megállapítás, hogy az egyház apostolisága és missziója 
ugyanarra az alapra épül, ti. arra a megbízásra, amelyet tanítványai kaptak Jézustól, 
illetve arra, amellyel a Feltámadott kiküldte tanítványait az evangélium hirdeté-
sére. A dokumentum e meggyőződés alapján utal arra a felelősségre, amelyet az 
episzkopé szolgálatában állók hordoznak – az egyház egységén túl – az egyház 
missziójáért.37 Az erre indító, a feltámadott Krisztustól kapott missziói parancs 
érvényessége indokolja annak az egyháznak az apostoliságát, amely e küldetés 
örököse és megvalósítója.38

Értelmezésre szorul az állásfoglalás azon mondata, amely szerint „[a] küldetés 
továbbadása (traditio), amelyen keresztül a Szentlélek Krisztust mint az isteni 
Igét jelenvalóvá teszi, az apostoli tradíció elsődleges jelentése”.39 Reformátori ér-
telmezés szerint a tradíció elsődleges jelentése a traditio evangelii, azaz az evan-
gélium áthagyományozása, hirdetése, amely a Szentírásnak a kinyilatkoztatásra 
vonatkozó tanúságtétele szerint történik. Az opus Dei – Isten aktív részvételének 
mibenléte a folyamatban – és az opus hominum – az ember szerepe – viszonya itt 
is tisztázandó. Az állásfoglalás szövegében e viszony legalábbis nem egyértelmű. 
Ekkleziológiai szempontból ez ugyanis nem értelmezhető másképpen, mint úgy, 
hogy az apostoli tradíció által meghatározott szolgálatban állók az isteni kinyilat-

34 25. pont, Lelkipásztor, 2007 (82), 313. Ez a tény azonban nem változtat azon, hogy ma ez a római 
katolikus egyház hivatalos álláspontja.
35 Vö. 26. pont, Uo. 313.
36 Vö. Jn 10,27; ApCsel 5,29.
37 27. pont, Lelkipásztor, 2007 (82), 313. Már a korai egyházban kialakult az a gyakorlat, hogy az 
egyes püspökök több gyülekezet felett is felügyeletet gyakoroltak. Így kapcsolódott az episzkopé 
szolgálatához az az elképzelés, amely szerint a püspökök megjelenítik az általuk felügyelt gyülekeze-
teket s így Krisztus egyházát is. Ebben az értelemben mondhatjuk, hogy a püspök személye, illetve 
funkciója és tevékenysége a misszió eszköze is.
38 28. pont, Uo. 313.
39 29. pont, Uo. 313.
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koztatásról szóló bizonyságtételükkel vesznek részt Isten Szentlelkének az isteni 
Igét az ember szívében jelenvalóvá tevő munkájában, és semmiképpen sem for-
dítva – ti. hogy a Szentlélek munkájának feltétele volna az apostoli tradíció. Ennek 
átfogó értelmezésére való törekvésével a lundi állásfoglalás az apostoli és a min-
denkori egyház kontinuitásának szükségességét hangsúlyozza. A 29. pontban fel-
sorolt elemek láthatóan az apostoli egyház életének meghatározó vonásaira utalnak, 
s a dokumentum az apostoliság követelményeként ezen vonások kontinuitását 
nevezi meg: „Ha ez a tradíció folytonos, akkor beszélhetünk apostoli szukcesszi-
óról.”40 Az állásfoglalás azt sugallja, hogy ezen elemek mindegyikének megléte 
biztosíthatja csak az apostoli folytonosságot. Ezen a ponton alaposabb differenci-
álásra lenne szükség, hiszen eltérő módon biztosítja vagy kérdőjelezi meg az egyház 
apostoliságát pl. az „evangélium hirdetése és a Szentírás hű értelmezése” vagy a 
„rászorulók megsegítése”.41 Az e szempontból különböző jelentőségű elemek együt-
tes felsorolása mégis ráirányítja a figyelmünket arra a fontos követelményre, hogy 
bármely egyház apostoli identitását ne csupán egyetlen szempontot vizsgálva álla-
pítsuk meg, hanem számoljunk annak minden meglévő, a Szentírással egyező vagy 
annak szelleméből következő összetevőjével.42

2.3.5 Az egyház apostolisága és az ordinációhoz kötött szolgálat viszonya
A IV. fejezetben a lundi állásfoglalás az ordinációhoz kötött egyházi szolgálat lé-
nyegéről és annak speciálisan lutheránus, ökumenikus szempontból is meghatáro-
zó sajátosságairól beszél. Az egyetemes papság és az ordinációhoz kötött szolgálat 
viszonyának meghatározása után43 a dokumentum 36. pontjában kijelenti, hogy az 
ordinációhoz kötött, egész életre szóló megbízatást jelentő szolgálat Isten ajándé-
ka és „szükséges az egyház küldetésének betöltéséhez”.44

Bár a szolgálat – ókeresztyén alapokon álló – hármas felépítése, azaz a diakónus, 
presbiter és püspök funkciójának megkülönböztetése sok lutheránus egyházban 
nyomaiban felfedezhető, az ordinációhoz kötött szolgálat ontológiai egységéről 
szóló reformátori tanításnak megfelelően eredeti formájában sehol sem maradt 

40 29. pont, Uo. 313k., itt 314.
41 29. pont, Uo. 314.
42 Vö. 33. pont, Uo. 314. Annak ellenére azonban, hogy az apostoli szukcesszió megjelenésének számos 
felismert formája ma jelentősen megkönnyíti az egyházak közös vonásainak és hagyományainak felfe-
dezését, kétségtelen, hogy az apostoli szukcesszió egy-egy meghatározó eleme (pl. a szentségek Krisztus 
rendelése szerinti kiszolgáltatása) a kölcsönös elismerés szempontjából nem váltható ki egy másik elem-
mel még akkor sem, ha az mindkét fél számára az apostoliság ismertetőjele.
43 Ld. fent a 19. ponttal kapcsolatban mondottakat.
44 Uo. 368. Az Ágostai hitvallás 7. cikkére gondolva, amely az egyház ismertetőjeleiként az evangé-
liumhirdetést és a szentségek kiszolgáltatását említi, feltehetjük a kérdést, hogy milyen viszonyban 
van e két ismertetőjel szükségessége és az ordinációhoz kötött szolgálat szükségessége. A kérdés 
megválaszolásának megkísérlésére e keretek között most nincsen lehetőség, de valószínűsíthető, hogy 
a különbség a Szentlélek hitet és egyházat teremtő munkájának összefüggésében határozható meg.
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meg. Ezzel párhozamosan azonban sok egyházban aktuálissá vált vagy válik a kérdés, 
hogy az adott kor kihívásainak megfelelően milyen lelkészi munkát segítő szemé-
lyek szolgálatát lehet igénybe venni, s e személyek – pl. diakónusok – beiktatásá-
nak szertartása milyen viszonyban van az ordináció intézményével. Az állásfoglalás 
e kérdést nyitva hagyja, s ez megfelel a reformátori egyházak útkereső helyzetének, 
amelynek során egyes egyházakban a feladatok sokfélesége, másokban a lelkész-
hiány nehézségei kényszerítik az egyházvezetőket e kérdés átgondolására és teo-
lógiailag is reflektált megoldására.45 Bár olyan egyházak is tagjai a Lutheránus Vi-
lágszövetség – Egyházak Közösségének, amelyek a nők lelkészi szolgálatának kér-
désében konzervatív álláspontot foglalnak el, a lundi állásfoglalás pl. Gal 
3,27–28-ra hivatkozva egyértelműen kiáll a nők ordinációjának és a férfiakkal 
azonos értékű lelkészi szolgálatának létjogosultsága mellett, olyannyira, hogy – a 
szolgálat egységének lutheránus értelmezésének megfelelően – a nők püspöki szol-
gálatát is lehetségesnek tartja.46 Leginkább ez a téma mutatja, hogy a lutheránus 
egyházak szolgálatértelmezése olyan megállapításokat is tartalmaz, amelyek gyö-
keres ellentétben állnak pl. a római katolikus egyház papi szolgálattal kapcsolatos 
teológiájának. E kérdések szemléletes példái annak a – modern ökumenikus teo-
lógia képviselői által hangsúlyozott – szükségszerűségnek, hogy a vitakérdések 
tárgyalásánál ma már csak attól remélhető valódi eredmény, ha a tárgyaló felek 
egészen a teológia alapkérdéseihez (fides quae) visszanyúlva törekednek a saját 
meggyőződésük újragondolására és a partner teológiai alapállásának megértésére.

A fenti szolgálatértelmezésből következően a püspöki szolgálat során gyakorolt 
episzkopé az episzkopé „teljességének” csupán egy része. Ezt az állásfoglalás az 
ordinációhoz kötött szolgálat összefüggésében funkcionálisan, ezen belül inkluzív 
és exkluzív módon egyaránt definiálja. Inkluzív módon meghatározva kijelenthető, 
hogy a püspöki szolgálat a ministerium ecclesiasticumként meghatározott, ordiná-
cióhoz kötött lelkészi szolgálat része, annak egy formája. Ebből következik, hogy 
a püspöki funkcióban gyakorolt episzkopé szolgálatának is elődleges funkciója az 
evangélium hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása (CA 5). Ehhez olyan felada-
tok (propria) járulnak, amelyek – a reformáció korában előállt kényszerhelyzetek 
mai megismétlődésének lehetőségétől eltekintve – exkluzív módon tartoznak a 
püspöki szolgálatban gyakorolt episzkopé területére. Ilyen a több gyülekezet, na-
gyobb egyház-közigazgatási egység feletti felügyeleti jog vagy maga az ordináció.47 
A püspökök ezt a szolgálatot személyes, kollegiális és közösségi formában végzik, 
amely formák ugyancsak a lelkészi szolgálat sajátosan reformátori értelmezése 
szerint értendők.48 Ide tartozik a zsinatok munkája is, amelyekben az egyházveze-

45 Vö. 39. pont, Uo. 368. 
46 40–42. pont, Uo. 368k.
47 46. pont, Uo. 369.
48 48–49. pont, Uo. 369k. Ez a sajátos értelmezés akkor válik leginkább nyilvánvalóvá, ha – egy 
példát kiragadva – utalunk a kifejezések római katolikus értelmezésére. A II. vatikáni zsinat Lumen 
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tői feladatokat „laikus és ordinált személyek közreműködésével látják el”, olyany-
nyira, hogy az állásfoglalás az egyházi tanítás kérdéseit – ideértve a tévtanítások 
megítélését is – e testületek illetékességébe utalja.49 Ez a felfogás erősen – és 
biblikusan – épít a hitben élő és a Szentlélek vezetésére hagyatkozó keresztyének-
re, akik a zsinat tagjaiként különbséget tudnak tenni helyes és helytelen között. 
Az dokumentum 51. pontja ennek szellemében próbálja bizonyítani, hogy a zsinat 
tagjai egyenrangúak, hiszen mindenki „Isten igéjének kell hogy alávesse magát”.50 
Az ugyanitt említett karizmák, azaz a Szentlélek individuális ajándékainak külön-
böző volta azonban kérdésessé teszi, hogy a zsinatok tagjai között „semmiféle 
különbség” ne lenne. Ehelyett inkább azt kell hangsúlyozni, hogy a karizmák Jézus 
Krisztus egyházában minden keresztyén embernek különböző szolgálatra adnak 
lehetőséget és elhívást, s feltételezhetjük, hogy az ordinációhoz kötött szolgálatra 
elhívottak kiemelt felelősséget hordoznak az egyház tanításának és életrendjének 
biblikus megalapozásáért.

2.3.6 Az episzkopé szolgálata és az egyház egysége
Az egyház egységével kapcsolatban a lundi állásfoglalás azokat az általános elveket 
vonatkoztatja az ordinációhoz kötött szolgálatot végzőkre, amelyek minden hívő-
re vonatkoznak, és tulajdonképpen egyetlen mondatban összefoglalhatók: minden 
keresztyén ember felelősséggel tartozik az egyház egységének munkálásáért. Az 
erről szóló részben mégis van egy jelentős kijelentés, amelyet – a mögöttünk lévő 
és a jelenben zajló ökumenikus törekvések sikereinek és kudarcainak összefüggé-
sében is – érdemes szó szerint idézni: „A keresztény egység (…) nem pusztán 
emberi törekvés, hanem mindenekelőtt isteni ajándéknak tekintendő, amelyet 
örömmel, hittel és elkötelezettséggel kell elfogadni.”51 Ezen egység munkálásának 
része kell, hogy legyen az episzkopé szolgálatáról szóló ökumenikus párbeszéd is. 
Ez a felelősség, az ökumenikus párbeszéd megalapozásának szándéka látható a 
lundi állásfoglalás utolsó tartalmi egységén (56–59. pont), amely az apostoli szuk-
cesszió lutheránus értelmezéséről szól. Helyes megállapításként értékelhetjük, 

gentium konstitúciója ugyancsak foglalkozik a kollegialitás tanításával. Jelentős különbséget jelent 
azonban, hogy a zsinat ezt kizárólag a püspökök szolgálatának összefüggésében értelmezi, és megálla-
pítja, hogy a püspöki kollégium tagjává „a szentségi felszentelés ereje és a kollégium fejével s tagjaival 
való hierarchikus közösség” tesz. A püspöki kollégium tekintélye azonban csak akkor van meg, „ha 
hozzáértik a római pápát, Péter utódát, a főt, akinek primátusa, hatalma csorbítatlanul megmarad az 
összes pásztorok és hívek felett”. LG 22., in: Cserháti – Fábián, i. m. 55. E meggyőződéssel szemben 
a lundi állásfoglalás hangsúlyozza, hogy az episzkopé kollegiális gyakorlása minden lelkipásztort, azaz 
– szolgálati beosztásától függetlenül – minden ordinált személyt összeköt.
49 50. pont, Lelkipásztor, 2007 (82), 370. Vö. LG 22; in: Cserháti – Fábián, i. m. 55. „Az egész 
egyházra kiterjedő hatalmát (…) a [püspöki] kollégium ünnepélyes módon az egyetemes zsinaton 
gyako rolja.” A zsinat római katolikus értelemben tehát kizárólag püspökök döntéshozó testületét 
jelenti.
50 Uo. 370.
51 53. pont, Uo. 370.
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hogy az apostoli szukcesszió elsődleges jelentését a dokumentum így foglalja ösz-
sze: „az egyház missziója Krisztustól és az apostoloktól kiindulva időben és térben 
(diakronikusan és szinkronikusan) folytonos.”52 Ugyancsak helytálló annak emlí-
tése, hogy a szukcesszió történeti jogfolytonosságként, azaz az episzkopé szolgála-
tának Krisztusig visszavezethető, az apostolok korától kezdve történő, püspökről 
püspökre való átszármaztatása történetileg nem bizonyítható, ezért annak tágabb, 
az egész egyházra és annak szolgálatára kiterjedő értelmezésére kell törekedni.53 
Kétségekre ad azonban okot az a megoldási javaslat, amelyet a nyilatkozat 58. 
pontjában olvashatunk, ti. azt, hogy a történeti szukcesszió jegyét megőrző egyhá-
zak püspökeik részvétele által mintegy adják át ezt a – legalábbis kétségesen léte-
ző – történeti folytonosságot. A konkrét javaslat így hangzik: „A lutheránus egy-
házak hozzájárulhatnak az ökumenikus mozgalomhoz azzal, hogy értékként isme-
rik el a püspökök történeti szukcesszióját mint az apostoliság jegyét, és átveszik 
ezt a jegyet anélkül, hogy szükségességként kívánnák azt meg.”54 Komoly kétsége-
ink lehetnek elsősorban afelől, hogy mi lenne a következménye ennek a lépésnek. 
Úgy tűnik, hogy ezen a ponton érezteti következményeit a lundi állásfoglalásnak 
az a tanulmány elején bemutatott koncepciója, hogy az episzkopé kérdését az 
egyházfogalmat mellőzve kísérli meg körüljárni. Ha magunkévá tesszük az ökume-
nikus teológia legújabb, eredményekkel kecsegtető irányelveit, amelyek szerint 
egy-egy teológiai téma nem tárgyalható önmagában, akkor ebből azt a következ-
tetést kell levonnunk, hogy pusztán az episzkopé gyakorlására és az ebben a kér-
désben felmerülő ökumenikus ellentétek formális megoldására tett javaslat nem 
vezethet az egyház egységéhez közelebb vivő megegyezéshez.

Mire elég nyolc év munkája? – záró gondolatok

A lundi állásfoglalás – a függelék tanúsága szerint – nyolc év munkájának eredmé-
nye. A dokumentum egyaránt előrelépést jelent a lutheránus önértelmezés tuda-
tosítása és az ökumenikus tárgyalásokban való további részvételt segítő felekezeti 
profil erősítése szempontjából. Elsődleges értéke ebben rejlik. Segít újra feleleve-
níteni, hogy melyek voltak azok a szempontok, amelyek az ordinációhoz kötött 
szolgálat teológiai alapjait, feladatait és helyét meghatározták a mindenkori egy-
házban, az őskeresztyénségtől kezdve a reformáció korán át egészen a 20. századi 
ökumenikus mozgalom törekvéseiig. A dokumentumtól – talán éppen ezért – pél-
daértékű módon távol áll mindenféle felekezeti sovinizmus, amely a lutheránus 
önazonosságot más felekezetek ellenében hangsúlyozná. Ehelyett olyan nyelvezet-

52 57. pont, Uo. 371.
53 57–58. pont, Uo. 371.
54 58. pont, Uo. 371.
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tel és teológiailag széles látókörrel mutatja be a reformátori meggyőződést, hogy 
ezzel a lehetséges kapcsolópontokat is megláttatja a különböző felekezeti teológi-
ák, sőt az egy felekezeten belüli különböző irányzatok és meggyőződések között 
is. Elismerést érdemel az állásfoglalás azért is, mert szerzőinek sikerült egy olyan 
szöveg megfogalmazása, amely a Lutheránus Világszövetség – Egyházak Közössége 
minden tagegyházának egyetértését, de legalább beleegyezését elnyerte. Ez arra 
enged következtetni, hogy a szöveg alapot jelenthet a további munkához.

Kár volna tagadni, hogy a dokumentum értelmezéseit olvasva az episzkopé szolgá-
latának egyes kérdéseiről, kirajzolódnak azok a határok is, amelyek a bi- és mul-
tilaterális tárgyalások összefüggésében nehézséget jelenthetnek. Hiszen minden 
egyház úgy kapcsolódik be ezekbe a tárgyalásokba, hogy több száz év dogmafejlő-
désének eredményeit és súlyát viszi magával még akkor is, ha az út egy részét 
egykor teológiai gondolkodás szempontjából is más felekezetek képviselőinek elő-
deivel együtt tette meg. Valószínűsíthető tehát, hogy éppen az episzkopé szolgá-
latáról szóló tanítás alapvető sarokpontjai képezik majd azokat a kérdéseket, ame-
lyek a jövőben újra vita és közös gondolkodás, azaz ökumenikus teológiai munka 
tárgyát képezik, s amelyek esetében újra és újra meg kell ismételni a reformátorok 
alapelvét: Sola Scriptura – Egyedül a Szentírás! Összességében megállapíthatjuk, 
hogy azon az úton, amelyen keresztyénekként a keresztyének világot átfogó kö-
zösségében az igazságot keresve együtt haladunk – s amelyen a most 70 esztendős 
Reuss András is sokunknak segített egy-egy lépés megtételében –, a Lutheránus 
Világszövetség – Egyházak Közössége lundi állásfoglalása jelentős mérföldkövet 
jelent.





Tudomány, teológia, mítosz1

BÉRES TAMÁS

1. A TUDOMÁNY KEZDETEI

Bár a nyugati kultúrában kényesen ügyelünk arra, hogy a tudományosság történel-
mi kezdeteit kimutatható állapotban tartsuk, az erre irányuló igényünk természe-
téről önmagában is sokat elárul az a tény, hogy a tudományosság megjelenésének 
pillanatáról több elképzelésünk is van. A főbb időpontok e tekintetben a homérosz-
hésziodoszi írásbeliség megjelenésével megjelölhető mítosz-logosz határtól, Thalész 
matematikai számításain majd az eleaták racionalizmusán át Platón fogalomszét-
választási módszeréig (diairészisz), illetve a még igényesebbek szerint Arisztotelész 
apodeixiszéig, a létezők okának demonstrálható bemutatásáig terjednek. A sor 
nyugodtan folytatható a mába: Abaelardus, Bacon, Comte, Peirce, Lakatos, Quine 
és mások nem csak egy-egy fejezet a tudománybölcseletben, hanem a megvalósí-
tott vagy helyreállított „igazi” tudományosság koronkénti kritériumainak kidolgo-
zói is egyben. A doxa és episztémé közötti határra való utalás mint a tudományos 
gondolkodás kezdete éppen ezért korántsem esik egybe egy konkrét és minden 
tekintetben vitán felül álló történelmi időponttal, ez a határ sokkal inkább elvont 
és szimbolikus természetű, mely éppúgy függ a szereplők valóságértelmezésétől, 
mint maguk a tudományos eredmények. Ha a tudomány megjelenését kézenfek-
vően a rendszeres gondolkodás gyakorlásának oldaláról keressük, akkor elmondha-
tó, hogy gyökerei – ahogy a teológia gyökerei is – kultúrtörténetileg a múlt ködé-
be vesznek, lélektanilag pedig ezeket a gyökereket a kollektív bölcsesség (pszüché, 
szív, elme, emlékezet stb.) beláthatatlan mélységei rejtik. 

Ilyen alapon teológia és tudomány kortársak. Nehéz volna pl. a természeti népek 
körében körül- vagy egymástól elhatárolni érvényességi területüket még akkor is, 
ha e kísérlet ellen manapság mindkettő képviselői tiltakozni szoktak is, kikérve 
maguknak, hogy a reflexív individuális tudat, a tudatosság ilyen alacsony szintjén 
próbálják meg kimutatni jelenlétüket.

 1 E tanulmány alapja az EHE Doktori Iskolájának rendszeres teológiai kurzusa keretében 2000-ben 
Reuss Andrásnak benyújtott dolgozat.
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Ha a tudományfogalmat a tapasztalat, az absztrakció és a rendszerezés kritéri-

umaira alapozzuk, már akkor is tudományosságról beszélhetünk, amikor a szikla-
rajzok formájában megjelennek az első absztrakt bölények; a vadászatot ábrázoló 
jelenetek nemcsak a rajzok mágikus használatára, hanem a valóság és az absztrak-
ció közötti analogikus gondolkodásmódra is utalnak. A zsákmány elejtése és szét-
osztása közbeni csoportosításokkal a korai emberi közösségek tagjai a halmazok 
gyakorlati hasznáról győződhettek meg, amely elvezetett a számfogalom kialaku-
lásához. Az íj lenyomatából, homokban maradt nyomokból jutottak a geometria 
alapjáig, a vonal fogalmának absztrakciójáig. Idáig nyúlik vissza az egyes és az álta-
lános alapvető filozófiai kérdése, amely az ó-, közép- és újkor számára is lényeges 
állomást jelentett a gondolkodás történetében.2

A természettel és a társakkal való együttélés legalapvetőbb fokán álló népek 
életének mindennapi mozzanataiban jelen van a természettudomány a tapaszta-
latszerzés és annak felhasználása formájában, az elsajátított tudás alkalmazásának 
és az eközben elkövetett hibák kijavításának képességében pedig – mai műszóval 
– az „in vivo tesztelés” elődjét találhatjuk meg.

E mozzanatokban mindig találkozhatunk azokkal a törzsspecifikus elemekkel is, 
amelyek – pragmatikus szempontként – éppen a népcsoport életben maradását, 
életrevalóságát segítik. Ezeket az elemeket törzsi, szellemeiktől kapott titokként 
kezelik (pl. „mesterségbeli titkok”3), amelyeket általában a legkifejezettebb vallá-
si cselekmény, az inicializáció formájában örökölnek elődeiktől, őseiktől.

A másik oldalon, a vallási rítusok terén azt látjuk, hogy bár ennek saját kritikai 
diszciplínája (a „teo-lógia” értelmében) természetesen nincs, de éppúgy megvan 
a rítus „szabályos” végzését lehetővé tevő szabályok, tudásformák elengedhetetlen 
szerepe. Botanikai, zoológiai ismeretek mellett fizikai és pszichikai ismeretek is 
nélkülözhetetlenek bizonyos rituális szertartások kivitelezéséhez.4 A korai és a 
természeti népek életében a „tudományt” éppúgy kísérik vallási jelenségek, mint 
ahogy ezekhez is kapcsolódnak természetismereten alapuló jelenségek.

Még ennél is szembeszökőbb a vallási élet, a hasznosított tudás és a hozzájuk 
kapcsolódó jelenségek szoros kapcsolata az ókori nagykultúrákban, ahol a „szent 
tudomány” kifejtése rendszerezett és koherens formában jelenik meg, elsősorban 
a teogóniák, de ami – tartalmánál fogva – „még tudományosabb”: a kozmogóniák 
formájában. Rendszerezettséget és koherenciát természetesen itt nem a görög 
logika értelmében kell keresnünk, különben saját fogalmainkba belefeledkezve és 
az ókori gondolkodás és szimbolika másságáról elfeledkezve Lévy-Bruhl prelogikus 
jelzőjét könnyen érthetjük úgy, mint primitív lefokozó jelzőt.

 2 Simonyi, 39.
 3 Eliade I, 28.
 4 A lélektani hatás tökéletes ismeretéről ad számot pl. az afrikai eve-vallás „okos asszonya” Adadze 
papjának avatásánál, aki egyszerű, de hatásos trükkel hiteti el a néppel a „tro” megérkezését. vö. 
Szimonidesz, 42. 
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 „Nem egyetlen, minden körülmények közt érvényes választ kerestek a világ 

jelenségeire, a kozmosz felépítésére, nem az egy igazság elve alapján álltak. A föld 
egyszerre lehetett lapos korong, oroszlántestű lény (Aker), fekvő férfialak, lehetett 
holt anyag és élőlény; a csapongónak, következetlennek tűnő, több egyenértékű 
igazságot elfogadó gondolkodás révén azonban mégis egy olyan világképet alkottak 
maguknak, mely szemléletesen érzékeltette a lét végtelen sokrétűségét, a jelensé-
gek dialektikus összefüggéseit, és nem volt akadálya bámulatos tudományos ered-
ményeknek, technikai teljesítményeknek” – írja az egyiptomi gondolkodásmódról 
Kákosy László.5 Ezt a „logikai ellentmondásokon” felülemelkedő, többszintűségé-
ben is egységes világmagyarázatra épülő tudományt képviselik az ókori nagykul túrák 
(és általában a kultúrák), ez adta keretét a bennük folyó mindennapi életnek is.

Amikor tehát az Újszövetség lapjain napkeleti mágusokról (magoi apo anatolón) 
olvasunk, „perzsa, majd babiloni bölcs vagy pap, csillagjós, álomfejtő és egyéb 
»titkos« tudományok ismerője, művelője”6 értelemben ismerhetjük meg Jézus 
rangos látogatóit. Ők saját vallási tudományuk konzekvens művelése következté-
ben találnak Betlehembe, a „zsidók királyához”. Ezzel a polémiával a történet 
egyrészt a Teremtés és a Dániel-történetek társává válik, ugyanis kiderül belőle, 
hogy Heródesnek és bölcseinek a hagyományozott bölcsesség különböző formái 
közt sem állt rendelkezésére minden olyan ismeret, melyre szüksége lehetett a 
rábízott ország vezetésében. De igaz ez a másik oldalról is: a csillagfejtő bölcsek 
csupán indíttatást merítenek a különleges csillagkonstelláció jelentéséből, de az 
erre vonatkozó teljes magyarázatot csak Heródes udvarában ismerik meg. A bib-
liai történet kifejezően tárja elénk a két nép körében élő, ugyanarra a jelenségre 
vonatkozó, de eltérő ismeretek tárgyszerűségét, adekvát egymásba illeszkedését.

A görögök, akiknél a tudományfogalom a számunkra is megszokott racionális 
formáját kezdi ölteni, csodálattal és elismeréssel beszélnek a geometria és csillagá-
szat alapjait lerakó egyiptomi kötélfeszítőkről (harpenodaptai) és papokról. A min-
den napi gyakorlati és tudományos élet vallási referenciájának rendkívül szép példá-
ja az egyiptomi gabonamennyiség méréséhez használt 1/2n értékű törtszámok 
funkciója, amelyeket Hórusz Seth által széttépett szemének darabkáival je löltek.7 

 5 Kákosy, 376.
 6 Varga, 591.
 7 Simonyi, 44.
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A vallás köréből származó, mindennapi, piaci, közösségi és otthoni használatba 
vont szimbólumok a vallási és hétköznapi élet hézagmentes folytonosságának ér-
zetét kelthették a mértékegységek korabeli használóiban, így ebben a kultuszra 
épülő kultúra példájával is találkozhatunk.

 

2. A TUDOMÁNY ÉLETFORMÁI

Hagyományosan négy klasszikus típust különböztethetünk itt meg.8

Az ontológiai modell gazdag jelentéstartalma csupán a 18. században szorul vissza, 
a „szellemtudományok” elnevezés meggyökeresedésével egy időben. Ebben az 
arisztotelészi felosztás játszik döntő szerepet, ahol az első filozófia a metafizika, 
ill. teológia, az abszolút létező tana, a második filozófia pedig a „fizika” (fűszisz), 
a változó létezők tana, ahol ez a valóság teljes egészére vonatkozik.

Az antropológiai modell szintén Arisztotelészre megy vissza, aki a tudást elmé-
leti, gyakorlati és művészeti területekre osztotta fel. Ebbe a hagyományba illesz-
kedik a felvilágosodás felfogása is, amely a gondolkodás, érzelem, akarat hármas-
ságában gondolkozik. Ezt követi Kant, aki kritikai műveit is eszerint írja meg: 
gondolkodás – A tiszta ész kritikája; akarat – A gyakorlati ész kritikája; érzelem 
– Az ítélőerő kritikája. Ma az első két kategóriát a filozófia nagy területei töltik ki: 
az elsőt a logika és ismeretelmélet, a másodikat az etika, a harmadikat az esztéti-
ka. Francis Bacon felosztásából (az ész – a filozófia és az abból levezett tudomány, 
emlékezet – történelem, fantázia – költészet) desztillálódik a 18. század második 
felében a filozófia – tudomány – történelem hármas, majd következik a szakosodás 
a természettudomány, jogtudomány, művészettudomány és a részben ezek által 
kifejlesztett filozófiák: történetfilozófia (Voltaire), nyelvfilozófia (Herder), jogfi-

 8 Vö. Seiffert
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lozófia (Grotius). Ez jelenti a természet- és szellemtudomány felosztás közvetlen 
előzményét.

A rendszeres modell a „rendszer” fogalmának tudományelméleti szerepe, tehát 
csak a 17. század elejétől kezd kialakulni. Elsősorban pedagógiai célzattal születnek 
meg a tudományokat tárgyaló-bemutató művek a logika és a teológia területén. A 
rendszeres tárgyalás Lambert „szisztematológiájának” következtében, Kant közre-
működésével válik általános tudományos kritériummá. Arisztotelész nyomán fej-
lődött ki a logika–fizika–etika hármassága, ahol a logika mint első lépcső a másik 
kettő számára, a szabályok és módszerek rendszerét alapozza meg. A fizika átfog-
ja a mai tudományok összterületét, míg az etika a norma szerepét tölti be. A 19. 
századtól kezdődően a természet tudománya válik mindinkább a tudománnyá. 
Közben a történelem mint tudomány kezdi visszanyerni a természettudományok 
előretörése következtében elvesztett pozícióját. Így válik az előbbi mellett meg-
erősödő szellemtudományok prototípusává. Nálunk – más országokhoz hasonlóan 
– a „társadalomtudományok” elnevezés terjed el annak az ideológiának következ-
tében, amely a társadalmat minden szellemi-kulturális „felépítmény” alapjának 
tekinti. Ebben az értelemben szerepel a „kultúrtudomány” elnevezés is, ez azonban 
nálunk nem honosodott meg.

Az általánosítási modell Comte-tól származik, aki egyszerre tekintettel van a 
tudományágak egymáshoz való kapcsolatára és a mögöttük húzódó – bár egyre 
háttérbe vonuló – filozófiai rendezőelvre. Így alakul ki a következő sor: matema-
tika – asztronómia – fizika – kémia – biológia – szociológia, ahol az egymásra 
épülő tudományok visszavezethetők, redukálhatók egymásra. A pozitivista Comte-
nak ezzel nemcsak a tudományok, hanem a valóság rendszerezése is célja, amely-
nek csúcsán az általa alkotott szóval jelölt szociológia áll. A filozófia nála már nem 
alkotó-, hanem a tudományos logika vagy tudományelmélet értelmében vett ren-
dezőtényező.

A kortárs tudományelmélet horizontján a tudományfogalom három típusa bon-
takozik ki:9

A szociokulturális tudományfogalom, amely a tudományt annak természetes 
közegéből közelíti meg, így emberek, gondolatok, intézmények stb. összessége-
ként érti.

Az antropológiai vagy operacionális tudományfogalom a kutatást, azaz mint a 
tudományos felismerések érdekében végzett munkafolyamatot tekinti tudományos 
kritériumnak.

A propozicionális tudományfogalom az igazság posztulátumaira irányuló, egy-
mással logikai-racionális kapcsolatban lévő kijelentések egységes rendszereként 
érti a tudományt. A három közül ez támasztja a legszigorúbb elvárásokat azzal, 
hogy a tudományosságnak tartalmi kritériumokat szab.

 9 Seiffert i. m.
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Egy tudományos rendszer felépítésének szempontjai közül napjainkban főleg 

három emelkedik ki, ezek:
A szakterületi beosztás. Ez a hagyományos rendszerezésen alapul. Kiindu lópontja, 

hogy a valóságnak különböző területei vannak, és az ezeken felvetődő kér dések 
megválaszolására saját tudományterületük kompetenciáját hangsúlyozzák. Ilyen 
alapon kérdéses pl. az orvostudomány helyzete, amely egyszerre rejt kérdéseket 
a biológia, kémia, fizika, antropológia stb. számára.

A tipologizálás. Kiindulási pontja, hogy „a valóság” mindig a maga egészében 
adott, amelyhez csak egy a (tudományos) megismerés horizontját alkotó kultúrá-
ból lehet közelíteni, de ez a tény egyben már előértelmezést is jelent. Ebből a 
perspektivikus megközelítésből adódnak a „típusok”, amelyek mérhető felszíne 
alatt sajátos hermeneutikai „mélység” húzódik. E terület típusai: a) a metrikus 
tulajdonságokra épülő; b) a viselkedéssel foglalkozó; c) a szimbólumok (kultúra) 
körét érintő; és d) a technikai jellegű tudományok.

Funkcióorientáltság. Egyre több komplex rendszer épül ki, amely nem fér el a 
hagyományos, szakterületi felosztásban. Ezek sokszor új (az orientáció alapját je-
lentő) szemszögből próbálják vizsgálni a különböző területekről származó problé-
mákat. Ilyen orientációs „projekt” lehet pl. a „környezet”, a „közlekedés” stb. E 
csoport komplexumai kimondottan kerülik egy rendszer átvételét vagy új kialakí-
tását, hangsúlyozva, hogy a jövő bármilyen újabb orientáció formájában egészen 
eltérő jellegű feladatokat adhat.

Újabb csoportosítási lehetőséget rejt a tudományokon belüli differenciálás szem-
pontja:

Aspektusa szerint egy tudományág lehet: általános, összehasonlító vagy történe-
ti. Feladatmeghatározása szerint alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy fejlesztés. 
Érvényességi módja szerint hipotetikus, dogmatikus vagy normatív jellegű.

Jóllehet, a tudományok racionális rendszerzése iránti igény formalistának tűnhet, 
a tudomány általában mégis konstitutívnak tartotta önmaga számára és ragaszkodott 
hozzá. Századunk több vitát is megélt e tekintetben. A bécsi iskola logikai poziti-
vistái számára a Comte-i tudományosság elvárásait nyújtó rendszerek lehettek csak 
tudományosak. Legfontosabb elvárásaik a tételek tapasztalati verifikálhatósága 
vagy falszifikálhatósága, a természeti szükségszerűség gondolatának elvetése és 
ezzel együtt annak elismerése, hogy az elvek csak bennünk léteznek, a kauzalitás 
elvi koncepciója helyett tapasztalati tényként való kezelése, végső soron a meta-
fizikával való szembehelyezkedés. Carnap és Popper még azon vitatkozott, hogy 
a tudományos tételeknek induktive verifikálhatónak vagy tesztelhetőnek és ennek 
következtében falszifikálhatónak kell-e lennie, néhány évtizeddel később a „para-
digma” szót megalkotó Kuhn már a tapasztalat, sőt a tények használhatóságát 
kérdőjelezi meg. Nézete szerint minden megfigyelést befolyásolnak az elméletek. 
Lakatos Imre módszertant védő gondolataira a „tudományos anarchista” Feyerabend 
kijelenti, hogy tudományos módszer nem létezik és nem is létezhet, mert ez a 
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találékonyság kárára menne. A tudományszociológia erős programja pedig nagy 
hangsúlyt fektet a tudományos kutatások és megállapítások szubjektív és szociális 
kontextusára.10 A századvégi-századeleji pluralizmus a tudományfilozófiára is ha-
tással van, amely a mindenkori egyedire próbál koncentrálni, és egyelőre egyre 
kevesebb mondanivalója van általános módszerekről vagy rendszerekről.

3. LEGYEN-E TUDOMÁNY A TEOLÓGIA?

Egyrészt – amint eddig mondtuk – mindig is az volt. Etimológiai értelemben vett, 
„tárgyszerű” kezdete az európai típusú tudományosság bölcsőjével ringott együtt 
a görög kultúra földjén. Kezdeti jelentésében („a voltaképpeni tudás mitológiai 
előszobája”11) először Platón Államának II. könyvében találjuk meg (379a) pedagó-
giai értelemben, „hoi tüpoi peri theologias”12 formában. Platón a – Terentius Varro 
által elnevezett – természetes teológia kifejlesztője, ahol a „természetes” (vagy 
filozófiai) „tudományosat” jelent.13 Varro meg van győződve arról, hogy Istennel 
kapcsolatban bizonyíthatóan megállapíthatók olyan igazságok, amelyek figyelmen 
kívül hagyása szükségszerűen a rossz élet következményeivel járnak. Arisztotelész 
a teológia szót a „legmagasabb rendű tudománynak” adta, amelynek tárgya a szubsz-
tanciális létezést egyesíti magában a minden változástól való mentességgel.14

A teológia, további életében, mindig is közel járt a tudományokhoz. Néha segí-
tőtársa (Aquinói Tamás, felszabadításteológia), néha korrektívuma (Anzelmus, 
Bonhoeffer), máskor alanya („ancilla theologiae”, a teokráciák) vagy éppen tárgya 
(Jusztinosz, Whitehead) azoknak. Csupán egy pszeudovallási elemeket rejtő (pl. 
ideológiai alapokon építkező vagy az ember apoteózisát hirdető) tudománykon-
cepciónak lehet célja az, hogy a közös valóságból részesedő értelmes, felelős és 
lényegi teológiát eleve diszkvalifikálni próbálja „a versenyből”.

Másrészt, miután az előző fejezetben láttuk a tudományos rendszerek építke-
zésének főbb szempontjait és strukturális kérdéseinek a problémáját, nézzünk 
most néhány példát arra, hogy a teológia önértelmezéseiben hogyan jelenik meg 
a tudományosság kritériuma. Általánosságban elmondható, hogy a teológia széles 
skálán képes elhelyezni önmagát a tudományokkal való kapcsolatában, valamint 
az is, hogy ennek a kérdésnek sok figyelmet szentelt a 20. századi dogmatika. A 
mai helyzetet jellemzi, hogy a teológia nehézség nélkül hasznosítani tudja a modern 
tudományok eredetileg önmagukkal szemben támasztott elvárásait. Nem túl nagy 

10 Hacking
11 Kern, 129.
12 Szabó Miklós „az istenekkel foglalkozó mesék alapvonásai”-nak fordítja, in: Platón, 134.
13 Taylor, 678.
14 Ross, 231., Kern, 129.
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túlzással mondhatjuk, hogy a teológia manapság sokszor többre megy ezekkel az 
elvárásokkal, mint maguk a tudományok.

Wilfried Härle marburgi rendszeres teológus a következő ilyen, az újabb tudo-
mánykoncepciókban konstitutív szerepet játszó elemeket vizsgálja dogmatikájá-
ban15: módszeresség, előítélet-mentesség, igazságra való készség és az igazságban 
való bizonyosság, elméletalkotás, falszifikálhatóság, az ellentmondás szabadsága, 
(ön-)viszonyítás. Härle módszeresen alkalmazza ezeket a teológiára, és megálla-
pítja, hogy nemcsak elfogadhatók, hanem üdvözölhetők és oszthatók is a teológia 
részéről.16 Ezzel alapos fogalomtisztázások után válaszolt arra a kérdésre, hogy 
lehet-e a teológia tudományos. A még izgalmasabb kérdés azonban – és ezt szintén 
felteszi –, hogy van-e rá szüksége, hogy tudománynak neveztessék? Miután szám-
ba veszi és ellenőrzi a kijelentés elemeit, megadja a tudomány definícióját: „A 
tudás bővítésének és ellenőrzésének, ezzel együtt a valóság ismeretének intézmé-
nyesített, módszeresen ellenőrzött formája, amely az emberiség egyik viszonylag 
késői találmánya.”17 Ilyen értelemben a teológiának egyáltalán nem érdeke, hogy 
tudománynak nevezzék, érdeke viszont a tudománnyal együtt, hogy az emberi 
felelős gondolkodást messzemenően komolyan vegye és érvényesítse rendszerében. 
Ezzel nemcsak a teológiának biztosít méltó helyet az emberi tevékenységek köré-
ben, hanem a széteső tudományfogalom elé is új-ősi távlatot ad.

Friedrich Mildenberger prolegomenájában nem a teológiai kijelentések általános 
igazolhatóságából indul ki úgy, hogy a legkisebb mértékben is a teológiatudomány 
racionális vagy empirikus alapokon nyugvó apológiájának szándékát éreznénk sza-
vaiban.18 Egyik első lépéseként bevezeti az „egyszerű istenbeszéd” és a tudományos 
teológia megkülönböztetését (az egyszerű istenbeszéd szándékos többértelműsé-
gének meghagyásával), hogy a továbbiakban a teológia főfeladatául az elsőt és 
ennek kritikai-kísérő társául a másodikat érthesse. Bibliai dogmatikáról lévén szó, 
e főfeladat végzését kontextuális közegbe helyezi (életkontextusok, a bibliai szö-
vegek életre kelése és jellege, inspirált kommunikáció). A teológiának mint tudo-
mánynak tárgyalásakor sokkal nagyobb hangsúlyt ad az „enciklopédikus kérdésnek” 
és az írásmagyarázat mint teológiai diszciplína tudományos jellegének, mint az 
összteológia tudományelméleti kérdéseinek. Ez nem azt jelenti, hogy nem foglal-
kozik velük. A tudományos teológia módszertani apóriái című fejezetében abból 
a tudományos elvárásból indul ki, hogy „a tudomány alanya absztrakt”. Ezzel szem-
be állítja az ember értelmét, vagyis azt az alapvető képességét, hogy a valóság 
egészére irányul (orientáció). Ha ez a képesség az értelem, akkor a tudomány nem 
elég okos, és fordítva, az értelem nem elég tudományos – fogalmazza meg az 
aporikus tételt. A másik kérdése az újkori gondolkodásmód tudományos módsze-

15 Härle, 18–26.
16 I. m. 28.
17 I. m. 14.
18 Mildenberger
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re és az egyházi kötődés közötti kompromisszum. Megoldását megtalálja az „egy-
szerű istenbeszéd” hermeneutikai jellegében.

Nézzünk egy korábbi, de tipikus példát arra is, amikor teológia és természettu-
domány a tudományfilozófia és természettudomány köztes terében találkozik. 
Ennek a találkozásnak egyik kiemelkedő területe a kozmológia. A műfajnak számos 
népszerűsítő, de alapvető kérdéseket jól közvetítő termékével lehet találkozni 
folyamatosan a könyvesboltok polcain.19 E témakörbe tartozó, de tudományos 
igényű könyvvel a hazai tudományos életben az elsők közt jelentkezett Székely 
László két évtizede.20 Bár a szerző azóta a természettudományok és vallás más 
határterületeit érintő témákkal foglalkozik, de az Emberarcú kozmosz című köny-
vének előszavában jellemző és plasztikus utalásokat találunk arra, hogy hogyan 
kerülhet szorosan egymás mellé vallás és tudományos objektivitás ugyanabban a 
rendszerben. A szerző kezdetben – ahogy bevezetőjében írja – tartotta magát 
ahhoz az állásponthoz, hogy kutatási területének, a természettudományban meg-
lévő antropikus elvnek nincs jelentősége a filozófiában. Álláspontjának megválto-
zását jórészt annak köszönhette, hogy megismerte az „antropikus hangoltság” és 
„emberarcúság” fogalmait. E megváltozott véleményét fejti ki ebben a könyvében. 
Teológiai, metafizikai inspiráció állhat e véleményváltozás mögött? A szerző maga 
is átélhette a múlt századvég felé tartó tudomány fent említett apóriáját; vagy az 
e témában nyugaton egyre nagyobb számban megjelenő publikációk hatottak rá? 
Úgy tűnik, e kérdések az általa képviselt tudománykoncepcióban sem tárgysze-
rűtlenek. „Nem arról van tehát szó, hogy az újkori tudomány dezantropomorfizá-
ló tendenciája megfordult volna, hanem arról, hogy a kozmosz dezantropomorf, 
személytelen, ateleologikus eszközökkel adódó természettudományos leírásában 
jelennek meg (…) az antropikus változások” 21 – írja, s ezzel úgy érinti az újabb 
tudományelmélet fentebb vázolt döntéskényszerét, hogy a tudományos szubjek-
tumtól függetlenül létező objektív valóság kozmológiai vonásában látja meg az 
„emberarcúság” kifejeződését. Ezzel egyszerre teljesíti az (egyik oldalról) a tudo-
mányos objektivitás és (másik oldalról) az objektívben az ember javára megnyilat-
kozó (sejthető, de nem bizonyítható) „alkotó” bemutatásának követelményét. 
Ahogy írja: „…az antropikus hangoltság jelenléte teljesen független attól, hogy az 
antropikusan hangolt összefüggésekre létezik-e természettudományos magyarázat 
vagy sem. (…) az antropikus jelleg igen alkalmas arra, hogy teológiailag interpre-
táljuk, ám egy ilyen értelmezés (…) nem következik szükségszerűséggel belőle…”22 
A kozmosz emberarcúsága tehát a szerző számára nem elkötelező, de újabb kap-
csolatok megfogalmazását lehetővé tevő szemléletként jelenik meg. A design ar-

19 Pl. Weinberg; Hawking; Barrow; Davies stb. könyvei nálunk is sikerkönyveknek számítanak, bármely 
felfogást képviseljék is.
20 Székely
21 I. m. 12.
22 I. m. 15–16.
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gumentum eredetileg visszafogott alkalmazása terén azóta megfigyelhető változások 
egyre több és sokszor egyre felületesebb teret nyújtanak a vallási hátterű apolo-
getika különböző műfajainak. Az így létrejövő, sűrűsödő, sokszor áltudományos-
ságba váltó viták a teológia belső önértelmezésében az apologetika újabb útjaival 
való kapcsolat folyamatos felülvizsgálatát eredményezik.

4. A SZÜRKE EMINENCIÁS

„Mítoszt nem lehet megcáfolni. A mítosz a történelemben élő lényeg. 
Amit a történelem teremt, azt a történelemnek kell megsemmi-
síteni.” 

(Hamvas Béla)

A teológia és tudomány történetét végignézve feltűnő a mítosz változatos funkci-
ójú jelenléte. A filozófia a romantikától, ill. a múlt század közepétől, a vallástudo-
mány a múlt század elejétől, a teológia csak a múlt század közepétől kezdi komo-
lyan venni. Az újabbkori tudomány hagyományosan viszolyog tőle, a teológia egé-
szen Tillichig nem meri komolyan venni pozitívumait. Manapság a teológia által 
nagy mértékben inspirált hermeneutika legalizálja nyelvi eszközként vagy irodalmi 
műfajként. Mielőtt azonban tovább mennénk, nézzük meg a mítosz életének rövid, 
de tanulságos történetét.

Eredete etimológiailag sem rekonstruálható, legtöbben a müó (görög „zárni”) és 
a meudh (indogermán „emlékezni”) szóhoz kapcsolják. Jelentéstartalmának válto-
zásai már csak a „logosz”-fogalommal való találkozása után követhető: gondolat 
– szó – tényszerű beszámoló – kitalált történet23. A Kr. e. V. századtól kezdve a 
filozófiai „logosz” fogalom Euripidesz, Protagorasz, Kritiasz és Euhemerosz általi 
koncentrációja a „mítosz” jelentését egyre inkább a hihetetlenség és vélekedés 
irányába sodorja. Platón, amikor a fentebb említett „theologia” szót elsőként em-
líti, valójában még a mítosz értelmében teszi. „Az Istenről szóló beszéd” formaibb 
kifejezésével talán éppen a hitelét vesztő mítosz szó méltó utódját keresi. Később 
a sztoikus gondolkodás részben ismét a mítoszok felé fordul, elkezdődik az 
allegorizáció, vagyis a „mítoszon való munka”. A keresztény teológia tehát fél 
évszázados filozófiai terminus technicust vesz át a „logosz” formájában, amely az 
Újszövetség idejében jól érthető, sokat használt szó. Az első támadásokra adott 
keresztény válasz is ezt a tradíciót erősíti, amikor (Celsus véleményére: a keresz-
tény tanítás müthosz kenosz, azaz üres mese) Órigenész és Alexandriai Kelemen 
az alétheia (igazság) és logosz szavakkal védik annak igazságtartalmát. Philonnak 
köszönhető, hogy a mítoszok a következő évszázadokban nem töröltettek ki tel-
jesen a keresztény gondolkodásból. Hosszú szendergés után a felvilágosodás nyúl 

23 Raberger
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ismét hozzájuk, azzal a szándékkal, hogy az emberi ész nagyságának kellő kontrasz-
tot adjon. Ebből a hátrányos szerepéből meríti erejét a mítosz ma egyik jelentés-
rétegében ahhoz, hogy az emberi ráció- és haladáshit egyre gyakoribb látványos és 
tragikus bukása láttán értelmet rejtő, emberibb élet- és cselekvésmodellként le-
hessen jelen. E funkciója Schellingnél kezdődik, és Nietzschén át folytatódik szá-
zadunkban különböző területeken, többek közt Pettazzonival, Rudolf Ottóval, és 
C. G. Jung, B. Malinowski, Kerényi Károly, M. Eliade, Cassirer, Lévy-Strauss, 
Wittgenstein gondolkodásában. E felsorolás természetesen nem teljes, mint ahogy 
a mítosz hatókörzete sem körvonalazható. A felsoroltak mindenesetre nemcsak 
azokra példák, akik a mítosz fogalmával pozitívan, még ha nem is minden esetben 
explicite (Wittgenstein) foglalkoztak, hanem arra is, hogy a mítoszértelmezés 
hatóköre csaknem megrajzolhatatlan.

A tudományos gondolkodás mitikus voltáról

Sajátos, némileg Platón mítoszkezelésére emlékeztető helyet foglalt el a mítosz a 
marxizmus „tudományos világnézetének” ideológiájában. Amíg a „létező szocia-
lizmus” minden lényeges alapvonásában a „tudományon” igyekezett felépülni, 
ezzel párhuzamosan a számára értelmezhető mítoszoknak is megvolt a kijelölt 
helyük. Két mítosz játszott különös szerepet, Prométheusz és Sziszüphosz. (Pro-
métheusz általában titánként vagy az emberfölötti munkát magára vállaló kultúr-
harcosként jelent meg; Sziszüphosz éppígy allegorizálva az „istenek proletárja-
ként”24). Egyrészt e két mítosz az archaikus világból eredőnek sejtette az uralkodó 
ideológiát („ahogy kezdetben még nem volt osztálytársadalom, úgy majd…”). 
Másrészt, ahogy a marxista tudománykoncepció egyre nagyobb történelmi múlttal 
maga is tapasztalta végességét, egyre félreérthetetlenebbül jelentek meg a tudo-
mányokat tartalmilag mitizáló elemek.

Ezt a csapdát persze más, átfogó érvényre vagy hatalomra törekvő rendszerek 
sem tudják elkerülni. Amíg egyszerűen tudományról van szó, rendszerük önkén-
telen mitizálódásának jelenségét naivan élik, élhetik át. Erre figyelmeztet Odo 
Marquard, aki a szcientizmus veszélyét elsősorban „monomítosszá” válásában lát-
ja, azaz abban, hogy nem enged maga mögé kérdezni.25 Ennél megjelenésében 
összetettebb, de szándékában egyszerűbb is az a helyzet, amikor külön-külön is 
jelentős hatalmak valamely cél érdekében szövetségre lépve maguk csinálják vagy 
éltetik (vagy mindkettő) a számukra előnyös mítoszt.26

24 Camus, 343.
25 Marquard
26 Az erre vonatkozó irodalmat napjaink gazdasági híreiből lehet összeállítani. Feltűnő, amikor egy 
nagy infrastruktúrával és tőkével rendelkező cég „profilt bővít”, és ezzel újabb területeket „véd le”. 
Néhány évvel ezelőtt az egyik nagy múltú amerikai cég rövid időn belül „totálherbicideket” kezdett 
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A mítosz tudományként való felfogása általában nem ütközik nehézségbe, ha a 

mítosz vállalja a „résztudomány” kategóriát. A vallástörténet, a filológia és az et-
nológia, amelyeknek szilárd helyük van a tudományos palettán, mindig is helyet 
adnak a „mitológiának”. Újabban a hermeneutika is legalizációs esélyt kínál neki, 
de lehet, hogy ez a sztoikus „megőrizve megszűntetni” példa mintájára történik. 
Mindenesetre ma többen vannak, akik e felfogást nem osztják.27 A mítosz iránti 
érdeklődés következtében a definíciójára tett kísérletek is rendkívül szerteágazók, 
és az „istenekről szóló szent történetek” -től (H. Gunkel) „a megtapasztalt valóság 
individuum fölötti, kollektíve lényeges szempontjainak elsődleges verbalizációjá”-n 
át (W. Burkert) „a közösségi mimézis össz-szituációjá”-ig (W. Nethöfel) tart. 

A mítosz tudománnyal való megfeleltetésének is vannak esetei. Ebben az eset-
ben a mítosz egységességből ad példát a tudomány egészének, értékorientáltságát 
jelöli ki, vagy emlékezteti arra, hogy a „mítosztól való megszabadulás folyamatának 
története – maga is mítosz”28. Max Horkheimer és Theodor Adorno ebben az 
értelemben „a felvilágosodás dialektikája” összefüggésében beszél arról, hogy már 
a mítosz is felvilágosodás, és a felvilágosodás a mitológiába tér vissza. Mások a 
„mítosz – filozófia – politika” fejlődési sort „a természettörténet illúziójának” 
nevezik, és „a mítosz jelenlétéről” beszélnek.29

A valóság egészének mitikus felfogására és az ebből adódó mitikus keretű tudomá-
nyosságra több példát is találunk a kortárs magyar valóságértelmezésekben. A „tu-
domány” „áltudományt” lát benne; a konfesszionális vallások képviselői általában 
pogánynak, az ezen kívüliek gyanúsan vallásosnak tartják, és mivel sokan félnek 
tőlük, legtöbbször még mindig a „New Age” semmitmondó kategóriájába helyezik 
el ezeket. Általános területei az égi és földi szimbolika, mélylélektan, etnológia. A 
sokakban megütközést kiváltó „asztrálmítosz” fogalmához közelebb vezetnek 
Jankovich Marcell szavai: „Aki megismerkedik a különböző népek mítoszaival, 
meséivel, (…) felismeri azok egyetemes jellegét. (…) meggyőződésem, hogy a 
mesék és a mítoszok egyetemességének magyarázata ugyanabban rejlik, aminek 
az általánosan elfogadott tudományos felismerések is köszönhetők; vagyis abban, 
hogy a világ emberi léptékkel mérve változatlan törvényszerűségei az emberi nem 
képviselőinek tudatában lényegében azonos módon tükröződnek. (…) A mesék 
és mítoszok vizsgálata (…) arra ösztönzi az embert, hogy olyasmi után keresgéljen, 
ami az elsődlegesen benépesült északi félteke lakóinak tudatában többé-kevésbé 

gyártani, ezzel együtt az ezekkel szemben egyedül rezisztens, genetikailag módosított, általa védjegyzett 
növények forgalmazását kezdte meg. Egy „véletlen” növényvész következtében ezzel mind jogilag, 
mind ténylegesen megszerezheti az adott növény kizárólagos forgalmazását. „Totálherbicid” + totális 
növényvész - az adott áru piacának totális uralma. Több részpiaci úr egy konszernben – totális gazda-
sági hatalom.
27 Pl. Nethöfel, 55.
28 Marquard 1987, 93.
29 Pl. E. Topitsch, L. Kolakowski véleményét foglalja össze Marquard, vö.: Nethöfel, 24.
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azonosan tükröződhet. Ez pedig nem más, mint a csillagos ég.”30 E meggyőző ér-
velésével Jankovics a mítosz fogalmának idegenszerűségét az egyetemes emberi 
tapasztalatba lokalizálva szelídíti meg.

A tudomány mitizálódásának folyamatáról Hamvas Béla (ismét csak „pszeudo-
tudományos”) gondolatai között találhatunk megállapításokat arról, hogy „A tu-
dományos világ polidémonikus mítoszvilág. Főistenei nincsenek. (…) Világterem-
tés annyi, mint: keletkezés; teremtő istenek: kiegyenlítés, reakció, vonzás, rezgés, 
centrifugális, centripetális erő. Megsemmisülés, vagyis világ vége: az idő. A démo-
noknak pontos helyük van, ez a hely: a funkció. A funkció mechanikus. Mindent 
törvény irányít: a törvények az istenek hőstettei.”31 1934-ben írt művében Ham-
vas már látja az e funkcióban bekövetkező változást is: „A tudományos mítosz ma 
kezdi elveszteni szellemi hatását – elhomályosul – misztikussá lesz. Misztikus az 
utolsó lépés a földön, s az első lépés az ismeretlenben.”32 Ezt a változást máshol 
– Hans Urs von Balthasarhoz hasonlóan – a szellem entrópiájának nevezi.33

A teológia mitikus voltáról

A mítosz fogalmának a teológiában betöltött szerepéről az újkori tudományénál 
bővebb irodalom szól. A 20. század második felében született e tárgyú írások 
csaknem egyöntetűen Bultmann „mítosztalanítási”, az Újszövetség exisztenciális 
interpretációját sürgető programjából34 indulnak ki, még ha különböző állásfogla-
lással teszik is ezt. Kurt Hübner 1985-ben azon a véleményen van, hogy a jelen-
kori teológia a „mítosz, vallás, tudomány” témakörben semmi olyat nem alkotott, 
amellyel a bultmanni munka jelentőségét elérné.35

A bultmanni életmű elismert kutatója, Ulrich Körtner az egyik fő gondot abban 
látja, hogy a Bultmann által használt mítoszfogalom a mai napig nem tisztázott.36 
Bultmann meghatározása: „elképzelésmód, amelyben a nemvilági, isteni mint vi-
lági, emberi, a túlnani mint itteni jelenik meg (…), amelyet a kultusz következté-
ben olyan tettként kell érteni, amelyben anyagi eszközök által nem anyagi erők 
közvetíttetnek.” 37

Bultmann ezzel a mítosz fogalmát kora vallástudományi felfogása szerint értet-
te. E felfogásban azonban lehettek módosítások. Egy ilyen módosítás az, hogy 

30 Jankovics, 57.
31 Hamvas, 52.
32 I. m. 57.
33 Hamvas 1993, 285.
34 Bultmann
35 Hübner, 324.
36 Körtner, 166.; (A tisztázásban jelentős Pannenberg munkája.)
37 Bultmann, 22., idézi: Körtner, 170.
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Bultmann számára a mítosz nem az archaikus kor bármilyen minőségű kifejeződé-
se, hanem „antropomorf, tudományelőttes világképiség”38. Ez az olvasót arra en-
gedi következtetni, hogy Bultmann a legegyszerűbb hermeneutikai eljárást érti 
programja alatt. Nevezetesen azt, ahogy egy saját kora tudományos világképének 
autenticitásában nem kételkedő és professzortársa (M. Heidegger) egzisztenciális 
filozófiáját megértő ember „érteni” és „hinni” akar (Glauben und Verstehen). 
Bultmann számára a program meghirdetését éppen a mitikus és a tudományos 
világkép (világértelmezés, világról való beszéd) eltérő volta tette szükségessé. Sok 
félreértés ellenére sem a mítosszal vagy a mitikus beszéddel szállt szembe, hanem 
mint a tudományos világképben gondolkozók számára érthetetlent akarta lecse-
rélni a „kérügma”-hordozó régi közeget, hogy ezáltal nyissa meg az egzisztenciális 
értelmezés mindenkori jelenének útját. Itt válik lényeges szemponttá, hogy szá-
mára nem a mítosz mint olyan, hanem a kérügma átadásának lehetséges módja a 
döntő kérdés. Programjával a tartalom és forma alapvető, arisztoteleszi kérdését 
érinti, ez is közrejátszhatott abban, hogy némi csend után (a háború évei alatt) 
századunk legnagyobb teológiai vitáját indítja el. Csak két markáns szereplőt em-
lítsünk itt. Bonhoeffer véleménye: „… az Újszövetség nem egy általános igazság 
mitologikus öltözete, hanem ez a mitológia (feltámadás stb.) maga az ügy!” Karl 
Jaspers még ennél is kifejezőbb, amikor állítja, hogy a „a mítosztalanítás szó csak-
nem blaszfémia.”39

E vita túlnőtt Bultmann eredeti szándékán, és a rekapitulálódott mítoszkérdés 
a hermeneutika és ennek következtében a metafizika területén virágzik elsősorban.40 
A kettő kapcsolatát a narratív teológia műfajában kell keresnünk. A narratív kri-
tika számára ugyanis a mítosz ideális műfaj, amíg ezen egységes elbeszélést értünk. 
„A narratív kritika (…) úgy vélekedik, hogy a (…) narratívából nem kell, sőt nem 
is igen lehet valami elvont üzenetet lepárolni: a narratíva élő nyelvét nem kell a 
doktrínák vagy a dogmák, a teológiai állítások fogalmi nyelvére redukálni. A bib-
liai nyelv, a narratíva konkrét és nyitott, a dogmatikus nyelv viszont absztrakt és 
zárt.”41 Az a tény, hogy a narratíva a mítoszhoz hasonlóan (ahogy fentebb is szó 
volt róla) nem engedi meg az önmagára való rákérdezést (nonreflexív), éppen a 
teológia kritikai alapfunkcióját kérdőjelezi meg. Amíg ez a bibliateológia egyik 
részletére terjed csak ki, a teológia korrigálhat. E reflexivitást, metodikai átlátha-
tóságot félti K. Rahner is, de a mítosznak jól körülhatárolt pozitív szerepét látja, 
amikor „szimbolikus képiséget” említ, amely konstitutív lehet az igazság és az 
ember történeti létének magyarázatában.42

38 Körtner, 169.
39 Bonhoeffer, 311–313., Jaspers, 19.; idézi: Körtner, 165.
40 Ld. Bayer
41 Fabiny, 44.
42 Raberger, 429.
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Ki kell térni Tillichre, aki – pl. Blumenberggel ellentétben nem csak politeista 

mítoszt tud elképzelni, de a monoteizmusban „széttört mítosz”-ról beszél. Ott 
választja szét a mítoszfogalmat, ahol e disztinkció hiánya a bultmanni szándék 
megértését is megnehezíti, amikor ezt írja: „A monoteista típusokban a mítoszt 
darabokra töri az isteneszme végleges elemének kihangsúlyozása. Az igaz, hogy a 
széttört mítosz is mítosz, és az is igaz, hogy Istenről nem beszélhetünk másképpen, 
mint mitologikusan; de a mitikus mint vallásos intuíció kategóriája egyáltalán nem 
azonos egy sajátos isteneszme sértetlen mitológiájával.”43 Tillich itt egyrészt éppen 
annyira rehabilitálja a mítoszt, amennyire a teológiát megszabadítja saját feltétlen 
(olykor talán kényszeres) tudományosság iránti vágyától. A céltévesztés veszélyé-
nek kitett „lógia” segítségére hívja az intuíciót, azaz elsődleges orientációt adó 
mítoszt.

Másik kijelentése viszont, hogy „Istenről nem beszélhetünk másképpen, mint 
mitologikusan”, további „mito-logikus” kérdések sorát téteti fel velünk, amelyeket 
itt nem gondolhatunk tovább.
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A Szentíráshoz kötötten, a Lélek szabadságában1

CSEPREGI ANDRÁS

Témánk három nagy teológiai terület metszéspontjában áll: a Szentírás értelme-
zése, a Szentírás tekintélye és a Szentlélek személyének és művének teológiája. 
Bármelyikükről beszélni önmagában is nagy feladat, nekünk pedig most egymásra 
kell vonatkoztatnunk ezeket a témákat. Bármelyiknél kezdjük el a gondolatmene-
tet, eleve úgy kell róla beszélnünk, hogy megpróbáljuk benne látni a másik két 
téma összefüggésrendszerében. Bármelyikükkel is kezdjünk, végül, a másik két 
téma összefüggésein átszűrve, újra vissza kell térnünk hozzá. Számomra most az 
a kézenfekvő, hogy a Szentírás értelmezésével kezdem, a Szentírás tekintélyével 
folytatom, és a Szentlélek teológiájával fejezem be, azzal a céllal, hogy végül az 
egész gondolatmenetet arra alapozom, hogy kicsoda a Szentlélek, és mit köszön-
hetünk neki.

Gondolatmenetemet röviden így foglalom össze: 1. A Szentírás csak értelmez-
ve szól hozzánk: a Szentírást mindig értelmezték, sőt már a Szentírás egyes tex-
tusai is értelmezik egymást. 2. Soha nem volt, és ma sem kérdés, hogy a Szent-
írásnak van-e tekintélye, de mindig kérdés volt, és ma is kérdés, hogy pontosan 
miben áll a tekintélye. 3. A Szentírás az olvasó számára tanúskodik a Szentlélekről, 
a Szentlélek pedig az olvasó számára értelmezi az Írást, élővé és éltetővé teszi az 
Írás egyes igéit, és ezzel megalapozza az Írás tekintélyét.

A SZENTÍRÁS ÉRTELMEZÉSE

Nem minden vallás szent iratait lehet úgy értelmezni, mint a Szentírást, amely, 
mivel a testté lett Igéről tanúskodik, eleve kívánja az értelmezést. Ha időn és téren 
túlról származó, tisztán természetfeletti eredetű szöveg lenne a kezünkben, mint 

 1 Ezt a témát 2005–2006-ban az OLMK ajánlotta feldolgozásra. Az előadás eredetileg két egyház-
megye lelkészi munkaközösségében hangzott el: 2005. november 7-én Siófokon és 2006. január 
27-én Nyíregyházán. Köszönetet mondok lelkésztársaimnak az együtt gondolkodó közösségért!
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például a mormonok hite szerint az ő szent irataik, akkor elég lenne olvasnunk, 
emlékelnünk és ismételnünk a szöveget. A mi Bibliánk viszont kezdettől fogva 
térbe, időbe, kontextusba, emberek és népek történetébe ágyazottan tanúskodik 
az Igazságról. A beágyazottság esetlegességei, a kontextusok és a történetek egye-
diségei, a szöveg formálódásában szerepet kapott emberi hibák, sőt, ne kerülgessük, 
emberi bűnök a mindenkori olvasó számára elkerülhetetlenné teszik az értelmezést. 
Már maga a bibliai szöveg is helyenként egy másik szöveg értelmezése, nem ritkán 
kritikus értelmezése. Néhány közismert példa: az első (papi) teremtéstörténet a 
második (jahvista) teremtéstörténet részbeni korrekciójaként olvasható. Jób köny-
ve annak a bölcsességteológiának a kritikája, melynek az egyik markáns képviselő-
je az első zsoltár. A négy evangélium egymást nem pusztán harmonikusan kiegé-
szíti, mint egyazon esemény egymástól független négy különböző tanúja, hanem 
az evangélisták a számukra relevánsabb értelemért harcolva időnként kritikusan 
reflektálnak egymás szövegeire (különösen János a szinoptikusokra, de néha a 
szinoptikusok is egymásra). S végül hadd idézzek két kedves mondatot a második 
Péter-levélből: „A mi Urunk hosszú tűrését pedig üdvösségnek tartsátok, ahogyan 
szeretett testvérünk, Pál is megírta nektek – a neki adott bölcsesség szerint –, 
szinte minden levelében, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen ért-
hető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az állhatatlanok kiforgatnak, mint más 
írásokat is a maguk veszté re.” (2Pt 3,15–16) Talán nem tévedek, ha ezekből a 
mondatokból szelíd Pál-kritikát hallok ki, az pedig nyilvánvaló, hogy a levélíró 
szerint Pál levelei gondos értelmezésre szorulnak.

Már az ókori egyházban kialakultak az Írás értelmezésének széles körben alkal-
mazott elvei, amelyek számunkra most azért érdekesek, mert még Luther is kö-
vette őket. Eszerint a Szentírás szövegeit négy szinten kell értelmeznünk: „litterális”, 
azaz szó szerinti értelem; „allegorikus értelem”, amely meghatározza, hogy mit 
higgyenek a keresztyének; „tropologikus értelem”, amely meghatározza, hogy mit 
tegyenek a keresztyének; végül az „anagogikus értelem”, amely meghatározza, hogy 
mit reméljenek a keresztyének. A négy szint a századok során elképesztő értelme-
zésekhez vezetett, híres-hírhedt példája ennek az irgalmas samaritánus példáza tának 
allegorikus értelmezése. Luthert is zavarta ez a parttalan örökség, ezért még 1515 
táján így fogalmazott: „A Szentírásban az allegória, a tropológia vagy az anagógia 
mindaddig nem érvényes, amíg a Szentírás ugyanezt az igazságot valahol másutt 
egyértelműen, szó szerint nem állítja. Máskülönben a Biblia nevetség tárgyává 
válik.”2 Ezzel a fenntartással Luther nemcsak alkalmazta a négyszintű megközelítést, 
hanem tovább is bontotta: két újabb szempont, a „történelmi értelem” és a „pró-
fétai értelem” szerint megkétszerezte a szinteket. Történelmi értelemnek az Írás 
„megölő betű” szerinti értelmét nevezte, prófétai értelemnek pedig az „életadó 
Lélek” szerinti értelmét. A zsoltárok magyarázatai során a „Sion hegye” kép esze-

 2 Idézi: Alister McGrath: Bevezetés a keresztény teológiába (Osiris Kiadó, Budapest, 2002) 172. o.
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rint nyolcféle értelmet kaphat: történelmileg, a „megölő betű” szerint: szó szerint 
Kánaán földje; allegorikusan a zsinagóga vagy annak egy kiemelkedő személyisége; 
tropologikusan a farizeusok és a törvény igazságossága; anagogikusan az eljövendő 
dicsőség a földön. Prófétailag, az „életadó lélek” szerint: szó szerint Sion népe; al-
legorikusan az egyház vagy annak egy kiemelkedő személyisége; tropologikusan a 
hit igazságossága; anagogikusan az örök mennyei dicsőség.3

A fentiek három fontos információval szolgálnak számunkra. Az első: a Szent írás 
értelmezése során Luther messzemenően a saját korának gyermeke volt, s olyan 
utakon járt, ami számunkra már egészen távoli lehet. Ebből követ kezően nekünk 
sem feltétlenül árt, ha élünk a saját korunk által alkalmazott eszközökkel. A má-
sodik: a kor adta keretekbe belesimulva is meg tudott fogalmazni olyan szempon-
tokat, amelyek maradandó fontosságúak: ilyen például az a meglátása, hogy a 
szöveg szó szerinti értelmét nem lehet más értelmezések kedvéért felfüggeszteni. 
(Egy kis kitérővel: érdekesnek tartom, hogy a híres evangélikál református teoló-
gus, Alister McGrath, akinek könyvére a fentiekben támaszkodtam, a régi módszer 
követéséért maradiként elmarasztalta Luthert, és kiemelte, hogy például Erasmus 
sokkal hatásosabb értelmezést alkalmazott: a szöveg szó szerinti értelmét megkü-
lönböztette a szöveg „valódi”, „mélyebb”, „rejtett” je lentésétől.4 Ez a módszer 
századokkal később esszencializmus néven vált a naiv liberális bibliaértelmezés 
egyik elvévé, amit a mai bibliatudomány viszont elutasít, mondván, hogy a szöveg 
szavait és jelentését nem lehet egymástól elválasztani, mint a kagyló héját és tar-
talmát: a szavak és a tartalom együtt érvényesek. Ez a meggyőződés tehát sokkal 
közelebb áll ahhoz a Lutherhez, aki, bár régi csapásokon haladt, nem tartotta 
megkerülhetőnek a szó szerinti értelmet.) A harmadik: Luther a készen kapott 
keretek között is rátalált arra, hogy a helyes értelmezés forrása a Szentlélek mun-
kája, a Szentlelket pedig, a leg egy szerűbb és legmélyebb bibliai elnevezések 
szellemé ben, „életadó Léleknek” nevezi. Ezen a háttéren nyeri el teljes értelmét 
a lutheri bibliaértelmezés mindannyiunk által ismert alapelve is: azt keressük az 
Írásban, „ami Krisztust prédikálja”, was Christum treibt. Gerhard Ebeling találóan 
állapíthatta meg, hogy Luther teológiájának a szívében, a megigazulástanban elvá-
laszthatatlanul összekapcsolódik a betű szerinti értelem, maga Krisztus, és a 
tropologikus értelem, a Krisztus-hit igazsága5, s ezt a kapcsolatot is a Szentlélek 
teremti meg, hiszen, ahogyan Luther a Kis kátéban vallja: „Hiszem, hogy saját 
eszemmel és erőmmel nem tudnék Jézus Krisztusban, az én Uramban hinni, sem 
Őhozzá eljutni, hanem a Szentlélek hívott el engem az evangélium által, Ő vilá-
gosított meg ajándékaival, Ő szentelt meg és tartott meg az igaz hitben, ahogyan 

 3 McGrath, i. m. 173. o.
 4 McGrath, i. m. 173. o.
 5 Idézi: Walter Mostert: Az „önmagát értelmező Szentírás”: Luther hermeneutikájáról (Hermeneu-
tikai Kutatóközpont, Budapest, 1996) 32. o.
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a földön élő egész egyházat is elhívja, gyűjti, megvilágosítja, megszenteli és Jézus 
Krisztusnál megtartja az egy igaz hitben. Ebben az egyházban nekem és minden 
hívőnek napon ként minden bűnt bőséggel megbocsát, az ítélet napján engem és 
minden holtat feltámaszt, és nekem minden Krisztusban hívővel együtt örök éle-
tet ad. Ez így igaz!”6

Ha most felidézzük magunkban mindazt, amit Luther kétségeiről és tusakodá-
sairól tudunk, amelyekből annak révén szabadulhatott ki, hogy személyre szólóan 
megértette, hogy „az igaz ember pedig hitből fog élni” (Anders Nygren fordítása 
szerint: „a hite által igaz ember élni fog”), akkor teljes komolysággal áll előttünk, 
hogy a halál útján sodródó leendő reformátor életet, a bűntudat és a rossz teoló-
giai konstrukciók foglya szabadságot, a megkeseredett szerzetes elvehetetlen örö-
möt talált Krisztusban, a Szentlélek ajándékaképpen. Ezt a felfedezést lehetővé 
tette számára az örökölt bibliaértelmezés, maga a felfedezés pedig kiindulópont-
jává lett mindannak, amit később az Írásban mint életet, szabadságot és örömöt 
megtalált.

A Lélek által inspirált értelmezés Luthert kétféleképpen is hozzásegítette ahhoz, 
hogy elmélyüljön az Írásnak Krisztusról mint megtapasztalt életről, szabadságról 
és örömről szóló tanúságtételében. Az egyik ágon azokra a közismert elhatároló-
dásokra gondolok, amelyekben kijelenti, hogy számára mi nem prédikálja Krisztust, 
legyenek azok bizonyos mózesi törvények7 vagy Jakab levele8. Ezeknek az ítéletek-
nek a tárgyi tartalmával nem kell mindig feltétlenül egyetértenünk ahhoz, hogy 
felfedezzük az ítéletek mögött álló írásmagyarázati felismerést: a Biblia nem minden 
igéje közvetíti mindenki számára ugyanúgy Krisztust, aki élet, szabadság és öröm 
forrása: személyes útjainkon a Szentlélek egyedi módon vezethet bennünket.

A másik ágon azzal találkozhatunk, hogy egy-egy bibliai ige ismételt értelmezé-
se során Luther kibújik a saját rendszere korlátai közül, és felfedezi az ige egysze-
rű, életadó értelmét. (Ne feledjük, minden teológiai rendszer, mint közvetett 
reflexió, szűkebb annál a teljességnél, amelyet a Szentlélek által inspirált ige az 
olvasó elé tárhat!) Szép példát találunk erre Paul Althaus nagy Luther-monográ-
fiájának záró függelékében.9 Luther 1Jn 4,17a igéjét („Abban lett teljessé a szere-
tet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé…”) – a ránk maradt 
szövegek tanúsága szerint – három alkalommal magyarázta: 1527-ben, 1532-ben 
és 1545-ben. Ebben az igében az üdvösségbe vetett bizalommal nem a hit áll pár-
huzamban, mint Luther teológiájának fővonala szerint, hanem a szeretet, amely a 
domináns lutheri megkülönböztetések szerint, a cselekedetekhez hasonlóan, em-

 6 Luther Márton: Kis káté, in: Prőhle Károly szerk., Luther Márton négy hitvallása (A Magyarorszá-
gi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, Budapest, 1983) 88. o.
 7 Luther Márton: Előszók a Szentírás könyveihez (Magyarországi Luther Szövetség, Budapest, 1995) 
37k o.
 8 Luther, i. m. 158k o.
 9 Paul Althaus: The Theology of Martin Luther (Fortress Press, Philadelphia, 1966) 446kk. o.
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beri mű. Althaus megmutatja, hogy az a tény, hogy az apostoli ige nem illik bele 
ebbe a sémába, Luther számára komoly problémát jelentett. 1527-ben a reformá-
tor úgy oldotta meg a problémát, hogy – szemben azzal, ami a kiemelt igevers 
környezetéből következik – a szereteten kizárólag Isten szeretetét értette. 1532-ben 
Luther igehirdetés-sorozatot tartott erről a szakaszról, s itt már érzékeli, hogy a 
„teljes szeretet” a keresztyén ember szeretetét is magába foglalja. Mégis érvénye-
síti a hit és a szeretet megkülönböztetését, oly módon, hogy a félelemnek kettős 
értelmezést ad: a kárhozattól való, Isten előtt átélt félelmünkkel egyedül a hit 
szállhat szembe, míg az emberek elmarasztaló ítéletétől való félelem gyógyszere 
lehet az emberek iránt megélt szeretet. Ez a megkülönböztetés viszont eltűnik az 
utolsó ismert, az 1545-ös prédikációból. Althaus így foglalja össze a gondos rész-
letességgel elemzett végső lutheri mondanivalót: „Luther szavainak a világos ér-
telme ez: ha nem volnék biztos abban, hogy valódi hitem van – mert a tetteimmel 
igazoltam a hitemet –, és nem volnék meggyőződve arról, hogy kapcsolatban vagyok 
Istennel és veletek, felebarátaim, akkor elveszett ember lennék. Itt is, mint az 
1532-es magyarázatban, Isten és a felebarát egymás mellett állnak, de a hitből 
fakadó bizalomnak, amit a szeretet igazol, nemcsak a felebaráttal való kapcsolatban 
van jelentősége. Nem, az Istennel való kapcsolat bizonyossága is a szeretettől függ. 
Az 1532-ben alkalmazott megkülönböztetés később nem jelenik meg. Luther utol-
só értelmezése a textus valódi tartalmához igazodik.”10 A Szentlélek, fejezem be 
a gondolatsort most már én, végül meggyőzte Luthert arról, hogy a hit és a szere-
tet egymással mélyen és kölcsönösen összefüggenek, s ehhez a Lélek megtalálta 
azt az igét is, amellyel újra és újra kérdés elé állította Luthert.

Luther írásértelmezésének lényegi elemeit megtaláljuk a bibliaértelmezésnek 
abban a mai irányzatában is, amelyet én személyesen a magaménak vallok. A kö-
vetkező bekezdésekben erről fogok beszélni, nem feledve, hogy a teológia lehető-
ségeinek széles spektrumában számos más érzékenység és elv szerint is meg lehet 
közelíteni a Bibliát, amelyektől a Szentlélek általi érintettséget sem lehet elvitat-
ni, ezeket most mégis figyelmen kívül hagyom, hogy bemutathassam azt az egy 
utat, amely rám hatást gyakorolt, és amelyet járni próbálok. Ennek az irányzatnak 
a gyökerei a hatvanas évek Nyugat-Európájába és Észak-Amerikájába nyúlnak visz-
sza, protestáns oldalon Bultmann történetietlen teológiájának a kritikusai,11 kato-
likus oldalon pedig a II. vatikáni zsinat szellemiségének elkötelezett teológusok 
kezdeményezték.12 Ezeken az alapokon, melyek még mindig az akadémikus teo-

10 Althaus, i. m. 458. o.
11 A Bultmannt követő német teológusnemzedékből itt csak Ernst Käsemann nevét említem meg, 
alapműve: Der Ruf der Freiheit (J. C. B. Mohr, Tübingen, 1968), angol fordításban: Jesus Means 
Freedom (Fortress, Philadelphia, 1969). A magyar katolikus teológus, Nyíri Tamás kis klasszikusa, a 
Ki ez az „ember”? (második kiadása: Egyházfórum, Budapest, 2000) is ennek az irányzatnak a hatását 
tükrözi.
12 Ide tartozik például Karl Rahner, Hans Küng, Edward Schillebeeckx.
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lógia biztonságos világában emeltettek, tovább építkeztek a felszabadításteológusok 
és a feminista teológusok, akik a Bibliában a hatalommal való visszaélés evangéli-
umi kritikáját keresték és találták meg. A felszabadítás teológusok és a feminista 
teológusok bibliaértelmezésük során mélyen belenyúltak a hétköznapi emberi 
viszonyok ellentmondásos világába, bibliaértelmezésük ezáltal elmélyült és konk-
réttá lett, annyira, hogy eredményeiktől ma már a tradicionális vagy neoortodox 
indítású teológusok sem maradnak érintetlenek. Rám ebből a szempontból eddig 
a legnagyobb hatást éppen egy olyan amerikai teológus gyakorolta, aki klasszikus 
kálvinista-barthiánus teológiája kereteibe fogadta be kreatív módon a felszabadítás-
teológia és a feminista teológia szempontjait.13 De nem felejtem el azt a tizenöt 
éve, Bossey-ban olvasott tanulmányt sem, amelyben egy brazíliai evangélikus teo-
lógus Luther teológiájának fő vonalait gondolta újra a felszabadításteológia pers-
pektívájában.14

Ez az irányzat a Bibliában a Szentlélek vezetésében bízva a Krisztusban nekünk 
ajándékozott életet, szabadságot és örömöt keresi. Mielőtt valakinek hiányérzete 
támadna, és megkérdezné, hogy az élet, a szabadság és az öröm mellett, sőt előttük 
és felettük evangélikus teológusként miért nem hozom Krisztussal kapcsolatba a 
keresztet és a szenvedést, elmondom, hogy ez a program a keresztet és a szenvedést 
magába foglalja, de nem hangsúlyozza. Végtelenül komolyan veszi, hogy Krisztus 
útja a kereszt gyalázatán keresztül vezetett, és azt is, hogy Krisztus követői számá-
ra gyakran nem kerülhető el a szenvedés. Mégsem a keresztre és a szenvedésre 
helyezi a hangsúlyt, hanem Krisztus szenvedésének és keresztjének a gyümölcse-
ire, az életre, a szabadságra és az örömre, amelyben, ha harc közben megszenved-
jük azt, amivel Mesterünk utunk során bennünket személyesen kitüntet, mi is 
részesülhetünk. Ez viszont szóra sem érdemes az élethez, a szabadsághoz és az 
örömhöz képest, mint ahogyan azt sem szoktuk külön hangsúlyozni, hogy ki kell 
tágítanunk a tüdőnket, ha be akarjuk szívni az éltető levegőt. Luthernél, a kereszt 
teológusánál is találkozunk olyan bizonyságtétellel, a Krisztusban elnyert örömöt 
hirdető, gondolatilag is kerek és teológiailag is pontos tanúságtétellel, amelyben 
nem szerepel sem a kereszt, sem a szenvedés: jól ismert énekére, a „Jer, örvend-
jünk, keresztyének”-re gondolok. És még egy oka van annak, hogy az ehhez az 
irányzathoz tartozó teológusok nem emelik mondanivalójuk középpontjába a ke-
resztet és a szenvedést: túl sok közvetlen vagy közvetett tapasztalatuk van arra 
nézve, hogy a kereszt és a szenvedés hangsúlyozása mögött valójában manipulatív 
szándék húzódik meg: Krisztus keresztjének és szenvedésének példájára gyakran 

13 Daniel L. Migliore: Faith Seeking Understanding: An Introduction to Christian Theology (Grand 
Rapids, Michigan, Eerdmans, 1991).
14 Walter Altmann: Reinterpreting the Doctrine of Two Kingdoms, in: Dow Kirkpatrick szerk., Faith 
Born in the Struggle for Life: A Rereading of Protestant Faith in Latin America Today (Grand Rapids, 
Michigan, Eerdmans, 1988). Ugyanebben a kötetben lásd még: Leonardo Boff: Luther, the Reformation 
and Liberation.
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olyanok mutatnak, akik amúgy is sokat szenvedő embereket akarnak az örök szen-
vedő helyzetében konzerválni, a saját életükben viszont eszük ágában sincs keres-
ni és vállalni a szenvedést.15

Luther kora óta, Luther bibliaértelmezésének néhány lényeges elemét megőriz-
ve, ez az irányzat természetesen sok változáson ment keresztül. Él a szövegkritika 
mindazon eszközeivel, amelyek a felvilágosodás szellemiségében gyökereznek, 
ugyanakkor az első parancsolat és a megtérésre hívó evangélium szellemében fo-
lyamatos kritikának veti alá a kritikai eszközöket, sőt magát a kritikust is. A kriti-
ka tehát szinte napról napra finomul. Részletes ismertetésre itt nincs alkalmam, 
de néhány fontos változásra felhívom a figyelmet. Míg az egykori naiv liberalizmus 
hajlamos volt kétségbe vonni mindent, ami kívülesett a racionálisnak hitt tartomány 
keretein, csodákat, gyógyításokat, Jézus feltámadását, addig a mai kritikus inkább 
azzal a hittel szemben gyanakvó, amely régen a rációt tette meg mindennek a 
mértékévé, tudván, hogy bár vizsgálódó és rendszeralkotó értelem nélkül nem 
élhetünk, a személyes élet és a komplex valóság sokkal több, mint amit a kutató 
értelem a maga eszközeivel át tud világítani.16 Hasonlóképpen, míg egykor Bultmann 
azt a célt tűzte ki maga elé, hogy megfossza az evangélium üzenetét a kortárs ol-
vasó számára – szerinte – érthetetlen mitikus keretektől, addig a mai kritikus ér-
telmező inkább meg akarja érteni az egykori mítoszt, hogy minél hitelesebben 
közvetíthesse tartalmát a mai ember számára, aki, gyakran öntudatlanul, változat-
lanul mítoszok segítségével igyekszik értelmezni a világot és személyes életét.17 
Végül, míg a történetkritika korábbi művelői hajlamosak voltak arra, hogy a bib-
liai szövegen belül elkülönítsék egymástól azt, ami – valamilyen szempont szerint 
– „hiteles” vagy „nem hiteles”, hogy a továbbiakban csak a hitelesnek minősített 
szövegrészekkel foglalkozzanak, addig a mai kritikus értelmező, bár továbbra is 
vizsgálja a szöveg részleteit, a szövegben nem szelektál, hanem az egész szöveget 
magyarázza. Visszakapcsolva mindezt Luther bibliaértelmezéséhez: a kritikus ér-
telmező azt keresi, „ami Krisztust prédikálja”, és amit talál, azt szembefordítja a 
szövegen belül azzal, „ami nem Krisztust prédikálja”. Az ilyen szöveget nem hagy-
ja ki, nem diszkvalifikálja valamilyen külső szempont alapján (racionalitás, hiteles-
ség), hanem a Szentírás részének tekinti, és pont azért, mert a Szentírás része, 

15 Erre a jelenségre latin-amerikai felszabadításteológusok hívták fel a figyelmet, akik rámutattak 
arra, hogy Latin-Amerika katolikus kegyességében hosszú időn keresztül gyakorlatilag szétvált a szen-
vedő Krisztus és a dicsőséges Krisztus képe, az előbbi a szegények, az utóbbi az uralmon lévők szá-
mára szolgált azonosulási mintaként.
16 Ennek a szemléletnek alapműve: Polányi Mihály: Személyes tudás (Atlantisz, Budapest, 1994).
17 Ehhez az irányhoz tartozik Walter Wink munkássága is. Magyar nyelvű ismertetés: Csepregi And-
rás: Kortárs teológussal párbeszédben: az erőszakról és az erőszakmentes ellenállásról, in: Szabó Lajos 
szerk., Ablaknyitás: Keresztény önismeret falakon kívül és belül (Luther Kiadó, Budapest, 2004) 
324kk. o.
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felteszi vele kapcsolatban a releváns teológiai kérdést: Krisztust prédikálja-e, s 
ennek folytán az életet, a szabadságot, az örömöt közvetíti-e?

A mai bibliatudományban a lutheri kérdés a történetkritikai és irodalomkritikai 
eredmények legjaván átszűrődve úgy jelentkezik, hogy a szövegben Isten szabadí-
tó tetteinek összefüggő történetét, úgynevezett „nagy elbeszélését” keressük, és 
ehhez az elbeszéléshez mérünk mindent: megfelel-e a szabadító történet szelle-
mének, vagy nem? Az elbeszélés természetesen nem az egyetlen irodalmi műfaj a 
Bibliában, mégis az a nagy keret, amely a kinyilatkoztatás különböző műfajait 
egybefoglalja.18 Az Ószövetségben Isten mint Izrael Szabadítója mutatkozik be, s 
az elbeszélés a szabadítás történetét adja elénk, az Újszövetségben pedig a szaba-
dítás elbeszélése Jézus személyére koncentrál. Az elbeszélés középpontjában tehát 
Jézus áll, így lesz Jézus élete, szolgálata, tanítása, szenvedése, halála és feltámadá-
sa a szabadító történet mércéje, maga a szabadító történet pedig a Szentírás többi 
szövegének a mércéje. A szerkezeti különbség tehát a lutheri was Christum treibt 
és a szabadító történet középpontba állítása között az, hogy az előbbi egyes igéket 
keresett, az utóbbi pedig abban a nagy történetben gondolkodik, amely már az 
Ószövetségben kezdetét vette, és a jelenvaló feltámadott Krisztus hatásának do-
kumentálásában folyik tovább – nemcsak a Szentírás kánonján belül, hanem azon 
is túl, egészen máig. Tartalmilag azonban nincs különbség, a tartalom Krisztus és 
amit tőle kapunk: élet, szabadság és öröm.

Egy jól ismert és sok vitát kavaró példán mutatom meg, hogy mit értünk az alatt, 
hogy a szabadító Jézust elbeszélés révén ismerjük meg, és ez az elbeszélés lesz az 
Írás többi szövegének a mércéje. Közismert, hogy a Jézus korabeli Izraelben, mint 
az ókori világban általában, a nők a férfiaknak alávetett helyzetben éltek. Az evan-
géliumok olvasói azt is tudják, hogy Jézus nem osztotta kora férfitársadalmának 
az előítéleteit, szokatlan közvetlenséggel fordult asszonyokhoz, tágabb tanítványi 
körébe fogadta őket, s biztosította őket arról, hogy a mennyei Atya szemében nem 
alábbvalók, mint a férfiak. Mindezt találkozások, viták, gyógyítások elbeszéléseiből 
ismerjük meg: Jézus Mária és Márta házában (Lk 10,38–42), a görnyedt asszony 
meggyógyítása a zsinagógában szombaton (Lk 13,10–17), beszélgetése a samáriai 
asszonnyal a kútnál (Jn 4) vagy a házasságtörő asszony megmentése az egyoldalú 
ítélettől (Jn 8,1–11). A szinoptikus evangéliumok tanúsága szerint asszonyok ma-
radtak Jézus keresztjének közelében egészen a haláláig (egyedül János evangéliuma 
említi a keresztfa alatt Jánost), és asszonyok vitték meg az üres sír hírét a hír vé-
tele után is kételkedő tanítványoknak (egyedül János beszél „a másik tanítványról”, 
aki asszonyi szó közvetítése nélkül, az üres sír látványától hitre jutott).

Jézus tehát, mai kifejezéssel élve, rehabilitálta a nőt a hátrányos megkülönböz-
tetés terhe alól. Pál apostol az elvek szintjén megértette ezt, hiszen Gal 3,28-ban 
ezt olvassuk: „Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, 

18 Vö.: Paul Ricoeur: Bibliai hermeneutika (Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest, 1995).
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nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” Ami-
kor azonban a korinthusi gyülekezetben vitába keveredik néhány női prófétával, 
kibújik belőle a sértett férfi, és imigyen szól: „Mint ahogyan ez a szentek vala-
mennyi gyülekezetében történik, az asszonyok hallgassanak a gyülekezetekben, mert 
nincs megengedve nekik, hogy beszéljenek, hanem engedelmeskedjenek, ahogyan a 
törvény is mondja. Ha pedig meg akarnak tudni valamit, otthon kérdezzék meg a 
férjüket, mert illetlen az asszonynak a gyülekezetben beszélnie. Vajon tőletek indult 
ki az Isten igéje, vagy egyedül hozzátok jutott el? Ha valaki azt tartja magáról, 
hogy próféta vagy Lélektől megragadott ember, tudja meg, hogy amit nektek írok, 
az az Úr parancsolata.” (1Kor 14,33–37) Az, hogy Pál zavarában az ősi módszer-
hez folyamodik, és érvelés helyett csendre inti vitapartnerét, önmagában nem 
meglepő, ilyesmi ma is gyakran megtörténik. Az, hogy a gyülekezetek széles körű 
gyakorlatára hivatkozik, szomorú jele annak, hogy ebből a szempontból az első 
gyülekezetek széles körében nem értették meg Jézus szándékait. A legnagyobb baj 
az, hogy Pál az Úr parancsára, azaz Jézusra is hivatkozik. A hivatkozás számunkra 
megkerülhetetlenné teszi a kérdést: ugyanígy járt-e volna el az evangéliumok Jé-
zusa? A válasz egyértelmű nem. Kérdezzünk másképp: lehetett Pálnak olyan külön 
kinyilatkoztatása, amely ennyire szemben áll azzal, amit az evangéliumok Jézusról 
elmondanak? Ez a feltételezés alapjaiban ásná alá az evangéliumok hitelét. A leg-
egyszerűbb magyarázat a fentiekre az, hogy Pál olyannyira engedett a félelmének 
és az indulatainak, hogy vakká lett, és tévedett. A szabadító Jézusra koncentráló 
bibliaértelmezés azt kívánja, hogy ha Jézus és Pál szembekerülnek egymással, ak-
kor Pállal szemben Jézust kell választanunk.

A nők és a férfiak kapcsolatának témájában hasonló eredményre jutunk a hírhedt 
1Tim 2,8–15-tel kapcsolatban, ahol a levélíró, bárki volt is, megtiltja az asszonyok-
nak a tanítást, s ezt azzal támasztja alá, hogy Isten a férfit teremtette meg először, 
s csak utána a nőt, valamint hogy a bűnbeeséskor a férfi nem, csak az asszony esett 
bűnbe. (Képzeljük el Jézust, amint éppen ilyen csűrés-csavarásba bonyolódik.) S 
a Jézus-idegen szentírási, sőt újszövetségi szöveg további hátborzongató példáját 
találjuk Jel 14,1–5-ben, ahol az író bemutatja a Bárányt kísérő száznegyvennégyezer 
üdvözültet, akik „nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szüzek”. Ha hiszünk 
a szemünknek, és a szöveg szó szerinti értelme elől nem menekülünk allegorizáló 
vagy spiritualizáló értelmezésbe, akkor itt azzal szembesülünk, hogy csak szűz 
férfiak üdvözülhetnek, akiknek az üdvösségét veszélyeztette volna a nővel való 
testi érintkezés. Azt hiszem, itt helyénvaló feltenni érett és felnőtt bibliaolvasók 
számára azt a kérdést, amelyet némely keresztyén szülők előszeretettel függesztenek 
gyermekeik szobája falára: „Hát Jézus mit szól hozzá?”

Az Isten szabadító cselekedeteit elbeszélő nagy történet tehát a Szentíráson 
belül olyan belső mérceként működik, amelynek segítségével eldönthetjük, hogy 
mi az – ismét Luther kifejezésével élve –, ami Krisztust prédikálja, és mi az, ami 
nem. Ez a mérce viszont nincs a mi kezünkben, sem nem nyilvánvaló, sem nem 
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magától értetődő, s nekünk újra meg újra fel kell tennünk a kérdést: vajon jól is-
merem-e a mércét? Jól értem-e, hogy kicsoda a Szentháromság Isten, kicsoda az 
ember, mi a szabadság, és miben áll a szabadítás? Ezt a kérdést most nyitva hagy-
juk, hogy később visszatérjünk hozzá.

A SZENTÍRÁS TEKINTÉLYE

Nyitó tételemet így fogalmaztam meg: soha nem volt, és ma sem kérdés, hogy a 
Szentírásnak van-e tekintélye, de mindig kérdés volt, és ma is kérdés, hogy pon-
tosan miben áll a tekintélye. A Szentírás tekintélyének értelmezése világszerte és 
közöttünk is megosztja a teológusokat. A vita, látásom szerint, egyetlenegy kér-
désben gyökerezik: hogyan értelmezem a Szentlélek Istennek és a Szentírás szö-
vegének a kapcsolatát?

Az egyik álláspont szerint a kapcsolat abban áll, hogy a Szentírás szövege a Szent-
lélek által ihletett, inspirált szöveg, tekintélyét tehát az ihletettség vagy inspirált-
ság adja. Magát az inspiráltságot az álláspont képviselői többféle módon értelme-
zik, illetve pontosítják. Van, aki inspiráltságon azt érti, hogy a Biblia szavait a 
Szentlélek diktálta a bibliai íróknak, van, aki azt, hogy a Szentlélek megvédelmez-
te a szavakat a hibáktól, hogy se az írók, se a hallgatók emberségének árnyoldalai 
ne gyakorolhassanak rájuk hatást. Van, aki bizonyos bevett fordítások betű szerin-
ti inspiráltságát vallja, angol nyelvterületen jellemzően a King James-fordítást, 
nálunk a revízió előtti vagy a revideált Károlit szokás megjelölni. Van, aki az ere-
deti szöveg inspiráltságát vallja, s szövegvariánsok esetén meg is jelöli, hogy mit 
tart eredetinek. A szöveg inspiráltsága alapozza meg a szöveg tekintélyét, tekinté-
lyen pedig ennek az álláspontnak a hívei azt értik, hogy a Biblia tévedhetetlen. A 
tévedhetetlenség pontos értelmezésének két változatát ismerjük: az első szerint a 
Biblia szavai semmiféle hamis állítást nem tartalmaznak, a másik szerint pedig a 
Biblia szavai nem lehetnek hamisak arra nézve, amit a Biblia a maga lényegi üze-
nete szerint mondani akar, de az üzenetet hordozó képekben lehetnek egy régi kor 
kultúrájához kötött, így részleteiben nem tévedhetetlen elemek. Az ihletettség 
ezen álláspontját szokás összefoglalni 2Tim 3,16–17 igéjével, amely a hagyományos 
fordítás szerint így hangzik: „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, 
a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az 
Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.” Mindezek alapján azonnal látszik, 
hogy a korábban megmutatott bibliaértelmezés, amelyet a sajátomnak vallok, s 
amelyet a férfi és a nő kapcsolata újszövetségi reflexióinak ellentmondásaira al-
kalmaztam, menthetetlen tévtanítás. Menthetetlen tévtanítás, ha a Szentírás ins-
piráltságának ez az értelmezése helyénvaló.

A Szentlélek Istennek és a Szentírás szövegének a kapcsolatát viszont más mó-
don is lehet értelmezni. Ezt a másik értelmezést két lépéssel készítem elő. Először 
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röviden bemutatom a Szentírás inspiráltsága és tévedhetetlensége fenti értelme-
zésének történeti hátterét, majd arról beszélek, hogy hogyan értette Luther az Írás 
és a Lélek kapcsolatát, valamint az Írás tekintélyét. Ezek után kerülhet sor a másik 
elképzelés felvázolására.

A tizenhatodik századi reformáció és az arra adott katolikus válasz közötti viták 
talán legfontosabb kérdése az volt, hogy mit tekintünk a hit végső forrásának. A 
reformátorok a végső forrást egyedül a Szentírásban jelölték meg, míg a tridenti 
zsinat utáni katolicizmus a Szentírásban és a tanítóhivatalban, amelynek feje a 
mindenkori pápa. A reformátori álláspont fontos eleme volt tehát, hogy a Szentírás 
tekintélye független a tanítóhivatal és a pápa tekintélyétől. A felvilágosodás és az 
annak nyomán kibontakozó, a keresztyénséggel szemben kritikus modernizmus 
hasonló választ hívott elő a katolikus egyházból és a protestantizmus bizonyos 
köreiből. Az első vatikáni zsinat 1870-ben kimondta a pápa csalatkozhatatlanságát. 
Az amerikai evangélikál mozgalom antimodernista köreiben pedig, a katolikus 
válasszal egyirányú módon, megszületett az a meggyőződés, hogy a Szentírás csa-
latkozhatatlan. A jellegzetesen protestáns elem ebben a döntésben úgy jelentkezik, 
hogy továbbviszi a Szentírás függetlensé gének elvét, s kijelenti, hogy a Szentírás 
a modern kor (és, értelemszerűen, minden kor) jellegzetes kérdéseitől, tudományos 
eredményeitől, kritikájától is független. Ez a reakció ugyanakkor mélységesen 
magán viseli a modern kor tudományos előfeltevéseinek a hatását: míg a modern 
tudományos meggyőződések – képviselőik szerint – cáfolhatatlan, bizonyított, 
objektív ismeretek voltak, a hitvédelem válaszul a Biblia szövegének cáfolhatatlan, 
bizonyított, objektív tévedhetetlenségét hirdette meg. Kissé leegyszerűsítve azt 
mondhatjuk, hogy materialista kritikára azonos szintű, materialista választ adott, 
hiszen a Szentíráson közvetlenül a Biblia szövegét, konkrét és materiális valóságát 
érti, így a szöveg tévedhetetlenségének a formális igényét fogalmazza meg minden 
kérdéssel és kritikával szemben.19

Ez a meggyőződés az amerikai evangélikál keresztyénségen belül a huszadik 
század során nagyon erőssé vált, ezzel párhuzamosan pedig világszerte elterjedt, 
globalizálódott. Sikerének egyik oka valószínűleg az, hogy az egyre inkább fel-
gyorsuló világ tempójához igazodó missziós törekvések egyszerű és hatékony esz-
közt találtak a tévedhetetlennek gondolt bibliai szövegben: az új keresztyént, le gyen 
az törzsi vallásban nevelkedett fekete vagy régi európai népegyház felébredt tagja, 
nem kellett az értelmezés problémáival szembesíteni, hanem elég volt felfegyve-
rezni néhány tévedhetetlennek mondott bibliai mondattal, hogy egy minden ízé-
ben bizonytalanként megtapasztalt világ kellős közepén átélje a rendíthetetlen alap 
biztonságát. A Biblia tévedhetetlenségének hite különösen megerősödött az egy-

19 Bővebben lásd: Tony Lane: A keresztény gondolkodás rövid története (Harmat–Kálvin Kiadó, Bu-
dapest, 2001) 206–208 o. és Jonathan Hill: A keresztény gondolkodás története (Atheneum, Budapest, 
2000, 2005) 232–236 o.
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házellenes diktatúrákban. A diktatúra eleve elfojtja a kritikát, egyszerű állításokra 
redukálja a társadalom komplex világát, s a keresztyénség ellen forduló, egyszerű 
állításokban megfogalmazódó támadásokra pedig a legegyszerűbb ellentmondást 
nem tűrő bibliai mondatokkal válaszolni. Nem véletlen, hogy a német egyházi harc 
élvonalába került Bonhoeffer a Biblia igéinek való, gondolkodás nélküli engedel-
mességet hirdette, sőt parancsolta tanítványainak. Nem véletlen, hogy a kommu-
nizmus évtizedeiben nálunk is az Evangéliumi Kiadó által terjesztett, ebben a 
szellemben fogant írások gyakorolták a legszélesebb körű hatást. Nem véletlen, 
hogy a posztkommunista országokban, különösen a volt Szovjetunió területén ma 
óriási befolyással bírnak a Biblia tévedhetetlenségét hirdető amerikai evangélikál 
körök, amelyek ott olyan intézményrendszert építenek ki, amelyet túlzás nélkül 
tarthatunk az ottani egyházi élet legújabb gyarmatosításának. Hasonló helyzettel 
találkozhatunk még a diktatúrák történetén vagy utóéletén túl is: egy szingapúri 
teológus arról számolt be egy nemzetközi konferencián, hogy a saját szolgálatában 
azért nem mondhat le a Biblia tévedhetetlenségének az igényéről, mert a többi 
vallás követői tévedhetetlennek tartják a maguk vallásának szent iratait, ha tehát 
nem ezen a szinten hirdetné a Szentírás igéit, missziója légüres térbe kerülne.

Ezen a háttéren nagyon sokat jelentett számomra az a felfedezés, hogy amikor 
Luther kimondta az „egyedül a Szentírás” elvét, nem azt értette alatta, mint amit 
a modernizmussal szembeni védekezésben formálódott evangélikál álláspont kép-
visel. Walter Mostert magyarul is olvasható tanulmánya szerint Luther számára 
nem az Írás szövege volt tekintély, hanem az Írás tárgya, Krisztus, akit a Szentlélek 
tehet az olvasó számára tapasztalható valósággá. Érdemes hosszabban idézni a 
tanulmány zárógondolatából: „Aki tapasztalja azt, hogy az Írás saját életének igaz-
ságáról beszél, az Írás autoritását felülmúlhatatlannak fogja tartani, de éppen nem 
akarja többé más autoritásokkal szemben megvédeni. Aki ezt nem tapasztalja, 
éppen annak nem fog segíteni egy formalista Írás-autoritás elrendelés. Hogyan 
érné el emberi rendelkezés azt, amit az ige maga sem ér el? Aki hisz, az azt is 
tudja, hogy nem az Írásnak mint kinyilatkoztatásnak az elis meréséből él, hanem 
– mert bűnös – az élet ígéretéből az Írás igéje által. A hívő azonban, miután tu-
datában van bűnös voltának, éppen hogy mélyen szolidáris a nem hívővel, legyen 
az ateista vagy különösen vallásos. Mivel tudja, hogy éppen a bűnösön nem tud 
segíteni egy formálisan elismert tekintély. Ezért a hívő, amennyiben egy nem 
hívőhöz szól, egyedül az Írás tárgyát fogja szorgalmazni, amely őt élteti, felsza-
badítja és megváltoztatja. Mivel a hívő tudja, hogy nem az Írás, hanem Krisztus 
váltja meg.”20

Nagyon fontosnak tartom a lutheri álláspont mögött húzódó gondolamenet rész-
leteit is, de számunkra most ennyi elég ahhoz, hogy felvázoljuk a Szentírás tekin-
télyének azt a szemléletét, amely a Szentlélek Isten és a Szentírás kapcsolatának 

20 Mostert, i. m. 44. o.
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az első változattól eltérő értelmezésén alapul. A legfontosabb különbség: szemben 
azzal a vélekedéssel, hogy a Szentírás szövege a Szentlélek által inspirált, azt vall-
juk, hogy a Szentírás szövege által dokumentált szabadító eseménynek, Krisztusnak 
a megragadását a Szentlélek inspirálja. Az első álláspont szerint a Lélek inspiráci-
ója mintegy statikusan be van zárva magába a szövegbe, s ezáltal maga a szöveg az 
inspiráció birtokosává válik, aminek inspiráltsága révén hatnia kell. A második 
álláspont nem teszi a szöveget inspiráltsága révén különlegessé, önmagában meg-
álló tekintéllyé és ezáltal természetfelettivé (amilyen például a mormonok szerint 
a Mormon Könyve), hanem meghagyja a Szentháromság Isten szabadító tetteit 
dokumentáló helyettesíthetetlen tanúságtételnek, amelyet a Szentlélek szabadon 
használ hitünk ébresztésére és erősítésére. Ha egy bibliai igét abban a hitben ér-
telmezek, hogy a szöveg már önmagában inspirált, így birtokolja az Írás tekintélyét, 
értelmezőként könnyen magam is e tekintély birtokosának hihetem magamat, s 
ezzel a tekintéllyel felruházottan léphetek hallgatóim elé, esetleg másokkal szem-
ben. Ha viszont nem tévesztem szem elől, hogy az igét a Szentlélek inspirálja, 
akkor azt sem fogom elfelejteni, hogy a tekintély forrása a Lélek, aki hasonlatos a 
szélhez, amely ott fúj, ahol akar, és soha nem lehet az én birtokom. A Szentlélek 
inspiráló jelenléte megnyilvánul már abban is, hogy az Írás egy részletére felfigye-
lünk, majd ma gunkra vonatkoztatjuk, megértjük, elmélyedünk benne, ismételten 
visszatérünk hoz zá, hogy belőle életet, szabadságot, örömöt nyerjünk. Sok-sok 
keresztyén életrajza megragadható azon keresztül, hogy mire inspirálta a Szentlé-
lek, aki, Luther szavai szerint, „nem szkeptikus, így nem csupán kétséges dolgokat 
és puszta vélekedéseket oltott a szívünkbe, hanem olyan állításokat, amelyek bi-
zonyosabbak és szilárdabbak, mint az élet minden tapasztalatával együtt”.21

Szépen fejezi ki az Írás tekintélyének ezt a felfogását egy magyarra csak körül-
írással lefordítható angol szójáték: authority means authoring life, azaz azt tartjuk 
tekintélynek, ami életet teremt.22 Az élet, a Szentlélek munkájának gyümölcse 
nem vitatható, nem vitatkozik, és nem szorul külső, formális magyarázatra sem. 
Gyümölcseiről ismeritek meg a fát, mondja Jézus; a gyümölcs magáért beszél (Mt 
7,15–20). „Egyet tudok: bár vak voltam, most látok” – válaszolt vallatóinak a 
meggyógyított vak (Jn 9,25).

Az első álláspont összefüggésében idéztem 2Tim 3,16–17 bevett fordítását, ami 
a „teljes Írásra”, azaz a Szentírás zárt formájára teszi a hangsúlyt. Felvethetnénk, 
hogy a levél írásának az idején ez csak az Ószövetségre vonatkozhatott, hiszen sok 
újszövetségi irat még nem is létezett, nem beszélve a csak a negyedik század vége 
felé megszületett végleges újszövetségi kánonról. De ennél sokkal fontosabbnak 
tartom, hogy a mondat eredeti görög szövege másképpen is fordítható: „Minden 

21 Idézi: Gerhard Ebeling: Luther: Bevezetés a reformátor gondolkodásába (Magyarországi Luther 
Szövetség, Budapest, 1997) 188. o.
22 Migliore, i. m. 43. o.
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Istentől ihletett írás hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban 
való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre 
felkészített.” Míg a bevett fordítás a „teljes Írásra” teszi a hangsúlyt, ez a fordítás 
az írásokat ihlető Istenre mutat, aki szabadon használja az írások tanúságát a nagy 
cél érdekében.

A két szemlélet közötti különbség végül ebben a kérdésben ragadható meg: 
kiben hiszünk, a Bibliában vagy Istenben? A hatvanhat könyv inspiráltságában vagy 
a könyvek mondatait szabadon használó, inspiráló Szentlélekben? Azért hiszek, 
mert inspiráltnak tartom a Biblia szövegét, vagy azért hiszek, mert amit a szöveg-
ből az inspiráló Szentlélek számomra megmutatott, az életemmé, valóságommá 
lett? A kérdésekre adható kétféle válasz, véleményem szerint, mély különbségeket 
tár fel arra nézve, hogy mit hiszünk és gondolunk Istenről, világról, embertársról 
és önmagunkról.

KICSODA A SZENTLÉLEK?

Gondolatmenetemet azzal kezdtem, hogy bár a három témakör harmadikaként 
tesszük fel a „Kicsoda a Szentlélek?” kérdést, a gondolatkört kezdhetnénk is a 
Szentlélekkel, hiszen mind az értelmezésnek, mind a tekintély felfogásának az az 
alapja, hogy mit gondolunk a Szentlélekről. Az értelmezésről szóló szakaszt azzal 
zártam, hogy vissza fogunk még térni ahhoz a kérdéshez, hogy honnan tudhatjuk, 
hogy helyes-e a mércénk, hogy kicsoda Isten és ember, hogy micsoda a szabadság 
és a szabadulás. A válasznak itt van a helye: csak akkor tudhatjuk, ha a Szentlélek 
újra és újra, bibliaolvasásunk közben is megvilágosít bennünket. A bibliaértelmezés 
kezdete és folyamatos feladata tehát az imádság, a Szentlélekért való könyörgés: 
jöjj, Szentlélek Úristen, világosítsd meg a te népedet!

A „Kicsoda a Szentlélek?” kérdéssel kapcsolatban itt és most egyetlen dologra 
hívom fel a figyelmet: a Szentlélek, bizonyos dogmatikus szűkítésekkel szemben, 
nem csupán Jézus Krisztus Lelke, mintegy a második isteni személy alárendeltje 
(ez következhet a filioque aránytalanul krisztocentrikus értelmezéséből, ami a 
nyugati teológia régi hajlandósága), hanem a Lélek az a valaki is, aki hordozza 
Jézus Krisztust. A két személy kapcsolata tehát nem alá-fölérendelő, hanem mesz-
szemenően kölcsönös. A legvilágosabban erről Lukács evangélista beszél. Lukács-
tól idézek tehát egy szakaszt, egy különanyagot, amely számomra a legrövidebb 
válasz arra, hogy kicsoda a Szentlélek, mire hatalmazta fel Jézust, s ezáltal mit tett 
az Írás azon központi üzenetévé, amelyet Luther a was Christum treibt program-
ja szerint keresett, s amely az Írás értelmezése során számunkra is mérce lehet. 
Lk 4,14–21-et olvassuk: „Jézus a Lélek erejével visszatért Ga lileába, és elterjedt a 
híre az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. Amikor 
Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a 
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zsinagógába, és felállt felolvasni. Odanyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő 
pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva: »Az Úr 
Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegények-
nek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak 
szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az 
Úr kedves esztendejét.« Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, 
és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött, ő pedig szólni kezdett 
hozzájuk: »Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára.«”

Végül pedig arra utalok, hogy írásértelmezésünk a Szentlélek által teremtett 
közösségben folyik. Ennek a közösségnek az egyik jellegzetessége, hogy dinamiku-
san újrarendezi a kényszer és a megszokás által változhatatlannak hitt emberi 
kapcsolatokat, ezen belül pedig legyőzi azokat az emberek által kijelölt határokat, 
amelyek meggátolják a szeretet közösségét és az értelmes kommunikációt. Éppen 
számunkra, evangélikusok számára adott intő példát a történelem arra, hogy a 
spirituális erőtéren kívül, formálisan alkalmazott lutheri írásmagyarázati elvek 
milyen visszaélésekhez vezethetnek: a nemzetiszocialista evangélikus teológusok 
előszeretettel éltek a lutheri megkülönböztetés eszközével, hogy Jézust és az ő 
mennyei Atyját elválasszák Izrael népétől. A Szentlélek, aki felebarátommá teszi 
az idegent is, ezt nem engedi meg. A Szentlélek, aki kritikus testvéremmé teszi a 
más véleményűt, akinek esetleg éppen az írásmagyarázati elvei különböznek az én 
elveimtől, éppen a másik figyelmeztetése által megóvhat a szabadság mindenkori 
kockázatától, a szélsőséges önkénytől is. Ő teremt értelmező közösséget, ő ébresz-
ti a kutatásra bátorító hitet, ő áldja meg kísérleteinket jó gyümölcsökkel is!





Lehetett-e a Keresztelõ Qumrán neveltje?
János és Bannusz

BODA LÁSZLÓ

Keresztelő János Jézus másod-unokatestvére lehetett, minthogy édesanyja, Erzsé-
bet Máriának, Jézus anyjának anyai nagynénjeként illeszthető be a családi képlet-
be. A Keresztelővel kapcsolatban rejtvényszerű bibliai „fehér foltnak” tekinthető 
életútjának bizonyos átmeneti szakasza.

AZ ALAPPROBLÉMA

A Qumrán-kutatók vitája nem oldódott meg egyértelműen abban a kérdésben, 
hogy Keresztelő János az esszénusok neveltje volt-e, vagy sem. Ha az igent meg-
alapozottan feltételezzük, még mindig ilyen kérdések merülnek föl: hogyan került 
Qumránba, milyen helye lehetett a közösségben, és hogyan került ki onnan? A 
kérdések megválaszolásához többnyire a feltételes módnál kell maradnunk, a 
való színűség fokait és esélyeit figyelembe véve, miközben az Újszövetségnek a 
Keresztelőre vonatkozó szövegeit – a bibliamagyarázat bevált szempontjainak 
érvényesí tésével – elfogadjuk. Hozzátartoznak azonban a meggyőzőbb válasz meg-
találásához a qumráni iratok, elsősorban a szektaszabály változatai, továbbá az 
esszénusokról tanúskodó szövegek, különösen Josephus Flaviusé, elsősorban A 
zsidó háború és az Önéletrajz. A kérdésre egy összefüggő kép hermeneutikájával 
kíséreljük meg a válaszadást, a történelmi „fehér foltok” kutatási módszerének 
fölhasználásával.1

 1 Boda L.: A Makkabeusi kortól Heródesig, qumráni közjátékkal. Szent István Társulat, Budapest, 
1998. (A könyv második része a történelmi „fehér foltok” kutatásának kategóriáit írja le.)
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A NÁZÁRETI JÉZUSSAL VALÓ ROKONSÁG KÉRDÉSE

Ha az Újszövetség Keresztelő Jánost mint a kereszténységet megalapító názáreti 
Jézus előfutárát mutatja be, aki – Lukács evangéliuma szerint – rokonságban állt 
Jézussal, a két anya, Mária és Erzsébet rokoni, föltehetően másod-unokatestvéri 
kapcsolata révén.2 Erzsébet így nagynénje lehetett Máriának, akinek – őt várandósá-
gában kisegítő – látogatása egyértelműen közeli rokonságra mutat (vö. Lk 1,39–45). 
Az út Názáretből körülbelül három napot vett igénybe. Erre Josephus Flavius utal. 
Mindketten gyermeket várnak. Lukács evangéliumát figyelembe véve János kö-
rülbelül fél évvel korábban született. Ezt kettőjük nyilvános fellépése is visszaiga-
zolja. Zakariás pap és Erzsébet első gyermeküket váró idősebb házaspár ebben a 
képben. Erzsébet meddőségének szégyenét azonban örömre váltja János születése. 
Hány éves lehetett? Az Egyesült Államokban 1998-ban egy 63 éves asszony egész-
séges gyermeket hozott a világra. Az akkori átlagéletkort tekintve Erzsébet talán 
50 év körüli lehetett, férje pedig 58-60 év körüli (fiktív datálás). Makkabeus Simon 
60 éves kora táján mondta: „Megöregedtem.” (1Mak 16,3) A történeti rea li tást 
keresve ezt a rokoni összetartozást megalapozható valóságnak kell elfo gadnunk.

Ha Zakariás és Erzsébet – a hagyomány szerint – Ain Karimban lakott, Jeruzsá-
lem közvetlen közelében, amely ma már Jeruzsálem része, akkor jól beleillik a 
képbe, hogy Mária látogatása a templomi zarándoklattal kapcsolódhatott össze, 
de a jelek szerint ott maradt még egy ideig. Látogatása tehát azt is jelentet te, hogy 
– nyilván nem először – szállást kapott rokonánál, Erzsébetnél. Ugyanakkor azon-
ban segített is a házimunkában. Lukács szövege szerint „három hónapig” maradt 
Erzsébet házában. Ez ugyanis különleges alkalom volt. Ha ezt hozzáadjuk a váran-
dós Erzsébet hatodik hónapjához, kijön a kilenc hónap. Tehát feltehető, hogy 
Mária megvárta, amíg a gyermek megszületik, hiszen akkor volt szükség leginkább 
a segítségére. Az ilyen jellegű rokoni látogatások hitelesek. Ez nem legenda.

A Keresztelőre vonatkozó külön források szerepének túlzott hangsúlyozása és 
ezen a címen a jelzett családi kapcsolat megkérdőjelezése tehát kellően meg nem 
alapozott vélemény. Érveinek nincs súlya. Miért? János és Jézus ifjúkora egészen 
különböző életutakat állít elénk. Találkozásukat a rokoni kapcsolat révén így jobban 
megértjük, túl a Szentlélek által irányított lelki-szellemi összetartozáson. Jézus 
Galileából jön, János Júdeában élt. Jézus – feltehetően 12 éves kora óta – rend-
szeresen elmegy a jeruzsálemi templomba. Jánosról egyetlen utalás sem mondja, 
hogy a templomba látogatott volna, holott apja, Zakariás pap a jeruzsálemi temp-
lomban teljesítette papi szolgálatát. Mint „igaz”, aligha lehetett szadduceuspárti. 
Már ez is hallgatólagos érv János qumráni nevelkedése mellett, nem szólva arról, 
hogy anyja „Áron leányai közül való” (Lk 1,5). Ennek kiemelése nőutódoknál 

 2 Ld. erről: Liptay Gy. – Rózsa H.: Jézus Krisztus született. Gyermekségevangélium Lukács és Máté 
szerint. Szent István Társulat, Budapest, 1978. 127. 153
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szokatlan. Tehát kellő figyelmet érdemel a valószínűsítés során. A szinoptikusok 
leírása szerint János „a pusztában” kezdi el működését (vö. Mt 3,1). Egyéb hely-
meghatározás nélkül „a puszta” (hé erémosz) Plinius szerint is egyet jelent Qumrán 
erődkolostorával és annak környékével, barlangjaival. Ha az evangéliumokban nem 
Qumrán környékére vonatkozik a „puszta” név, akkor az evangélista megadja a 
környezetet (például Bethszaida környékén, Lk 9). János ugyan már a Jordánon 
túli Betániában (Bethabarában?) mutatja be a Keresztelőt, elhallgatva annak „a 
pusztában” való fellépését. Ő ugyanis nagy valószínűséggel épp „a pusztában” – 
Qumrán révén – ismerhette meg a Keresztelőt, akinek tanítványa lett, mielőtt 
Jézus tanítványává szegődött volna. Hogy miért épp ő nem említi ezt? Ugyanúgy 
kerüli a Qumránra való hivatkozást, mint Josephus Flavius. Mindkettő szövegeiből 
kiolvasható a titoktartás, ami a hely megjelölését illeti. Ezt a titoktartást ugyanis 
nagyon erősen beoltották azokba is, akik az esszénusok iskolájába jártak. Nyilván 
erre fogadalmat (esküt?) kellett tenniük.

Ha Jézus születését ma már i. e. 4 körülre tesszük – körülbelül 30 éves korából 
visszaszámlálva –, és elfogadjuk az evangélium adatait, akkor Keresztelő János 
körülbelül fél évvel előbb születhetett Jézusnál. Ezt megerősíti, hogy tanítói fel-
lépése is ehhez a datáláshoz igazodik (Kr. u. 27–28). Ha „idős” szülei 50-60 éves 
kor között voltak, amikor megszületett, a képbe jól beleillik János „korai” árvasá-
ga, melyre a keresztény hagyomány utal. Erzsébet asszony azonban – fiatalabb 
lévén – feltehetően tovább élt, mint férje, Zakariás pap. A feltételezést a patriar-
kális házasság képlete is támogatja, melyben a feleség esetenként jóval fiatalabb a 
férjnél, ami 10 év átlagkülönbségnek tekinthető. Másrészt az asszonyok életkora 
általában hosszabb. Ezért a „korai” árvaság ebben az összképben akár azt is jelent-
heti, hogy János 11-13 éves korában lett árva. Mivel az esszénusok pénzzel is tá-
mogatták, befogadták és nevelték a papi családok árván maradt fiúgyermekeit, sőt 
részben ezzel biztosították papi utánpótlásukat, a képbe jól beleillik, hogy János 
még fiatalon közéjük került. Qumrán Kr. u. 6-ban – Heródes Arkhelaosz uralma 
végén – már kész erődkolostor. Ez egyöntetű megállapítása a kutatásnak. János 
ekkor a visszaszámlálás szerint valószínűsíthetően körülbelül 11 éves lehetett. Nem 
tételezhető fel tehát jelentősebb időbeli különbség aközött, amikor Jézus először 
megy a jeruzsálemi templomba, ő pedig az esszénusokhoz, ahová csak tízéves kora 
után kerülhetett. Az összképbe az is beleillik, hogy „áronita származású” édesany-
ja, Erzsébet még halála előtt megtette az előkészületeket, hogy fia az esszénusokhoz 
kerüljön.
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MI AZ, AMI BELEILLIK AZ ÖSSZKÉPBE?

Ha a Keresztelő tízéves kora után az esszénusokhoz került, nevelkedése nem fel-
tétlenül Qumránban kezdődött, hiszen azoknak másutt is voltak „táboraik”. Én-
Gediben biztosan.3 Nyilván iskolák is tartoztak egyes „táborokhoz”, mégpedig – 
ahogy a közösségi szabályok rögzítik – a „felügyelők” vezetése alatt.4 Persze így is 
kapcsolatban voltak a centrummal, a ma arab szóval Hirbet Qumránnak nevezett 
erődkolostorral. Ami teljes világossággal megállapítható: János nem tartozott sem 
a vagyonos szadduceusok, sem a Tóra szabályaira kényes farizeusok közé. Sőt el-
lenkezőleg: mindkét vezető vallási irányzattal ugyanúgy szemben állt, mint titok-
ban a qumrániak és mint majd a názáreti Jézus. Egész tanításában a próféták út-
mutatására összpontosít, különösen Izajásra. Ebben is a Qumránban tanultakat 
veszi alapul, akiknek barlangi hagyatékában a teljes Izajás-tekercset megtalálták. 
A „pusztában kiáltó szóval” Izajás szövegét idézi, ugyanúgy, mint a qumráni szek-
taszabály.5 A próféták szókimondásával fordul a beszédeit hallgatók felé, akár a 
szadduceusok, akár a farizeusok köreiből valók. A „viperák fajzatai” kemény kife-
jezés (Mt 3,7). Ez nem Izajástól vett idézet. Kiolvashatóan „a puszta” tapasztala-
tait őrzi, de – szemben az esszénusokkal – nyíltan kimondva. Sem a vámosokhoz, 
sem a katonákhoz nem beszél ilyen keményen. Keresztelő János csak azért nem 
kerül Jézushoz hasonló konfliktusba a farizeusokkal, mert a Jordánon túl kezdi 
meg nyilvános működését, Pereában. S azért sem, mert Heródes Antipász hamar 
börtönbe vetteti, majd kivégezteti. A názáreti Mester hosszabb ideig tanít.

János úgy jelenik meg a Jordán partján, mint igazi próféta, aki több, mint az 
esszénusok álomfejtő jósai, mint aki kinőtte Qumrán lakóinak kasztrendszerét, 
aprólékos tisztátalansági szabályok által gúzsba kötött életformáját vagy az Igazság 
Tanítójának messiási ábrándképét. Ő tudja, hogy az igazi próféták nyíltan olvasták 
rá a nép vezetőire bűnös tetteiket, vállalva ezért akár a halált is. Ha átmenetileg 
az esszénusok nevelték is, akiknek tanítását jól ismerhette, eltávozott Qumrán 
megerősített kolostorerődjéből. Szüksége volt azonban arra az átmeneti időre, 
amíg – harmincévesen – megkezdheti nyilvános működését. Föltehetően 8-10 éves 
magános előkészület után ment át a Jordán túlsó partjára. Már az előkészületi 
időben átvette, sőt még fokozta is az esszénusok aszkézisét.

Nyilvános működése idején ismerte föl az Igazság valódi Tanítóját rokonában, a 
názáreti Jézusban, bár ebben a hite is alapfeltétel volt. Neki sem adatott meg a 

 3 Vö. Komoróczy G.: Kiáltó szó a pusztában. Osiris Kiadó, Budapest 1998. 29. – A Keresztelő és 
Qumrán kapcsolatáról ld. J. Pryke: John the Baptist and the Qumran Community. Ő már utal Bannusra 
mint lehetséges mintára. RQ Nr 16. 1964. – Liptay–Rózsa: i. m. 147–148. – Horváth L.: Jézus, János, 
Kumrán. Vigília, 1969. december. 795. o.
 4 A tanulmányi felügyelőre a Damaszkuszi irat többször utal: vö. A/2 IX. 13. XIII. 8–17. o.
 5 1 QS VIII 13. Idézi Iz 40,3-at. Ugyanezt idézi Keresztelő János is nyilvános működése kezdetére 
(vö. Mt 3,3, Mk 1,2, Lk 3,4, Jn 1,23).



114
teljes bizonyosság (vö. „Te vagy-e az eljövendő?”). Az emberek pedig megérezték 
benne az igazi prófétát, amit kivégzése vérrel pecsételt meg. A szadduceus papság 
a jeruzsálemi templomi szolgálatra összpontosította figyelmét (a templomadóra 
is), a farizeusok és írástudóik pedig a Tóra szabályaira. Az esszénusok közössége 
ezzel szemben a másik két vallási irányzatnál – és pártnál – jóval behatóbban fog-
lalkozott a prófétákkal. Ez mindennél jobban mutatja, hogy a Keresztelő a Jose phus 
Flavius által bemutatott „három iskola” közül melyiknek volt a tanítványa, és hogy 
kiktől kaphatta kezébe Izajás tekercseit. Minden más pusztai környezetbe helyezés 
olyan próbálkozás, amely légüres térben marad. A víz és a tanítványok Qumránt 
tételezik föl. Nem lehetne sem fizikailag, sem szellemileg megfelelő hihetőséggel 
lokalizálni más helyen a „pusztát” (például egy feltételezett pereai pusztaságban). 
Az evangéliumban megnevezett „puszta” itt Qumránt és környékét jelenti.

HOGYAN KERÜLHETETT JÁNOS AZ ESSZÉNUSOKHOZ, 
ÉS HOGYAN MENT EL ONNAN?

Ha János – mint utaltunk rá – körülbelül 11-13 éves korában került az esszénusokhoz 
– ez valószínűségen alapuló feltételezés –, akkor abban már saját elhatározása is 
szerepet kaphatott. Korához képest érettebb lehetett az átlagosnál, akárcsak Jézus, 
aki 12 évesen meghozza döntését a mennyei Atya mellett a templomban. Szerény 
örökségét nyilván beadta a közösség illetékesének, a követelményeknek megfele-
lően. A szektaszabály szerint – ismételjük – legalább 10 évesnek kellett lennie 
annak a fiúnak, akit felvettek mint náluk tanulót. További 7-8 évig nevelkedhetett 
az esszénusoknál, mielőtt eldöntötte, hogy benn kíván-e maradni a közösségben 
annak rendes tagjaként, vagy eltávozik. Húszévesen azonban már döntenie kellett, 
plusz egy év próbaidő lehetőségével.6 Húszéves kora előtt tehát nem volt döntési 
probléma, hogy eskütétellel belépjen-e Szádok fiainak, illetve tágabb elnevezéssel 
az ároniták szövetségének bejegyzett tagjai közé. A szektaszabály előírása szerint 
a véglegesen elfogadott jelentkező „húszéves korában kerüljön a nyilvántartottak 
közé… mint a szent gyülekezet tagja”.7

A fölkészülés és tanulás ideje viszont élénken veti föl a „felügyelővel” való ta-
lálkozás kérdését, illetve azt: hogyan ítélte meg őt az esszénus felügyelő, akire 
rábízták őt a szektaközösség vezetői, növendéktársaival együtt?8 János nyilván már 
fiatalságában, tanulóként elárulhatta, hogy igazi „karizmatikus személyiség”. A 
jellem és a képességek megítélése hozzátartozott a felügyelő feladataihoz. Az erre 

 6 A gyülekezet szabályzata a végső napokban. 1 QS a I 9.: „Húszéves korában kerüljön be a nyilván-
tartottak közé… De ne közeledjék asszonyhoz.”
 7 Az esszénus közösség egyik önelnevezése tehát: „a szent gyülekezet”. Más helyen: „a szentség 
testülete” (KSZ VIII. 21.).
 8 Damaszkuszi irat CD XIV 9.
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való utalások kiolvashatók a qumráni szektaszabályokból és a pedagógia általános 
tapasztalatából. Egy vallási irányulású közösségben pedig külön felfigyelnek a „ka-
rizmatikus képességekre”. Keresztelő János feltehetően korán kitűnt aszketikus 
beállítottságával és a próféták – elsősorban Izajás – elmélyedő tanulmányozásával. 
Beszédeiben nyilván nem a retorika kitanult alkalmazása volt jellemző. Ezt a római 
nevelés és azt megelőzően a hellenista iskolák tartották fontosnak. Sokkal inkább 
a belső tűz, a különös meggyőző erő jellemezhette már korábban is, ami a későb-
biekből kiolvasható. Az elmélyedésre való hajlam jelei tehát már akkor megmu-
tatkozhattak benne, amelyeket az avatott szemű felügyelő könnyen felismerhetett. 
A qumráni szektaszabály három megmaradt variánsa: A közösség szabályzata, A 
gyülekezet szabályzata és a Damaszkuszi irat.9 A Damaszkuszi iratban jól kirajzo-
lódik előttünk a felügyelő, tulajdonképpen „újoncmester” alakja és szerepe a kö-
zösségben, akire a jelentkezők „hivatásának” ellenőrzése és segítése tartozott, bi-
zonyos oktatási feladatokkal párosítva. Erről beszámolt a vezető papi réteg 
(kohének) illetékesének. Mert „Szádok fiai, a papok” döntötték el, alkalmas-e a 
nevelt, hogy letegye a fogadalmi esküt, és a közösség beavatottjaként majd a ve-
zető papi kaszt tagjává legyen.

A felügyelő a „Szádok fiai, a papok” rangban legfelül elhelyezkedő „kasztja” 
alatti rétegből került ki, harmincon felüli életkorban.10 Ismernie kellett a szövetség 
tanítását, de meg kellett ismernie a „novícius” erényeit és esetleges bűnös hajla-
mait is. A testi fogyatékost eleve kizárták a választottak közül.11 Külön figyeltek a 
nemi rendellenességekre. Pontosan kellett tudnia, milyen kihágásért milyen bün-
tetés jár.12 Erre vonatkozóan megvannak az utalások a szektaszabályzat töredéke-
iben. A felügyelő egyik sajátos képessége az volt, amelyet a keresztény teológia a 
„szellemek (lelkületek, a mentalitás) megkülönböztetésének” karizmatikus képes-
ségeként ismer, amelyről Pál apostol is említést tesz (vö. 1Kor 12,10). Fel kellett 
tehát ismernie, mi lakik a rábízottak jellemében. Alkalmasak-e arra, hogy a „Fény 
fiaivá” legyenek. Megfigyeléseiről feljegyzéseket is készített.13 A qumráni felügye-
lő János esetében nyilván könnyen eldönthette, hogy a rábízottnak nem bűnös 
hajlamai és megfegyelmezésre, büntetésre szoruló hibái vannak. Neki inkább azt 
kellett felismernie, hogy Jánosban egy nem mindennapi lelki ember bontakozik ki 
előtte az évek során, sőt egy prófétai elhivatottságú kiválasztott. Ez a felügyelő 
nyilván így terjesztette föl tapasztalatait, amikor beszámolt a kohének közé tarto-
zó elöljárójának, illetve a papoknak János jelleméről, képességeiről, föltehetően a 
társai közül kiemelkedő lelkiségéről. Ha megmaradunk belépése feltételezett ide-

 9 A Damaszkuszi iratból (CD) kapjuk a legtöbb információt a közösségi normákra vonatkozólag, 
különösen az iskolai nevelés kérdésében.
10 CD XIV 9.
11 GySz II 1.
12 KSZ VII. 1–25.
13 DI IX 18.
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jénél (11-13 év), megközelítően megállapíthatjuk, hogy körülbelül 7-8 évet tölt-
hetett az erődkolostorban. A 10 év kikerekített.

Amit bizonyosra lehet venni, az a következő: amennyiben Keresztelő János, 
Zakariás fia valóban Qumránban nevelkedett egy ideig – ez nagyon valószínű –, 
ottani belső tartózkodása csupán az eskütételig tarthatott. A közösség rendes tag-
jává csak akkor lehetett volna, ha ott marad, és ünnepélyesen beiktatják, először 
a leviták közé.

 A qumráni szektaszabályok nyomatékosan hangsúlyozzák a végleges és teljes 
tagságú belépés önkéntességét, s megszabják annak egyéves próbaidejét.14 A Ke-
resztelő jellemét, igaz voltát tekintve elképzelhetetlen, hogy Qumránból esküsze-
gőként távozott volna. Így 30 éves koráig nem maradhatott tagként Qumrán 
esszénus közösségében. Ő a Lélek indítására világosan látta, hogy a saját útjára kell 
lépnie. Ha ezt nehezen fogadták is el a fölöttesek, az esszénus közösség illetékesei 
meg tudták ítélni, hogy János soha nem lesz a szövetség árulója, s ezzel a „Hazug-
ság Prédikátorának” követője. Jellemző, hogy sem ő, sem János apostol nem beszélt 
qumráni múltjáról.

Mindenesetre nyitva marad a kérdés: feszült volt-e a szakítás, vagy megértő 
kiegyezés előzte meg kiválását? Utóbbi a valószínű, ha János barlangi remeteként 
nem szakadt el teljesen a közösségtől. Ez csak akkor történt meg, amikor 30 éve-
sen megkezdte nyilvános működését a Jordán túlsó partján. Álljunk meg a 30 
évnél. Ez a visszaszámolásnál döntő fontosságú, és jól megindokolható. Annyira, 
hogy a Római Birodalom akkori előírásai lényeges pontokon megegyeznek a qumráni 
szektaszabály előírásaival. Legfontosabb az, hogy a bíráskodáshoz mindkét esetben 
megkövetelik a 30 éves kort, ugyanígy a római néptribunok esetében vagy a qumráni 
felügyelőnél, bíráknál, sőt más kiemeltebb tisztségeknél is. Külön nyomatékot ad 
ennek az, amit Josephus Flavius hangsúlyosan említ: „Abban az időben körülbelül 
30 éves voltam.”15 Jézus és János esetében ez a nyomatékosabb dátum, nem a 
bizonytalan ideig tartó és általános utalású quirinusi összeírás vagy éppen a betle-
hemi csillag. Ezért kell a Kr. e. 4-hez közelíteni, nem a 7-hez. Ezért logikus a 
biblikusok csaknem általánosan elfogadott datálása, hogy a Keresztelőt Kr. u. 27/28-
ban végezték ki, nyilvános működése pedig nem egészen egy évre tehető.

14 KSZ IX 18.
15 A Fény fiainak harca a Sötétség fiai ellen. 1 QM. Erről ld. Y. Yadin: The Scroll of the War of the 
Sons of Light against the Sons of Darkness, Jeruzsálem, 1957. 2. kiadás. Yadin katonatiszt volt.
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AZ IGAZI PROBLÉMA: A HIÁNYZÓ NYOLC-TÍZ ÉV

Széles körű emberi tapasztalat, hogy kíváncsivá tesz bennünket, ha valakinek az 
életrajzában jelentősebb hézag van. Az illető ezt valami miatt titokban tartja (pél-
dául börtönben volt). A Keresztelő esetében ez a Qumrántól való elkülönülés 
átmenete. Az igazi probléma az: hogyan került ki a Keresztelő Qumránból, és mit 
csinált az alatt a kereken 10 év alatt, amely 30 éves korában való nyilvános föllé-
pését megelőzte „a pusztában”? Erre vonatkozóan Lukács szövege adja meg a vi-
szonylag legfoghatóbb információt Jánosra vonatkozólag: „A gyermek növekedett… 
és a pusztában élt addig a napig, amíg nyilvánosan föl nem lépett.” (Lk 1,80) Ez 
az elnevezés: „a puszta” (hé erémosz) ugyanis – Keresztelő Jánossal kapcsolatban 
– az evangéliumokban éppúgy, mint Pliniusnál Qumránt és annak közvetlen kör-
nyékét jelenti, a barlangokkal.

Az esszénusok közösségének belső elnevezése (például Damaszkusz) a kívülállók 
számára nem volt ismert. Az értelmezéstani összképben tehát elfogadható keret-
ben el kell helyezni ezt az időszakot is. János „a pusztában” tűnik fel, mielőtt a 
Jordánhoz menne. De Qumrán erődkolostorától elkülönülve addig hogyan élhetett? 
Van-e közbülső életforma a falakon belüli esszénusok és a „kültagok”, a 
„harmadrendiek” között? Ez az igazi rejtvény! S erre egyetlen – történelmi ada-
tokkal alátámasztható – válasz adható a puszta barlangjait felidézve, s ez a Josephus 
Flavius által említett tudós-aszkéta, a qumráni barlanglakó Bannusz remeteszerű 
életformája. A kutatók egyébként elfogadják, hogy egy-egy barlangban remeteként 
lakó esszénusok voltak.

A qumráni szektaszabályok már töredék jellegükben sem mondhatnak el min-
dent, s korábbi keletkezésük miatt nem számolhatnak bizonyos későbbi módosu-
lásokkal, változásokkal. Gondoljunk arra, hogy a kezdetben békés haszidok után 
a történelmi helyzet hatására milyen változások következtek be a haszidokból 
keletkezett esszénusoknál a háborúval kapcsolatos eszméiket illetően, melyről a 
Háborús tekercs vall.16 A kittim-rómaiakkal való háború előszelében Josephus egy 
esszénus vezért is említ. Eleázárról, Maszada utolsó parancsnokáról is kideríthető 
a beszéde alapján, hogy esszénusok nevelték. Vajon nem lehetséges-e az, hogy a 
qumráni közösség vezetői is számoltak a rendkívüli esetekkel? Arra lehet követ-
keztetni, hogy az erődkolostor merev belső rendje a külső tagokra nem vonatkozott. 
Életformájuk szabadabb volt. Az erődkolostor kvázi „kasztrendszere”, négylépcsős 
belső tagozódása világosan meghatározott. A kolostoron kívüli életforma azonban 
már a körülmények függvénye. A kumranológusok szerint például Én-Gedi közös-
ségének is nagyobb önállósága lehetett. A függés módja különböző. Nem adhattak-e 

16 Ld. A zsidó háború szövegében: „Mind a három irányzat iskoláit végigjártam…, és akkor hírét 
hallottam egy Bannus nevű férfiúnak, aki odakint a pusztában remetéskedett… Ennek az embernek 
lettem a tanítványa.” (3., javított kiadás, Gondolat Kiadó, Budapest, 1958. 484. o.)
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lehetőséget arra, hogy körzetükben, szellemi hatókörük keretében olyan személyek 
is tanítsanak, akiknek – tudományuk és aszketikus életformájuk révén – kiemel-
kedő tekintélyük volt, s akik ugyanakkor eszmei kapcsolatban maradtak velük 
anélkül, hogy bejártak volna Qumrán épületegyüttesébe (közös imára, étkezésre, 
a kultikus fürdőre)? Érdekes, hogy még a jelenben is volt példa arra a ferences 
atyáknál, hogy egyik tagjuk mint egyházművész egy falusi házba költözött, és temp-
lomokban festett, megtartva a kapcsolatot az „anyaházzal”. Vajon nem ilyen volt-e 
az a barlangi remete, Bannusz, akire Josephus Flavius mint mesterére tisztelettel 
emlékezik?17 Önéletrajzában elmondja, hogy körülbelül három évig volt az 
esszénusok ta nítványa. Ennek köszönheti, hogy különös érzéke volt a titoktartás-
ra, az álomfejtésre, továbbá arra, hogy a sok kínálkozó alkalom ellenére is meg-
őrizze a nemiség fegyelmét, és megvallhassa: „Női becsületben sohasem gázoltam.”18

Miért olyan fontos ez? Mert Keresztelő János önállósult tanítói életformája – 
legalábbis első szakaszában, az említett 8-10 év alatt – Bannuszéhoz hasonlítható 
leginkább, aki biztosan nem „Szádok fiai, a papok” közül való volt, sőt neve után 
ítélve inkább száműzöttként befogadott. Itt érdemes megemlíteni, hogy a 
szadduceusok I. Johannész Hürkánosz idejében valószínűleg kisajátították maguk-
nak a nevet, azzal, hogy nem a haszidok, hanem ők Szádok igazi fiai.

A rómaiak Keletről Nyugatra irányították a száműzötteket, és megfordítva. Ho-
gyan lehetséges ez az elkülönült életforma? A qumráni szektaközösségnek elsősor-
ban a belső, mintegy a falakon inneni életszabályait írják le a tekercsek, de persze 
ezeket sem teljességükben (töredékek!). Ezekben sok olyan dologra nincs utalás, 
amelyre pedig kíváncsiak lennénk, például hogy milyen variációi lehettek az önál-
lósult esszénus életformának. Leginkább a barlanglakó Bannusz az, aki megadja a 
mintát a Keresztelő átmeneti életformájára, amikor barlangi remeteként prédikált 
„a pusztában”. Erre már a kutatók közül J. Pryke is gondolt. S nyilván nem egye-
dül. Akkor és ott még a qumráni zarándokok egyes csoportjai lehettek a Keresz-
telő hallgatói és tanítványai, mint János apostol is.

Tanítása akkor még nem különülhetett el úgy a qumrániakétól, mint később. 
Szavaiból kiolvasható, hogy meditációiban főleg Izajáshoz kötődött. S nyilván el-
sősorban róla prédikált. Szuggesztív erejű karizmatikus személyiségét azonban 
nyilván megérezték a hallgatói. A tanításban való teljes önállósulás – már a Jordán 
túlsó partján – feltehetően csak ezután az átmeneti állapot után következett, ami-
kor már 30 éves volt. Elszakadása után a Jordán közelségében maradt, mert ez 
biztosította a nélkülözhetetlen vizet, melyet Qumránból már nem kaphatott az ő 
megmerítős „kereszteléséhez”, amely voltaképpen kultikus beavatás volt. Az evan-
géliumokban János alakja úgy bontakozik ki előttünk, hogy a Jordán és „a puszta” 
összekapcsolódik vele. S ez zavaró. Az értelmezés összképébe tehát körülbelül 

17 A zsidó háború. 484. o.
18 Harminc év volt szükséges továbbá a bíráskodáshoz. Vö. GYSZ I 13.
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8-10 évet kellene elhelyeznünk, Qumrán és a Jordánon túli Bethánia (Bethabara?) 
között, mégpedig „a pusztában”, de igazolható környezeti feltételekkel és életfor-
mával. Ez az időszak azt jelenthette, hogy – ismételjük – János még nem szakadt 
el egészen Qumrántól.

A MEGOLDÁS KULCSA: BANNUSZ?

Az összkép szerint – a számítások alapján – János körülbelül Kr. u. 15-ben lehetett 
20 éves. Egy év próbaidőt lehet még hozzászámolni. Akkor döntenie kellett, hogy 
elhagyja az esszénus kolostort, a „haszidok erődjét”. Olyan 8-10 év következik most, 
amellyel nem tudunk elszámolni, amelyet – eddigi ismereteink alapján – nem 
lehetett egységes képbe elhelyezni, a Sitz im Leben követelményei szerint. Ez a 
legjellemzőbb „fehér folt” a Keresztelő életében. Olyan életszakasz, amely miatt 
megoszlik a Qumrán-kutatók véleménye. Erről olvashatjuk Máténál: „Ezekben a 
napokban Júdea pusztájában megjelent Keresztelő János…” (Mt 3,1) Lukács szöve-
ge részletesebb, mert utal arra, hogy János nyilvános működése előtt „a pusztá ban 
élt” (Lk 1,80). Mint jeleztük, körülbelül 7-8 év marad függőben, mielőtt fellépne. 
A hiányzó évek kutatása tehát döntő fontosságú a kép egésze szempontjá ból.

A „pusztát” Pereában keresni a qumráni szövegek ismerete alapján hiábavaló 
próbálkozás, bár megkísérelték. Más júdeai pusztában még ennél is kevesebb az 
esély. S ezt a hiányt lehet történelmi ismereteink alapján egy Bannuszhoz hasonló 
átmeneti remete-aszkéta életformával betölteni. Bannusz adhatja meg tehát a 
kulcsot a rejtvény megfejtéséhez, ahogyan arra már – mint említettük – Pryke is 
gondolt. Persze ha az ő remetei életformájából következtetünk vissza János önál-
lósult, de még nyilvános működése előtti életformájára, ez azt jelenti, hogy Bannusz 
lép a kitaposott útra. Előtte már János esetében is elfogadott és gyakorolt életfor-
ma lehetett mindaz, ami később az ókeresztény kor aszkétáinak életformáját ins-
pirálta (vö. a „kellékeket”: puszta, barlang, aszketikus életforma). Ez egyértelmű-
en Qumrán hatása, amelyhez a jelenben leginkább a 6. században a Sínai-hegyen 
épült Szent Katalin-erődkolostor hasonlítható, mert azt is fal övezi.

 A hiányzó nyolc-tíz év újabb lehetőséget kínál a történelmi „fehér foltok” ku-
tatásával kapcsolatos „kategóriák” alkalmazására. Kérdés az: vajon mit lehet kiol-
vasni a helyből, az időből, a módból és főként a névből a tudós barlangi remete, 
Bannusz esetében?

a) A „helyet” illetően Josephus Flavius hivatkozása alapján egyértelműen egy 
Qumrán környéki barlangra kell gondolnunk, bár – az ismert okokból – Josephus 
nem árulja el annak fekvését, azt, hogy pontosan hol található.19

19 Ld. A zsidó háború. Önéletrajz, 498. o.
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b) Az „időt” illetően: ha Josephus Kr. u. 37-ben született, akkor Kr. u. 54-ben 

volt 17 éves.20 Ekkor kezdte „magasabb” tanulmányait Qumránban, melyeket Kr. 
u. 58 körül fejezett be. Vallomása szerint 3 évig volt Bannusz tanítványa. Ez azon-
ban valószínűleg az esszénus iskola része lehetett. Tehát azzal együtt. Josephus 
kiszámíthatóan eltúlozza tanulmányi idejének keretét. Mintegy 3-4 év jutna a 
„főiskolákra”. Ha körülbelül 58-ban 21 évesen fejezi be az esszénusoknál való 
tanulmányait, akkor ez a pusztai tudós remete körülbelül 25-30 évvel később élt 
egy barlangban a Keresztelő után. Josephusnak 59-ben vagy 60-ban kell Rómába 
mennie, hogy az Félix helytartósága alatt történhessen (52 és 60 között). Ekkor 
nem lehetett 26 éves. Dátumai tehát helyenként még életrajzában sem eléggé 
megbízhatók. Ő ugyanis történetíróként kénytelen emlékezetére hagyatkozni. Az 
pedig hézagos vagy kidíszített.

c) A „módot” illetően: Bannusz rendszeres kultikus fürdése megfelel Qumrán 
életformájának és előírásainak. Ami azonban ruházatára és étkezésére vonatkozik, 
az egyértelműen arra utal, hogy nem járt be az erődkolostorba, sem étkezésre, sem 
a közös imára, legfeljebb csak egészen kivételes alkalommal. Bort és részegítő italt 
– a Keresztelőhöz hasonlóan – ő sem ivott.21 A víz azonban döntő fontosságú volt, 
akár az ivás, akár a rendszeres mosakodás, a kultikus fürdés miatt. A barlang vala-
mely mélyedéséből kialakított hordószerű kád lehetett a víztartály, „lefolyóval”, 
melynek réseit a Holt-tenger aszfaltjával tömíthette, s amelyet el lehetett duga-
szolni. A qumráni szektaszabály tiltja a már használt víz fürdésre való alkalmazását. 
A vízellátás tehát szükségessé tette a qumráni esszénusokkal való kapcsolatot. 
Ebben tanítványai segíthettek neki. Más lehetőség aligha adódott. Vízért állandó-
an a Jordánhoz menni nem lehetett. Főleg pálmalevelekből készült ruházata és 
böjtös étkei azonban önálló remetei életformára vallanak.

d) A „cél” kategóriája Bannusz esetében – ismereteink szerint – három lehető-
séget kínál: menekülés a civilizációtól, vezeklés, száműzetés. Az utóbbi tűnik a 
legvalószínűbbnek, amely egyúttal jó „referencia” Qumránban, hiszen ez lett a 
sorsa az Igazság Tanítójának és társainak is. Ha száműzöttről van szó, akkor Nyu-
gatról jöhetett, hiszen a palesztinai száműzötteket Nyugatra küldték, például Dél-
Galliába (vö. Heródes Arkhelaosz). Ez kidolgozott módszer volt a rómaiak bün-
tetői gyakorlatában.

e) A „név” a száműzött variációt támogatja, és külön rejtvényt ad fel a kutatónak. 
A „Bannusz” nem zsidó név. A szó gyökere – „Bann” – a középkori latint idéző jogi 
kifejezés, frank közvetítéssel (a németben: Bannusrecht). Bannus a klasszikus la-
tinban nem szerepel. Peter Stotz szerint „gallóromán” szó, mely tilalmat jelent, de 
száműzetést is. Variációi: „bannum”, „bannus”, „bannitio”.22 Ez a név egy értelműen 

20 A zsidó háború, uo.
21 Vö. Boda L.: i. m. 165.
22 Josephus írja erről: „Tisztulás okából éjjel-nappal több ízben is lemosta magát, hideg vízzel.” (Már-
mint Bannus.) I. m. 484. o.
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kizárja, hogy a mester „Szádok fiai, a papok” közül való lett volna. Ha pedig szám-
űzött volt, akkor a „jövevények” közé tartozhatott. Latinos neve talán felvett név, 
és „száműzöttre” utal. Nagy tudásával azonban nem sokra ment volna az erődko-
lostorban, a legalacsonyabb „kaszt” kereteiben. Önállósult remeteként viszont 
kapcsolatban maradhatott az esszénus központtal, és tanítványai lehettek. Eszerint 
egyes remeték nem jártak be a kolostorerődbe. A történelmi tapasztalat egyébként 
igazolja, hogy a szerzetesi életben mindig akadnak, akik szigorúbb életformát igé-
nyelve válnak ki a rendből.

Ha ebből az aszketikus remetei életformából visszakövetkeztetünk a Kereszte-
lő átmeneti életformájára, ez mutatkozik a legvalószínűbb megoldásnak. Ebben a 
7-8 vagy 8-10 évben azonban János pusztai tanítása nem különbözhetett lényege-
sen Qumrán tanításától, már ami Izajást és a prófétákat illeti. Ide vehetjük a 
végítélet jövendölését is. Ezért fogadták el jelenlétét. Életformájának megfelelően 
cölibátusban élt, a régi idők nazirátusi fogadalmával rokon módon, mint Qumrán 
papjai és levitái. Elvégzi a barlangi remete életformájában is a fürdés „szertartását”. 
Ebben a periódusban János öltözéke Bannuszéhoz hasonló lehetett: pálmalevelek-
kel a derekát övező vászontörülköző fölött. A teveszőr öltözet ugyanis már a Jor-
dánon túli nyilvános működésre utal, ahol a közeli rabbai úton tevekaravánok 
jártak. Ott kezdődő nyilvános működése az, ami már teljes elkülönülésre enged 
következtetni, tanításban is, és helyileg is azzal, hogy Júdeából átmegy a Jordábon 
túlra, Pereába. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a Jordán mellett vagy közelében 
megszűnik az elemi fontosságú víz pótlásának problémája, akár az ivóvizet, akár a 
beavató szertartást, az úgynevezett „keresztelést” tekintjük. Ott ma is sok vizet 
kell inni. Így lehetővé válik a teljes elkülönülés Qumrántól.

Keresztelő János nyilvános tanításának megkezdése tehát, a térképen is ellen-
őrizhetően, elhatárolódik attól a közösségtől, amely őt – kereken számolva – tíz 
éven keresztül lelkileg és szellemileg fölkészítette.

JÁNOS NYILVÁNOS FELLÉPÉSE ÉS AZ ESSZÉNUS KAPCSOLAT

Van, aki kiengedi fantáziája gyeplőjét, amikor a Keresztelő és Qumrán szembehe-
lyezkedéséről beszél (például Ijjas Antal). A szövegek azonban arról tanúskod nak, 
hogy sem a Keresztelő, sem János apostol nem beszél qumráni múltjáról. Az ok 
feltehetően a megfogadott titoktartás. Lényeges dolgokban felhasználja viszont a 
„Fény fiainak” tanítását, annak megtérésre ösztönző bűnbánati felhívását formálja 
át, a qumrániak tisztító fürdőjéből alakítja ki a maga beavató tisztulási szertartását, 
a Jordánban való alámerítés „keresztségét”. S nincs kutató, akinek figyelmét elke-
rülhetné a legszembetűnőbb eszmei kapcsolat, amelyre már történt utalás. Izajás 
üzenete ez, de már a saját küldetése szellemében meghirdetve: „Készítsétek az Úr 
útját. Egyengessétek ösvényeit. A gödröket töltsétek fel.” (Vö. Lk 3,4!) A „gödör-
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ben van” kifejezés ma is használatos a sportban, mert jellemző emberi tapasztalat. 
A qumráni esszénusok szövegeiben ehhez kötődhet a „gödör embereire” való uta-
lás, mely a sötétség, a kárhozat fiait jelenti, az út elplanírozása pedig a megtérést. 
Ma is mondjuk, hogy mérkőzés közben egy csapat „gödörben van”.23 A Kereszte-
lőnek még a szérűre és az elégetett pelyvára utaló hasonlata is Qumránhoz kap-
csolódhat. Talán valamelyik esszénus gazdaságban nyerhette erre vonatkozó isme-
reteit. Hiszen a szektaszabály előírása szerint neki is dolgoznia kellett, ha ott ne-
velkedett. Amikor azonban önállósul, öltözetében és étkezésében – Bannuszhoz 
hasonlóan – már a saját fokozottan aszketikus életformájához és a föld terménye-
inek szegényes környezeti lehetőségeihez igazodik. „Sáskát”, illetve a róla elneve-
zett „szentjánoskenyeret” és vadmézet eszik. Az olajbogyót nem is kell külön 
megnevezni. Azt az evangélium szövege sem említi. Ezt ott és akkor természetes-
nek vették, mint a levegőt.

 Bort és részegítő italt nem fogyaszt. Holott a qumráni szektaszabályzat szerint 
az étkezőasztalon kitöltve ott van a bor is. Komoróczy Géza ugyan inkább must-
félének értelmezi ezt az italt, amely nem tekinthető szeszes-, vagyis „részegítő 
italnak”. Ez azonban megkérdőjelezhető. Vajon meddig lehet az erjedést abban a 
melegben visszafogni? A „sáskát” és vadmézet pedig kifejezetten tilalmazza a te-
kercs szabályzata, de csak a bentlakók számára. Egyes kutatók ítéletét talán ez is 
megzavarhatta, amikor megkérdőjelezik János qumráni kapcsolatát. Ezt azonban 
Roland de Vaux-val, Hardinggal, Cross-szal és másokkal a katolikus bibliatudósok 
jelentős része másként ítéli meg.24 Nálunk a hatvanas években már Szörényi Andor 
is ezen a véleményen volt: „Keresztelő Szent János… pontosan ismerte az esszénus 
Chirbet Qumran-szekta tanítását, s prédikációiban felhasználta azt.”25 Fogas kér-
dés tehát az önállósulás mikéntje és a Keresztelő életformája 30 éves kora és 
nyilvános fellépése előtt. Qumrán eszméiről ugyanis kívülről nehéz lett volna ilyen 
beható ismereteket szereznie, tekintve annak szigorú titoktartási szabályait.

ÖSSZEGEZÉS

Az evangéliumi utalások hermeneutikai vizsgálatával megállapíthatjuk, hogy Ke-
resztelő János qumráni kapcsolata, ideiglenes nevelkedése és ott-tartózkodása, sőt 
különválása is jól beleilleszthető a róla kialakult képbe és a vele kapcsolatos tör-
ténések kontextusába. Az összképben erre egy Bannuszéhoz hasonló átmeneti 
remetei életformára következtethetünk, nagyjából három évtizeddel korábban, 
Kr. u. 18–27 között. Ennek a rejtve maradt 8-10 átmeneti évnek a talánya az: 

23 Fröhlich Ida a „gödör” szót „veremmel” fordítja, ami azt jelenti: „halál fiai”. Ld. A qumráni szöve-
gek magyarul. Studia Orientalia, Budapest, 1998. 54. o.
24 Ld. Boda L.: i. m. 165. o.
25 Vigília, 1956, 342. o.
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mikor és minek következtében kerülhetett a Keresztelő az ő qumráni remetesé-
gébe, továbbá hogyan került ki onnan, és hogyan élt ebben az átmeneti időszakban? 
Ne feledjük azonban: a szektaszabályra vonatkozó tekercsek nyomatékosan kieme-
lik, hogy az esküvel elkötelezett rendes tagság igénylése csak önkéntes lehet. Azt 
is megalapozottan föltételezhetjük: a Keresztelő nem tette le a rendes tagokat 
átkokkal elrettentő nagy esküt, és így nem esküszegő „elpártolóként” lépett a 
saját útjára, hogy az Ószövetséget az Újjal, Qumránt pedig a kereszténységgel 
összekötve utat készítsen az igazi Messiásnak, aki a názáreti Jézusban már elérke-
zett.

* * *
A szerző: Dr. Boda László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nyugalmazott 
egyetemi tanára; az ünnepelttel a Societas Ethica közös konferenciái révén került 
baráti kapcsolatba. 1955-től 1973-ig a filozófia tanára az Esztergomi Érseki Teo-
lógián. 1996-tól foglalkozik – bölcseleti múltját kamatoztatva – az eredetkutatás 
filozófiájának kidolgozásával, egyes rejtvényszerű történelmi kérdésekre alkalmaz-
va azt. Ez voltaképpen eredethermeneutika. Ennek első kísérlete A Makkabeusi 
kortól Heródesig, qumráni közjátékkal című munkája, benne az esszénusok ere-
detének rejtvényszerű kérdésével, amelyben röviden utal Keresztelő János és az 
esszénusok kapcsolatára is. A jelen tanulmány ennek részletes kidolgozása.





Közös katolikus–protestáns bibliafordítás Japánban

NEMESHEGYI PÉTER 

Reuss András tanár úr egész életében az ökumenizmus buzgó előmozdítója volt. 
Ezért gondoltam, hogy örömet szerzek neki, ha az ő tiszteletére kiadott emlék-
könyvben egy fontos ökumenikus eseményt ismertetek, a közös katolikus–protes-
táns bibliafordítás megszületését Japánban.

A JAPÁN BIBLIAFORDÍTÁS TÖRTÉNETE

Egy bibliai könyvnek, nevezetesen Maté evangéliumának a japán fordítását elsőnek 
Xavéri Ferenc és az általa megkeresztelt, Jadzsiro nevű japán szamuráj készítette 
1548-ban, az indiai Goában. A következő évben Ferenc, Jadzsiró és két jezsuita 
rendtársa Japánba érkezett. Először Kagosima városában kezdték hirdetni Krisztus 
evangéliumát. Ferenc egyik rendtársa, Juan Fernandez testvér e városban a négy 
evangéliumot japán nyelvre fordította, de a fordítás tűzvészben elpusztult. Nagyon 
tökéletlen fordítás lehetett, mert Ferencék akkor még Isten nevét is 
Dainichinyorainak mondták, ami a Gyémánt szútrában Vairoszana buddha neve, 
és – bár az ősvalóságot jelenti – eléggé távol áll a bibliai Isten fogalmától.

1565-ben egy másik Japánba érkezett jezsuita misszionárius, Luis Frois Szakai 
városában kezdett bele a Biblia fordításába, és a négy evangéliumnak körülbelül 
az egyharmadát le is fordította. Ebben minden bizonnyal Isten nevét már a Deuszu 
szóval fejezte ki, ami persze csak a latin Deusnak a japán betűkkel történő átírá-
sa volt.

A jezsuita misszionáriusok jóvoltából további fordítások is készültek, és a jezsu-
ita kiadványok régi jegyzékében szerepel egy japán nyelvre fordított újszövetségi 
Szentírás. Ezt állítólag 1613-ban nyomtattak ki Kiotóban, az Európából Japánba 
hozott Gutenberg-típusú jezsuita nyomdában. Minthogy a 16. század végétől egé-
szen a 19. századig kegyetlen keresztényüldözés folyt Japánban, a jezsuiták nyom-
dájában készült könyveket elpusztították. Csak néhány mű maradt fenn a Fülöp-



125
szigeteken és Portugáliában, ahová az üldözés elől menekítették őket. Sajnos az 
említett bibliafordítás nincs közöttük. Ezért nem tudjuk, hogy tényleg az egész 
újszövetségi Szentírás fordítása volt-e, vagy csak részletek szerepeltek benne. Vol-
tak történészek, akik a régi könyvjegyzék bejegyzése ellenére kételkedtek abban, 
hogy létezett egyáltalán ilyen bibliafordítás. Nemrégen azonban egy portugáliai 
múzeumban őrzött régi japán spanyolfal javításánál a spanyolfal béléséből előkerült 
e Szentírás-fordítást tartalmazó néhány lap. Tehát a fordítás létezett.

A következő évszázadokban Japán teljesen elzárkózott a külvilágtól, és halálbün-
tetést helyezett kilátásba minden külföldi számára, aki japán földre merészkedett 
lépni. Más országokban azonban a 19. századtól kezdve több kísérlet történt a 
Biblia japán nyelvre való fordítására. Például a London Missionary Society misz-
szionáriusa, Robert Morrison (1782–1834) készített japán Szentírás-fordítást és 
Malakkában 1823-ban ki is nyomtatta. E fordítást a következő években többször 
átjavították. Karl Friedrich August Gützlaff (1803–1851) német születésű misz-
szionárius Makaóban három japán hajótörött tengerésztől megtanult japánul, és 
1837-ben elkészített és Makaóban kiadott egy javított Szentírás-fordítást.

Egy további lépés B. J. Bettelheim (1811–1870) nevéhez fűződik. Ő Magyar-
országon született zsidó volt. Keresztény hitre tért, angol állampolgárságot szerzett, 
angol nőt vett feleségül, és orvos misszionáriusként ment Sanghajból 1846-ban 
Okinavába, amely akkor Japántól független királyság volt. Bettelheim Okinava 
legnagyobb városában, Nahában telepedett le családjával, és 1854-ig tartózkodott 
ott, majd visszautazott Sanghajba. Minthogy az okinavai kormányzat akadályozta 
hithirdető működését, idejét leginkább bibliafordítással töltötte. Meg is jelent 
Sanghajban Lukács és János evangéliumának, az Apostolok cselekedetei könyvének 
és a Rómaiakhoz írt levélnek az általa készített fordítása. Okinaván japán tájszólást 
használtak, ezért Bettelheim fordítása nyelvileg nagyon tökéletlen volt. Ezért ő 
később tovább javította fordításait, hogy a hivatalos japán nyelvhez idomítsa őket. 
New Yorkban hunyt el, de özvegye a Bible Societytől kapott 400 dolláros segéllyel 
1873/74-ben Bécsben, Adolf S. Holzhausen nyomdájában kinyomtatta János és 
Lukács evangéliumának javított fordítását. E kiadásokat elküldték Japánba, és ott 
jól használták a közben az országba beengedett protestáns misszionáriusok.

Ezek közül a misszionáriusok közül többen részleteket fordítottak a Szentírásból. 
A Japánban működő Nathan Brown 1880-ban adott ki egy teljes újszö vetségi 
Szentírás-fordítást. Az orvos misszionárius, James C. Hepburn (1815–1911), aki-
nek japán–angol szótára nagy segítség volt a misszionáriusok számára, Brown mun-
katársaként tovább tökéletesítette e fordítást, amely 1872-ben és 1873-ban ki is 
lett nyomtatva. A japán nyomdásznak e kiadáshoz használt nyomtatási lapjait ma 
is őrzik az Egyesült Bibliatársulat könyvtárában.

Ezeknél a fordításoknál – nagy viták után – Isten nevét a Kami szóval fordí tották, 
ami a sintó vallásban az istenségeket jelenti. Minthogy a sintóban nyolcmillió kamit 
tisztelnek, ennek a névnek a választása nagy merészség volt. A fordítók abban a 



126
meggyőződésben használták ezt a nevet, hogy a Biblia olvasása közben maguktól 
rájönnek majd a japánok, hogy a Biblia egy Istene egészen másvalaki, mint a nyolc-
millió sintó istenség. Ez a várakozás be is vált: a múlt századtól kezdve már vala-
mennyi keresztény, a katolikusokat is beleértve, a Kami szónál állapodott meg.

A következő években újabb és újabb fordítások készültek. Katolikus részről 
Émile Raguet belga misszionárius újszövetségi Szentírás-fordítása 1910-ben jelent 
meg, és szép irodalmi nyelvezete miatt még ma is használatos. Az Orosz Ortodox 
Egyház is küldött misszionáriusokat Japánba, és ők is újrafordították a Bibliát.

1887-ben megalakult a Japán Bibliatársulat, és erőfeszítései nyomán abban az 
évben megjelent az első teljes, ószövetségi-újszövetségi bibliafordítás.

Katolikus részről csak 1954 és 1959 között készült el az első teljes Szentírás-
fordítás Eusebius Breitung ferences szerzetes irányításával.

Az eddig említett fordítások a japán irodalmi stílusban (bungotai) készültek, 
amelyet a köznép egyre kevésbé tudott megérteni. A Japán Bibliatársulat ezért 
1955-ben elkészítette az első „társalgási nyelven” (kōgotai) készült teljes biblia-
fordítást. 1950 és 1964 között katolikus részről Federico Barbaro szalézi szerzetes 
irányításával elkészült egy szintén „társalgási nyelven” készült teljes bibliafordítás. 
1951-től kezdve a ferencesek Szentírás-kutató Intézete kezdte kiadni sorozatosan 
az eredeti biblikus nyelvekből készült, tudományos igényű fordításait.

Emellett kisebb keresztény „evangelical” csoportok és számos magánember is 
készítettek bibliafordításokat, úgyhogy a 20. század derekán számos Szentírás-
fordítás létezett Japánban. A különböző keresztény felekezetekhez tartozó fordí-
tók azonban egymástól függetlenül dolgoztak. Ennek az lett az eredménye, hogy 
a Bibliában előforduló tulajdonnevek más és más módon lettek átírva japán betűk-
kel. A japánok írásukat a kíniaktól vették át. Ez pedig jelírás. Nem hangokat fe-
jeznek ki az írásjelek, hanem szimbolikusan „lerajzolják” a tárgyakat és fogalmakat. 
Minthogy a japán nyelv, a kínaitól eltérően, ragozó nyelv, a japánok megalkottak 
még kétfajta szótagírást is, amelyet a kínai írásjelekkel vegyesen használnak. E 
szótagírás sem egyes hangokat fejez ki, mint a latin ábécé, hanem szótagokat. A 
kétfajta szótagírás egyikét szokták külföldi tulajdonnevek átírására használni, de 
csak megközelítőleg képesek kifejezni az eredeti kiejtést. Így állt elő az a helyzet, 
hogy a Szentírásban szereplő szinte valamennyi tulajdonnév másképpen lett átírva 
a protestáns, a katolikus és az ortodox Bibliákban. Például Péter neve a protestán-
soknál Petero, a katolikusoknál Petoro. Máté neve a protestánsoknál Matai, a ka-
tolikusoknál Mateo. Még Jézus neve is különbözött: a protestánsok a Ieszu nevet 
használták, a katolikus a Iezuszu nevet, az ortodoxok pedig az Iszosz nevet. Hoz-
zájárult a fordítások eltéréséhez az is, hogy a protestánsok az eredeti héber, illet-
ve görög szövegből fordították a Bibliát, a katolikusok pedig – a II. vatikáni zsinat 
előtt – a hivatalos latin fordítást, a Vulgatát vették alapul. Mindez furcsa benyomást 
keltett a nem keresztény japánokban, akik közül sokan érdeklődtek a Biblia iránt, 
és nem tudták, hogy melyik fordításhoz tartsák magukat.
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Ennek az áldatlan helyzetnek a megoldásához az indítást a II. vatikáni zsinatnak 

az Isteni kinyilatkoztatásról szóló konstitúció adta meg, ahol a 22. pontban a kö-
vetkező rövid mondat áll: „Ha Szentírás-fordítások, alkalomadtán és az egyházi 
hatóság jóváhagyásával, különvált testvéreinkkel közösen készülnek, ezeket minden 
keresztény használhatja.”

A New Yorkban székelő Egyesült Bibliatársulat egyik vezetőjétől hallottam, hogy 
amikor a zsinatnak e mondatát olvasták, nagyon elcsodálkoztak. Hiszen eddig a 
pápáktól a bibliatársaság fordításaira vonatkozólag csak kritikákat és óvásokat le-
hetett hallani, és katolikusoknak tilos volt ezeket olvasniuk. Csodálkozásuk nem-
sokára örömteli izgalommá vált, amikor a keresztények egységét előmozdító vati-
káni titkárságtól levél érkezett hozzájuk, amelyben indítványozták, hogy közösen 
készítsenek vezérelveket közös bibliafordítások készítésére. Ekkor hitték el a bib-
liatársulatban, hogy a katolikus egyház komolyan veszi a felekezetközi bibliafordí-
tások tervét.

Az említett vezérelvek a bibliatársulat és a vatikáni titkárság közös erőfeszíté-
sével 1968-ban el is készültek, és mintha csak gátszakadás történt volna, sok-sok 
nyelven belekezdtek az illetékesek közös bibliafordítások készítésébe. Japánban a 
Japán Bibliatársulat 1969-ben elhatározta, hogy új Szentírás-fordítást készít. A 
társulat akkori elnöke, Kisi Csitosze evangélikus professzor pedig indítványt nyúj-
tott be a Japán Katolikus Püspöki Karhoz, amelyben azt ajánlotta, hogy ezt az új 
fordítást közösen készítsük. A püspökök – valamennyien japánok – óvatosak voltak, 
és előbb egy vegyes bizottság felállítását indítványozták a közös japán bibliafordí-
tás lehetőségének kivizsgálására. Jómagam is, a püspökök kinevezése révén, e bi-
zottság tagja lettem. A bizottság két-háromszor ülésezett, és teljes egyetértéssel a 
következő nyilatkozatot fogalmazta meg: „Közös Szentírás-fordítás Japánban szük-
séges és lehetséges.”

A nyilatkozat megfogalmazása sajátos. Azt lehetett volna várni, hogy a bizottság 
azt mondja: a közös fordítás lehetséges és hasznos. A bizottság tagjai azonban el-
sősorban arról voltak meggyőződve, hogy a közös bibliafordítás Japánban szükséges. 
Botránynak éreztük, hogy a keresztények a szeretetet vallják, és ugyanakkor nyil-
vánvalóan annyira rosszban vannak egymással, hogy még közös forrásukat és kin-
csüket, a Szentírást sem tudják együtt lefordítani. Jézusban hívő keresztényként 
tehát arról voltunk meggyőződve, hogy e fordítás szükséges. Emberileg szólva nem 
voltunk biztosak abban, hogy egy ilyen fordítás elkészítése lehetséges-e. A tulaj-
donnevek különbözősége, a megszokott formulákhoz való ragaszkodás és a többi 
miatt elég kétesnek látszott a kezdeményezés sikere. De hittünk abban, hogy Isten 
tudja ennek a közös fordításnak a szükségességét, és majd biztosan segíteni fog, 
hogy minden akadály elháruljon, és a közös bibliafordítás elkészítése lehetséges 
legyen.

Püspökeink a bizottság nyilatkozatát megkapva megnyugodtak, és 1970-ben 
teljes erővel elindult a fordítási munka. Engem a katolikus püspökök kineveztek 
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a végrehajtó bizottság tagjává, úgyhogy nyomon kísérhettem az egész vállalkozást. 
E bizottság két társelnöke az említett Kisi professzor és a fukokai katolikus püspök, 
Hirata Péter volt. Emellett – az említett vezérelveket követve – megalakultak a 
fordítócsoportok, a szerkesztőbizottság, a neves egyházi személyiségekből álló 
véleményező bizottság, az írókból és nyelvszakértőkből álló nyelvezetvizsgáló bi-
zottság és a tulajdonnevek japán átírásának egységesítését előkészítő bizottság. Az 
irodai munkát a Japán Bibliatársulat vállalta. A tekintélyes anyagi kiadásokat nagy-
részt szintén a bibliatársulat fedezte. Katolikus részről évente rendeztek templo-
mi gyűjtést a közös bibliafordítás javára. A Japánban működő keresztény közössé-
gek közül az Egyesült Japán Keresztény Egyház (Nihon Kirisutokyōdan), az evan-
gélikus egyház, az anglikán egyház és a baptista egyház vett részt a vállalkozásban. 
Az ortodoxokat, sajnos, nem lehetett megnyerni.

A munka 18 évig tartott. Sokszor átírtuk és javítgattuk a szövegeket. Nekem, a 
végrehajtó bizottság tagjaként, szintén át kellett néznem valamennyi fordítást, és 
elég sok javító indítványt nyújtottam be a fordítóknak. Annak nem néztem utána, 
hogy ezekből mennyit vettek figyelembe.

Az ökumenikus irányzatú mai teológiának és exegézisnek köszönhetően dogma-
tikai nehézségek nem merültek fel a fordításnál. Ma már nem tesznek fel az 
exegéták felekezeti szemüveget, amikor a Bibliát olvassák, hanem csak arra töre-
kednek, hogy az eredeti szövegeket helyesen megértsék, és a fordításban hűsége-
sen és érthetően tolmácsolják, azzal a meggyőződéssel, hogy a Biblia nem fogja 
meghazudtolni saját egyházuk hitbeli felfogását. A vezérelvek jó megoldást nyúj-
tottak arra vonatkozólag is, hogy mi történjék azokkal az ószövetségi könyvekkel, 
amelyeket a katolikusok – a Septuagintát követve – a Szentírás részének tekinte-
nek, a protestánsok pedig – a héber kánont követve – nem tekintenek Szentírásnak, 
bár elismerik, hogy jó és hasznos könyvek. A megoldás az, hogy a mindkét részről 
Szentírásnak elismert ószövetségi könyvek után és az újszövetségi Szentírás előtt, 
külön cím alatt szerepelnek ezek a könyvek, és a fordítás előszavában megmagya-
rázzuk az e könyvekre vonatkozó eltérő felfogást. Azt is kimondják a vezérelvek, 
hogy az e könyveket tartalmazó kiadás mellett mindig készüljön olyan kiadás is, 
amely ezeket a könyveket nem tartalmazza. A külön cím némi nehézséget okoz, 
mert a katolikusok e könyveket deuterokanonikus könyveknek, a protestánsok 
pedig apokrif könyveknek nevezik; ezért a nyugati nyelveken készült közös biblia-
fordításokban egymás mellett mind a két cím szerepelni szokott. A japán nyelv 
pontatlansága miatt azonban a japán fordításnál el tudtuk kerülni ezt a nehézséget. 
Az e könyveket tartalmazó rész címe kyūyakuseisho zokuhen lett, ami azt is jelent-
heti, hogy „az ószövetségi Szentírás folytatása”, és azt is, hogy „az ószövetségi 
Szentírás után következő könyvgyűjtemény”. Így csak a bevezetésben kellett meg-
magyarázni a felekezetek között még fennálló különbözőségeket.

Sok probléma adódott persze a fordítások stílusára és érthetőségére vonatkozó-
lag. A legnehezebb pedig a tulajdonnevek egységesítésének kérdése volt.
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A tulajdonnevek egységesítését előkészítő bizottság óriási munkát végzett, és 

végül arra a következtetéshez jutott, hogy – tekintet nélkül az eddigi szokásokra 
– az eredeti héber, illetve görög tulajdonnevek kiejtését legjobban megközelítő 
átírást válasszuk. Így azután nem lett Péterből sem Petero, sem Petoro, hanem 
Petoroszu, és – ami a legnagyobb problémát jelentette – Jézusból sem Ieszu, sem 
Iezuszu, hanem Ieszuszu.

Ezeknek az elveknek az alkalmazásával 1975-től kezdve próbaképpen megjelen-
tettük néhány bibliai könyv fordítását, 1978-ban pedig az egész újszövetségi Szent-
írást. Ezt a fordítást azonban sok kritika érte. A leginkább a tulajdonnevek szokat-
lan átírásán ütköztek meg az emberek. Emlékszem, hogy a fordítást ismertető 
egyik előadásom után a hallgatók közül valaki megkérdezte, hogy vajon mit is jelent 
a szu szótag sok név végén. Igyekeztem megmagyarázni, hogy a görög nyelvben s 
betűvel szoktak végződni a férfi tulajdonnevek, ebből lesz a japán szótagírásban 
szu, és hogy ennek nincs külön jelentése. De magyarázatom hiábavaló volt. A 
hallgatók még mindig azt kérdezték tovább, hogy mit is jelent ez a szu.

Nyilvánvaló volt, hogy ezzel a „megoldással” nem oldottuk meg a kérdést. A 
szukat el kell hagyni. De mit tegyünk Jézus nevével? A protestáns testvérek nagyon 
hozzászoktak a Ieszu átíráshoz, és ragaszkodtak hozzá. Tény az is, hogy a nem 
keresztény japánok között ez az átírás volt a használatos. Így hát végül a végrehaj-
tó bizottság úgy döntött, hogy kérelmezi a katolikus püspöki karnál: engedjék meg 
a közös bibliafordításnál a protestánsoknál szokásos Ieszu név használatát. Hiszen 
itt nem dogmatikai kérdésről van szó, hanem csak szokásról, és a nyugati nyelveken 
is minden nép a saját szája íze szerint ejti ki Jézus szent nevét.

A Japán Katolikus Püspöki Kar nagylelkű volt, és hozzájárult kérelmünkhöz. Az 
egyik püspöktől hallottam a következő kijelentést: „Igaz, hogy mi jobban szeretjük 
a nálunk hagyományos Iezuszu kiejtést. De ha nem dogmatikai kérdésekről van 
szó, a keresztények egységének előmozdítása érdekében mi minden áldozatra ké-
szen állunk.”

Így hát elhárult az utolsó akadály is, és 1987-ben megjelenhetett az első közös 
teljes Szentírás-fordítás japán nyelven. Persze ez a fordítás sem tökéletes. Minden 
bibliafordításon még lehet, sőt kell is javítani. De nagy öröm volt mindnyájunk 
számára, hogy közös hangon szólíthatjuk meg most már a 125 milliós japán társa-
dalmat. Két év alatt több mint egymillió példány kelt el a fordításból. Jézus nevé-
nek Ieszu kiejtése pedig a katolikusoknál is annyira általános lett, hogy a püspöki 
kar döntése alapján már a liturgikus szövegekben is ezt használjuk. Így még egy 
lépéssel közelebb kerültünk a keresztények egységéhez, amelyért Jézus oly buzgón 
imádkozott az utolsó vacsorán. Én pedig nagyon hálás vagyok a jó Istennek, hogy 
ebben az ökumenikus műben én is részt vehettem.





Valóban feltámadt!
Jézus feltámadásának racionális magyarázatairól

SZENTPÉTERY PÉTER

Jézus megdicsőült testben való feltámadása semmi máshoz nem hasonlítható ese-
mény, amely ellentmond a természet megszokott rendjének. Élete, halála és taní-
tása pedig az ember megváltozását, megtérését követeli. Érthető tehát, hogy a 
kereszténységgel együtt a feltámadásról szóló üzenetet kezdettől fogva támadták. 
Az idők folyamán sokféleképpen próbálták húsvétot, a Feltámadott üresen maradt 
sírját és megjelenéseit természetfeletti beavatkozás nélkül „megmagyarázni”. Már 
az Újszövetségben is találhatunk utalást ezekre, és Celsus (Kelszosz) is szinte 
mindent elővesz, amivel azóta is bírálták az Újszövetség bizonyságtételét. E kísér-
letek mögött – akár tudatosan, akár önkéntelenül – az angol felvilágosodás filozó-
fusa, David Hume (1711–1776) által megfogalmazott érv rejtőzik: „Ha valaki azt 
mondja nekem, hogy ő holt embert föltámadni látott, azonnal megfontolom ma-
gamban, vajjon valószínű-e, hogy ez az ember vagy csal, vagy maga megcsalatott, 
vagy pedig, hogy a tény, melyet elbeszél, igazán megtörtént-e? A két csodát mér-
legre vetem, s miután megfigyeltem, melyik az erősbik, kimondom ítéletemet, és 
a nagyobb csodát mindig elvetem. Ha a mellette szóló tanúbizonyság tévessége 
csodálatosabb volna, mint az elbeszélt tény, akkor, de csakis akkor tarthat számot 
hitemre és megegyezésemre.”1

Igen, de mi van a kivételekkel?! Mi van akkor, ha – tegyük fel – Jézus feltáma-
dása lenne az egyetlen kivétel?! (Ebben az esetben a „többi” csodát is el kell fo-
gadnunk, noha ezek együttvéve sem olyan fontosak, mint a döntő, az utolsó.) Ezek 
után röviden tekintsük át, hogyan próbálták húsvétot „érthetővé” tenni.

 1 David Hume: Vizsgálódás az emberi értelemről (ford.: Alexander Bernát). Franklin Társulat, Bu-
dapest, 1906, 100. 
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1. LOPÁS?
A Jézus feltámadásáról (és általában a „történeti Jézusról”) az újkorban kezdődött 
vitát Hermann Samuel Reimarustól (1694–1768) számíthatjuk. Reimarus az evan-
géliumok ellentmondásai alapján vonta kétségbe a feltámadást. Nem ő az első, 
hanem Thomas Woolston anglikán lelkész (1670–1733) nyomdokait követi, aki ezt 
már 1724-ben megtette, a csodákkal együtt. Szerinte a tanítványok lopták el Jézus 
holttestét, ahogyan Mt 28,13-ban olvasható. A húsvéti történeteket szimbolikusan 
kell érteni: feltámadás a törvény betűjének és a próféták sírjából, különben csak 
értelmetlen mese.2

A tanítványok, mivel Jézus halálával nem tudtak mit kezdeni, lelki megváltásként 
értelmezték. Jézus halála azonban semmit sem használt volna nekik, ha nem ta-
lálják ki a feltámadását. Halála után közvetlenül még távolt állt tőlük a gondolat, 
és zárt ajtók mögött tanakodtak. Egy idő után azonban már nem keresték őket, 
így gondolkodhattak a folytatáson. Mivel vándorútjuk során elszoktak a munkától, 
és prédikálásból egészen jól megéltek, rájöttek, hogy érdemes folytatniuk.

Ellopták tehát a holttestet, elrejtették, és elhíresztelték, hogy mesterük feltá-
madt, és hamarosan visszajön. Óvatosságból ötven napig vártak, amíg a holttest az 
oszlás következtében felismerhetetlenné lett.3 Így minden íráshely, amely Jézus 
előre tervezett szenvedéséről és haláláról szól, csak későbbi megfogalmazás lehet.4

Jegyezzük meg: a tanítványok Jézus elfogásakor elmenekültek, Péter pedig meg 
is tagadta. Miért híreszteltek volna ilyen átlátszó hazugságot?! Mindenesetre a négy 
evangélium szerint a holttest csak emberi kéz érintése nélkül tűnhetett el.

2. TETSZHALÁL?

Ez a vélekedés a XVIII. század végén és a XIX. század első felében terjedt el, bár 
manapság is akadnak hirdetői. (Eszerint Jézus nem halt meg a kereszten, hanem 
a hűvös sírban magához tért, majd előbb-utóbb felépült.) Tanítványai ezt később 
a halálból való feltámadásként értelmezték. Az elképzelés Karl Fried rich Bahrdt 
(1741–1792) nyomán lett népszerű, aki egészen fantasztikus történetet agyalt ki: 
Nikodémus és arimátiai József nem Jézus tanítványa volt, hanem az esszénusok 
titkos szektájának tagja. A szekta meg akarta szabadítani a népet a hamis messiási 
reménységtől és magasabb szellemi felismerésre eljuttatni. Ehhez megfelelő mes-
siásra volt szükségük. Lukács is teljes orvosi tudásával csatlakozott hozzájuk. Az 

 2 Paul Hoffmann: Die historisch-kritische Osterdiskussion von H. S. Reimarus bis zu Beginn des 
20. Jahrhunderts. In: Zur neutestamentlichen Überlieferung der Auferstehung Jesu. Hrsg. Von P. Hoff-
mann, Wege der Forschung 522, Darmstadt 1988, vö. 16k.
 3 Albert Schweitzer: Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. Tübingen, 1984 (9) (Nachdruck der 7. 
Aufl.), 61.
 4 Hoffmann: i. m. 21.
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apostolok azonban nem tudták, miről van szó. A kenyércsodáról ezt mondja: „Ér-
telmesebb dolog ezer lehetőségre gondolni, hogyan is lehetett Jézusnak megfele-
lő kenyérkészlete…, mint csodában hinni.” (A megfelelő mennyiségű kenyér leg-
inkább egy közeli, titkos barlangban lehetett elrejtve.) Bahrdt a feltámadással 
kapcsolatos – mondjuk így – ezeregyedik lehetőséget a következőképpen képzel-
te el: a messiásnak célja eléréséhez végül úgy kell tennie, mintha meghalna és 
feltámadna. Lukács gondoskodik róla, hogy megfelelő szerek segítségével dacoljon 
a fenyegető halállal. Nikodémus mindent megtesz, hogy Jézus ne sokáig maradjon 
a kereszten; a századost megvesztegetik, hogy a lábszárcsontját ne törjék meg. 
Jézus, bár kész lett volna a halálra is, végül életben marad. A harmadik napon a 
beavatott esszénusok elhengerítik a követ, az őrség elmenekül. Az egyik esszénus 
angyalnak adja ki magát, így hirdetvén a feltámadást. Utána maga Jézus jelenik 
meg a magdalai Máriának.5

Jegyezzük meg: mind a négy evangélium egybehangzóan állítja, hogy Jézus meg-
halt. Pilátus meg csodálkozott is, hogy milyen hamar (Mk 15,44). A római kivég-
zőosztag négy tagból állt, és mindegyiküknek meg kellett győződnie arról, hogy az 
elítélt valóban meghalt. Csak ezután vehették le a keresztről – különben őket 
végezték volna ki. Jn 19,34–36 a szemtanú igényével állítja, hogy Jézus oldalából 
vér és víz folyt ki a lándzsaszúrás nyomán. A vérnek legnagyobbrészt a szívből, a 
vízszerű folyadéknak a mellüregből és a szívburokból kellett jönnie – a halál után. 
Egyébként pedig miért terjesztették volna egy épphogy megmenekült, úgy-ahogy 
felgyógyult emberről, hogy ő az Isten Fia, a feltámadás és az élet, hogy övé minden 
hatalom mennyben és földön?!

3. LÁTOMÁS?

Celsus már 170 körül így teszi fel a kérdést: „Ki látta?” Egy félőrült nő és még 
valaki más ugyanabból a csaló társaságból, aki hajlamos volt ilyen álmokra. A fan-
tázia áldozata, aki tetszés szerint alkotott hamis képet, ahogyan ilyesmi ezreknél 
előfordul.6

A múlt században a tübingeni racionalista teológus, David Friedrich Strauss 
(1808–1874) nyomán terjedt el ez a feltételezés. Strauss elfogadhatatlannak tar-
totta a tetszhalált. Arra hivatkozott, hogy a Feltámadott a bezárt ajtókon megy át, 
hirtelen megjelenik, eltűnik. Szerinte a tanítványok olyan idegállapotban voltak, 

 5 Schweitzer: i. m. 79kk
 6 Des Origenes acht Bücher gegen Celsus, aus dem Griechischen übersetzt von Paul Koetschau, I. Teil, 
Buch I–IV., Verlag Josef Kosel & Friedrich Pustet KG, München, 1926, 172–174. 

Ernest Renan is ezt ismétli legismertebb művének befejező mondatában: „Szent pillanat, amikor 
egy hallucináló nő szenvedélye új istennel ajándékozza meg a világot!” E. Renan: Jézus élete (ford.: 
Réz Pál). Helikon, Budapest, 1991, 360.
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amely igazolja vízió, hallucináció létrejöttét.7 Ugyanakkor az ő nyomán e feltevés 
hívei az evangéliumok egyöntetű híradása ellenére kénytelenek azt állítani, hogy 
Jézust ismeretlen helyre, illetve a kivégzettek tömegsírjába temették.8 Itt utalnunk 
kell a torinói lepelre. Aki kételkedik abban, hogy Jézusé volt, annyit azért megál-
lapíthat: egy, az I. században Palesztinában keresztre feszített zsidó férfit – aki 
pon tosan ugyanazokat a kínokat szenvedte el, mint Jézus – tisztességgel eltemet-
tek…

Jegyezzük meg, hogy mind a négy evangélium egybehangzó tanúsága szerint a 
tanítványok nem várták az Úr megjelenését, hanem féltek. A megjelenések egy idő 
múlva megszűntek. Addig viszont maga Jézus mondja és mutatja nekik, hogy ő nem 
szellem (Lk 24,36–43; Jn 20,20 és különösen 20,24–28, Tamás törté nete!).

Itt kell megemlítenünk az objektív vízió feltevését is. Eszerint is Jézus teste 
ismeretlen helyen elporladt, de ő maga jelent meg a tanítványoknak, magasabb 
szellemi létben. „Nem az üres sírban, hanem a feltámadott Úrban hiszünk” – ál-
lítják e nézet képviselői.9

Az evangéliumok egybehangzó tanúságának ismeretében jegyezzük meg: bár-
mennyire is kegyesnek tűnik ez az állítás, szintén nem több önkényes belemagya-
rázásnál. Biztos, hogy Istennek úgy kellett (volna) cselekednie, ahogyan ma nekünk 
(jobban) tetszene?! A tanítványok és más hívek pedig még véletlenül sem jártak 
volna Jézus – valódi, jól azonosítható – sírjánál?

Arra is szoktak hivatkozni, hogy a tanítványok nem ismerték Jézus sírját, mert 
még húsvét előtt Galileába menekültek. Jn 20,1–10 szerint Péter és János bizto-
san ott járt. Egyébként pedig az asszonyoknak szóló angyali és jézusi felszólításnak 
(„…mondjátok meg tanítványainak és Péternek…”) csak akkor van értelme, ha 
legalább hárman Jeruzsálemben voltak.

4. SÍR- ÉS SZEMÉLYCSERÉK

Egyesek azt állítják, hogy arimátiai József csak ideiglenesen temette Jézust a maga 
sírjába. Mire az asszonyok odaértek, a holttestnek csak hűlt helyét találták. Erre 
figyelmeztette őket egy szolga, egy kertész, akit később angyalnak ábrázoltak.10 Jn 
20,11–18 alapján nyilvánvalóan nem erről van szó.

 7 David Friedrich Strauss: Das Leben Jesu – für das deutsche Volk bearbeitet. Verlag von Emil Strauss, 
Bonn, 1902, 377k, 392k
 8 I. m. 396. 
 9 Hans Grass: Ostergeschehen und Osterberichte. Vanderhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1962 (2), 
185.
10 Így például Heinrich Julius Holtzmann: Das leere Grab und die gegenwärtigen Verhandlungen über 
die Auferstehung Jesu. ThR9 (1906) 79–86 és 119–132., in: P. Hoffmann: i. m. 45. A feltételezéssel 
először 1799-ben egy ismeretlen szerző művében találkozunk. Karl Herbst (volt frankfurti katolikus 
pap): A valódi Jézus – egy egészen más istenkép (ford.: Gromon András; Elpidia, Budapest, 1995) 
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Másik lehetőség: az asszonyok vasárnap reggel „rossz” sírhoz mentek, amely 

valóban üres volt, ezért hitték azt, hogy Jézus feltámadt.11 Mt 27,61 szerint a 
magdalai Mária és a másik Mária a sírral szemben ült Jézus temetésekor. Lk 23,55 
szerint a Galileából jött asszonyok megnézték a sírt, sőt még azt is, hogyan helyez-
ték el Jézus testét.12 A női nem általános lenézése, ha valaki azt képzeli, hogy azok 
az asszonyok, akik mindennél jobban szerették és sajnálták az Urat, még a sírja 
helyét sem tudták megjegyezni. Egyébként pedig a Jézussal szemben ellenséges 
főpapok és írástudók mindkét esetben gondoskodtak volna az „igazság” kideríté-
séről.

A Korán szerint Jézus helyett valaki más, hozzá hasonló személyt feszítettek 
keresztre (4,156k).13 E gondolat mögött az az emberileg – de csakis emberileg – 
tiszteletre méltó megfontolás áll, hogy Isten addigi legkiválóbb küldötte nem ér-
hetett oly csúfos véget.

Arra is lehet gondolni, hogy Jézusnak volt egy ikertestvére, aki a Mester halála 
után folytatta művét.14

Jegyezzük meg, hogy az evangéliumok egybehangzó tanúsága szerint a Megfe-
szített és a Feltámadott ugyanaz a személy, és ez utóbbi fantasztikus elképzelések-
hez a legcsekélyebb támpont sincs.

5. A „MAGYARÁZATOK” PROBLÉMÁJA

Aki akar, mindig talál okot a kételkedésre, elutasításra. Ehhez azonban fel kell 
tételeznie, hogy ma, lassan kétezer évvel később jobban érti az apostolok és egyéb 
tanúk élményeit, miközben ők egy, a mai ember számára nyilvánvaló eseményt 

című könyvében a tetszhalált kombinálja a sírból való elvitellel. Arimátiai József észrevette volna, 
hogy Jézus nem halt meg, ezért nem temette a véglegesen neki szánt sírba, hanem ápolta stb. – A 
fordító egykori budapest–széphalmi plébános, aki a templomban is hirdette Herbst nézeteit, a ká-
nonjog alapján önmagát közösítette ki.
11 Ulrich Wilckens: Auferstehung – Das biblische Auferstehungszeugnis historisch untersucht und 
erklärt. Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1988 (4) 111k említi mint magyarázási lehetőséget 
(nem egyetértően).
12 John Wenham: Easter Enigma – Are the Resurrection Accounts in Conflict? – The Paternoster Press, 
London 1992 (2) 64kk erre figyelmeztet.
13 „…azt mondták: »Megöltük Jézust, a Messiást, Mária fiát, Allah küldöttét« – holott [valójában] 
nem ölték meg őt és nem feszítették keresztre, hanem [valaki más] tétetett nekik [Jézushoz] hason-
lóvá [és azt ölték meg]. Akik [Jézust] illetően összekülönböztek, azok kétségben vannak felőle. Nincs 
tudomásuk róla, csupán vélekedésüket követik. Bizonyosan nem ölték meg őt, ellenkezőleg, Allah 
magához emelte őt. Allah hatalmas és bölcs.” A Korán. A Korán világa (ford.: Simon Róbert). Heli-
kon, 1994 (2) 72.
14 Ezt a „lehetőséget” Dan Korem előadásán halottam 1992 februárjában a Budapesti Közgazdaság-
tudományi Egyetemen. (A zsidó származású, kereszténnyé lett bűvész – James Randihez hasonlóan 
– „parafenomének” csalásainak leleplezésével, illetve az általuk előidézett jelenségek racionális ma-
gyarázatával foglalkozik.) Keresztény hitre jutása előtt gondolt többek között ilyesmire is.
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mindig hamisan értelmeztek. Úgy is mondhatjuk, hogy a hermeneutika határkér-
déséről van szó: mikor szabad, sőt kell bizonyos szövegeket a szerzők szándékával 
(homlokegyenest) ellentétesen magyarázni?!15

Jegyezzük meg, hogy az Újszövetség egybehangzó tanúsága szerint az apostolok 
és híveik (pünkösdtől kezdve) bátran, életüket sem kímélve hirdették, hogy a 
lázadók, gonosztevők módjára kivégzett Mester az Úr, a Messiás, az Isten Fia. 
Előre el kell dönteni, hogy az Újszövetség központi üzenete lehet-e csalás vagy té-
vedés következménye! Ha valaki eleve így döntött, akkor annak a „kutatási ered-
ményei” is ezt fogják alátámasztani!16

A húsvéti történeteket vagy tetszés szerint egy-egy részüket kitalált legendáknak 
tarthatja, aki akarja. Figyelnünk kell azonban arra, hogy az evangélisták éppen a 
„leghálásabb” legendatémákat nem aknázták ki. Nem írják le, hogyan történt szom-
batról vasárnapra virradóan a feltámadás. Első leírása – a II. század első felében 
keletkezett apokrif – Péter evangéliumából való: „Mikor (…) felvirradt a hajnal 
szombatra, Jeruzsálemből és környékéről jött a tömeg, hogy lássa a lepecsételt sírt. 
Azon az éjszakán, amelyre felragyogott a vasárnap, és amikor a katonák kettesével 
őrködtek váltakozva, hatalmas hang hallatszott a mennyben, és láttam a megnyílt 
egeket, és két férfi jött le, akik nagy fényességbe öltözöttek voltak, és közeledtek 
a sírhoz. A sír ajtajához támasztott kőszikla magától oldalra hengeredett, és meg-
nyílt a sír, és mindkét ifjú bement.

A katonák ezt látva felébresztették a századost és a véneket (mert ők is ott 
voltak őrizni), amikor elbeszélték, mit láttak, ismét látták, hogy három férfi jön 
ki a sírból, s az egyiket kézen fogva vezeti a másik kettő, és követi őket a kereszt, 
és a kettőnek a feje az égig ért, akit azonban kézen fogva vezettek, annak feje 
felülmúlta az egeket. S hang hallatszott a mennyből, mely ezt mondta: »Prédikál-

15 Vö. Hans Küng: Christ sein. Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1987 (10), 450. és Karl 
Rahner: Grundkurs des Glaubens – Einführung in den Begriff des Christentums. Herder, Freiburg-
Basel-Wien, 1989 (5) 272.
16 Itt hadd utaljak két, egymástól egyébként távol álló szerzőre: Rudolf Bultmann híres sorai szerint 
„a kérügma eszkatologikus esemény, és azt mondja, hogy Jézus a kérügmában valóban jelen van, hogy 
az ő szava az, amely a hallgatót a kérügmában eltalálja. Ha így van, akkor a Feltámadott létmódjára 
vonatkozó összes spekuláció, az üres sírról szóló összes elbeszélés, az összes húsvéti legenda, bármilyen 
történeti tényekből való részleteket tartalmazzon, és bármennyire igaz legyen szimbolikus tartalmá-
ban, közömbös. A kérügmában jelen lévő Krisztusban hinni, ez a húsvéti hit értelme.” Das Verhältnis 
der urchristlichen Christusbotschaft zum historischen Jesus. In: Exegetica – Aufsätze zur Erforschung 
des Neuen Testaments. Tübingen 1967, 445kk. Vagyis a feltámadás kérügmája (hirdetése) a kérügma 
feltámadása, akármi is az igazság a Megfeszítettel kapcsolatban…

Vermes Géza sem vár mást, mint saját prekoncepciója alátámasztását: „…valamennyi érv figyelmes 
vizsgálata és mérlegelése után a történész számára egyetlen elfogadható következtetés marad (…), 
hogy az ortodox hívő, a liberális szimpatizáns és a kritikus agnosztikus – és alkalmasint a tanítványok 
– álláspontja nem más, mint eltérő értelmezése egyetlen bizonytalan mozzanatnak, vagyis annak, hogy 
az asszonyok, akik Jézus holttestének a végtisztességet akarták megadni, legnagyobb megdöbbené-
sükre a test helyett csak egy üres sírbarlangot találnak.” Vermes Géza: A zsidó Jézus – Ahogy egy 
tör ténész az evangéliumokat olvassa (ford.: Hajnal Piroska). Osiris, Budapest, 1995, 56.
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tál a megholtaknak?«, s hallatszott a válasz a keresztről: »Igen.«”17 – E leírásból a 
szerző igyekezetén és fantáziáján kívül mást nemigen tudunk meg…

Sokkal többet megtudunk azonban Péter leveleiből. 2Pt 1,16 szerint nem 
 alapján ismertették meg az Úr hatalmát és megjelenését, 
hanem tapasztalatból. Ami pedig a levelek hitelességét illeti, a jámbor apokrif 
legendával szemben inkább Thiede megfontolásaira figyeljünk. A két levél szóhasz-
nálata nagymértékben megegyezik az evangéliumokéval és az Apostolok cselekede-
teiével. A pszeudoepigráfia nem számított annyira ártatlan dolognak az ős- és óegy-
házban, vagyis szigorúan ügyeltek arra, hogy csak hiteles iratok kerüljenek az új-
szövetségi kánonba.18

A tanítványok nem is várták a feltámadást. Asszonyok fedezik fel, hogy üres a 
sír. Sőt ők találkoznak először a Feltámadottal, és adják hírül a tanítványoknak, 
noha az ő tanúskodásuk a zsidó jogrendben csak erős korlátozással volt érvényes.19 
– Már Celsus is kifogásolta, hogy Jézus miért csak a kiválasztottaknak jelent meg 
(ApCsel 10,41), pedig milyen hatásosan meg lehetett volna írni, hogy Kajafás, 
Heródes, Pilátus mit szól (ha bír) a viszontlátáshoz…20

Végül pedig: mi indította a szombatot oly szigorúan megtartó zsidók egy részét, 
hogy a vasárnapot kezdjék el ünnepelni? A keresztény egyház létrejötte Jézus 
feltámadása, a teremtő Isten cselekvése alapján magyarázható a „legegyszerűb-

17 Péter-evangélium töredékei (ún. Akhmim-töredékek) IX–X. (Ford.: Vanyó László) In: Apokrifek. 
Ókeresztény írók 2., szerk.: Vanyó L., 266k
18 Vö. Carsten Peter Thiede: Péter apostol nyomában. A titkos Péter-akta (ford.: Böröcz Enikő, 
Csokonai Attila, Szegedi Eszter). Trivium, Budapest, 2005, 288–300. Azt is elmondja, hogy a Páléhoz 
hasonló gondolatvilág és a Pál leveleire utalás (2Pt 3,15k) kettejük kapcsolatából (Antiókhia, Jeru-
zsálem, Róma) érthető. Miért is kellene eltérnie a tizenkettő legismertebbjének az Újszövetség töb-
bi részétől? Thiede summája: „Nem csak azért olvassuk Péter két levelét, hogy egy langyos nyárestén 
ellazuljunk, hanem hogy koncentráljunk, tudván, hogy a modern társadalom komoly kihívásokat támaszt 
mindannyiunkkal szemben.” 300. Természetesen ugyanez vonatkozik az Újszövetség minden köny-
vére, különösen is az evangéliumokra.
19 Andreas Angerstorfer: Wovon befreite Jesus die jüdische Frau – Rückfrage an neutestamentliche 
Exegese, Befreiungstheologie und feministische Theologie. In: Kirche und Israel 2/93 című tanulmá-
nyában arra figyelmeztet, hogy a keresztény teológiában gyakori az elhamarkodott általánosítás a nők 
helyzetéről a Jézus korabeli zsidóságban. Hamis az az állítás, hogy nő a törvény előtt egyáltalán nem 
tanúskodhatott. Két nő tanúskodása legalább annyit ért, mint egy férfié. Főbenjáró bűnök esetében 
volt szükség két férfi tanúskodására. (A Talmud valamelyest szűkítette a nők tanúskodási jogát, azt 
azonban nem tiltotta meg, hogy bírák legyenek.) 163. Annyit azért jegyezzünk meg: aligha képzelhe-
tő el, hogy Jézus perében nők (hamis) tanúskodásával megelégedtek volna. Azt pedig végképp sem-
milyen törvénykönyv nem írhatta elő, hogy a kivégzett istenkáromló feltámadását hány nőnek kellett 
(volna) tanúsítania…
20 Ha Jézus valóban isteni volt, miért nem jelent meg ellenfeleinek és bíráinak? Tény, hogy csak a 
kiválasztottaknak. De – így Órigenész – a megdicsőülés hegyére is csak három tanítványt vitt magával 
(II. 64–65). Ahogy ezért nem illetik szemrehányással, ugyanúgy azért sem lehet, hogy feltámadása 
után is csak azoknak jelent meg, akik képesek voltak dicsőségében szemlélni. Órigenész: i. m. (6. 
jegyzet) 183kk, 187.
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ben”.21 Minden más kísérlet önkényes feltevésekre, egyes részletek túlhangsúlyo-
zására, a nem tetszők elhallgatására épül – ezek elfogadásához sem kevés hit kell. 
„Ámde Krisztus feltámadt a halálból, első zsengeként a halottak közül.” (1Kor 
15,20) Ezért: „Aki az emberré lett és megfeszített Krisztussal él közösségben, 
akiben ő nyert alakot, az a megdicsőült és feltámadott Krisztushoz is hasonlóvá 
lesz. És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét 
is. (1Kor 15,49)”22
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Krisztus halálának értelme

VÉGHELYI ANTAL

ELŐSZÓ

Témaválasztásomnak sajátos aktualitást ad, hogy amikor e sorokat írom, április 21. 
van: a római katolikus naptárban Canterburyi Anselmus érsek, hitvalló és egyház-
tanító emléknapja.

Anselmus 1033-ban született a felső-itáliai Aosta városában. 1060-ban bencés 
szerzetes lett. 1093-tól az angliai Canterbury érseke. 1109. április 21-én halt meg. 
Szentté avatását 1163-ban Becket Tamás kezdeményezte. Becket száműzetésével 
a folyamat leállt. 1494-ben megkísérelték újraindítását, de ezúttal sem jártak si-
kerrel. 1720-ban Anselmust a katolikus egyház az egyházdoktorok sorába emelte, 
de ez nem járt együtt szentté avatással. Ennek ellenére sokan mégis „szent 
Anselmus”-ként emlegetik. Egyik tanítványa kora legszeretetreméltóbb embereként 
jellemezte. Ezt látszik igazolni a róla feljegyzett történet is, amely szerint 1097-
ben, amikor úton volt Rómába, rablók támadták meg, de sugárzó személyisége 
annyira lenyűgözte őket, hogy semmijét sem vették el, hanem áldását kérték, majd 
sértetlenül útjára bocsátották.

Amennyire egyértelmű Anselmus személyiségének megítélése, annyira ellent-
mondásos tanításáé. Vannak akik a skolasztika atyjának tartják, mások ezt cáfolják, 
vagy csak megszorító feltételekkel fogadják el. A nevét ismertté tevő két fiatalko-
ri munkájában, a Monologionban és a Proslogionban Anselmus az ontológiai isten-
érvet elsőként dolgozta ki. Amikor a Szentháromságról vallott nézetei miatt eret-
nekség gyanújába került, védekezésül megírta a De incarnatione Verbi című művét, 
amit 1094-ben fejezett be, és II. Orbán pápának ajánlott.

Ezt követte legjelentősebb műve, a Cur Deus homo, amelyben az inkarnáció 
motivációjaként a megváltó kereszthalált írja le. Ennek lényegét pedig a kiengesz-
telésben látja, amit szükségszerűségként mutat be. Mivel az elégtételt a bűnbo-
csánat feltételének tartja, Anselmus szerint szükségszerű volt, hogy a második 
isteni személy alászálljon a földre, testet öltsön, és Isten akaratából, de mégis 
önként vállalt ártatlan halálával az ember bűnéért Istennek elégtételt adjon. 
Anselmus magyarázata szerint a véges ember bűne a végtelen Istent végtelenül 
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sértette meg, ami végtelen elégtételt igényel. Végtelen elégtételt azonban a véges 
ember nem tud adni. Ezért az istensége szerint végtelen istenember, a Fiú adhat-
ta csak meg a végtelen elégtételt.

A következőkben azt tesszük vizsgálat tárgyává, hogy Anselmusnak ez a jogá-
szias gondolkodása valóban a lutheri reformáció irányába mutat-e, mint azt némely 
protestáns egyházi írók állítják, vagy ellenkezőleg: az egyház teológiai gondolko-
dásának középkori romlását mélyítette el. Megállja-e helyét az a feltételezésünk, 
hogy a teológiai igazságoknak a klasszikus pogány görög filozófia eszközeivel való 
interpretálása (skolasztika) mellett a jogi gondolkodás fogalmainak (meritum, 
satisfactio, reparatio stb.) és módszereinek Anselmus főművében kezdődő tér-
hódítása tetézte be a középkornak azt a teológiai romlását, ami reformációért 
kiáltott?

KRISZTUS KERESZTHALÁLA MINT ÁLDOZAT

Krisztus kereszthalálának áldozatként való felfogása tagadhatatlanul megjelenik az 
Újszövetségben. De vajon Anselmus ehhez kapcsolódó két jogi kifejezése, a me-
ritum (érdem) és a satisfactio (elégtétel) részét alkotja-e az áldozat bibliai és ezen 
belül is újszövetségi fogalmának? Ezért nem haszontalan, ha az áldozat szó rend-
kívül gazdag tartalmát megpróbáljuk számba venni és értelmezni.

Mindenekelőtt azt kell megállapítanunk, hogy az áldozat egyrészt kultikus kife-
jezés, másrészt köznapi értelemmel is bír. Mindkét értelem előfordul a Szentírás-
ban is. Mindjárt az őstörténetben találkozhatunk mindkét értelmével, méghozzá 
egy történeten belül. Először a kultikus értelem jelenik meg: a két testvér, Káin 
és Ábel Istennek akar áldozatot bemutatni. Mindketten Istennek szánt ajándékot 
tesznek az oltárra, hogy Isten tetszését elnyerjék. Ám ezen meghasonlanak, és Káin 
agyonüti Ábelt: így ő lesz az emberi bűn első halálos áldozata. Ez az áldozat köz-
napi, profán értelme. Nem mindegy, hogy Krisztus kereszthalálát kultikus áldo-
zatként fogjuk-e föl, vagy úgy tekintünk rá, mint aki a világban az Isten ellen 
tomboló emberi bűn áldozata. Ebben az összefüggésben mindenekelőtt azt kell 
majd megvizsgálnunk, hogy az Isten Báránya kifejezés valójában mire is utal.

Előbb azonban ejtsünk néhány szót a kultikus áldozat tartalmi fejlődéséről az 
Ószövetségben.
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KULTIKUS ÁLDOZAT AZ ÓSZÖVETSÉGBEN

Az ószövetségi népet körülvevő világban a kultikus áldozat a mágia eszköze. Az 
áldozat bemutatója áldozatával az istenségre akar hatni. Jóindulatra akarja hangol-
ni maga iránt, kérése teljesítésére akarja megnyerni az istenséget, vagy arra akarja 
rábírni, hogy hunyjon szemet bűne fölött. Ebben az értelemben azt is mondhatjuk, 
hogy az áldozat az istenség korrumpálására tett kísérlet. Üzleti aktus: az áldozat-
hozó előre „befizet valamire”, vagy utólag „megfizet valamiért”. A kultikus áldozat 
így az isteni erőnek az emberi célok szekerébe való befogásának eszköze is. Az 
áldozathozó célja, hogy kontrollra tegyen szert az istenség akarata és ereje fölött.

Ezzel szemben azt kell megállapítanunk, hogy az Ószövetségben a valóban Isten 
által elrendelt kultikus áldozatoknak semmi közük a pogány mágiához, mert céljuk 
nem az, hogy az áldozatbemutató hasson Istenre, befolyásolja szándékát, indulatát, 
hanem ellenkezőleg: az áldozattal Isten akar hatni annak bemutatójára. Mindenek-
előtt úgy, hogy emlékezteti. Az emlékeztetés egyébként is kulcsszava az Ószövet-
ségnek.

Az ószövetségi áldozónak eredetileg vagyona javából kellett az áldozati ajándé kot 
az oltárra tennie. Isten ezzel emlékeztetni akarta, hogy mindene, amivel rendel-
kezik, Istentől van, és Istené. Használatra kapta, és Isten bármikor vissza veheti, 
elkérheti, illetve rendelkezhet felőle. Utasíthatja, kivel ossza meg, kinek engedje 
át, mit tegyen vele. Ezt a keserves leckét kellett Izrael ősatyjának, Ábrahámnak 
megtanulnia, amikor Izsák feláldozására kapott Istentől pa rancsot.

A bűnért elrendelt áldozat célja is az emlékeztetés: ami a bűnért felajánlott 
áldozati állattal történik, azt valójában az áldozatot hozó bűnös érdemelné. Az 
Ószövetségben ebben az értelemben „helyettesítő áldozat” a bűnért bemutatott 
áldozat. Nem Istenre hat, hogy kiengesztelje a bűnös iránt! Ellenkezőleg: Isten 
akar hatni általa a bűnösre, hogy szálljon magába, és tartson bűnbánatot, különben 
vele fog az történni, ami most a feláldozott állattal történt. Ha nem száll magába, 
ha nem tér meg, neki kell bűnéért meghalnia. Erre kell az áldozathozónak emlé-
keznie, amikor az áldozati állat vérét kiomlani látja. A vér egyszerre kell, hogy 
emlékeztesse a maga bűnére és Isten iránta való irgalmára, aki most az ő vérének 
kiontásától eltekint. Úgy kell tekintenie az áldozati állatra, mint aki most kvázi, 
képletesen őt helyettesítve hal meg, hogy ő időt nyerjen arra, hogy megváltozzon: 
megutálja és elhagyja bűnét, más szóval megtérjen és éljen. Az Ószövetség bűnért 
bemutatott áldozata tehát fordítottja a pogány mágiának: nem Istenre akar hatni, 
hanem Isten akar hatni általa a bűnös emberre, hogy megmentse.

Az egy másik kérdés, hogy a királyok korában a Mózes törvényében elrendelt 
áldozatok szerepe, illetve a népnek az áldozathoz való viszonya lassan mégis haso-
nul a pogányokéhoz. A különbség már csak az, hogy ők az áldozatot nem a pogány 
istenek, hanem Jahve oltárán füstölögtetik el. A hozzá társuló gondolkodás ugyan-
az, mint a pogányoké: a gazdagnál gazdagabb áldozatok erejével akarják rávenni 
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Istent, hogy teljesítse kívánságaikat, védelmezze meg őket ellenségeiktől, tartsa 
távol tőlük az elemi csapást és a járványokat, adjon bőséges termést, szaporítsa 
meg marháikat, illetve hunyjon szemet bűneik fölött. Isten az áldozatokra tekint-
sen, és ne népe bűneire. A gazdag áldozatért cserébe Isten hallgatólag egyezzen 
bele, hogy ők továbbra is büntetlenül vétkezhessenek, bűnben éljenek, és ne kel-
lejen megváltozniuk. Ez már visszaélés a törvényben elrendelt áldozati kultusszal. 
Egyenesen visszájára fordítása annak. A próféták ezért ostorozták oly kemény 
szavakkal a királyok korában folyó kultuszt. Persze eredmény nélkül, mert egy idő 
után a királyok már az Úr oltárát is felcserélték a pogány népek isteneinek oltára-
ival, és ebben a nép többsége követte őket.

Érdemes tehát elgondolkodni azon, hogy ha Krisztus halálát a tökéletlen ószö-
vetségi áldozatok beteljesedéseként szemléljük, akkor az mit is jelent. Isten talán 
azért tartott igényt Krisztus halálára mint áldozatra, hogy ő maga változzon meg, 
és legyen elfogadható a bűnös ember számára? Isten azért igényelte Jézus halálát 
mint áldozatot, hogy az őrá hasson, és bűnt gyűlölő Istenből a bűnt elnéző, a bűn-
nel megalkuvó Istenné tegye? Isten azért akarta volna Jézus áldozati halálát, hogy 
az emberiség most már a kárhozat és általában mindenféle büntetés fenyegetése 
nélkül továbbra is bűnben élhessen, és nap mint nap zavartalanul vétkezzen? Józan 
ésszel nehezen lehet ezt elképzelni!

Mint fentebb megmutattuk, az Ószövetségben az Isten által rendelt áldozatok 
célja az volt, hogy általuk Isten hasson az emberre, hogy az ember magába szálljon, 
szakítson a bűnnel, és megváltozzék. Ha Krisztus halálát mint áldozatot fogjuk föl, 
és a tökéletlen ószövetségi áldozatok beteljesítésének tartjuk, akkor ezt csak az 
ószövetségi áldozatok eredeti célját és értelmét figyelembe véve tehetjük. Akkor 
be kell látnunk, hogy Isten nem azért akarta Krisztus ártatlan halálát mint áldoza-
ti halált, hogy nyomában az ő indulata változzék meg irántunk, és az őt ért végte-
len sérelemért végtelen elégtételt nyerve most már meg enyhüljön haragja, és ki-
engesztelődve tekintsen az embervilágra. Ellenben Isten Krisztus irántunk való 
szeretetéből és az Atya iránti engedelmességéből, de nem az Atya akarata előtti 
kényszerű meghajlásból, hanem önként vállalt szenvedésével és halálával mint 
áldozattal ránk, emberekre akar hatást gyakorolni. Pontosan úgy, ahogy azt Luther 
a Hogyan szemléljük Krisztus szent szenvedését című, először 1519-ben, majd 
utána többször is kiadott nagyheti prédikációjában vallja: Isten Krisztus szenvedé-
sében és halálában mindenekelőtt tükröt tart elénk, hogy helyes önismeretre jus-
sunk, más szóval mint a levágott áldozati bárány, emlékeztet, hogy amit ő szenved 
el most helyettünk, azt mi érdemelnénk. Másodszor feltárja és megmutatja Isten 
atyai szívét: Isten annyira szeretett minket, hogy még arra is kész volt, hogy sze-
retett Fiát föláldozza, és rajta, az egyetlen ártatlanon mutassa meg nekünk, hogy 
mi a bűn, és mi annak következménye, hogy ez a szeretet lefegyverezze Isten ellen 
lázongó indulatainkat, hogy mi, akik szemben álltunk Istennel, most bűneinkkel 
forduljunk szembe, és kiengeszteljen Isten iránt. Isten egyáltalán nem azért áldoz-
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ta fel Krisztust, hogy rá tekintve végre szerethessen minket, bűnösöket, hanem 
mert eddig is szeretett, kész volt meghozni értünk ezt az áldozatot, és – miként 
Pál apostol mondja – „aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk”, rávetette bün-
tetésünket, és elhagyva őt kiszolgáltatta a sátánnak, a halálnak, a kárhozatnak. 
Mindezt azért, hogy Krisztus áldozatának erejével bennünk hozzon létre üdvös 
változást: hogy a Krisztus keresztje alatt felismerjük bűneinket, bűnbánatot tart-
sunk, megtérjünk és éljünk.

Eredetileg az ószövetségi áldozati bárány torkát sem azért vágták el, hogy véré-
ért Isten megbocsásson a bűnösnek, hanem fordítva: mivel Isten megbocsátott, 
azért parancsolta meg a bárány feláldozását, hogy kiomló vére emlékeztessen: így 
járna a bűnös, ha Isten meg nem bocsátott volna neki. Így Krisztus halálát sem 
azért akarta Isten, hogy rá tekintve kielégüljön igazságérzete, és meg tudjon nekünk 
bocsátani, hanem ellenkezőleg, mivel megbocsátott, föláldozta értünk Krisztust, 
hogy szenvedését és halálát szemlélve magunkba szálljunk, szembeforduljunk bű-
neinkkel, megtérjünk és éljünk, más szóval hogy meghaljunk és föltámadjunk: 
Krisztussal meghaljunk mi is a bűnnek, és vele új életre támadva Istennek éljünk, 
azaz valóban mássá, új teremtménnyé, új emberré legyünk. Krisztus halála bennünk 
kell, hogy gyökeres változást hozzon létre, mert így áll helyre az igazság, és Isten 
így fog igaznak bizonyulni, amiért bűnünkért nem taszít örök kárhozatba minket. 
Nincs itt szó érdemről meg elégtételről, nincs szó az igazság jogi úton való repa-
rálásáról! Ha a kifejezésnél akarunk maradni: Isten úgy állítja helyre az igazságot, 
hogy a bűnöst reparálja, és Krisztus halála által nemcsak igazságba öltözteti, mint-
egy a kegyelem palástját borítva rá és bűneire, hanem valóban igazzá teszi: Istent 
gyűlölő lázadóból Istent szerető, engedelmes gyermekévé; testvérgyilkos Káin-
lelkületű emberből szerető testvérré, aki nemhogy nem emel többé kezet senkire, 
de életét is kész föláldozni embertársáért.

Mindezt végiggondolva nem nehéz belátni, hogy Luther Krisztus szenvedéséről, 
megváltó haláláról, bűnről, bűnbocsánatról, kiengesztelésről szóló tanításának gyö-
kerei nem Canterburyi Anselmus Cur Deus homójában, hanem sokkal inkább a 
Szentírásban, azon belül is Pál apostol leveleiben keresendők.

Mindez nem mond ellene annak, hogy Luther ismerte, használta és idézte is 
Anselmus művét. Luther sok mindent tanult Anselmustól. Hogy például üdvö-
zülni annyi, mint mindig, minden körülmények között Isten akaratát akarni, még-
pedig Istenért magáért és semmi másért; hogy Krisztus halála minden más haláltól 
különböző, páratlan halál: Luther kétségtelenül Anselmustól tanulta. És Anselmustól 
is tanulta, hogy a megváltás, a szabadulás egyedül Isten műve. És az sem vitás, 
hogy Anselmus nyomán Luther is tudott beszélni Krisztus halálának érdeméről, 
de nem jogászi értelemben, hanem úgy, hogy Krisztus érdemét szembehelyezi a 
mi „érdemünkkel”, ami Isten előtt semmi, és Krisztus érdemének mondja mind-
azt, ami egyedül csak az ő halála által, halála gyümölcseként lehet a miénk. Luther 
az „érdem” (meritum) szót soha nem valaminek a kiérdemlése értelmében hasz-
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nálja, nem úgy, mint ami valamire feljogosít, hanem a neki tulajdonítás értelmében: 
Krisztus érdemének mondja mindazt, amit Krisztusnak tulajdonít, tőle származtat. 
Ebben az értelemben mondja, hogy nem cselekedeteink érdeméért, hanem Krisz-
tus halála érdeméért üdvözülünk. Az „elégtétel” (satisfactio) kifejezést azonban 
főnévi alakjában Luther kerüli, és csak igei formában használja: „Krisztus eleget 
tett” értünk. Nem elégtételt nyújtott az Isten dicsőségén esett sérelemért, mint 
azt a jogi gondolkodás diktálja, hanem „eleget tett” bűneinkért, azaz elhordozta 
annak következményét – az Istentől való elhagyatottságot, a kárhozatot –, hogy 
bennünket a bűn többé ne válasszon el Istentől, hogy a bűn ne taszíthasson minket 
a kárhozat reménytelenségébe. Luther tehát a maga korára éppen Anselmus nyo-
mán hagyományossá lett terminológiát maga is használja, de átértelmezi, biblikus 
értelmet ad neki. Így jár el akkor is, amikor Isten haragjáról és a kiengesztelésről 
beszél. Luther Krisztus halálának életünkben jelentkező gyümölcseire nézve mond-
ja, hogy Isten kiengesztelődött irántunk. Nem Krisztus szenvedésének és halálának 
látványa csillapítja le haragját, hanem az, amikor látja azt, amit Krisztus szenvedé-
sének és halálának szemlélése kivált bennünk: hogy most már bűnnek ismerjük el 
a bűnt életünkben, bánjuk bűneinket, és minden erőnkkel küzdünk bűneink ellen. 
De Isten haragja nem azért csillapul le, mert ezt tesszük, hanem mert látja, hogy 
ezt Krisztus szenvedése és halála munkálja bennünk. Tehát Krisztus haláláért, de 
azt nem önmagában nézve, hanem a bennünk véghezvitt művéért engesztelődik 
ki irántunk Isten, és csillapul le bűneink miatti haragja. Luther gondolkodásából 
tehát teljesen hiányzik az a jogászi elem, ami Anselmus gondolkodását alapjaiban 
meghatározza.

KRISZTUS KERESZTJE MINT OLTALOM ÉS MENEDÉKHELY

(A Róm 3,25 fordításával kapcsolatos félreértések)

„Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, 
hogy igazságát megmutassa” – olvassuk Róm 3,25 magyar fordításában. Az engesz-
telő áldozat helyén eredetiben a  áll. Ez a héber kappóret megfelelője, 
ami a szövetségláda fedelét jelenti, és amit a Septuaginta -nak fordít. 
A szövetségláda fedelét a főpap évente egyszer, az engesztelési ünnepen, amikor 
belépett a szentek szentjének nevezett legbelső szentélybe, meghintette a nép 
bűneiért engesztelésül levágott bak vérével (3Móz 16,15). Ugyanezzel a vérrel 
megkente a külső szentélyben álló oltár szarvát is. Ezzel az oltár szarvának meg-
érintését egyenlő értékűvé tette a szövetségláda fedelének megérintésével. A mó-
zesi törvény pedig előírta, hogy ha egy vérbosszú elől, illetve az igazságszolgáltatás 
elől menekülő gyilkos bement a szentélybe, és megragadta az oltár szarvát, akkor 
attól a pillanattól kezdve nem volt szabad bántani, mert Isten oltalma alatt állt. 
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Úgy kellett tekinteni, hogy ügye és élete innentől kezdve egyedül Isten kezében 
van: földi üldözőinek ki kellett iránta engesztelődniük. Ember a továbbiakban nem 
volt jogosult eljárni vele szemen. Ha életben maradt, úgy kellett rá tekinteni, mint 
akinek Isten megkegyelmezett, és haladékot adott neki, hogy megtérjen és éljen. 
Pál apostol Róm 3,25-ben azt állítja, hogy Isten a megfeszített Krisztust mint 
-t kihelyezte () önmaga és a világ közé, hogy ha a mózesi tör-
vény ítélete elől menekülő bűnös hitével megragadja a Krisztus keresztjét, akkor 
a Krisztus keresztje alatt oltalmat találjon. A mózesi törvény azonban földi dolog. 
Még akkor is, ha Isten törvénye, ami Isten haragját nyilatkoztatja ki. Isten úgy 
mutatja meg igazságát, hogy a Krisztus keresztje alatt oltalmat nyújt a bűnösnek 
a törvénnyel szemben: azaz haladékot ad neki, hogy a Krisztus váltságműve elvé-
gezhesse életében a maga dolgát. A törvény ugyanis nem ismer haladékot. A törvény 
azonnal a maga jussát követeli a bűnösön. Isten viszont abban mutatja meg igazsá-
gát – nevezetesen, hogy igaz módon viszonyul teremtményeihez –, hogy ismer jobb 
megoldást is a bűnre. Nem engedi, hogy a törvény azonnal elvegye jussát, és 
megtorolja a bűnt. Isten hit által Krisztus oltalma alá állítja a bűnöst, és haladékot 
ad neki, hogy eközben Krisztus halálát fölhasználva ő maga munkálkodjék az éle-
tében: a megfeszített Krisztussal egyesítve megfojtsa tagjaiban a bűnt, és a feltámadt 
Krisztussal egyesítve új teremtményként új életre támassza fel, miként ezt Pál 
Róm 6-ban kifejti. A cél tehát itt is az ember totális megváltoztatása, annak eléré-
se, hogy új ember álljon elő. Tehát Róm 3,25 alapján sem lehet Krisztus halálát 
olyan értelemben engesztelő áldozatnak nevezni, hogy az engesztelés eredménye-
ként Istenben jön létre valamiféle változás. Isten az marad, aki volt, ellenben az 
ember cserélődik ki, lesz új emberré, új teremtéssé a Krisztus vérében való hite 
által, de mindenekelőtt Isten rajta véghezvitt munkájának eredményeként.

A MEGFESZÍTETT KRISZTUS MINT ISTEN BÁRÁNYA

(A bűnbak analógiája és az Ézs 53 alkalmazásából adódó nehézségek)

Az evangéliumok tanúsága szerint Keresztelő János a Jordán partján megjelenő és 
földi működése kezdetén álló Jézusra mutat mint Isten Bárányára, aki elveszi/
elviszi/hordozza/elviseli/eltávolítja a világ bűnét. Ezzel egész földi működésének 
tartalmát határozza meg, nemcsak az annak végén rá váró kereszthalálét. De két-
ségtelen, hogy a kereszthalál a betetőzése annak, amit Jézus mint Isten Báránya 
véghezvisz.

Ha a kép eredetét nézzük, akkor – némi képzavarral – arról a két bakról van szó 
(3Móz 16,8 kk.), amelynek az évi engesztelési ünnepen a főpap fejére tette kezét, 
és ráolvasta a nép minden bűnét. Az egyik bakot levágták, a főpap meghintette 
vérével a szövetségláda tetejét, és megkente vele az oltár szarvát. A másik bakot 
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életben hagyták és kivezették a pusztába, de mindenképpen „Izráel táborán kí-
vülre”, ahol Azázélnek szánva magára hagyták, és feltehetően ragadozók zsákmá-
nya lett.

E két bak képe egyesül a Keresztelő János által alkotott új képben: Jézus az 
Isten Báránya. Ez a kettős tartalmú kép csodálatosan példázza Isten megfeszített 
Bárányának sorsát: egyrészt ott függ a kereszten mindenkitől, még Istentől is el-
hagyottan, az egész világ bűnterhével kiszolgáltatva a sátánnak. (Hiszen Azázél a 
sátán megszemélyesítője.) Másrészt vére a benne hívőknek oltalmat nyújt a törvény 
ellen, haladékot szerez a megtérésre.

Ezt a képet már az ősegyház tovább árnyalta Ézs 53 próféciájával, elsősorban 
annak 7. verse miatt: „Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. 
Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, 
ő sem nyitotta ki száját.”

Egy bibliai kép másik bibliai képpel való árnyalása általában nem szerencsés, 
könnyen vezet félreértéshez. Főleg ha az egyik kép analógia, a másik csak egysze-
rű hasonlat. A 3Móz 16-ban szereplő két bak analógiája Jézus földi sorsa betelje-
sedésének. Ézs 53. fejezete a maga egészében szintén Jézus elfogatásának, szen-
vedésének, halálának analógiájaként értelmezhető. De ezen belül a 7. versben a 
vágóhídra hurcolt bárány viselkedésére való utalás csak egyszerű hasonlat. Ha erre 
az áldozat fogalmát akarjuk rávetíteni, akkor csak a szó profán értelmében beszél-
hetünk áldozatról. Ahogy a vágóhídra hurcolt bárányt is legfeljebb csak profán 
értelemben nevezhetjük áldozatnak. A vágóhídra hurcolt bárány nem felajánlja 
életét, hanem egyszerűen elveszik tőle. Mint ahogy azok sem gondolnak áldozat-
bemutatásra, akik életét kioltják. (Az áldozati bárányokat soha nem a vágóhídon 
vágták le.)

Igaz, Ézs 53 tágabb értelemben arról beszél, hogy az Úr szenvedő „szolgája” népe 
bűnét viselte, népe bűnéért érte a sok szenvedés, és „föláldozta magát jóvátételül”. 
(Ézs 53,10) De ez már független a bárány hasonlatától. Az áldozati bárányok nem 
önmagukat ajánlják föl, hanem az áldozatvivők és az áldozatot bemutató pap ajánl-
ja fel őket. Az áldozati bárányok esetében ezért beszélünk joggal kultikus áldozat-
ról. Az Úr szenvedő „szolgája” azonban Ézs 53 szerint nem kultikus értelemben 
áldozza fel életét. Nem a nép ajánlja fel, és nem a pap helyezi oltárra, hogy életét 
kioltva Istennek adja, és így halálával Istent befolyásolja. Ézs 53 szerint Isten 
szenvedő „szolgája” azért vállalja önként sorsát, hogy halálának ismeretével sokakat 
igazzá tegyen, azaz népére hasson, népe életét változtassa meg gyökeresen, népét 
tisztítsa meg azoktól a bűnöktől, amelyeket önként és ártatlanul magára vett, hogy 
helyette bűnhődjön értük. Ézs 53 szerint ha van az ártatlan igaz szenvedésének 
akár titokzatosnak mondható, akár logikával követhető következménye, akkor ez 
a következmény a bűnösök életében jelentkezik. Isten azután ezt a következményt 
látva fog megkegyelmezni nekik, és nem azért, mert az ártatlan igaz halála őbenne 
idézett elő valamiféle változást. Az ártatlan igaz áldozatának eredményeként nem 
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Istennek kell „megjavulnia”, azaz a bűnösök számára elfogadhatóvá változnia, ha-
nem fordítva: a bűnösöknek kell megjavulniuk és Isten számára elfogadhatóvá 
válniuk. Amikor ez megtörténik, abban Isten igaz volta nyilatkozik meg: Isten igaz 
volt, mert igaza volt, amikor a bűnösöket nem büntette meg rögtön a törvény 
szerint kijáró büntetéssel, hanem engedte és elnézte azt az „igazságtalanságot”, 
hogy az ártatlan igaz előbb meghaljon helyettük és értük, bízva abban, hogy az ő 
halálának ereje van a bűnösöket megtérésre bírni és megváltoztatni. Istennek ez a 
bizalma, de úgy is mondhatjuk, hite igazolódik, amikor a bűnösre valóban hat az 
ártatlan igaz halála, és a bűnös magába száll, bűnbánatot tart, szembefordul a bű-
nével, azaz megtér.

Látjuk tehát, hogy az összességében három elemből összetevődő Isten Báránya 
kép egyik eleme sem engedi meg, hogy Isten Bárányának halálát kultikus értelem-
ben vett áldozatként fogjuk fel. A nép bűneinek fejére olvasása után levágott bakot 
ugyan elégették az oltáron, de az engesztelés szempontjából nem ennek van sze-
repe, hanem a vérével való meghintésnek, illetve megkenésnek. Ez pedig nem 
áldozatbemutatás. A bak legfeljebb abban az értelemben nevezhető áldozatnak, 
hogy elvették az életét, mert szükség volt a vérére az engeszteléshez, pontosabban 
ahhoz, hogy a vérével megkent frigyláda fedelét a külső szentélyben jelképező 
oltár szarva  legyen. Ennek analógiájára Krisztus vére a Golgota kereszt-
jét teszi -ná. A másik bakot nem ölték meg, hanem a nép bűnterhét 
távolíttatták el vele, és így szolgáltatták ki Azázélnak, vagyis az ördögnek. Ez sem 
kultikus áldozatbemutatás. És mint láttuk, Isten Bárányát Ézs 53 képének rávetí-
tése sem teszi kultikus áldozattá.

KRISZTUS MINT PÁSKABÁRÁNY

Az Újszövetségben Krisztusra alkalmazott ószövetségi bárányképek közül még a 
páskabárányról nem szóltunk. A páskabárány ó szövetségi szerepe funkcionálisan 
kétségkívül analóg Jézus halálának szerepével az új szövetségben. A páskabárány 
vére a földi elnyomó hatalom, Egyiptom és a fáraó fogságából nyitotta meg Isten 
népe előtt a szabadulás útját a földi Kánaán felé. Krisztusnak mint húsvéti bárány-
nak a vére pedig a lelki-szellemi elnyomó hatalom, a sátán és a bűn fogságából 
nyitja meg a szabadulás útját, nem egy ideig való földi Kánaán, hanem Isten eljö-
vendő örök országa felé.

De vajon nevezhető-e az ószövetségi páskabárány áldozati báránynak? 2Móz 
12,2–11 szerint levágását Mózes ezekkel a szavakkal rendeli el: „Mondjátok meg 
Izráel egész közösségének: Ennek a hónapnak a tizedikén vegyen magának min-
denki egy bárányt, családonként és házanként egy bárányt. Ha kevés a ház népe 
az egy bárányhoz, akkor a legközelebbi szomszédjával együtt vegyen a lélekszám-
nak megfelelően. Vegyétek számításba, hogy ki mennyit tud megenni a bárányból. 
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Legyen a bárány hibátlan, hím és egyéves. Juhot vegyetek, de vehettek kecskét is. 
Ennek a hónapnak a tizennegyedik napjáig tartsátok magatoknál, azután estefelé 
vágja le Izráel egész gyülekezeti közössége. Vegyenek a vérből, és kenjék a két 
ajtófélfára és a szemöldökfára azokban a házakban, ahol megeszik. Ugyanazon az 
éjszakán egyék meg a tűzön sült húst, és egyenek hozzá kovásztalan kenyeret ke-
serű füvekkel. Ne egyétek nyersen, se vízben főzve, csak tűzön megsütve, és a feje, 
a lábszárai és a belső részei együtt legyenek. Ne hagyjatok belőle reggelre. Ha 
mégis marad belőle reggelre, azt égessétek el. Így egyétek meg: legyen a derekatok 
felövezve, sarutok a lábatokon, bototok a kezetekben, és sietve egyétek: az Úr 
páskája ez.”

Szó sincs itt áldozatbemutatásról! A páskabárányt családonként, háznál, a házi-
gazdának kellett levágnia. Nem pap vágta le, nem gyülekezeti közösségben vágták 
le, és miután a vérét az ajtófélfák megkenésére felhasználták, a többi részét sem 
áldozták fel, hanem megsütötték vacsorára. Áldozatnak legfeljebb abban az érte-
lemben nevezhetjük, mint azt a bakot, amelynek vérével meghintették a frigyláda 
tetejét, és bekenték vele az oltár szarvát: elvették az életét, mivel a vérére volt 
szükség. Az ajtófélfa megkenését és a bárány rituális előírások szerinti megsütését, 
majd elköltését persze lehet háznál lezajló kultikus eseménynek mondani, de ak-
kor sincs szó kultikus értelemben vett áldozatbemutatásról. Legfeljebb azt mond-
hatjuk, hogy a páskabárány a szó profán értelmében áldozatul esett egy rituális 
cselekménynek. Életének elvételével nem Istent akarták befolyásolni, hogy kímél-
je meg népét az egyiptomiakat érő csapástól. Épp ennek ellenkezőjéről van szó: 
mivel Isten eleve meg akarta kímélni népe életét a tizedik csapástól, ezért rendel-
te el Mózes által, hogy a népéhez tartozók a bárány vérével kenjék meg az ajtófél-
fájukat! A páskabárány levágása tulajdonképpen Isten népét mentő cselekvésének 
része volt. A bárány vérét Isten rendelte jelül, hogy az elsőszülöttek életét kioltó 
pusztító angyal kihagyja a népéhez tartozók házát.

Ha tehát a páskabárány levágása Krisztus halálának analógiája, akkor szigorúan 
ebben az értelemben analógia: Krisztus halála Isten embermentő cselekvésének 
része. Krisztusnak nem azért kellett meghalnia, hogy ártatlan halálára tekintettel 
Isten többé már ne kárhozatba akarja taszítani a bűnös embert, hanem most már 
végre megmenteni akarja. Ellenkezőleg! Mivel Isten mindig is és eleve megmen-
teni akarta a bűnös embert, azért adta halálra Krisztust. Mert úgy látta, hogy az 
embert csak ezen az áron tudja megmenteni. De itt az árat nem úgy kell érteni, 
hogy ezért cserébe. Krisztus vére és Krisztus halála nem fizetőeszköz, amiért bű-
neink árát végre kifizethetjük Istennek! Krisztus halála árán menekültünk meg: 
ezt úgy kell érteni, hogy Isten fizette ki ezt az árat. De nem egy üzleti aktus ke-
retében, hanem olyan értelemben, hogy minket megmentő művét csak ezen az 
áron, más szóval ezen a módon tudta véghezvinni. Miként a bárány bundáját csak 
a bárány megölése és megnyúzása árán viselhetjük. (Ez természetesen nem bibli-
ai kép vagy hasonlat.)
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A lényeg tehát az, hogy az ok nem cserélhető fel az okozattal. Isten bűnösöket 

mentő szeretete az ok, és ebből adódóan Krisztus halála az okozat. Történetileg 
természetesen el lehet mondani, hogy a főpapok és a farizeusok féltékeny irigy-
kedése és gyűlölete meg Júdás árulása, a „Feszítsd meg!”-et kiáltó nép vérszomja 
és Pilátus gyáván meghozott, igaztalan ítélete okozta Jézus halálát. Az igazi ok 
azonban Istennek a bűnösök iránti mentő szeretete. És erre a szeretetre nem 
Krisztus halálát látva indult Isten, hanem éppen ez a szeretet indította, hogy a 
végsőkig elmenjen, és a neki legdrágábbat és legkedvesebbet, egyszülött Fiát ha-
lálba küldje. Hiába a nagytanács ármánykodása, hiába Júdás árulása, hiába a Jézus 
halálát követelő tömeg, hiába Pilátus ítélete is: ha Isten nem akarja, Jézus nem hal 
meg. A parancsára váró tizenkét légió angyal nem retorika, hanem valóság volt. De 
Jézus isteni hatalma önmagában is elég lett volna, hogy egyszerűen átmenjen az 
elfogására kirendelt templomőrök gyűrűjén, és szemük elől eltűnve, sértetlenül 
távozzék az Olajfák hegyéről.

ISTEN ÁLDOZATA

A páskabárány életének kioltása nem oka volt Isten szabadító cselekvésének, hanem 
következménye. Jézus, az igazi húsvéti Bárány nem Isten befolyásolására, irgalom-
ra hangolására szánt, oltárra tett véres áldozat. Hiszen ő soha nem is volt a miénk, 
embereké, hogy azt tegyünk vele, amit akarunk. Ő mindvégig Istené volt. Nem 
azért lett emberré, hogy a mi tulajdonunkká legyen, hogy rendelkezhessünk az 
élete fölött, és áldozatul Istennek adhassuk. A Fiút, a második isteni személyt 
maga Isten küldte el a földre, hogy öltsön testet, legyen emberré, és adja oda az 
életét a kereszten: váljék bűneink áldozatává, nem kultikus értelemben, hanem a 
szó legprofánabb értelmében. Úgy, ahogy Ábel áldozata lett Káin gyilkos indula-
tának. Nekünk, embereknek Krisztus csak abban az értelemben lehet áldozatunk, 
ahogy a meggyilkolt ember gyilkosának áldozata.

Krisztus halálba küldésével a valódi áldozatot, a szó legnemesebb értelmében 
vett áldozatot maga Isten hozta, amikor úgy döntött, hogy megengedi és eltűri, 
hogy a neki legdrágább, az ő tökéletes hasonmása, aki szentségben, igazságban és 
istenségben egy vele, a nagytanács, Júdás, Pilátus és a brutalitásukról hírhedt római 
katonák keze által a mi bűneink áldozatául essék. Ezért a megfeszített Krisztus 
valójában Isten áldozata – értünk! Isten értünk aggódó, bennünket még ezen az 
áron is menteni akaró szeretetének véres áldozata. A Golgota keresztjén valóban 
az történt meg, amit addig szem nem látott, fül nem hallott, ami ember értelmé-
ben meg sem fordult; ami zsidóknak botrány, pogányoknak ostobaság: az ember 
Jézusban Isten függ ott, Istentől elhagyatva, kiszolgáltatva az ellene fordult terem-
tésnek, bűnnek, halálnak és a sátánnak. A Golgota keresztje Isten áldozati oltára, 
amelyen ő maga áldozta fel és adta oda Fiát nekünk és értünk!
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Isten önmagát adja áldozatul teremtményének, az embernek? Ki hallott ilyet? 

A pogány vallások világában ilyenre nincs példa. Ott mindig csak az istenek köve-
telnek az emberektől nem ritkán kegyetlen áldozatot. Isten mutat be áldozatot az 
embernek? Az ószövetségi törvény szerint ilyet mondani istenkáromlás! A legna-
gyobb szentségtörés! A filozófia logikája szerint pedig merő ostobaság. Isten még-
is ezt tette, hogy áthidalja azt, ami áthidalhatatlan: a közte és föllázadt teremtmé-
nye közti szakadékot. Hogy ha lehet, ezen az áron nyerje meg és állítsa a maga 
oldalára fellázadt teremtményét. Ha lehet: mert ennél többet már az Isten sem 
tud tenni. Egyszerűen kifogyott az eszközökből. Aki Istennek ezt a véres áldozatát 
látva sem gondolja meg: miért is lázadozik Isten ellen, miért tartja Istent az em-
berek ellenségének, boldogságuk gátjának, irigylőjének és elvevőjének, annak már 
Isten sem tud nagyobb és meggyőzőbb bizonyítékkal szolgálni arról, hogy lázadása 
ok nélkül való, értelmetlen, hiszen aki ellen lázad, mindenét kész volt odaadni 
érte, minden megaláztatást és szenvedést, még a halál és az istennélküliség pok-
lának kínját is kész volt elszenvedni, merő szeretetből, csak hogy meghódítsa a 
szívét. Mert Isten azzal a bizalommal és hittel áldozta fel Krisztust, hogy az ő 
keresztje alatt, az ő szenvedését és halálát szemlélve végre megbékélünk vele, 
kiengesztelődünk iránta, és Atyánkként fogjuk őt szeretni.

Anselmus és nyomában a középkor teológusai bizony tévednek: nem Isten akart 
kiengesztelődni irántunk Krisztus halála által. Ellenkezőleg: Krisztus halálát meg-
fontolva nekünk, embereknek kell Isten iránt kiengesztelődnünk. Ha Krisztus 
halála engesztelő áldozat, akkor Isten engesztelő áldozata, amelyet ő hozott meg, 
ő vitt véghez, és ami a legfontosabb: amelyet ő adott nekünk. Mert nem lényeg-
telen kérdés, hogy ki az, aki adja, és ki az, akinek elfogadnia kell az áldozatot! 
Krisztus áldozatát pedig nekünk, bűnös embereknek kell elfogadnunk, Istentől. 
Nem másként érti ezt Pál apostol sem. „Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem 
mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” – 
kérdezi Róm 8,32-ben. „Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket 
önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis 
Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik 
vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, 
mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel!” – 
kérleli Pál a korinthusi gyülekezetet (2Kor 5,18–20). „Ez a szeretet, és nem az, 
ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát 
engesztelő áldozatul () bűneinkért” – vallja ugyanebben az értelemben 
János apostol is (1Jn 4,10).
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ISTEN ÁLDOZATA AZ ÚRVACSORÁBAN

Jelen keretek között nincs lehetőség annak részletes elemzésére, hogy Canterbu-
ryi Anselmus tanítása vagy éppen annak egyházi utóélete: meg nem értése, meg 
nem értésből fakadó félremagyarázása vezetett-e a középkori egyházban a miséről 
mint áldozatról kialakult tanításhoz.

A kérdést megfordítva azonban, a nyugati egyházban a mise 14. századra kiala-
kult egységes liturgiájának (Missale Romanum) tükrében minden kétséget kizáró-
an bizonyítva láthatjuk, hogy az egyház akkorra Krisztus kereszthalálát olyan áldo-
zatként értelmezte, amelynek célja Isten bűneink miatti haragjának kiengesztelé-
se, Istennek a bűnös világgal való megbékéltetése, Istennek a világ és az ember 
iránti indulatának áthangolása, a Krisztus érdemszerző halálával szolgáltatott elég-
tétel fejében. Ha a liturgiáról elfogadjuk, hogy az nem más, mint énekelt dogma 
(márpedig el kell fogadnunk!), akkor az 1300-as évek első felében bevezetett 
Missale Romanum félreérthetetlenül tárja elénk az akkori Róma hivatalos tanítá-
sát: bűnéért az ember Istennek elégtételt tartozik adni. Annyi érdemet azonban a 
legszentebb életű ember sem tud életében felhalmozni, ami ehhez az elégtételhez 
elegendő. A szükséges mértékű és mennyiségű (nem minőségű!) érdemmel egye-
dül Krisztus rendelkezik halála által, mivel azt ártatlanul és önként, mégis Istennek 
engedelmeskedve szenvedte el. Krisztus a maga halálának ezt ez elégséges érdemét 
az eukharisztiában az egyház rendelkezésére bocsátotta. Minden misében ezt az 
érdemet az egyház – a papjaira ruházott hatalom gyakorlásával – újra meg újra 
felajánlja, hogy Istent nap mint nap kiengesztelje, és ítélő, büntető haragjának 
visszatartására bírja. A mise tehát egyrészt tartalmazza és minden alkalommal újra 
felajánlja Krisztus halálának érdemét az egész világért, minden emberért, de min-
denekelőtt a katolikus egyházért és annak pápájáért, püspökeiért, papjaiért és 
híveiért; másrészt a mise bemutatása és a misén való részvétel önmagában is ér-
demszerző cselekedet, és ezt a Krisztus kereszthalálának érdemén felül, a mise 
puszta bemutatásával (későbbiekben hallgatásával is) keletkező többletérdemet 
még külön is fel lehet ajánlani egy megjelölt célért: élő vagy meghalt személyek 
lelki üdvéért, betegek gyógyulásáért, a mise bemutatását kérő (és azért fizető) 
hívő bármely ügyes-bajos dolgának jó kimeneteléért és bármilyen jó ügyért. A 
miséző pap tehát minde nekelőtt az egyház nevében mutat be Istennek engesztelő 
áldozatot, de másodsorban a mise bemutatását kérő és azt pénzzel honoráló hívő(k) 
nevében is.

A középkori egyház liturgikus gyakorlata arról árulkodik, hogy Krisztus halálának 
érdemét olyan, Isten számára mindenkor elfogadható fizetőeszköznek, valutának 
tekintették, amellyel az egyház papjai szabadon rendelkeznek. A hangsúly azon 
van, hogy minden misében a pap a cselekvő alany: ő ajánlja fel az oltáron a magát 
szentségi módon újra feláldozó Krisztus halálának érdemét, hogy Istennek a bűnért 
elégtételt adjon, és a bűnöst ítélettel sújtani készülő, haragvó Istent kegyelmes és 
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megbocsátó Istenné szelídítse. A mise Isten befolyásolására, manipulálására alkal-
mas eszköz, Krisztus halálának benne foglalt érdeme és a liturgia elvégzése által 
keletkező érdemek által.

A mise tehát maga is kultikus áldozat, és Krisztus kereszthalálát is kultikus ál-
dozatként megújítva foglalja magában. Ez az, ami szöges ellentétben áll Krisztus 
kereszthalálának fentebb bemutatott értelmével. Úgy is mondhatjuk: Krisztus 
kereszthalálának kultikus áldozatként való értelmezése mindenekelőtt írásmagya-
rázati tévedés, és mint ilyen látszólag veszélytelen. A belőle származó dogmatikai 
tévedés azonban csakhamar liturgikai tévedéssé is lett, ami a legveszedelmesebb 
egyházromlást indította el.

A reformáció kétségtelenül joggal lépett fel ez ellen a romlás ellen. Luther újra 
a Szentírásnak megfelelő tartalommal töltötte meg a Krisztus kereszthalálát értel-
mező középkori kifejezéseket, majd az úrvacsorával kapcsolatban rámutatott: a 
Krisztus rendelése szerinti misében (a „mise” megjelölést Luther továbbra is hasz-
nálta az úrvacsorát is tartalmazó istentiszteletre) nem mi adunk valamit az Isten-
nek, hanem mi vagyunk az elfogadók, akiket Isten megajándékoz Krisztus kereszt-
halálának gyümölcseivel: mindenekelőtt bűnbocsánattal és az örök élet ígéretével. 
Ha a katolikus miseliturgia hűen tükrözte a katolikus dogmát Krisztus keresztha-
lálának értelméről, úgy Luther úrvacsoráról szóló tanításában is felfedezhetjük, 
hogy a reformátor – a középkori terminológia használatától eltekintve – hogyan is 
érti valójában Krisztus kereszthalálát. Ennek lényege pedig, hogy Isten az, aki ad, 
és mi csak elfogadunk. A Golgota keresztjén Isten adta oda egyszülött Fiát az egész 
világ üdvéért áldozatul, az úrvacsorában pedig ennek az áldozatnak gyümölcseit 
osztja ki személyesen. Magyarázata szerint az arany evangéliumot (Jn 3,16) az 
úrvacsorában Isten személyhez szólóvá alakítja, és az úrvacsorázó „torkába kiáltja”: 
„Úgy szeretett Isten téged, hogy egyszülött Fiát adta érted, hogy ha hiszel benne, 
el ne vessz, hanem örök életed legyen.”

De ahol az áldozat gyümölcseinek kiosztása történik, ott magának az áldozatnak 
is jelen kell lennie! Nem a pap által felajánlott és bemutatott áldozatként, mert 
Krisztus kereszthalála nem a mi Istennek adott áldozatunk, hanem Isten áldozata, 
mint fentebb megmutattuk. Isten az, aki Fiát először úgy adta oda nekünk, hogy 
emberi testben a földre küldte, másodszor pedig a Golgota keresztjén értünk, a 
mi üdvösségünkért feláldozta. Istennek ez az értünk hozott, nekünk adott áldoza-
ta minden úrvacsorában jelen van, de nem megismétlődés következtében, hanem 
Krisztus megtört testével és kiontott vérével való jelenléte által. Az úrvacsorában 
Krisztus a kereszten feláldozott formájában jelenik meg, és osztja szét testét és 
vérét, és ezáltal részesít halálának gyümölcseiben. Soha nem mi mutatunk be ál-
dozatot, hanem mi részesülünk Isten áldozatában. Ez nem elhanyagolható és még-
is szinte feledésbe merült eleme Luther úrvacsora-értelmezésének.
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ZÁRSZÓ

Luther szerint Isten és az ember cselekvése abban különbözik egymástól, hogy 
Isten ura cselekedete következményének, előre tudja azt, míg az ember nem 
tudja előre, hogy cselekedete milyen következménnyel jár. Ez igaz az egyházi 
írókra is. Canterburyi Anselmus kétségtelenül meghatározóvá tette a nyugati egy-
ház teológiai szókincsében a jog szakkifejezéseit. És kétségtelen az is, hogy ennek 
a tettének az egyház romlását felgyorsító következményei voltak. De ez mégsem 
jelenti automatikusan, hogy ezért a romlásért ő lenne felelős, vagy éppen ő indí-
totta volna el. Neki nem róható fel, ha gondolatait félreértették és félremagyaráz-
ták. Mindettől függetlenül az alapkérdésben mégis vitathatatlannak látszik téve-
dése. Krisztus keresztje című művében Urbán Ernő is elismeri, hogy „az elégtétel 
fogalma, bármennyire megváltoztatják is jelentését, eredeti értelménél fogva ide-
genszerű, és távol áll az evangéliumtól. Anselmus helytálló törekvését és egészsé-
ges, írásszerű látását is nem egyszer csorbítja és elhomályosítja.” (i. m. 64. old., 
Budapest–Sopron, 1941.) Az elégtétel ugyanis természeténél fogva a sérelmet 
okozó fél cselekedete a sértettel szemben. Másként értelmetlen elégtételről be-
szélni. A bibliai bűnesetben leírt, ember és Isten közt létrejött konfliktusban pedig 
világos, hogy ki a vétkes, és ki a sértett fél. Ha az igazság mérlegének helyreállítá-
sához elengedhetetlen az elégtétel adása – miként Anselmus alaptétele állítja –, 
akkor ez azt jelenti, hogy az embernek kell a maga cselekvésével a kialakult hely-
zetet megoldania. Ezen nem változtat, hogy Anselmus szerint maga Isten siet se-
gítségére az elégtételt adni képtelen embernek, és a második isteni személy em-
berré lesz, hogy az elégtételt az emberiség nevében és képviseletében Istennek 
megadja. A lényeg ugyanis, hogy ebben az esetben is Isten az elfogadó. Az elégté-
telt nyújtó cselekmény – Krisztus kereszthalála – Istenre irányul, Istennek nyújt 
valamit, mintha Isten annak addig hiányában lett volna, és ezért neki lett volna 
szüksége az elégtételre, ami egyet jelent azzal, hogy neki lett volna szüksége Krisz-
tus kereszthalálára. Mintha Krisztus azért halt volna meg, hogy Isten hiányát ki-
pótolja (eleget tegyen), és ezzel Istent megsegítse, hogy továbbra is Isten lehessen. 
Ennek csak másodlagos következménye a bűnös ember megmenekülése. Az Írás 
ezzel szemben egyértelműen és világosan beszél arról, hogy Krisztus kereszthalála 
nem Istenért, hanem az emberért történt, arra nem Istennek, hanem az embernek 
volt szüksége. Ezért az ember áll az elfogadó oldalon. A teniszből kölcsönzött ki-
fejezéssel: Istennél van a szerva, és nem az embernél. Az embernek csak fogadnia 
kell Isten „adogatását”, amire persze szintén csak Isten teheti képessé. Krisztus 
kereszthalálában tehát elejétől végéig Isten a kezdeményező, a cselekvő. Ő az, aki 
ad valamit bűnbe esett teremtményének, és az embernek ezt elfogadnia kell. Lu-
 ther az úrvacsora értelmezésével kapcsolatban mutat rá, hogy ez a döntő kérdés: 
nem mindegy, hogy adunk-e Istennek valamit, vagy kapunk-e tőle. Jól látja, hogy 
az úrvacsora azért nem lehet papi áldozat, mert akkor mi adnánk valamit Istennek, 
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holott az úrvacsora hátterében álló, sőt benne jelenvalóvá váló kereszthalál értünk, 
nem pedig Istenért történt, és teljes egészében csak mi vagyunk a haszonélvezői. 
Az úrvacsorában mi semmit sem adunk, hanem csak kapunk, mivel a keresztáldo-
zat révén sem adunk semmit, hanem csak kapunk Istentől: bűnbocsánatot, örök 
életet, üdvösséget.

Anselmust ezen tévedése ellenére természetesen szerethetjük, és kell is őt sze-
retnünk mint az egyház egyik legjelentősebb tanítóját. Luther is tisztelte, szerette, 
és sok tekintetben mindvégig tanítványa maradt.





A Luther-szobortól a Luther-filmig
A hazai Luther-recepció utolsó negyedszázada (1983–2008)

CSEPREGI ZOLTÁN

I. 1983–1988: A POLITIKA KERETEI KÖZÉ SZORÍTVA

Az első magyar Luther-szobor-bizottság 1917-ben alakult; a világháború azonban 
keresztülhúzta számításaikat, és a korábbi gyűjtés eredménye az infláció és gazda-
sági válság miatt elértéktelenedett, a szoborállítás elodázódott. Az evangélikus 
zsinat később ismét napirendre tűzte a kérdést. A szoborállítás újabb határide je 
1946 lett, mint Luther Márton halálának négyszázadik évfordulója. 1938-ban 
megindult a gyűjtés, és kiírták a pályázatot is. A zsűri azonban elégedetlen volt: 
nem adott ki díjat, inkább újabb szűk körű pályázatot írt ki. 1939-ben a meghívott 
négy művész közül Lux Elek (1884–1941), az Iparművészeti Főiskola szobrászta-
nára lett a befutó. Az öt méter magas, kőből faragott Luther-szobor azonban nem 
készült el teljesen, mert Lux Elek 1941 februárjában hirtelen elhunyt. A háború 
és a forradalom után a Deák téri egyházközség 1957-ben szállíttatta át a Deák 
térre a kompozíció megmaradt részeit: a Luther-szobor félig kész felső része az 
udvaron volt megtekinthető. A szobor felállítására tett újabb javaslat már a Lu-
theránus Világszövetség (LVSZ) 1984-es budapesti nagygyűlésére készülve fogant, 
a magyar párt és kormány nyilvánvalóan külpolitikai és gazdasági előnyök érdeké-
ben kész volt formális gesztusokat tenni a nemzetközi egyházi szervezeteknek. Az 
aktuális határidő 1983, Luther Márton születésének fél évezredes jubileuma volt, 
de az eredetileg tervezett köztéri helyszínre, a Deák térre a lutheránus templom 
előtt mint forgalmas közlekedési csomópontra ideológiai okokból már gondolni 
sem lehetett. A szobor befejezésére Buza Barna szobrászművészt kérték fel, s 
egyházi talajon, az Evangélikus Teológiai Akadémia kertjében meg is történt a 
legnagyobb és leghányatottabb sorsú magyarországi Luther-szobor avatása. Jóllehet 
az ideológiai korlátok ledőltével Luther akár már teljes magasságában kiléphetne 
a nyilvánosság elé, ám a kőreformátor jobbján és balján azóta két négy-négy eme-
letes épület nőtt, ezek közé beszorítva a szobor ma elszigeteltebb és láthatatlanabb, 
mint valaha.

Mi bizonyult a monumentális szobron túl maradandónak az 1983-as Luther-év 
magyarországi hozadékából? Számtalan évfordulós megemlékezés, publicisztika 
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jelent meg, ünnepi beszéd hangzott el, tájékozottabb vagy kevésbé fölkészült szer-
zők tollából, szájából (ezek némelyike csak 1984-ben került sajtó alá), az 1987-es 
Luther-bibliográfia mindezeket hűségesen regisztrálja ugyan (mintegy harminc 
tételt ebből a műfajból), de többségük semmitmondó, gyorsan felejthető megnyi-
latkozás volt. Itt említendő meg az is, hogy a Világosság című ideológiai folyóirat 
külön számot szentelt a Luther-év egyik eseményének, a TIT 1983. október 24–25-
én Sopronban tartott marxista–keresztény dialógusülésének.1 

Nem számítható mérföldkő jelentőségű vállalkozásnak az sem, hogy harmadik 
kiadásban jelent meg Richard Friedenthal (1896–1979) népszerű könyvének ma-
gyar fordítása.2 Hogy a jubileumi év mégis jelentős lendületet adott a magyaror-
szági Luther-kutatásnak és Luther-recepciónak, az leginkább négy eseménynek 
volt köszönhető, annak négy területen volt érezhető hatása: ezek 1. a forráskiadás, 
2. a fordítás, 3. a kiállítás és 4. a tudományos konferencia területe.

1. Luther 1542-ben kelt eredeti, saját kezű végrendelete 1815-ben egy aukció 
alkalmából került Magyarországra, jelenleg az Evangélikus Országos Levéltárban 
őrzik.3 Már 1881-ben megjelent hasonmás kiadásban, s a Weimaranában is helyet 
kapott,4 de a reformátor 500. születésnapja indokolta egy modern fordítással, 
részletes történeti magyarázatokkal, képmellékletekkel ellátott, a nagyközönség 
számára is hozzáférhető reprezentatív kiadás megjelentetését magyarul, németül 
és angolul. Ezt a feladatot Fabiny Tibor (1924–2007) egyháztörténész vállalta 
magára.5 A Luther-testamentum facsimiléje mellett említést érdemlő vállalkozás 
volt Fabiny német és angol nyelvű magyar evangélikus egyháztörténete, mely a 
szoborál lításhoz hasonlóan az LVSZ-nagygyűlésnek köszönhette megszületését.6 
Az 1983-as emlékévben szerencsés körülménynek bizonyult Fabiny reformáció-

 1 Világosság, 49 (1984) 1. szám a következő szerzőkkel: Barta János, Bitskey István, Fabiny Tibor, 
Kocsis Elemér, Kónya István, Lukács József, Poór József, Prőhle Károly, Tarnóc Márton. Prőhle Károly 
előadása, A Luther-kép a múltban és a jelenben, két év múlva újra megjelent: Lelkipásztor 61 (1986), 
518–530.
 2 Richard Friedenthal: Luther élete és kora. Ford. Terényi István. 3. kiad. Budapest, Gondolat, 1983, 
658 o.
 3 Fabiny, Tibor: Martin Luthers handschriftliche Testamentsurkunde in Ungarn: In: Luther und 
Luthertum in Osteuropa: Selbstdarstellungen aus der Diaspora und Beiträge zur theologischen 
Diskussion / szerk. Gerhard Bassarak; Günther Wirth. Berlin: EVA, 1983. 292–302; Vető, Béla: 
Martin Luthers Testament in Ungarn. JMLB 31 (1984), 161–166. 
 4 WA.B 9,571–574, Nr. 3699.
 5 Fabiny Tibor: Luther Márton végrendelete. Budapest, Corvina, 1982. 63 o.: 38 ill.; uő: Martin 
Luthers letzter Wille: das Testament des Reformators und seine Geschichte. Budapest: Corvina; Berlin: 
Union; Bielefeld: Luther, 1983. 73 o.: 38 ill.; uő: Martin Luther’s Last Will and Testament: a Facsi-
mile of the Original Document with an Account of Its Origins Composition and Subsequent History. 
Budapest: Corvina; Dublin: Ussher, 1982. 51 o.: 24 tab.: ill.
 6 Fabiny, Tibor: Bewährte Hoffnung: die Evangelisch-Lutherische Kirche Ungarns in vier Jahrhunderten. 
Erlangen: Martin Luther Verlag, 1984. 106 o.: ill.; 2. kiad. uo. 1997. uő: Hope Preserved: the Past 
and Present of Hungarian Lutheranism. Budapest: MEE Sajtóosztálya, 1984. 119 o.: ill.
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történeti érdeklődése: többször is alkalma nyílt bemutatni Luthernek a történelmi 
Magyarországhoz fűződő kapcsolatait.7 

2. Az igényes szépirodalmi sorozatairól és bibliofil kiadványairól híres budapes-
ti Helikon kiadó Luther asztali beszélgetéseiből nyújtott válogatást Márton Lász-
ló költő rendkívül invenciózus és stiláris bravúrokkal bővelkedő, jól jegyzetelt 
fordításában. A kiadvány Johann Aurifaber 1566-os összeállításán alapult (ennek 
sorszámozását is átvette), de a fordító és a lektor a weimari kritikai kiadás textu-
sait vette figyelembe. A munka korrektül jelzi a szükséges szerkesztői rövidítése-
ket és kiegészítéseket, de nem is elsősorban filológiai érdemei, hanem szépirodal-
mi kvalitásai miatt vált az akkori könyvpiac egyik bestsellerévé.8

A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) Sajtóosztálya az 1983-as jubileumi 
évet a Luther Márton négy hitvallása című kötettel ünnepelte, mely A keresztény 
ember szabadságát, a Kis és Nagy kátét, továbbá a Schmalkaldeni Cikkeket tar-
talmazta Prőhle Károly (1911–2005) új fordításában és bevezetésével.9 Ezek a 
szövegek természetesen először nem itt szólaltak meg magyarul, mindegyik sze-
repelt a Masznyik Endre (1857–1927) szerkesztette hatkötetes magyar Luther-
kiadásban,10 s a Konkordia Könyvbe is bekerült három hitvallás már korábban is 
lelt magyar fordítóra, kiadóra, elsőnek és legtöbbször természetesen a Kis káté. A 
Prőhle-kiadvány abban bizonyult iránymutatónak, hogy bebizonyította: a szük-
ségszerű nyelvi elavuláson túl is van létjogosultsága már széles körben közismert 
Lu ther-szövegek újrafordításának és újraértelmezésének, és arra hozott példát, 
hogy milyen váratlan olvasói érdeklődést, teológiai hatást válthatnak ki ezek a 
parókiák polcain régóta porosodó iratok. 

Jóllehet az akkor már évtizedek óta teológusprofesszor Prőhle felkészültségéhez 
és a WA lapszámozását is jelző, magyarázó jegyzetekkel kísért fordítások filológi-
ai igényességéhez nem fért kétség, szakmai vitát váltott ki a kiadvány azon vonása, 
hogy Prőhle fordításait sűrűn elhelyezett (oldalanként két-három), erősen értel-
mező jellegű, a hagyományos margináliák szellemében megfogalmazott közbevetett 
címmel tagolta (a könyv tartalomjegyzéke egyedül 13 oldalt tesz ki!). Ez a tipo-
gráfiai megoldás természetesen megkönnyítette az olvasó számára a tájékozódást, 
sőt a befogadást is, az értelmezést viszont a fordító teológiájának szellemében 
jelentősen determinálta. Prőhle ugyan bevezetőiben korrekt módon jelezte, mikor 

 7 Fabiny, Tibor: Luthers Beziehungen zu Ungarn und Siebenbürgen. In: Leben und Werk Martin 
Luthers von 1526 bis 1546: Festgabe zu seinem 500. Geburtstag. Szerk. Helmar Junghans. 1–2. 
Berlin: EVA; Göttingen: V&R, 1983, 641–646. 954–956.; uő: Luthers Wirkungen in Südosteuropa. 
JMLB 30 (1983), 94–106.
 8 Martin Luther: Asztali beszélgetések. Vál., ford. és jegyz. Márton László. Budapest: Helikon, 1983. 
238 o.
 9 Luther Márton négy hitvallása. Ford. és bev. Prőhle Károly. Budapest: MEE Sajtóosztálya, 1983. 
323 o. 2. kiad. uo. 1996.
10 D. Luther Márton Művei. Szerk. Masznyik Endre. 1–6. Budapest – Pozsony: Wigand, 1904–
1917.
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tartoznak az alcímek, és mikor nem az eredeti szöveghez (26., 76., 116., 270. old.), 
a kiemelt szedésű feliratok hatása alól mégis nehéz volt az olvasónak kivonnia 
magát.

A négy fordítás közül az elsőnek, A keresztény ember szabadságának különös 
jelentőséget ad, hogy Prőhle nem az elsődleges német szövegből indult ki,11 ahogy 
azt Masznyik Endre a század elején – egyébként jogosan – tette, hanem Luthernek 
attól több helyütt eltérő, önálló latin nyelvű megfogalmazásából, mely nemcsak 
stiláris, hanem teológiai újdonságokkal is szolgált. Egyetlen példa: Masznyik End-
re még modern értelmében vette, így teológiailag félreértette (’kegyes’-nek értel-
mezte) a lutheri frommot,12 Prőhlét viszont a latin iustus (’igaz’) nehézségek nélkül 
vezette a helyes fordításra.

3. 1983-ban három Lutherrel kapcsolatos kiállítás volt megtekinthető Budapes-
ten. Az NDK-centrumban,13 az Evangélikus Országos Múzeum (EOM) 1979-ben 
nyílt állandó kiállítása: Evangélikusság a magyar kultúrában14 és a Szépművésze-
ti Múzeum vállalkozása, a Luther Márton emlékezete: a lutheri reformáció emlékei 
Magyarországon a XVI–XVII. századból.15 Az utóbbi kiállítás gerincét eredeti 
Luther-nyomtatványok, továbbá más reformáció-korabeli röpiratok és metszetek, 
valamint a magyarországi reformátorok régi magyar nyomtatványai és sajátkezű 
levelei képezték tíz tematikus egységbe elrendezve a hazai kutatásra hagyományo-
san jellemző recepciótörténeti megközelítés szellemében. Jóllehet mindegyik ki-

11 Vö. Wilhelm Maurer: Von der Freiheit eines Christenmenschen. Zwei Untersuchungen zu Luthers 
Reformationsschriften 1520/21. Göttingen: V&R, 1949, 64–78; Birgit Stolt: Studien zu Luthers 
Freiheitstraktat mit besonderer Rücksicht auf das Verhältnis der lateinischen und der deutschen 
Fassung zu einander und die Stilmittel der Rethorik. Stokholm: Almqvist & Wiksell, 1969 
(Stockholmer germanistische Forschungen; 6); Reinhold Rieger: Von der Freiheit eines 
Christenmenschen. De libertate christiana. Tübingen: Mohr (Siebeck), 2007. X, 373 o. (Kommentare 
zu Schriften Luthers; 1).
12 Vö. Hugo Moser: ’Fromm’ bei Luther und Melanchthon. Ein Beitrag zur Wortgeschichte in der 
Reformationszeit. Zeitschrift für deutsche Philologie 86 (1967), 161–182; Ernst Erhard Müller: Das 
mittelalterliche und das reformatorische ’Fromm’. Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und 
Literatur (Tübingen) 95 (1973), 333–357; Heide Wunder: „iustitia, Teutonice fromkeyt”. Theologische 
Rechtfertigung und bürgerliche Rechtschaffenheit. Ein Beitrag zur Sozialgeschichte eines theologischen 
Konzepts. In: Die frühe Reformation in Deutschland als Umbruch. Szerk. Bernd Moeller. Gütersloh: 
GVH, 1998. 307–332. (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte; 199).
13 Luther Márton kiállítás, 1983: katalógus, Budapest: NDK Kulturális és Tájékoztató Központ, 1983. 
15 o.: ill.
14 Fabiny Tibor: Evangélikusság a magyar kultúrában: Vezető az állandó kiállításhoz = Luthertum 
in der ungarischen Kultur: Führer durch die Dauerausstellung = Lutheranism in Hungarian culture: 
Guide to the permanent exhibition = Evanjelíctvo v madarskej kultúre: Sprievodca k stálej vistave, 
Budapest: Evangélikus Országos Múzeum, [1980]. 63 o.: 48 ill. 2. jav. kiad. uo. 1997; uő: Luterilaisuus 
Unkarin kultuurissa: pysyvän näyttely esite, Budapest: Evangélikus Országos Múzeum, 1979. 42 p.: 
48 ill. 2. kiad. uo. 1981.
15 Luther Márton emlékezete: a lutheri reformáció emlékei Magyarországon a XVI–XVII. századból 
= Kiállítás a reformátor születésének 500. évfordulójára / Katalógus: Fabiny Tibor; Papp Ivánné; 
Péter Márta. Budapest: Szépművészeti Múzeum, 1983. 49 o.
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állításához jelent meg vezető, az EOM-éhoz ráadásul öt nyelven is (magyarul, 
németül, angolul, szlovákul és finnül), tudományos igényű, teljességre törekvő 
katalógus egyedül a Szépművészeti Múzeum kiállításához készült Fabiny Tibor, 
Papp Ivánné (1922–1989) könyvtáros és Péter Márta (1940–1991) művészettör-
ténész közreműködésével (ugyanők rendezték korábban az EOM kiállítását is). 
Ugyan ez igénytelen nyomdatechnikával (offset eljárással) és fotók nélkül (csupán 
egyetlen címlap-illusztrációval) készült, mégis 584 db, az ország 30 gyűjteményét 
reprezentáló kiállítási tárgy szakszerű, pontos leírását tartalmazta, így méltán épült 
be a magyar nyelvű reformációtörténeti szakirodalomba. Bár a 90-es évektől kezd-
ve több, Lutherrel is kapcsolatos vándorkiállítás eljutott Budapestre, mint 1999-ben 
a Levelek Európának,16 2006-ban a Luther Márton, a reformátor,17 valamint a 
Luthertől a Bauhausig18 (ezekhez hasonló Budapestről induló nemzetközi vándor-
kiállítások voltak a Kék vér, fekete tinta19 és a Habsburg Mária, Mohács özvegye20), 
a Szépművészeti Múzeumban szerzett benyomások több mint két évtizedre hatá-
rozták meg a múzeumlátogatók Luther-képét.

4. Az 1983-ban Magyarországon működő Luther Emlékbizottság a már említett 
kiadványokon és eseményeken túl tudományos üléseket és pályázatokat is koor-
dinált, ezek közül a legjelentősebb a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) kong-
resszusi termében főleg történészek és irodalomtörténészek részvételével 1983. 
december 15-én megrendezett felolvasóülés volt. Az itt elhangzott előadásokból, 
valamint az írásban beérkezett pályamunkákból válogatta és szerkesztette az em-
lékbizottság titkára, Fabiny Tibor a Luther-év tudományos hozadékát kiválóan 
képviselő, 1984-ben megjelent tanulmánykötetet.21 Túlzás nélkül mondható, hogy 

16 Philipp Melanchthon – Briefe für Europa: internationale Wanderausstellung zum 500. Geburtstag 
Philipp Melanchthons – Levelek Európának: Nemzetközi vándorkiállítás Melanchthon Fülöp születé-
sének 500. évfordulója alkalmából / kiad. Melanchthonhaus Bretten; szöveg: Stefan Rhein; Szentpétery 
Péter; Keveházi Katalin. Budapest: MEE Sajtóosztálya, [1999]. VIII, 74 o.: ill.
17 Martin Treu: Luther Márton, a reformátor. Kiállításvezető / ford. Gáncs Márta; Szentpétery 
Marianne. Budapest: Luther, 2006. 76 o.: ill.
18 Nemzeti kincsek Németországból: Luthertől a Bauhausig; a Magyar Nemzeti Galéria és a Konferenz 
Nationaler Kultureinrichtungen kiállítása [2006. július 25. – október 15.] / szerk. Bereczky Lóránd; 
Jutta Penndorf; Hartmut Dorgerloh. [Budapest]: Magyar Nemzeti Galéria, 2006. 143 o.: ill. (A 
Magyar Nemzeti Galéria kiadványai; 2006/3)
19 Kék vér, fekete tinta: Arisztokrata könyvgyűjtemények 1500–1700: nemzetközi vándorkiállítás 
Zagreb, Bratislava, Martin, Budapest, Burg Forchtenstein, 2005 ősz – 2007 ősz / szerk. és bev. Monok 
István. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2005. 179 o.: ill.
20 Habsburg Mária, Mohács özvegye. A királyné és udvara 1521–1531. / szerk. Réthelyi Orsolya et 
alii. Budapest: Budapesti Történeti Múzeum, 2005. 295 p.: ill. = Mary of Hungary. The Queen and 
Her Court 1521-1531. / szerk. Réthelyi Orsolya et alii. Budapest: Budapest History Museum, 2005. 
308 o.: ill.
21 Tanulmányok a lutheri reformáció történetéből: Luther Márton születésének 500. évfordulójára / 
szerk. Fabiny Tibor. Budapest: MEE Sajtóosztálya, 1984. 357 o. A szerzők: Bencze Imre, Botta István, 
Donáth László, Dömötör Ákos, P. Eőry Vilma, Fabiny Tibor, Ferenczi Ilona, Hervay Ferenc, Jakócs 
Dániel, Keveházi Katalin, Péter Katalin, Ritoókné Szalay Ágnes, Szabó András, Szász János, Székely 
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ez a kiadvány (ill. az ebben reprezentált rendezvénysorozat) új korszakot nyitott 
a magyar reformációtörténeti kutatásokban. A politikailag nyilvánvalóan jól ma-
gyarázható (az ideologikus megközelítések háttérbe szorulásának köszönhető) 
fordulat röviden úgy jellemezhető, hogy az addig intézményesen elszigetelt egy-
házi és világi műhelyek – pl. az MTA Irodalomtudományi Intézetének (ahol az 
Irodalomtörténeti Közlemények, a Magyar Könyvszemle folyóiratok és a Humaniz-
mus és Reformáció sorozat szerkesztése folyt), az Országos Széchényi Könyvtár 
Régi Magyarországi Nyomtatványok- szerkesztőségének, a szegedi egyetem Adat-
tárának (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez) a mun-
katársai – végre nyilvánosan is találkozhattak és megoszthatták egymással eredmé-
nyeiket (pl. a nemzeti bibliográfia, a peregrinációkutatás területén). Az ilyen 
kapcsolatok korábban kivételesek, esetlegesek voltak, és mellőzték a nagy publi-
citást. A mintaszerűen interdiszciplináris kötetben megfelelő arányban szerepelnek 
teológiai és történeti kérdések, megszólalnak himnológiai, tudománytörténeti, 
néprajzi és irodalmi aspektusok. Megéri a témákat röviden felsorolni: Luther és 
az Ószövetség; úrvacsoravita, antikrisztus-felfogás, ellenállási jog, kegyességi gya-
korlat, istentiszteleti rend, kolostorpusztulás, egyetemjárás, iskolaszervezés a ma-
gyarországi reformációban; Luther és a reformátorok: Ján Husz, Heinrich Bullin-
ger, Conrad Cordatus, Dávid Ferenc, Philipp Melanchthon; Luther és Werbőczi 
István, Luther és Lev Tolsztoj; Luther hatása a tudományszemléletre, az orvostu-
dományra, a zsoltárirodalomra és a hazai folklórra.

Az említett fordulatot jól példázza egyik szerző pályája: Péter Katalin történész-
nek ebben a tanulmánykötetben jelent meg legelső reformációtörténeti cikke, nem 
sokkal később, 1985-ben egy hosszabb, máig idézett és vitatott reformációelmé-
leti eszmefuttatása, ma pedig a magyar reformációkutatás iskolateremtő emble-
matikus figurájának számít.22

György, Szelestei N. László, Szigeti Jenő, Varjas Béla, Vida Mária, Zsigmondy Árpádné Kozma 
Évamária, Zsindely Endre. Sajnos hiányzik ebből a válogatásból Prőhle Károly dec. 15-i nyitóelő-
adása: Luther teológiája és hatása, mely csak két évvel később jelent meg: Lelkipásztor 61 (1986), 
199–212.
22 Péter Katalin: Az alattvalók ellenállási joga Magyarországon a reformáció után. In: Tanulmányok 
[mint 21. j.], 66–71.; uő: A bibliaolvasás mindenkinek szóló programja Magyarországon a 16. század-
ban. Századok 119 (1985), 1006–1028.; uő: Die Reformation in Ungarn. In: European Intellectual 
Trends and Hungary / szerk. Glatz Ferenc. Budapest: Inst. of Hist. of the Hung. Acad. of Sciences, 
1990, 39–52. (Etudes Historiques Hongroises; 4); uő: Tolerance and intolerance in sixteenth-century 
Hungary. In: Tolerance and intolerance in the European Reformation / szerk. Ole Grell; Bob Scribner. 
Cambridge: Cambridge University, 1996, 249–261.; uő: A felekezetek felett álló Magyarország a 
reformáció után. In: Felekezetek és identitás Közép-Európában az újkorban / szerk. Illés Pál Attila. 
Piliscsaba – Budapest, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar; Magyar Egyház-
történeti Enciklopédia Munkaközösség, 1999, 9–25. (Sentire cum ecclesia; 1); uő: The Way from 
the Church of the Priest to the Church of the Congregation. In: Frontiers of Faith. Religious Exchan-
ge and the Constitution of Religious Identities 1400–1750 / szerk. Andor Eszter; Tóth István György. 
Budapest: Central European University. 2001, 9–19. 
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II. 1989–1999 – LUTHERT OLVASNI KEZDIK

Az 1989-es politikai nyitás a Luther-recepcióban is azonnal és látványosan mutat-
ta hatását. Vége lett az – egyházi és állami – intézményekben monopolizált, kizá-
rólag évfordulókhoz kötődő, ideológiailag kontrollált Luther-foglalkozásoknak. 
Takács János evangélikus lelkész, aki már 1937-ben – sajnos rövid életű – füzetso-
rozatot indított útjára saját Luther-fordításainak a közzétételére,23 1989-ben a régi 
kiadványok utánnyomásán túl24 magánkiadásban jelentette meg Luther Magnificat-
magyarázatának25 a fordítását is.

Az 1988 végén az egyházi élet reformjára alakult lutheránus egyesület, az Or dass 
Lajos Baráti Kör két fontos reprinttel járult hozzá a magyar nyelvű Luther-olvas-
mányok kínálatához, Virág Jenő (1905–1981) eredetileg 1937-ben összeállított, 
főleg asztali beszélgetésekből válogatott kiváló Luther-önéletrajzi dokumentum-
gyűjteményének új kiadásával26 és ugyanezen szerző először 1942- ben megjelent 
fordításával: Tizennégy vigasztaló kép.27 Ez az első négy kiadvány már kijelölte a 
hazai Luther-reneszánsz fontos vonásait: 1. íróasztalfiókok és régi könyvespolcok 
kincseinek terjesztése; 2. elsősorban nem a polemikus vagy dogmatikai, hanem az 
építő, bibliamagyarázó írások megjelentetése.28 Az utóbbi szempont azért is volt 
fontos, mert a mérvadó (mára könyvészeti ritkasággá vált) Masznyik-féle magyar 
Luther kiadás annak idején főleg Róma-kritikus, kultúrprotestáns, felekezetszer-
vező koncepción alapult.

1991-ben alakult meg Budapesten a Magyarországi Luther Szövetség többek 
között ismeretterjesztő és tudományos kiadványok közzétételének, előadássoro-
zatok, konferenciák és Luther-olvasótáborok szervezésének a céljával az 1884-ben 
létrejött Luther Társaság és az 1920-ban alakult Luther Szövetség jogutódjaként.

Annak, aki a Magyarországi Luther Szövetség kiadói bizottságának 1992-ben 
keletkezett feljegyzéseit olvasta, a kétkedés vagy a lelkesedés között kellett vá-
lasztania. Az ott felvázolt nagyszabású program lelkesítő volt annyiban, hogy régóta 
hiányzó művek igényes kiadását tervezte, az olyan kihívásoktól sem visszariadva, 
mint a De servo arbitrio magyarítása, súlyos kérdéseket vetett viszont föl, hogy 
rendelkezik-e a Magyarországi Luther Szövetség a program megvalósításához szük-

23 Csak a 95 tétel és A jó cselekedetekről című irat jelent meg.
24 Luther Márton: A jó cselekedetekről / ford. Takács János. 2. kiad. Hódmezővásárhely: [magánkiadás], 
1992. 95 o. 
25 Dr. Luther Márton: Magnificat, Mária éneke / ford. Takács János. Szeged: [magánkiadás], 1989. 
59 o. 
26 Virág Jenő: Dr. Luther Márton önmagáról. 2. kiad. 1942; 3. kiad. Budapest: Ordass Lajos Baráti 
Kör, 1991. 190 o.; legutóbb: 7. kiad. uo. 2006. E-book: http://mek.oszk.hu/02500/02567/.
27 Dr. Luther Márton: Tizennégy vigasztaló kép / bev. és ford. Virág Jenő. 2. kiad. Budapest: Ordass 
Lajos Baráti Kör, 1994. 97 o.: ill.
28 Vö. Csepregi Zoltán: Luther-reneszánsz a bibliakutatásban: 80 éve született Muntag Andor pro-
fesszor. Lelkipásztor 78 (2003), 257–258.
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séges szellemi és anyagi erőforrásokkal, ill. számíthat-e olvasói érdeklődésre és 
intézményes támogatásra. Ezért is volt kezdettől fogva értékelendő az a józanság, 
hogy a Magyarországi Luther Szövetség nem egy új „Luther összes” megjelente-
tésén fáradozott, hanem egy füzet- és könyvsorozatot (1. Magyar Luther Füzetek, 
2. Magyar Luther Könyvek) indított útjára, így nem kellett attól félni, hogy a 
hegyek egeret szülnek, azaz a túl nagyra szabott keretek hevenyészve készített, 
sebtében lektorált fordításokkal, dolgozatokkal telnek meg. Mindkét – ifj. Fabiny 
Tibor szerkesztette – sorozat nyitott volt mind Luther-fordítások, mind Luther-
tárgyú írások számára, az előbbiek – műfajukat szembeötlően jelezve – bordó, az 
utóbbiak sárga borító alatt jelentek meg. Másfél évtized távlatából megalapozott 
áttekintést és értékelést lehet nyújtani erről a lendületesen indult, majd kifáradni 
látszott két sorozatról mint a Magyarországi Luther Szövetség tevékenységének 
nem egyedüli, de leglátványosabb, s talán legmaradandóbb eredményéről.

1. A Magyar Luther Füzetek 9 száma közül 7 bordó, azaz Luther-szöveget köz-
lő, és 2 sárga, azaz Lutherről szóló. A látvány kissé becsap, hisz a 9. (bordó) füzet 
mégis William Tyndale, „az angol Luther” A Szentíráshoz vezető ösvény / A Pathway 
into the Holy Scripture (1531) valóban Luthertől inspirált és Luthert visszhangzó 
szövegét hozza angol–magyar kétnyelvű kiadásban.29 

Kezdjük a sárgákkal: az 1. (sárga) füzet a Magyarországi Luther Szövetség első 
két évének dokumentumait és az egyesület első ülésein elhangzott, Luther-olvas-
mányokból fogant előadásokat tartalmazza. A másik sárga füzet a 7. sorszámot 
viseli, ez Bitskey István irodalomtörténész elsőként 1983-ban megjelent ismeret-
terjesztő TIT-brosúrájának 1998-as utánnyomása.30

A bordó borító alatt kiadott hat Luther-füzet gyorsmérlege igen kedvező: négy 
tartalmaz (egészében vagy részben) új, az 1990-es években készült fordításokat 
(2. Nyílt levél a fordításról; 3. Nyolc böjti prédikáció Wittenberg népének; 5. Mi 
az evangélium? A keresztények és Mózes; 6. Hogyan szemléljük Krisztus szenvedé-
sét?; 8. Heidelbergi disputáció), s egyben találunk fiókból elő bukkant, majd fél-
évszázada publikálatlan szövegeket (4. Bűnbánat, keresztség, úr vacsora: Három 
sermo a szentségekről). Csupán egy utánnyomás fordul elő (6. Így imádkozzál!), 
az eredetileg 1944-ben megjelent füzet alapján.31

29 William Tyndale: A Szentíráshoz vezető ösvény. A pathway into the Holy Scripture (1531) / ford. 
Ecsedy Ágnes; bev. ifj. Fabiny Tibor. Budapest: Magyarországi Luther Szövetség, 2005. 85 o. (Magyar 
Luther Füzetek; 9).
30 Újrakezdés: Dokumentumok a Magyarországi Luther Szövetség életéből 1991–1993. Budapest: 
Magyarországi Luther Szövetség, 1993. 74 o.: ill. (Magyar Luther Füzetek; 1); Bitskey István: Hitvi-
ta és hitújítás Luther életművében. Budapest: Magyarországi Luther Szövetség, 1998. 50 o. (Magyar 
Luther Füzetek; 7).
31 Luther Márton: Nyílt levél a fordításról 1530 / ford. Gesztes Olympia; Szita Szilvia. Budapest: 
Magyarországi Luther Szövetség, 1993. 20 o. (Magyar Luther Füzetek; 2); Luther, Márton: Nyolc 
böjti prédikáció Wittenberg népének 1522. márc. 9–16. / ford. Szebik Zsófia; bev. Csepregi András; 
Vajda Károly. Budapest: Magyarországi Luther Szövetség, 1994. 38 o. (Magyar Luther Füzetek; 3); 
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A fordítók között akadtak idősebbek és fiatalabbak, míg az előbbiek a tapaszta-

latot szavatolták, az utóbbiak jelenléte a munka folyamatosságával biztatott. A 
füzetek más-más stílust, fordítói elvet, érdeklődést és tudományos hátteret kép-
viselnek (teológiai, filológiai), de mind olvasmányosak, egyben gondosan szerkesz-
tettek, informatív előszókkal ellátottak. A fenti tartalmi ismertető már jelzi, hogy 
különös hangsúllyal jelenik meg az „ifjú” Luther és a híveit oktató prédikátor, a 
népszerű bibliamagyarázó ebben az összeállításban. Jóllehet a füzetsorozat műfaja 
általában a szélesebb olvasóközönséget célozza meg, a Heidelbergi disputáció gaz-
dagon jegyzetelt közlése, vagy az Invocavit-prédikációk összetett szöveghagyomá-
nyára is reflektáló 3. füzet egyértelműen túlmutat ezen a befogadó közegen.

2. A hasonló szerkesztői elképzeléseket követő, ám terjedelmesebb szövegeknek 
szánt Magyar Luther Könyvekről alkotható kép már nem rajzolható meg ilyen 
egyszerűen és ilyen kedvezően. Summa: erős kezdés, tűrhető folytatás, csalódást 
keltő befejezés. Önmagában a sárga borítók túlsúlya nem lehetne probléma, inkább 
a reprintek tömege kedvetleníti el a kritikust.

Ha ismét a színek szerinti csoportosítást választjuk, a nemzetközi Luther-kuta-
tásban is közismert Vajta Vilmos (1918–1998) monográfiájával indult a sorozat 
1993-ban, az eredetileg a Lutherjahrbuchban megjelent tanulmány32 jelentősen 
átdolgozott és kibővített magyar változatát nyújtva.33 Vajta műve a magyar nyelvű 
teológiai irodalomban régi hiányt pótolt, és megérdemelt olvasói érdeklődéssel 
találkozott. A sárga fedél alatt 1996-ban két reprint következett Wiczián Dezső 
(1901–1961)34 és Sólyom Jenő (1904–1976)35 egykori (1930, 1933) egyháztör-
téneti disszertációi, az utóbbi máig forgatott és idézett munka, így utánnyomása 
nagy szolgálatot tett, az előbbi már inkább meghaladottá vált, de ismeretterjesztő 
vagy oktatási célra még használható maradt.

1997-ben jutott el a sorozat – ítéletem szerint – a csúcspontjára Gerhard Ebe ling 
(1912–2001) klasszikus bevezetésének a kiadásával Szita Szilvia rendkívül igényes 

Luther Márton: Bűnbánat, keresztség, úrvacsora: Három sermo a szentségekről, 1519 / ford. Gáncs 
Aladár; Kozma Éva Mária; Muntag Andor. Budapest: Magyarországi Luther Szövetség, 1994. 44 o. 
(Magyar Luther Füzetek; 4); Luther, Márton: Mi az evangélium? A keresztények és Mózes / ford. 
Csepregi Zoltán. Budapest: Magyarországi Luther Szövetség, 1995. 26 o. (Magyar Luther Füzetek; 
5); Luther, Márton: Hogyan szemléljük Krisztus szenvedését? Így imádkozzál! / ford. Véghelyi Antal; 
Balikó Zoltán. Budapest: Magyarországi Luther Szövetség, 1997. 46 o. (Magyar Luther Füzetek; 6); 
Luther, Márton: Heidelbergi Disputáció / ford., bev. és jegyz. Nagybocskai Vilmos. Budapest: Ma-
gyarországi Luther Szövetség, 1999. 59 o. (Magyar Luther Füzetek; 8).
32 Vajta, Vilmos: Die Kirche als geistlich-sakramentale Communio mit Christus und seinen Heiligen 
in der Theologie Luthers. Lutherjahrbuch 51 (1984), 10–62.
33 Vajta Vilmos: Communio: Krisztus és a szentek közössége Luther teológiájában. Budapest: Magyar-
országi Luther Szövetség, 1993. 100 o. (Magyar Luther Könyvek; 1).
34 Wiczián Dezső: Luther mint professzor. Reprint 1930. Budapest: Magyarországi Luther Szövetség, 
1996. 111 o. (Magyar Luther Könyvek; 3).
35 Sólyom Jenő: Luther és Magyarország. Reprint 1933. Budapest: Magyarországi Luther Szövetség, 
1996. 194 o. (Magyar Luther Könyvek; 4).
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magyar fordításában.36 A magyar változat igyekezett az összes Luther-idézetet 
visszakeresni a rendelkezésre álló magyar fordításokban, hogy ezzel további önál-
ló búvárkodásra sarkallja a magyar olvasót. 2000-ben következett egy ugyancsak 
elterjedt bevezetés, Eric W. Gritsch kézikönyvének a fordítása,37 majd ugyanabban 
az évben ismét egy régi klasszikus, Walther von Loewenich (1903–1992) Theologia 
crucisa.38 A sorozatban nem azért érzékelek hanyatlást, mintha akár ez utóbbi 
szerzővel vagy művel szemben ellenérzéseim lennének, csupán azt regisztrálom, 
hogy mind a magyar fordítás apparátusának, mind a kiadvány tipográfiájának szín-
vonala elmarad a korábbiakétól. A megjelentetés azért sem tudott átütően, az 
újdonság erejével hatni, mert a Loewenich-monográfia már évtizedek óta Muntag 
Andor (1923–2000) és Gáncs Aladár gépiratos fordításában terjedt parókiáról 
parókiára, s ha az új kiadás sok helyen pontosabban, teljesebben tolmácsolta is az 
eredetit, annak kopernikuszi fordulatot hordozó üzenetét sok olvasó mégis a régi 
szamizdatolvasmányhoz asszociálta. Annyi hozadéka mégis volt a Loewenich-féle 
gondolatok felfrissítésének, hogy egy teológiai pályázatot ihletett, ennek díjnyer-
tes pályaművei kerültek 2002-ben a sorozat 9. kötetébe.39 Az utolsó sárga kötet 
Gerhard O. Forde (1927–2005) Heidelbergi disputáció-interpretációjának ma-
gyarítása, mely sajnos semmilyen vonatkozásban nem üti meg a korábbi kiadványok 
szintjét.40

A Luther-szövegeket rejtő bordó fedelek felé fordulva találunk a sorozat mesz-
sze legértékesebb darabjára, Luther bibliai előszóinak (Heinrich Bornkamm [1901–
1977] 1967-es összeállítását követő) fordítására.41 A fordító, Szita Szilvia beval-
lottan Márton László 1983-as asztali beszélgetéseit tekintette mintának és maga 
elé kitűzött stíluseszménynek, így nemcsak egy olvasmányos és szépirodalmi igé-
nyű szöveget sikerült létrehoznia, hanem egy olyan (kissé archaizáló, jóízűen me-
sélő) nyelven szólt olvasóihoz, melyet azok már Luther magyar nyelveként ismer-
tek meg. A biblikus Luther bemutatása szempontjából ugyancsak jó választás volt 
1996-ban a következő bordó könyv tárgya, a Négy vigasztaló zsoltár Mária magyar 

36 Gerhard Ebeling: Luther. Bevezetés a reformátor gondolkodásába / ford. Szita Szilvia. Budapest: 
Magyarországi Luther Szövetség, 1997. 210 o. (Magyar Luther Könyvek; 6).
37 Eric W. Gritsch: Lutheranizmus. Bevezetés az evangélikusság történetébe és tanításába / ford. 
Böröcz Enikő. Budapest: Magyarországi Luther Szövetség, 2000. 172 o.: ill. (Magyar Luther Köny-
vek; 7).
38 Walther von Loewenich: Theologia crucis. A kereszt teológiája Luthernél / bev. Véghelyi Antal; 
ford. Mády Katalin. Budapest: Magyarországi Luther Szövetség, 2000. 162 o. (Magyar Luther Köny-
vek; 8).
39 Percze Sándor – Szakács Tamás – Tubán József: A kereszt teológiája és a lelkigondozó szolgálata. 
Budapest: Magyarországi Luther Szövetség, 2002. 142 o. (Magyar Luther Könyvek; 9).
40 Gerhard O. Forde: Ki a kereszt teológusa? Gondolatok Luther Heidelbergi disputációjáról / ford. 
ifj. Fabiny Tibor; Tóth Sára. Budapest: Magyarországi Luther Szövetség, 2005. 125 o. (Magyar Luther 
Könyvek; 10).
41 Luther Márton: Előszók a Szentírás könyveihez / ford. Szita Szilvia. Budapest: Magyarországi 
Luther Szövetség, 1995. 170 o. (Magyar Luther Könyvek; 2).
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királynéhoz.42 Mondanom sem kell, hogy ez a mű, jóllehet addig magyar fordítása 
még nem jelent meg, milyen fontos a hazai Luther-recepció szempontjából. A 
Luther-szöveget két bevezető is, egy teológiai és egy történeti, megpróbálja elhe-
lyezni, értékelni a mai magyar olvasó szempontjából,43 ennek ellenére a megnyug-
tató tudaton kívül, hogy végre magyarul olvasható, a szöveg nem váltott ki jelentős 
hatást. A Mária királynéhoz (1505–1558) intézett korábban is közismert lutheri 
ajánláson kívül („az a jó hír érkezett hozzám, hogy királyi felséged az evangélium-
hoz vonzódik”), úgy tűnik, nemigen olvastak, idéztek eddig más passzust belőle. 
Az utolsó bordó kötet, a tíz évvel korábban megjelent De servo arbitrio második 
javított kiadása44 egyrészt ismét az utánnyomások sorába tartozik, másrészt to-
vábbvezet minket következő témánkhoz.

3. Annyi kéziratban maradt próbálkozás után 1996-ban végre ugyanis megjelent 
a De servo arbitrio magyar fordítása.45 Annak idején ez a fontos irat sajnálatosan 
kimaradt Masznyik Endre hatkötetes kiadásából. A fordítóknak hála az olvasó 
gördülékeny, választékos magyarságú szöveget vehet kezébe, mely megőrzött va-
lamit az eredeti sodró lendületéből, érvelésének szenvedélyességéből. A Luthernél 
folyamatosan áradó szöveget a fordítók a Bruno Jordahntól46 származó 21 fejezet-
címmel tagolták, s ezeket még az adott fejezetből vett Luther-mottókkal is kiegé-
szítették. Mindez persze megkönnyíti a tájékozódást és az olvasást (akárcsak a 
bibliai és az Erasmus-idézetek kiemelése, vagy az EA és a WA oldalszámozásának 
jelzése), önkényességével ugyanakkor jogos kritikát is hív elő, ezt az ősrégi, szinte 
a filológiával egyidős hermeneutikai problémát már az 1983-as Prőhle-fordítás 
kapcsán érintettük. A De servo arbitrio esetében azonban amellett a korszakalko-
tó tény mellett, hogy a mű végre, először magyarul is kézbe vehető, eltörpül a 
tagolás és mottóválasztás jelentősége vagy kérdéses volta. A fordítók ugyanakkor 
mint elsődleges értelmezők szerintem jogosan alkalmaznak tipográfiai eszközöket 
szellemi tulajdonuknak tekinthető olvasatuk érvényre juttatására.

A bibliai idézetek helyét sajnos csak ott adja meg a magyar fordítás, ahol ezt 
Luther maga megjelöli (holott ezek a helyek bármelyik modern kiadásból könnyen 
átemelhetők lettek volna). Még mostohább sorsot értek az antik költők, a tőlük 
(főleg Horatiustól és Vergiliustól) származó idézeteket a kiadvány szintén hely-

42 Luther Márton: Négy vigasztaló zsoltár Mária magyar királynéhoz 1526 / ford. Böröcz Enikő. 
Budapest: Magyarországi Luther Szövetség, 1996. 104 o. (Magyar Luther Könyvek; 5).
43 Jutta Hausmann: Egyeseknek vigasz – másoknak szitok? Luther magyarázata a 109. zsoltárhoz; 
Böröcz Enikő: Luther Márton négy vigasztaló zsoltára Mária magyar királynéhoz. In: Luther, Márton: 
Négy vigasztaló zsoltár [mint 42. j.], 5–13, 14–27.
44 Luther Márton: A szolgai akarat / bev. Reuss András; ford. Jakab-Csizmazia Eszter – Weltler Ödön 
– Weltler Sándor. 2. jav. kiad. Budapest: Magyarországi Luther Szövetség, 2006. 270 o. (Magyar 
Luther Könyvek; 11). 
45 Luther [Martin]: A szolgai akarat / ford. Jakab-Csizmazia Eszter; Weltler Ödön; Weltler Sándor. 
Sopron: Berzsenyi Evang. Líceum, 1996. 269 o.
46 Mü(3) Erg 1 (1954).
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megjelölés nélkül, s az egyszerűen fölcsapható magyar műfordítások idézése helyett 
prózában hozza (ezeket a hiányosságokat a 2006-os második javított kiadás több-
nyire pótolja). A legtöbb kívánnivalót a magyarázó jegyzetek hagyták maguk után, 
a második kiadás szerkesztője ezeket – bölcs belátással – teljesen törölte.

Ha egyes korábbi kiadványokhoz hozzá is kellett fűznöm, szemlátomást visszhang 
nélkül maradtak, ennek az ítéletnek az ellenkezője áll a magyar De servo arbitriora, 
amit a második kiadás megjelenése önmagában is jelez. A 90-es évek Magyarorszá-
gán divatba jött a Luther-olvasás, még külön Luther-olvasótáborokat is szerveztek, 
s ebben a divatban fontos szerep jutott a De servo arbitrio magyar szövegének. 
Természetesen a megjelentetés szerencsés időzítése is (az 1996-os Luther-féle és 
1997-es Melanchthon-féle jubileumi években) is fontos tényező volt. 

A friss Luther-olvasmányoknak köszönhető Luther-értelmezések legfontosabb 
fórumává a Magyarországi Luther Szövetség már említett kiadványain túl a Ke-
resztyén Igazság című kritikai szemle új folyama (leginkább Ittzés Gábor [1932–
2007] tanulmányaiban47) és a Lelkipásztor című lelkészi szakfolyóirat vált, továb-
bá egy még a Luther-bibliográfia számára is sajnos észrevétlen maradt emlékkönyv, 
a Tanítványok.48 Ha – eltekintve a külföldi cikkek fordításaitól, utánközlésektől, 
megemlékezésektől és recenzióktól – az akkor és ott született eredeti tanulmá-
nyokra koncentrálunk, akkor időben elsőként Reuss Andrásnak a lutheri herme-
neutikát feldolgozó cikke tűnik szembe: A Szentírás közepe.49 A lutheri hermene-
utika tartósan az érdeklődés homlokterében maradt, nemcsak a külföldi szakiro-
dalom fordításának terén,50 hanem a hazai kutatásokban is.51 A Tanítványok című 
kötet szerzői közül ketten is, Muntag Andor és Béres Tamás, Luther Jónás-magya-
rázatát vették kiindulópontnak,52 míg másik két szerző tanulmánya már a De servo 
arbitrio-értelmezések körébe esik.53

47 Ittzés Gábor: A béke dimenziói. A lutheri két birodalomról szóló tanítás. Keresztyén Igazság (2000), 
Nr. 47, 5–11.; uő: Ordass Lajos és a lutheri két birodalomról szóló tanítás. Keresztyén Igazság (2001), 
Nr. 50, 3–7.; uő: A két birodalomról szóló lutheri tanítás gyökerei Werner Elert Paulus und Nero 
című tanulmányában. Keresztyén Igazság (2007), Nr. 73, 30–39. 
48 Tanítványok: Tanítványai köszöntik a 85 éves Prőhle Károly professzort, aki – velünk együtt – maga 
is Tanítvány. / szerk. Fabiny Tamás. Budapest: Evangélikus Teológiai Akadémia, 1996. 280 o.: ill.
49 Reuss András: A Szentírás közepe. Lelkipásztor 67 (1992), 398–401.
50 Walter Mostert: Az „önmagát értelmező Szentírás”. Luther hermeneutikájáról / ford. Seben István. 
Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont, 1996. 44 o. (Hermeneutikai Füzetek; 9); Leif Erikson: A 
Biblia – a hit forrása és zsinórmértéke. Lelkipásztor 78 (2003), 130–135.
51 Fabiny Tibor, ifj.: A keresztény hermeneutika kérdései és története. 1. Budapest: Hermeneutikai 
Kutatóközpont, 1998. 217–240.
52 Muntag Andor: Luther Jónása. In: Tanítványok [mint 48. j.], 61–68.; Béres Tamás: „Így játszik az 
értelem vaktehenet Istennel”: A tapasztalat szerepe a keresztény életben. In: Tanítványok [mint 
48. j.], 215–220.
53 Véghelyi Antal: Luther istenképe a De servo arbitrio tükrében. In: Tanítványok [mint 48. j.], 
177–185.; Weltler Sándor: Luther törvényértelmezése a De servo arbitrio című munkájában. In: 
Tanítványok [mint 48. j.], 169–176. Itt említendők a következők is: Weltler Sándor: Luther De servo 
arbitriojának aktuális üzenete. Lelkipásztor 71 (1996), 87–91; Béres Tamás: Luther és Erasmus vitá-
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A De servo arbitrio-recepció legfontosabb eredménye mégsem evangélikus in-

tézmények olvasótáboraiban, lelkésztovábbképzésein vagy folyóirataiban született, 
hanem egy katolikus teológus, Rokay Zoltán íróasztalán, aki a Luther-mű hazai 
sikerén felbuzdulva Erasmusnak magyarul addig csak részleteiben ismert Diatribéjét 
fordította le, s adta közre egy monografikus tanulmány kíséretében.54 Rokaynak 
Luther iránti érdeklődése szerencsére nemcsak átmenetinek bizonyult,55 így sze-
mélyében Magyarország végre egy avatott katolikus Luther-kutatóval büszkélked-
het, akinek a példája a katolikus teológushallgatók körében is hat, amint ezt Kék 
Emerencia doktori disszertációja bizonyítja.56

4. Még messzebb visz az egyházi berkektől és a teológiától az a Luther-recepció, 
ami elsősorban a magyar irodalomtörténeti és a könyvtörténeti, másodsorban a 
történettudományi kutatásokban érhető tetten. A hazai irodalomtudományban a 
16. századi reformáció irodalma hagyományosan nagy érdeklődéssel és felkészült-
séggel kutatott téma. A 20. század végére ez a terület új impulzusokat kapott a 
magyar erősségnek számító peregrinációkutatástól,57 a török-problematikától,58 a 

ja Luther szolga akaratról szóló művében. Credo 3 (1997), 3/4, 38–43.; uő: Az arisztotelészi filozófia 
helye a lutheri teológiában. Lelkipásztor 78 (2003), 302–309.
54 Rotterdami Erasmus: A szabad döntésről / bev. és ford. Rokay Zoltán. Budapest: Jel, 2004. 178 o.
55 Rokay Zoltán: Heidegger Sein und Zeit-ja és Luther hattyúdala. In: „Akik az igazságra oktattak 
sokakat…”. Rózsa Huba emlékkönyv / szerk. Fodor György; Tarjányi Béla. Budapest: Szent István 
Társulat, 2005. 258–282. 
56 Kék Emerencia: Luther erkölcsi tanítása. Budapest: Jel, 2005. 153 o. (Erkölcsteológiai Könyv-
tár; 2).
57 Szabó, András: Die soziale Struktur der Universitätsstudenten im Spiegel der ungarischen Studenten 
in Wittenberg. In: Sozialgeschichtliche Fragestellungen in der Renaissanceforschung / szerk. August 
Buck. Wiesbaden: Harrassowitz, 1992. 41–48. (Wolfenbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung; 
13); Székely, György: Von der Wittenberger Peregrination zu den protestantischen Schul- und 
Hochschulgründungen in Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert. In: Luther und Melanch thon im 
Bildungsdenken Mittel- und Osteuropa / szerk. Reinhard Golz; Wolfgang Mayrhofer. Münster: Lit, 
1996. 161–171. (Texte zur Theorie und Geschichte der Bildung; 8); Iter Germanicum: Deutschland 
und die Reformierte Kirche in Ungarn im 16–17. Jahrhundert / szerk. Szabó András. Budapest: 
Kálvin, 1999. 243 o.; Ötvös, Péter: Aus Wittenberg Heimgekehrt: Möglichkeiten und Grenzen der 
Aktivität in der Heimat. In: Deutschland und Ungarn in ihren Bildungs- und Wissenschaftsbeziehungen 
während der Renaissance / szerk. Wilhelm Kühlmann; Anton Schindling. Stuttgart: Steiner, 2004. 
199–206. (Contubernium; 62).
58 Őze Sándor: „Bűneiért bünteti Isten a magyar népet”. Egy bibliai párhuzam vizsgálata a XVI. 
századi nyomtatott egyházi irodalom alapján. Budapest: Magyar Nemzeti Múzeum, 1991. 161 o. 
(Bibliotheca Humanitatis Historica a Museo Nationali Hungarico Digesta; II); uő: A határ és a ha-
tártalan: Identitáselemek vizsgálata a 16. századi magyar ütközőzóna népességénél. Budapest: METEM, 
2006. 365 o. (METEM Könyvek; 54); Imre Mihály: „Magyarország panasza”. A Querela Hungariae 
toposz a XVI–XVII. század irodalmában. Debrecen: Kossuth, 1995. 332 o. (Csokonai Universitas 
Könyvtár; 5); uő: Arbor Haereseon: A wittenbergi történetszemlélet ikonográfiai ábrázolása Szegedi 
Kis István Speculum pontificum Romanorum című művének 1592-es kiadásában. In: Egyház és 
művelődés. Fejezetek a reformátusság és a művelődés XVI–XIX. századi történetéből / szerk. G. Sza-
bó Botond; Fekete Csaba; Bereczki Lajos. Debrecen: Református Nagykönyvtár, 2000. 53–81.; Sza-
bó, András: Die Türkenfrage in der Geschichtsauffassung der ungarischen Reformation. In: Europa 
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retrospektív bibliográfiától59 és az olvasmányjegyzékek kiadásától.60 Jellemző adat, 
hogy az 1990-ben megjelent Klaniczay-emlékkönyvből61 6 tanulmányt is referál a 
Luther-bibliográfia. Klaniczay Tibor (1923–1992) irodalomtörténész a régi magyar 
irodalom kutatásának, így a magyar reformációkutatásnak is iskolateremtő egyé-
nisége, a máig élő Humanizmus és Reformáció című monográfiasorozat alapítója 
és szerkesztője volt. A régi magyar irodalom kutatásának két, ma különösen virág-
zó területe a poétika/himnológia62 és az eszmetörténet/recepciótörténet.63 Nem 
tévesztendő szem elől az a körülmény sem, hogy a 16. századi magyarországi Lu-
ther-recepció nagyobbrészt Melanchthon közvetítésével történt, így az idevágó 
irodalmat sokszor Melanchthon neve alatt kell keresni.64

und die Türken in der Renaissance / szerk. Bodo Guthmüller; Wilhelm Kühlmann. Tübingen: 
Niemeyer, 2000. 275–281 (Frühe Neuzeit; 54); Varga, J. János: Europa und die „Vormauer des 
Christentums”: die Entwicklungsgeschichte eines geflügelten Wortes. In: Europa und die Türken in 
der Renaissance / szerk. Bodo Guthmüller; Wilhelm Kühlmann. Tübingen: Niemeyer, 2000. 55–63.
59 Ecsedy, Judit: Alte ungarische Bücher mit falschen deutschen Druckorten 1561–1800. Budapest: 
Borda, 1999. 244 o.: ill.; Régi magyarországi nyomtatványok / szerk. Borsa Gedeon et alii. 2. 1601–
1635. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1983. 855 o.: 36 tab. 3. 1636–1655. Budapest: Akadémiai Kiadó, 
2000. 1117 o.: 80 tab.; Pavercsik Ilona: Evangélikus, református vagy protestáns? In: Fejezetek 17. 
századi nyomdászatunkból / szerk. P. Vásárhelyi Judit. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár; 
Osiris, 2001. 95–122. (Libri de libris).
60 Lesestoffe in Westungarn / szerk. Grüll Tibor et alii. Bd. 1. Sopron (Ödenburg) 1535-1721. Szeged: 
Scriptum, 1994. XI, 578 S.; Bd. 2. Kőszeg (Güns), Ruszt (Rust), Eisenstadt (Kismarton), Forchenstein 
(Fraknó) 1535–1740. Szeged: Scriptum, 1996. 312 o. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi moz-
galmaink történetéhez ; 18 I–II).
61 Collectanea Tiburtiana: Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére / szerk. Keserű Bálint. Szeged: 
JATE, 1990. 468 o.: 19 tab. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez ; 10).
62 Huszár Gál: A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek. Facsimile: Óvár, Kassa, Debrecen 
1560–1561 / szerk. Borsa Gedeon; H. Hubert Gabriella. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1983. [368] 
[80] o. (Bibliotheca Hungarica antiqua; 13); H. Hubert Gabriella: A régi magyar gyülekezeti ének. 
Budapest: Universitas, 2004. 542 o. (Historia Litteraria; 17). 
63 Ács Pál: „Az idő ósága” – Történetiség és történetszemlélet a régi magyar irodalomban. Budapest: 
Osiris, 2001. 337 o.; uő: „Elváltozott idők” Irányváltások a régi magyar irodalomban. Budapest: 
Balassi, 2006. 200 o. (Régi Magyar Könyvtár. Tanulmányok; 6); Balázs Mihály: Teológia és irodalom. 
Az Erdélyen kívüli antitrinitarizmus kezdetei / szerk. Jankovics József. Budapest: Balassi, 1998. 242 
o. (Humanizmus és Reformáció; 25).
64 Varga András: Molnár Gergely, Melanchthon magyar tanítványa. Szeged, JATE, 1983. 74 o. 
(Dissertationes ex Bibliotheca Universitatis de Attila József Nominatae; 7); Keveházi Katalin: Melanch-
thon és a Wittenbergben tanult magyarok az 1550-es évektől 1587-ig. Szeged: JATE, 1986. 81 o. 
(Dissertationes ex Bibliotheca Universitatis de Attila József Nominatae; 10); Ritoókné Szalay Ágnes: 
Erasmus és a XVI. századi magyarországi értelmiség. In: „Nympha super ripam Danubii”. Tanulmá-
nyok a XV–XVI. századi magyarországi művelődés köréből. Budapest: Balassi, 2002. 161–174. (Hu-
manizmus és Reformáció; 28); uő: Dévai Mátyás egy ismeretlen levele? Diakonia 6 (1984), Heft 1, 
17–23.; uő: Miért Melanchthon? In: Művelődési törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű 
Bálint tiszteletére / szerk. Balázs Mihály et alii. Szeged: JATE, 1997. 497–505. (Adattár XVI–XVIII. 
századi szellemi mozgalmaink történetéhez ; 35); uő: Melanchthon Szophoklész-kollégiuma. Lelki-
pásztor 79 (2004), 259–263.; Fónyad, Pál: Die Melanchthonforschung in Ungarn im Lichte der 
Orthodoxie- und Pietismusforschung: Bemerkungen zur Forschungsgeschichte. In: Melanchthonbild 
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Az idősebb generációból a politikai kényszerből irodalomtörténésszé vedlett 

evangélikus lelkész, Botta István (1918–1999) járult hozzá fontos eredményekkel 
a szélesebb értelemben vett reformációkutatáshoz (himnológia, nyomdatörténet, 
hatástörténet). Botta különös érdeklődéssel kutatta a wittenbergi és a helvét irány-
zat elkülönülésének történetét, s teológiailag árnyalt véleményt tudott formálni 
olyan vitatott, határhelyzetekben működő reformátorok nézeteiről, mint Dévai 
Mátyás, Huszár Gál vagy Sztárai Mihály.65

A vizsgált korszakban először Szakály Ferenc (1942–1999), a török hódoltság 
problematikájára szakosodott történész kísérelt meg magyar reformációtörténeti 
szintézist teremteni (a hódoltsági reformáció kérdése Melanchthon és Flacius óta 
lankadatlanul izgatja ugyanis a témával foglalkozókat). Nem állt elő új koncepci-
óval, hanem Makkai László (1914–1989) és Klaniczay Tibor korábbi elméletét 
igyekezett saját adataival alátámasztani: tézise a mezővárosi polgárságot teszi meg 
a magyarországi reformáció bázisává és meghatározó, formáló erejévé.66 Szakály 
vállalkozása élénk vitát és kritikát váltott ki, és egy 2001-ben rendezett irodalom-
történeti konferenciának is címet és témát adott.67 Jóval karcsúbb (az esszé mű-
fajába tartozó) kötettel állt elő 2004-ben Péter Katalin. Amellett, hogy számos 
elavult képzetet a lomtárba küld (mint pl. földesúri reformáció), az egyszerű em-
berek tudatos, megalapozott, többnyire külső kényszerektől mentes döntésére 
helyezi a hangsúlyt. Ez a döntés Magyarországon a 16. században ugyanúgy szól-
hatott a reformáció mellett, mint ellene.68 E gondolatok pozitív visszhangját mu-
tatja Péter Katalin 2007-ben megjelent Festschrift-jének hat cikke.69

Józanul értékelve az evangélikus intézmények által szervezett és motivált kiadói 
tevékenységet, valamint olvasói érdeklődést, meg kell állapítani, hogy ezek – át-
meneti sikerek és meghatározó eredmények dacára – az ezredfordulóra kifulladtak, 
veszítettek kezdeti lendületükből, ambícióikból és igényességükből, s ennek meg-
felelően hatásuk is fokozatosan gyengült és mind szűkebb körre korlátozódott. 
Ezzel szemben tartósnak és egyenletesnek bizonyult az évfordulóktól függetlenebb, 

und Melanchthonrezeption in der Lutherischen Orthodoxie und im Pietismus / szerk. Udo Sträter. 
Wittenberg: Lufft, 1999, 127–134. (Themata Leucoreana).
65 Botta István: Huszár Gál élete, művei és kora 1512?–1575. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1991. 
498 o. (Humanizmus és Reformáció; 18); uő: Dévai Mátyás, a magyar Luther: Dévai helvét irányba 
hajlásának problémája. Budapest: Ordass Lajos Baráti Kör, 1990. 78 o. Botta Sztárai-adatait Keveházi 
László használta föl: „A kereszt igéjét hirdetni kezdtem”. Sztárai Mihály élete és szolgálata. Budapest: 
Luther, 2005. 316 o.
66 Szakály Ferenc: Mezőváros és reformáció: Tanulmányok a korai magyar polgárosodás kérdéséhez. 
Budapest: Balassi, 1995. 468 o. (Humanizmus és Reformáció; 23).
67 Mezőváros, reformáció és irodalom (16–18. század) / szerk. Szabó András. Budapest: Universitas, 
2005. 236 o. (Historia Litteraria; 18).
68 Péter Katalin.: A reformáció: kényszer vagy választás? Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004. 
127 o. (Európai iskola).
69 Mindennapi választások: Tanulmányok Péter Katalin 70. születésnapjára / szerk. Erdélyi Gabri-
ella; Tusor Péter. Történelmi Szemle 49 (2007:2, CD-melléklet), 1051 o.
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hosszú távú kutatási projektekhez vagy évtizedekre szóló kiadási vállalkozásokhoz 
kötődő szakmai, szaktudományos érdeklődés és felkészültség a kora újkori európai 
eszmetörténet (ezen belül a wittenbergi teológia magyarországi kisugárzása) terü-
letén. A Luther-bibliográfia magyarországi tételeit átnézve egyértelműen látszik, 
hogy a 2000-es években többségük már nem a teológia, hanem a művelődéstör-
ténet területéről származik. Ha megvizsgáljuk, mely gyűjteményes kötetek szál-
lítják a hazai reformációkutatás és Luther-recepció számára a legbőségesebb ter-
mést, akkor az említett 2001-ben rendezett mezőváros-konferencia mellett első-
nek egy 2005-ben tartott történeti felolvasó ülés előadásai70 ötlenek szembe, majd 
egy retrospektív bibliográfiai indíttatású tanulmánykötet öt dolgozata.71 

Csak a látszat szintjén teremt egyensúlyt a teológia oldalán néhány utánnyomás, 
mint a százéves Masznyik-féle kiadásé vagy Sólyom Jenő félévszázados dolgozata-
inak gyűjteményes kiadása.72 A fenti hangsúlyeltolódás még feltűnőbb jele, hogy 
ezekben az években új Luther-fordítás is csak egy van, éppen az aiszóposzi fabu-
láké.73

III. 2000–2008 – LUTHER MINT AKCIÓHŐS ÉS EMBLÉMA

Az előző bekezdésekben jócskán szerepeltek ugyan már a harmadik évezred ki-
adványai is, az alcímekben jelzett korszakhatárok mégis indokoltak, nem módo-
síthatók erre vagy arra, nem tágíthatók, szűkíthetők. Súlyosan esik ugyanis latba 
az a tapasztalat, hogy az utolsó nagy zajjal megült reformációs ünnep a Bóra Ka-
talin-emlékév volt 1999-ben,74 ezzel szemben a kerek évfordulók közül V. Károly 

70 Maria von Ungarn (1505–1558) – Eine Renaissancefürstin / szerk. Martina Fuchs; Réthelyi Or-
solya. Münster: Aschendorff, 2007. 416 o. (Geschichte in der Epoche Karls V.; 8). Itt említhető az 
I. Ferdinánd (1503–1564) emlékév hozadéka is: Csepregi, Zoltán: Konfessionsbildung und 
Einheitsbestrebungen im Königreich Ungarn zur Regierungszeit Ferdinands I. ARG 94 (2003), 243–
275.; E. Kovács, Péter: Erzherzog Ferdinand und Ungarn (1521–1526). In: Kaiser Ferdinand I.: Ein 
mitteleuropäischer Herrscher / szerk. Martina Fuchs; Oborni Teréz; Ujváry Gábor. Münster: 
Aschendorff, 2005. 57–78. (Geschichte in der Epoche Karls V.; 5) = E. Kovács Péter: Ferdinánd 
főherceg és Magyarország: 1521–1526. Történelmi Szemle 45 (2003), 25–44. 
71 „Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne...” Tanulmányok XVI–XIX. 
századi hitvitáinkról / szerk. Heltai János; Tasi Réka. Miskolc: Miskolci Egyetem BTK Régi Magyar 
Irodalomtörténeti Tanszék, 2005. 316 o.
72 Luther Márton: A római pápaságról. Egyházreformáló iratok / bev. és ford. Masznyik Endre. Felsőörs: 
Aeternitas, 2004. 166 o.: ill. E-book: http://mek.oszk.hu/02700/02707/; Luther Márton: Az egyház 
babiloni fogságáról / bev. és ford. Masznyik Endre. Felsőörs: Aeternitas, 2005. 128 o.: ill. E-book: http://
mek.oszk.hu/02700/02706/; [Sólyom Jenő]: Tanuljunk újra Luthertől! Dr. Sólyom Jenő (1904–1976) 
válogatott írásai / szerk. ifj. Sólyom Jenő. Budapest: Luther, 2004. 435 o. 
73 Luther Márton és az aiszóposzi fabula / bev. és ford. Vakarcs Szilárd. In: Emlékkönyv a Teleki Téka 
alapításának 200. évfordulójára. 1802–2002 / szerk. Deé Nagy Anikó, Sebestyén-Spielmann Mihály, 
Vakarcs Szilárd. Marosvásárhely: Mentor, 2002. 467–483, 583.
74 Ursula Koch: Rózsák a hóban: Bóra Katalin, Luther felesége – egy bátor asszony élete / ford. Fabiny 
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császár születésének vagy a wittenbergi egyetem alapításának félévezredes jubi-
leuma (2000, 2002) már csak a legszűkebb szakmai közönség érdeklődését vál-
totta ki.

A vizsgált negyedszázad utolsó éveit egyértelműen az Eric Till 2003-ban készült 
Luther-filmjének hazai bemutatásához (2005) kapcsolható jelenségek határozták 
meg. A film magyarországi forgalmazója (egyúttal a magyar szinkronnal ellátott 
DVD-kiadás kiadója) ugyan egy elismert mozivállalat, a Budapestfilm volt, mégis 
a 4. legnagyobb magyarországi egyház, a karizmatikus Hit Gyülekezete fűződött 
érdekes szálakkal a film körüli reklámkampányhoz és az annak népszerűségére 
építő üzleti vállalkozásokhoz. A Hit Gyülekezete holdudvarához tartozó Superbook 
Alapítvány jelentette meg magyarul Guido Dieckmann regényét,75 egy főleg fiatal 
mozilátogatóknak szóló brosúrát,76 s jellemző módon nem az evangélikus iskolák, 
hanem a Hit Gyülekezetének iskolái szerveztek országos Luther-kvízt középisko-
lások számára. Mi érdeke fűződik ennek a karizmatikus szabadegyháznak Luther 
magyarországi népszerűsítéséhez? Azon túl, hogy az amerikai mintákat alkalmazó, 
a fiatalok megszólításában általában sikeres Hit Gyülekezete a hagyományos fele-
kezeteknél jóval tapasztaltabb és érzékenyebb a vizuális tömegmédiumok felhasz-
nálásában, kitapintható itt egy harcos Róma-ellenes szándék. Alátámasztja ezt a 
feltételezést, hogy egy másik szabadegyházi hátterű kiadó, az Aeternitas belekez-
dett a már többször említett régi, koncepciójában kultúrprotestáns, hatkötetes 
Luther-kiadás változatlan, csupán helyesírásában modernizált utánnyomásába. Az 
aktuális Róma-ellenes célkitűzésnek megfelelően eddig A római pápaságról, A 
német nemzet keresztyén nemességéhez és Az egyház babiloni fogsága látott újra 
napvilágot, mindez valószínűleg többet jelent a divat meglovagolásánál és a becsült 
kereslet kielégítésének szándékánál. A Joseph Fiennes alakította wittenbergi re-
formátorból így a mai többségi magyar katolikus egyház gyakorlatát, társadalmi és 
politikai befolyását is bíráló modern hős, gimnazisták példaképe, emblematikus 
figura lett – legalábbis a film mai és e leporolt Luther-fordítások egykori sikerét 
kiaknázni próbálók reményei szerint.

Luther Magyarországon monumentális alakként jelent meg 1983-ban is és 2005-
ben is. Mégis óriási az ugrás a kerítés mögé zárt kőszobor közegétől a filmvászon-
ra vetített celluloidszalagig, a Szépművészeti Múzeum tömegek látogatta kiállítá-
sától a mozipalotákba áramló tinédzserek fantáziavilágáig. A műfajok, ízlések és 
közlési lehetőségek korhoz kötöttek, változnak, Magyarországon mégis sajátos 

Katalin. Budapest: MEE Sajtóosztálya, 1999. 191 o.; Fabiny Katalin: 500 éve született Bóra Katalin. 
Lelkipásztor 74 (1999), 139–142.; uő.: Észrevétlen, de nélkülözhetetlen. 450 éve halt meg Bóra 
Katalin. Keresztyén Igazság (2002), Nr. 56, 33–38. 
75 Guido Dieckmann: Luther / ford. Paulinusz Viktória – Kövér Gábor – Benczédi Klára. [BP]: 
Superbook Alapítvány, 2005. 304 o.
76 Luther, aki megváltoztatta a világot! Tanulmányfüzet. Javaslatok a téma feldolgozására a film 
alapján / szerk. Kulcsár Árpád. Budapest: Superbook Alapítvány, [2005]. 37 o. 
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módon állandónak bizonyult a Luther személyét övező monumentalitás és hero-
izmus (ld. Luther-legendák77). Úgy látszik, ezen a Luther-szövegekkel való köz-
vetlen konfrontálódás, a megbízható szaktudományos háttér sem változtat. A 20. 
század végén esély mutatkozott arra, hogy a rendíthetetlen kő-Luther személlyé 
szelídül, aki szövegeiből megismerhető, akivel olvasás révén kapcsolat létesíthető, 
akinek nemcsak a Szentírásra szegezett néma mutatóujja, de érdekes, árnyalt em-
beri mondanivalója is van, akinek izgató, megfejtendő titka az a kérdés, miért és 
miként tudta magával ragadni, tanítványává tenni a Kárpát-medence 16. századi 
népét is – ez az esély mára elhomályosult, újra rabul ejtett a monumentalitás, 
Luther akcióhőssé, moziplakáttá merevedett.

Magyarország előtt egy új emlékév, 2017 közeledte jelent kihívást: lesz-e kor-
szerű magyar Luther-kiadás, vagy csak további reprintek jönnek? Készül-e új mo-
nográfia a 16. századi hazai Luther-recepcióról, vagy Sólyom Jenő 1933-ban meg-
védett kiváló disszertációja éri meg harmadik változatlan kiadását? S ha lesznek is 
még Magyarországon fordítói, szerkesztői, monográfusai Luthernek, talál-e olva-
sókra?

77 Dömötör Ákos: Hazai Luther-mondáink. In: Tanulmányok a lutheri reformáció történetéből: Luther 
Márton születésének 500. évfordulójára / szerk. Fabiny Tibor. Budapest: MEE Sajtóosztálya, 1984. 
324–340. 





Reuss András köszöntése hetvenedik születésnapján*

HARMATI BÉLA

Amikor az 1958/59. tanévben befejeztem teológiai tanulmányaimat, András a III. 
évfolyam tagja volt Baranyai Kálmán, Grossmied Iván, Gyarmathy Dezső, Szűcs 
Kálmán és Urbán Sándor társaságában. Elkerültünk egymástól, ő Sopronban kezd-
te, amikor én Balassagyarmaton szolgáltam, majd közelembe, Ózdra került, és 
hamarosan átadtam neki Rudabányát a maga tizenkét szolgálati helyével és a gyü-
lekezethez tartozó hatvanhat falujával. Hamarosan ismét messzire kerültünk egy-
mástól, ő a dunántúli Csöglén kötött ki, én Budapesten, majd hamarosan Genfben, 
ahová ő 1969-ben a Genfi Egyetem Bosseyban működő Ökumenikus Intézete 
ösztöndíjasaként érkezett meg egy évre.

1973-ban a Puskin utcai püspöki hivatal ökumenikus és külügyi titkári íróasz-
talát adtam át neki, ahol ő azután tizenegy évet szolgált. Óriási feladatot jelentett 
a Lutheránus Világszövetség 1984. évi budapesti világgyűlésének előkészítése és 
lebonyolítása. A Deák téri templom melletti sekrestyében kialakított külön iro-
dában rendezte be az előkészítő központot. A kereken 1500 hivatalos küldöttet 
és vendéget fogadó konferenciát, a nyitó és záró istentisztelet tizenkétezres lét-
számával előkészíteni és megszervezni nem volt egyszerű feladat az akkori „szoci-
alista” körülmények között. Utána „pihenésként” a Budapest-Angyalföldi Evan-
gélikus Egyházközség lelkészi feladatait vállalta, majd 1989-től a rendszeres teo-
lógia tanára lett teológiánkon.

A rendszeres teológia, dogmatika, etika és az ökumenikus érdeklődés sok hazai 
és nemzetközi konferenciára juttatott el minket együtt, és ezek közül néhányra 
maradandó emlékként gondolunk vissza, mint például a bázeli Ökumenikus Eu-
rópai Nagygyűlésre 1989-ben, ahol külön plenáris módosító javaslatot adtunk be 
a román faluromboló Ceauşescu-féle programok ellen, aminek ránk nézve meg is 
lett a következménye.

* A Magyarországi Luther Szövetség 2005. április 30-án Budapesten tartott közgyűlésén elhangzott 
előadás szerkesztett változata. 2008. március 25.
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Külön fejezetet jelent zsinati elnökként végzett nyolc éves munkája 1991-től. 

Teológiai felkészültsége, egyházismerete, ökumenikus tapasztalatai segítséget je-
lentettek 1989-től a rendszerváltoztatási kísérlet után korábbi gúzsba kötött álla-
potából szabadult egyházunknak, hogy új törvények segítségével szabályozza életét, 
és használja ki szabadságát. Meg tudta őrizni nyugalmát a legélesebb egyházpoli-
tikai zsinati vitákban is, és kereste a kisebbségi vélemények igazát is. Türelmét mi 
sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a zsinati vitákban és tárgyalásokban engem 
is elviselt.

András, a felsoroltakon kívül mennyi mindent kellene még említeni! Luther 
Szövetség, Értelmiségi Műhely, a Magyar Tudományos Akadémia Szociáletikai és 
Ökumenikus Kutatócsoportjának vezetése, közreműködés a Felsőoktatási Tudo-
mányos Tanács tagjaként mint teológiánk rektora. Teológiai tudományos körökben 
Reuss Andrásnak híres a megbízhatósága, mert aminek megírását vagy előadását 
elvállalja, azt magas színvonalon és határidőre teljesíti.

Az élet hetvenes mérföldkövéhez érkezett lelkészt, professzort, teológust, öku-
menikus szaktudóst, jó barátot szeretettel köszöntöm, és Isten áldását kérem éle-
tére a 103. zsoltár 17. versével: „... az Úr szeretete mindörökké az istenfélőkkel 
van, és igazsága még az unokáikkal is.”

LUTHER WITTENBERGBŐL NÉZVE

A történelmi mérföld

Mindössze egy mérföld Wittenbergben a távolság a Vártemplomtól Luther egy-
kori kolostoráig, a mai Luther múzeumig. Ez az egy mérföld az egyetemmel, 
Melanchthon, Lucas Cranach és Bugenhagen lakóházával, a Stadtkirche és a vá-
rosháza tiszteletet igénylő épületeivel volt a középponti színtere annak a történel-
mi eseménysorozatnak, amelyet lutheri reformációnak nevezünk. Fölvetődik a 
kérdés a múlt emlékeit kereső emberben, vajon mennyire határozza meg Európa 
és a világ történelmét máig hatóan az a Luther, aki 1517-től kezdve szembe mert 
szállni pápával és császárral, és akinek tevékenysége közel ötszáz év után is a cso-
dálat és a „mysterium tremendum” érzését kelti.

Wittenberg, a mai Sachsen-Anhalt német tartomány Elba folyó melletti városa 
megkülönböztető nevet kapott, mint „Lutherstadt Wittenberg”, és ilyen még egy 
város van, nem is olyan messze, „Lutherstadt Eisleben”, a reformátor születési 
helye. A Szász Fejedelemség azonban nemcsak a reformáció korában, a 16. szá-
zadban volt fontos központ német területen. 919-ben Henrik szász herceg a kö-
zeli Quedlinburgban rendezte be királyi udvarát, I. Ottó (936–973) pedig, akit 
962-ben Rómában koronáztak császárrá, a szomszédos Magdeburgban, „Észak 
Konstantinápolya” városában uralkodott. 973-ban Géza magyar fejedelem követei 
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jártak erre, és feledtetve a 955-ös Lech-mezei csatát, papokat és különböző szak-
embereket hívtak Magyarországra. Az 1502-ben Bölcs Frigyes szász választófeje-
delem által alapított egyetem nyilvántartása szerint Luther és Melanchthon mű-
ködésének éveiben a magyar királyság területéről 442 diák tanult Wittenbergben. 
A legnagyobb létszámú, külön választott vezetőkkel rendelkező egyetemi „natio” 
voltak, díszes zászlójukat megtaláljuk a múzeumban.

Tradíció és tradicionalizmus

J. Pelikan szlovák származású amerikai professzor tanított különbséget tenni tra-
díció és tradicionalizmus között. Tradíció – ez a holtak élő hite (living faith of the 
dead), a tradicionalizmus pedig az élők halott hite (dead faith of the living). Vajon 
nem fenyeget-e a veszély, hogy lutheri tradíciónk tradicionalizmussá merevedik? 
Hogyan lehet Wittenberg, Luther és a reformáció számunkra, evangélikus egyhá-
zak számára, Európa és a világ számára több, mint múzeumi kincs, régi teológiai 
tételek, tanítások, dogmák sora, megszokott egyházi struktúra, hogyan lehet éle-
tünk, környezetünk, világunk megújítása, útmutatója, reformációja?

Luther 95 tétele kiszögezése ötszázadik évfordulója, 2017. október 31. köze-
ledtével számolva alakult meg Wittenbergben 1999-ben a Luther-Zentrum, mint 
független egyesület, együttműködve a már meglévő helyi-városi, tartományi és 
egyházi hagyományőrző szervezetekkel, de azoktól függetlenül. A Luther-Zentrum 
az 1523–1535 között épült régi városháza épületében található, igen szerény sze-
mélyi állománnyal dr. Christian Krause püspök vezetése mellett. Ez a központ 
kérte többször tanácsaimat az elmúlt években Közép-Kelet-Európa egyházaival 
kapcsolatban, így hosszabb-rövidebb időt tölthettem Luther városában, és szerez-
hettem tapasztalatokat Wittenbergből nézve.

A Luther-Zentrum tevékenységének céljai szorosan kapcsolódnak Luther sze-
mélyéhez. Távol álljon tőlünk, hogy a reformátorból valamilyen feddhetetlen és 
tévedhetetlen egyháztörténeti alakot, különleges egyházi szentet faragjunk, két-
ségtelen azonban, hogy amikor a történelmet nem esemény-központúsággal és 
nem személyközpontúan, hanem a históriai folyamattények összefüggéseiben vizs-
gáljuk, a középkori háttérből az újkoron át máig ható és jövőnket is meghatározó, 
a reformátor személyéhez kapcsolható fontos tényezőkre, értékekre találunk. Az 
a meggyőződésünk, hogy Luther személyén, a reformáció egyház- és világújító 
mozgalmán keresztül Jézus példázata értelmében (Mt 25,14–30) talentumokat, 
olyan gazdag ajándékot, örökséget kaptunk, amit nem szabad ma elrejtve őrizni 
falak és egyházi struktúrák mögött, hanem azt kamatoztatni, továbbadni kell, és 
abból az emberek, a világ javát, üdvösségét, Istennel és emberekkel történő meg-
békélését kell munkálnunk a 21. században.

Luther személyét elsősorban spirituális-egyházi, teológiai-vallásos oldalról lehet 
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megközelítenünk, ellene mondva más, a nagy történelmi szereplők esetében ha-
sonló, gyakran előforduló „kisajátítási” kísérletnek. Érdekes ebből a szempontból 
végignézni a wittenbergi múzeum gyűjteményében különböző korok képzőművé-
szeti ábrázolásait a reformátorról, valamint a Luther-filmekből készített összefog-
lalót (Luthers Bild und Lutherbilder – Rezeptions- und Wirkungsgeschichte 1546 
bis 1983). Az elmúlt évszázadok kutatóinak különböző egyháztörténeti-teológiai 
Luther-értékelését tanulságosan foglalja össze Hans Medick és Peer Schmidt 2004-
ben megjelent tanulmánya.1

A Wittenbergbe látogatók tapasztalhatják, hogy itt a „múzeumba zárt reformá-
ció”, a históriai értékkonzerváló megközelítés veszélye fenyeget. Ezerszámra jön-
nek látogatók a világ minden részéről, és belefeledkeznek az érdekes részletekbe, 
az előzetes történelmi-egyházi ismeretek hiánya miatt is. Meglepően sok nem 
keresztény, elsősorban japán turista jár erre, akiknek sokat kell magyarázni a re-
formáció négyes jelmondatát, „Solus Christus, Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola 
Fides” (Egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás, egyedül a kegyelem, egyedül a hit). 
Európai gyökerű amerikai lutheránusok csodálkoznak a furcsa helyzeten, hogy 
Luther városa nem „lutheránus” egyház területén van, hanem a porosz királyi 
parancsra uniált Szász Protestáns Tartományi Egyházhoz tartozik (Evangelische 
Kirche der Kirchenprovinz Sachsen), sőt az egykori szocialista NDK vallásellenes 
propagandájának hatásaként ma Luther városában a megkereszteltek száma a la-
kosság 25 százalékát sem éri el.

Hadd idézzek a közelmúltból. 2004 októberének végén telefonált a Luther-
Zentrumba a német külügyminisztérium: „Itt van látogatóban a tibeti exilkormány 
miniszterelnöke és kísérete Indiából. Az a kívánságuk, hogy fölkereshessék Euró-
pa spirituális központjait is, ezért ellátogatnának Wittenbergbe. Kérem, foglalkoz-
zanak velük!” A városnézés után hosszú esti beszélgetés kezdődött a világ vallása-
inak helyzetéről, buddhizmusról, bibliai spiritualitásról, hitről, imádságról, vallásos 
művészetről, Luther kulturális hatásáról is, benne a Biblia fordításáról. Magyar 
vonatkozásként Körösi Csoma Sándor is említésre került.

A Luther előtti időből Johannes Gutenberg nevét, a könyvnyomtatás életet, 
tudományt, kultúrát megváltoztató találmányát (1455), azután Columbus ameri-
kai útját (1492), a reneszánsz és a humanizmus hátterét – benne az egyház intéz-
ményével – említettük, hogy a teljesen eltérő, más kultúrkörből érkezett látoga-
tóink elé idézzük Európát. Óriási változást jelentett a társadalomban, amikor a 
reformáció a „vita contemplativa”, a kolostori élet felsőbbrendűségét tagadva, a 
„vita activa”, azaz a polgári, hétköznapi hivatás családban, társadalomban történő 
folytatását hangsúlyozta, és a lelkiismereti, gondolkodásbeli és cselekvésbeli sza-

 1 Medick, Hans – Schmidt, Peer (Hg.): Luther zwischen den Kulturen. Zeitgenossenschaft - Weltwir-
kung. Vandenhoeck & Ruprecht in Göttingen 2004. S. 11–30: Einleitung – Von der Lu therverehrung 
zur konfessionellen Lutherforschung und darüber hinaus. Ugyanitt bőséges irodalomjegyzék.
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badság „coram Deo”, Isten előtti megélését összekapcsolta a „coram hominibus”, 
embertársak irányába kötelező felelősséggel.

A lutheri tradíció iránti mai érdeklődésről hadd említsünk még két tényt. Az 
első a római katolikus teológia és különböző egyházi szervezetek részéről figyel-
hető meg. 2005 márciusában tartotta a chicagói Loyola Egyetem nemzetközi kon-
ferenciáját Wittenbergben Luther and Liberty (Luther és szabadság) címmel. Az 
amerikai és több európai országból érkező jezsuita résztvevők komoly figyelemmel 
tanulmányozták a reformátor e témára vonatkozó írásait. A mai katolikus teológi-
ai irodalom áttekintése is mutatja a szokványos ökumenikus érdeklődésnél mé-
lyebbre néző kutatási célokat.2

A másik szokatlan hír Kínához kapcsolódik. A német egyházak küldöttsége 2004 
végén az ázsiai országba látogatott, hogy felkeresse az ottani egyházakat és az ott 
dolgozó németek és más külföldiek alkotta nemzetközi gyülekezeteket. Útjuk 
során a kínai kormányképviselőkkel is tárgyaltak, akik egy nem várt kérelmet 
tolmácsoltak. Segítséget kértek ahhoz, hogy a következő években Luther főbb 
iratait kínai fordításban adhassák ki. Indoklásul közölték, hogy a reformátor mű-
veit az emberiség kulturális-spirituális kincsei közé számítják, és fontosnak tartják, 
hogy ezeket Kínában is ismerjék. A német egyházi küldöttség tagjai természetesen 
örömmel ajánlották fel ehhez segítségüket. Tudnunk kell ebben az összefüggésben, 
hogy Yoshikazu Tokuzen professzor és Masaru Mori lelkész korábbi Luther-
Zentrumban tevékenykedő kollégáink munkája nyomán eddig már 14 kötet jelent 
meg Luther műveiből japán fordításban.

Tradícióőrzés tradicionalizmus nélkül, ez Wittenberg feladata a fentebb említett 
összefüggésben. Teológiai konferenciák, nemzetközi Luther-vándorkiállítás, ifjú-
sági zarándoklatok Wittenbergbe, egyházi küldöttségek, oda látogató lelkész- és 
gyülekezeti csoportok érdeklődés szerinti programjának előkészítése, Luther-ku-
tatás, publikációk adják a mindennapi munkát. Különösen is jelentősnek tartjuk 
az évente a reformáció emléknapjához kapcsolódó, október végén rendezett kon-
firmációs találkozót. Több ezer fiatal jön ilyenkor össze, nemcsak Németországból, 
hanem egész Európából. Az a reményünk, hogy úgy, mint 2005-ben történt, magyar 
konfirmandusok is lesznek közöttük évről évre. A terveknek határt szabnak a város 
történelmileg meghatározott lehetőségei, benne az évtizedek alatt elhanyagolt 
történelmi épületek tatarozásával. A régi háborús sebeket hordozó választófeje-
delmi kastély, mellette a vártemplom, az elképzelések szerint 2017-re megújulna. 
A reformáció teológiai és történeti kutatásával foglalkozó konferenciai központ 
épülne belőle, digitális könyvtárral, levéltárral, szállodai résszel.

 2 Herte, Adolf: Das katholische Lutherbild im Bann der Lutherkommentare des Cochläus, Nr. 3: Von 
der Mitte des 18. Jahrhunderts bis in die neueste Zeit. Münster, 1943. Altmann, Walter: Luther and 
Liberation. A Latin American Perspective. Minneapolis/Minn., 1992. Joachim Wanke: War Luther 
ein Reformkatholik? Nach-Gedanken zu Werk und Wirkung Martin Luthers aus heutiger Perspektive. 
In: H. Medick – P. Schmidt: Luther zwischen den Kulturen. Göttingen, 2004. 517–522.
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Wittenbergből Lutherre emlékezve segíteni kell a célt megvalósítani, hogy a 

világ evangélikus egyházai saját kereteik között mérjék fel reformátori örökségün-
ket, és gyümölcsöztessék azt ökumenikus összefüggésekben.

 

LUTHER ÉS RÓMA

Luther szerzetesként rendje megbízásából 1510–11-ben Rómában járt. Az ott 
tapasztaltak is érlelték egyházmegújítási elhatározását. 1520. június 15-én kelt 
ellene a pápai átokbulla, amelyet ő december 10-én nyilvánosan égetett el Wit-
tenbergben. 1521-ben a Wormsban tartott birodalmi gyűlés után kapta a császári-
birodalmi kiátkozást. A reformáció tanait és mozgalmát a trienti zsinat (1547–63) 
ítélte el részletesen. Az elkülönülés és szembenállás ilyen tényei után először a II. 
vatikáni zsinat (1962–65) után kezdődtek meg a „római katolikus” és a „witten-
bergi katolikus” egyházak között, a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) és a Ke-
resztény Egység Elősegítésének Pápai Tanácsa (Vatikán, Róma) között azok a teo-
lógiai dialógusok, amelyek több szakaszban végzett nemzetközi együttes munka 
eredményeképpen 1999. október 31-én Augsburg (Ágosta) városában a Közös 
Nyilatkozat a megigazulás tanításáról ünnepélyes aláírásához vezettek.3 A párbe-
szédek ma is folytatódnak és 1995–2006 között új nemzetközi bizottság foglalko-
zott az egyház apostoliságának kérdésével, katolikus oldalról először Walter Kasper 
német püspök, majd vatikáni bíborossá történt kinevezése, 2002 után Alfons Nossol 
lengyel érsek, evangélikus részről pedig Harmati Béla püspök vezetésével. A mun-
káról a megjelentetett összefoglaló jelentés ad számot, The Apostolicity of the 
Church, Study Document, Minneapolis, 2006.4

Ha a nemzetközi szinten folytatott párbeszédek mellett az evangélikus–római 
katolikus felek közti helyi, országos és regionális dialógusokat is számításba vesszük, 
igen széles és sokrétű teológiai munkát figyelhetünk meg. Az is tény, hogy sem az 
evangélikus, sem a római katolikus egyház nem „egyszerre lépő” közösséget jelent, 
mint a vezényszóra haladó katonai csapatok, hanem teológiai fáziseltolódással, 
környezetük, történelmük, fejlődésük tényezői adta különbségeket mutatnak fel. 

 3 Az evangélikus–római katolikus Közös Nyilatkozat a megigazulás tanításáról és ünnepélyes aláírá-
sának dokumentumai. Evangélikus Sajtóosztály – Szent István Társulat, Budapest, 2000. 
 Lehrverur teilungen – kirchentrennend? Bd. I: Rechtfertigung, Sakramente und Amt im Zeitalter 
der Reformation und heute, Hg. Lehmann, V. Karl und Pannenberg, Wolfhart, Freiburg, 1986. 
 The Condemnations of the Reformation Era. Do They Still Devide? Ed. by K. Lehmann and W. 
Pannenberg, Minneapolis, 1990.
 4 2000-ben a bizottság Olaszországban (Communita di Bose) ülésezett, és Milánóba látogattunk 
Carlo Maria Martini bíboros meghívására, aki így köszöntött minket: „Nézzenek jól körül, ez itt nem 
a »római«, hanem a »milánói« katolikus egyház, Ambrosius püspökre visszavezethetö külön liturgiával.” 
A válasz pedig ez volt részünkről: „Mi pedig a »wittenbergi« katolikus egyház küldöttei vagyunk!”
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Különösen is fontosnak látszik az egyes egyháztestek számára, vajon kisebbségi 
vagy többségi helyzetben élnek-e. Hazai evangélikusságunkat összevetve a skandi-
náv evangélikussággal ugyanolyan vonásokat fedezünk fel, mint az olasz vagy spa-
nyol katolikusságot a norvégiai, dániai vagy finn katolikus egyházzal hasonlítva 
össze. A globalizmus kora teremtette kommunikáció egymás jobb megismerését 
teszi lehetővé. Luther és Róma, lutheránusok és katolikusok kétségtelenül közelebb 
kerültek egymáshoz a 20. század, az ökumené százada folyamán a II. vatikáni 
zsinat (1962–65) „katolikus reformációja” után, és ez megóv bennünket mindkét 
oldalon attól, hogy a 16. századi Wittenberget a mai Rómával hasonlítsuk össze, 
vagy fordítva. El lehet és el kell kerülnünk azt a helyzetet, amikor evangélikus 
oldalról akarjuk meghatározni, mit jelentett és ma mit jelent a római katolikus 
álláspont, vagy katolikusok akarják számunkra kifejteni, mit akart Luther, és ez 
ma milyen következményekkel jár.

2005 elején a németországi ökumenében heves vita bontakozott ki Luther, a 
reformáció, az evangélikus egyházak ordinációs, lelkészavatási értelmezéséről, 
nemcsak evangélikus–katolikus viszonylatban, hanem evangélikus-protestáns egy-
házainkon belül is. A vitát az evangélikus egyház (VELKD) Egyetemes papság, 
ordináció és szolgálati meghatalmazás evangélikus értelmezés szerint című tanul-
mánya indította el.5 Katolikus oldalról Walter Kasper bíboros, Gerhard Ludwig 
Müller püspök, Heinz Schütte professzor és mások, valamint evangélikus részről 
Dorothea Wendebourg professzor kérdőjelezték meg azt a német protestáns gya-
korlatot, amikor teológiát és lelkészképző szemináriumot végzettek vagy más gyü-
lekezeti szolgálatra vállalkozók a biblikus-hitvallásos „elhívás – áldás – küldés” 
(Berufung, Segnung und Sendung, 1Tim 4,14; 2Tim 1,6 stb.) helyett „írásban, 
levélben” kapnak felhatalmazást időben vagy hely tekintetében korlátozott szol-
gálatra. Ismeretes, hogy Luther és a reformáció nem ismerte el a római katolikus 
„papi rendet”, mint „a megkereszteltek egyetemes papsága” felett álló, különleges 
hatalommal felruházott, felszentelt rendet. Az evangélium hirdetésére és a szent-
ségek kiszolgáltatására, a „ministerium” végzésére az egyházban azonban a koráb-
bi bibliai és apostoli hagyományt megtartva és folytatva lelkipásztorokat ordináltak.6 
Az Ágostai hitvallás XIV. cikke egyértelműen kimondja, hogy „quod nemo debeat 
in ecclesia publice docere aut sacramenta administrare nisi rite vocatus”, azaz 

 5 Allgemeines Priestertum, Ordination und Beauftragung nach evangelischem Verständnis, VELKD, 
Hannover, November 2004. Stillstand in der Ökumene? Ordinationsverständnis: Streit zwischen 
Katholiken und Lutheranern. In: Epd Dokumentation 12/2005, Evangelischer Pressedienst, Frankfurt 
am Main, 2005.
 6 Luther, 1539, Von den Konziliis und Kirchen: „... man muss Bischöfe, Pfarrer oder Prediger haben, 
die öffentlich und sonderlich die oben genannten vier Stücke oder Heiltum geben (eigentlich: Re-
liquien; hier: heilige, heiligende Dinge, das Wort Gottes, die Sakramente, Taufe und Abendmahl, 
öffentlicher Gebrauch der Schlüssel) geben, reichen und üben.”



182
senki sem taníthat nyilvánosan az egyházban vagy szolgáltathatja ki a szentségeket, 
ha nincs erre hivatalosan elhíva („rite vocatus”).

A VELKD egyházi vitára, tagegyházi hozzászólásra bocsátott irata egybefoglalja 
az „ordináció” és a „felhatalmazás” (Beauftragung) egyházi gyakorlatát a mai német 
egyházi helyzetre való tekintettel és „korlátlan” és „korlátozott” (uneingeschränkt 
– eingeschränkt) ordinációt ismer, ami azt a veszélyt rejti, hogy akarva-akaratlanul 
megteremti a „clerus maior” és a „clerus minor” („nagypapok” és „kispapok”) 
rendjét, hivatkozva ugyan a megkereszteltek, a hívek egyetemes papságának taní-
tására. A „felhatalmazás” mint „korlátozott” ordináció a hittanárok, lektorok és 
„prédikátorok” (Prädikanten), a „Vikariat”,azaz „lelkészgyakornoki időt” töltők, a 
kántorok és sekrestyések-templomgondnokok szolgálatára vonatkozna.

A tanulmány a maga egészében is ellentmondásos, amint erre a VELKD teoló-
giai bizottságának elnöke, Dorothea Wendebourg professzor asszonynak az irathoz 
fűzött kisebbségi véleménye és mások írása is rámutat, mert az Ágostai hitvallás 
XIV. cikke ordinációról szóló meghatározását a nyilvános igehirdetésről és a szent-
ségek kiszolgáltatásáról az attól terminológiailag és alapvonásaiban eltérő felhatal-
mazásokra alkalmazza.7 Az ökumenikus kérdéseknek azzal kíván elébe menni az 
irat, hogy amikor a mai német tartományi egyházak gyakorlatát az ordináció és a 
felhatalmazás kettősségében jelöli meg, a 45. számú jegyzet rámutat arra, hogy a 
lutheránus, uniált és református németországi egyházak más egyházakkal kötött 
ökumenikus megállapodásaikban aláhúzták azt, hogy az úrvacsora ünneplését ná-
luk mindig ordinált szolgálattevők vezetik. Nehéz megértenünk, hogyan magya-
rázzuk akkor ezt a most kiadott és a németországi protestáns egyházakra érvényes-
nek tartott ajánlást.

A vita evangélikus egyházon belül és az ökumenében folyik tovább, és itt most 
nem tudjuk részletezni. Lássuk meg azonban belőle azt az általános tényt, hogy a 
21. században, ma nem egyszerűen Wittenberg és Róma, Luther reformációs té-
telei és a trienti vagy az I. vatikáni zsinat tételei állnak egymással szemben, hanem 
a mai világ kihívásaira adott válaszok tekintetében van vita mindkét egyházon 
belül és ökumenikus összefüggésekben is. Az evangélikus egyházban kérdés újra 
és újra a Sola Scriptura szerinti igazság, amit Jézus Krisztus, a „megtestesült igaz-
ság”, a „Victor quia Victima” (győzött a kereszt vállalásával) keresésében és köve-
tésében találhatunk meg. Hát nem óriási probléma ma nálunk Magyarországon, 
egyházunkon belül, hogy mi a reformációnak, Luthernek megfelelő egyházi struk-
túra vagy liturgia? Miért tették sokan oda a négy refor mációs „Solus-sola” mellé 
ötödiknek a „Sola structura” jelszavát a zsinati-törvényal kotási harcokban? Micso-

 7 Wendebourg, Dorothea: Sondervotum zu „Allgemeines Priestertum, Ordination und Beauftragung 
nach evangelischem Verständnis”, in: Stillstand in der Ökumene? Epd-Dokumentation, Nr.12/2005. 
Frankfurt a. M., 18–23. Wenz, Gunther: Rite vocatus /a. Zu einer Empfehlung der Bischofskonferenz 
der VELKD. In: Deutsches Pfarrerblatt 2/2005. In: Stillstand in der Ökumene; Epd-Dokumentation, 
Nr. 12/2005, 24–32.
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da nehéz viták folytak a közelmúltban gyülekezeteinkben, lelkészi karunkban az 
új liturgia körül, noha ezek a kérdések nem a „pro prium”, hanem az „adiaphoron” 
körébe tartoznak! Wittenbergből nézve a német, a magyar és a többi evangélikus 
egyház úgy lehet „ecclesia semper reformanda” (mindig reformációra szoruló egy-
ház), ha az egyik teológus megfogalmazása szerint nem a „vissza Lutherhez”, hanem 
az „előre Lutherrel” gondolkodásban és cselekvésben élünk, mert a reformáció 
nem partikuláris egyházi, hanem univerzális egyháztörténeti esemény, amit nem 
adhatunk fel az ökumené kedvéért, hanem azt az ökumené számára úgy kell tovább 
adnunk, mint ökumenikus eseményt (K. Schmidt-Clausen).8 Örömmel állapít-
hatjuk meg, hogy akad mostanában a magyar ökumenében előbbre vivő vita is 
ezekben a kérdésekben, mint például Klaus Douglass német teológusnak a refor-
máció mai értelmezését és gyakorlatát elemző könyvének visszhangja.9

LUTHER SZEMÉLYE ÉS MŰVE A 21. SZÁZADBAN

Az elmúlt években II. János Pál pápa betegsége, halála és temetése, majd az új 
pápa választása körüli egyházi és nem egyházi híradások és értékelések mutatták, 
mennyire tudják befolyásolni a nagy történelmi személyek a maguk korát. A min-
denkori pápa nemcsak a római katolikus egyház, hanem az egész ökumené és az 
egész világ számára is felelős küldetést kapott ember, tanító, egyházi vezető. Kel-
lő történelmi távlat kell ahhoz, hogy egy-egy pápa működését igazán felmérhessük, 
hatását, eredményeit és tévedéseit elemezhessük.10

Luther személye és műve közel ötszáz év messzeségéből tekint reánk, kellő 
történelmi távlatból, csodálatra méltó gazdag teológiai és kulturális kincset hagy-
va az utókorra. Az amerikai Time magazin egyik korábbi, a történelem személye-
it a mai élet számára fontosnak ítélő közvélemény-kutatói felmérésében a harma-
dik helyet kapta, a német ZDF televízió 2003 októberében tartott felmérése 
szerint ma Németországban Konrad Adenauer egykori kancellár után a második 
legismertebb német történelmi személy. Amikor néhány éve a német parlament-
ben ismertették az összeurópai, ún. PISA-felmérés eredményét arról, mennyire 
lemaradtak a német középiskolák az oktatási eredmények terén, az egyik képvi-
selő azonnal idézte Luther 1524-ben kiadott felhívását némethon összes városának 

 8 In: Pöhlmann, H. G.: Abriß der Dogmatik, 3. Aufl. Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn 1980. 
301.
9 Douglass, Klaus: Az új reformáció, Kálvin Kiadó, Budapest, 2002.
10 Gondoljunk csak arra, hogy II. János Pál volt az első pápa, aki 1983. december 11-én ellátogatott 
egy evangélikus templomba, a római Christus-templomba, 1986-ban a római zsinagógában járt, majd 
2001-ben Damaszkuszban az Omajaden-mecsetben. Nem feledkezhetünk meg a magyar ökumené 
számára olyan fontos, 1991. augusztus 18-án a debreceni református Nagytemplomban tett istentisz-
teleti látogatásáról.
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tanácsuraihoz, hogy létesítsenek keresztény iskolákat és azokat megfelelően támo-
gassák.11

A könyvtárnyi Lutherről szóló irodalom gyakori jellemzője, hogy egy-egy köz-
ponti téma köré csoportosítva próbálták összefoglalni életét és művét, a reformá-
tor azonban nehezen fér bele ilyen elemzésekbe.12 Hadd próbáljam meg a követ-
kezőkben néhány újabb megközelítési kísérlet nyomán körülírni, mit jelent ma 
Wittenbergből nézve Luther az egyházak, az ökumené, a vallások világa és a sze-
kuláris környezet számára.

A vallásos, spirituális élet megközelítése

„Főfoglalkozású” lelkészként, teológusként Luther az élet, a múlt, a jelen és a jövő 
végső kérdéseivel viaskodott. Kora és mai világunk embere között sokszor óriásinak 
látjuk a különbséget, elemezhetjük a tudomány, a technika fejlődését, a kommu-
nikációs globalizáció által kicsivé zsugorított világot. Az ember azonban a 21. szá-
zadban is ember maradt, és a végső kérdésekre nem tudományos világképe, hanem 
hitben gyökerező világnézete alapján ad választ. Aki kételkedne ebben, annak bele 
kell mélyednie a kortárs irodalom és művészet tanulmányozásába, hogy lássa, 
mennyire ott rejtőzik bennünk a „hunger for transcendence” (éhség a transzcen-
dencia után), amikor kapaszkodókat, biztos pontokat keresünk életünk számára, 
amikor viaskodunk az emberekben, a környező világban való csalódás vagy az 
egyedüllét, a félelem, a bűntudat, a halál kérdéseivel. Luther Nagy kátéja szerint 
amin a szívünk csüng, az a mi „istenünk”, és hányszor halljuk és látjuk a mai „hit-
vallásokat”, nekem az élet a pénz, a munka, a család, a siker, az élvezet stb.

Luther megtanított különbséget tenni „securitas” és „certitudo” között. A „se-
cu ritas” az ember saját magára alapozott biztonsága, míg a „certitudo” az Istenbe 
vetett hitbizonyosság. A mai ún. „modern” embert vallásszociológusok úgy ábrá-
zolják, mint aki „vallásos a maga módján”. Elindul a vallások világában, mint vala-
mi nagy bevásárlóplázában, és levesz a polcokról egy kis hagyományos keresztény-
séget, indiai egzotikus szokásokat, csillagjóslást, lélekvándorlást, és összegyúrja a 
maga ízlése szerint. Nem igaz, hogy a modern ember nem vallásos, vallásos bizony, 
csak a maga módján! Keresztény lehet a háttere, de „erősen más vallású”! A régi 
NDK területére, ideológiájára gondolva megemlíthetem a „politikai kvázivallás”, 
a szocialista gyakorlat tényeit is. Pártkongresszusok hoztak határozatot, mint zsi-
natok, volt párthierarchia, csúcsán a „csalhatatlan” főtitkárral. Bevezették a szo-

11 An die Ratsherrn aller Städte deutschen Landes, dass sie christliche Schulen aufrichten und halten 
mögen (1524) – WA 15, 46, 22–48, 3; 49, 10–22.
12 Oberman, Heiko: The Two Reformations. The Journey from the Last Days to the New World. New 
Haven, 2003.
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cialista névadást a keresztelések helyett, a „Jugendweihe” gyakorlatát a konfir máció 
ellensúlyozására, a házasságkötés és temetés szertartását.13 A korábban ellenségnek 
kikiáltott Luther 1983-ban a „szocializmus atyja” lett, megpróbálták sze mélyét, 
hírnevét szocialista módra „államosí tani”.

Prioritás-keresés

A Luther szerinti vallásos-spirituális életmegközelítés nem maradhat a prioritás 
keresése és megtalálása nélkül. Ezt foglalja össze a négyes hangsúly, Solus Christus, 
Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fides (egyedül Krisztus, egyedül a Szentírás, 
egyedül a kegyelem, egyedül a hit). Luther írásai, prédikációi, vitái a római kato-
likus egyház vagy más reformációi mozgalmak képviselőivel ezen reformátori-bib-
liai igazságok alapján folytak. Az elmúlt évszázadok viszont változásokat is hoztak 
az egyházak életében. A II. vatikáni zsinat a reformációval mereven szemben álló 
trienti zsinat és I. vatikáni zsinat rendelkezéseitől eltérően a római katolikus egy-
ház megújítását, „reformációját” jelentette. A Szentírás jelentőségét a tanítás és a 
spirituális élet számára kiemelték, az anyanyelv liturgiai bevezetését elrendelték, 
az ökumenikus kapcsolatokat szorgalmazták. Az ökumenikus dialógusok nagy ered-
ménye volt az 1999. október 31-én Augsburgban aláírt Közös Nyilatkozat a meg-
igazulás tanításáról, amint arról már szóltunk.

Jelentős egyháztörténelmi valóság, hogy ez a prioritáskeresés ökumenikus teo-
lógiai együttműködéssel történhet. Említettem már a mai római katolikus érdek-
lődést Luther teológiája és a reformáció iránt. Nem általános katolikus vélemény, 
de vannak olyan teológusok is, mint például a bambergi dogmatikus Georg Kraus, 
aki szerint a protestáns presbiterális szukcessziót az episzkopális szukcesszió meg-
felelőjeként kellene elismerni és ezzel az evangélikus ordinációt is.14 Bizonyos, 
hogy a reformációs alaptételek mai evangélikus teológiai-egyházi alkalmazása bel-
ső feladatunk. Így például az evangélikus–római katolikus párbeszédekben új je-
lentőséget kapott annak a már a hitvallási iratokban is jelzett hangsúlynak a kifej-
tése, hogy a „sola gratia” azt is jelenti, hogy „non sine homine” (nem az ember 
nélkül), azaz Isten kegyelme nem „embertelen”, „erőszakos” kegyelem, hanem 
felhasználja emberi teremtésbeli adottságainak teljességét. Isten kegyelmét Bon-
hoeffer szerint nem szabad „billige Gnade” (olcsó kegyelem) módjára megélni! 

13 Lehmann, Hartmut: Das marxistische Lutherbild von Engels bis Honecker, in: H. Medick – 
P. Schmidt (Hg.): Luther zwischen den Kulturen. Göttingen, 2004, 500–514. Harmati, Béla: Die 
Be deutung der Religion und der Grundwerte für Nation und Staat. In: Kirche und ’Zivilreligion’ 
weltweit... Internationale Abschlusskonsultation in Bossey/Genf, 1987. In: Epd-Dokumentation, Nr. 
47/1987. Frankfurt a. M., 1987, 1–11.
14 Friedrich, Johannes: Vorbild Australien... In: Epd-Dokumentation, Nr.12/2005. 41. 43.
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Ugyanígy a „sola fides” azt jelenti, hogy „nunquam sola” (sohasem egyedül), a hit 
sohasem szabad, hogy egyedül maradjon, mert követnie kell azt a jócselekede-
teknek. Itt a jócselekedetek „helye” a fontos! Nem a kegyelem „előtt” sorakoz-
nak, mint érdemszerző tettek, hanem a kegyelem, a hit „után”, hálás következ-
ményekként.

Totális életlátás

Ez a fogalmazás több vonást foglal egybe a reformációval és Luther személyével 
kapcsolatban, amit szokásos amerikai jelöléssel „wholistic approach” (totális, az 
egész életre figyelemmel lévő megközelítés) kifejezéssel jelölnek. Azaz Luthertől 
és a reformációtól távol állt az élet, a világ „csőlátása”, a csak teológiai területre 
való leszűkülés, bezárkózás. Jellemző volt az interdiszciplinaritás, a teológia mellett 
a különböző tudományok, a művészetek, a zene ápolása. Luther koráljai, Cranach 
festményei és metszetei nélkül nem tudjuk elképzelni a reformációt! Az iskolák 
alapítása, a szegények segítése, a diakóniai programok, a családok és a közrend 
védelme, a munka és a munkás megbecsülése mind része ennek a totális életlátás-
nak. Lehet, hogy a japán és a kínai kultúra érdeklődése a reformáció iránt ennek 
a Luther számára olyan fontos életlátásnak is köszönhető?

Humor, hilaritás

Végül hadd húzzam alá a reformátor szimpatikus vonásai közül azt, hogy tudott 
nemcsak szenvedni, harcolni, ellene mondani pápának és császárnak, hanem tudott 
nevetni, sokszor saját magán is. Ezeket a vonásait ellenségei korábban igencsak 
kigúnyolták, kifigurázták, félreértelmezték. A Luther-múzeumban nagy gyűjtemény 
található a róla szóló gúnyrajzokból. A reformátor hilaritása mögött ott található 
sokszor idézett kedves igéje, Galata 5,13, a „szabadságra hívattunk el” bizonyos-
sága. Ebbe a szabadságba tartozott bele, hogy szakított a kolostori fogadalmakkal, 
és feleségül vette Bora Katalint. Harmonikus családi életük mindennapjairól, a 
környező világról mondott véleményükről, vendégeikről adnak számot az „asztali 
beszélgetések”.
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„Vergegenwärtigung” Luthers – Időszerűvé tenni Luthert

Korábbi elemzések szokása volt Luther teológiáját és személyét egy-egy alapvető 
teológiai fogalom köré csoportosítva bemutatni, ami nagyon meggyőzően hat, 
mégis bizonyos leszűkítést eredményez. Újabban Oswald Bayer professzor (Tü-
bingen) kísérelte meg, hogy több oldalról megközelítve állítsa elénk az „idősze-
rűvé tevés” szándékával a reformátort.15 Wittenberg emlékei, az erlangeni Martin-
Lu ther-Bund és a sokfelé megalakult Luther-társaságok, de a magyar Luther 
Szö vetség együttes célja is az, hogy a reformátor személyéért és örökségéért 
hálát adva Istennek, időszerűvé tegyük, kamatoztassuk azt, amit általa adott mind-
nyájunknak. Így legyen!

15 Bayer, Oswald: Martin Luthers Theologie – Eine Vergegenwärtigung. Mohr Siebeck, Tübingen, 
2003.





Az amerikai Luther-kutatás1

FABINY TIBOR

Lutheránusok eleinte a német, majd a skandináv nyelvterületről vándoroltak ki 
az új világba. Az amerikai Luther-kép változásáról 1988-ban a német teológus, 
Hartmut Lehmann írt monográfiát Martin Luther in the American Imagination 
(Luther Márton az amerikaiak képzeletében),2 amelyben a szerző gazdagon il-
lusztrálja, hogy az amerikai közvéleményben Luther alakja miként vált a 19. szá-
zad végére nemzeti hőssé, majd a 20. században miért okozott problémát szemé-
lyisége. Könyvének három nagy fejezete így tagolódik: I. The Rising Hero (A 
felemelkedő hős), II. The Worshipped Hero (Az imádott hős), III. The Difficult 
Hero (A problémás hős).

A Luther-kutatás Amerikában igazán jelentős eredményeket csak a 20. század 
közepe táján tudott először felmutatni,3 amikor Vajta Vilmos vezetésével 1956- 
ban elindultak az általában ötévente megrendezésre kerülő nemzetközi Luther-
konferenciák.4

 1 A jelen tanulmánnyal a szerző is köszönti dr. Reuss András professzort 70. születésnapja alkalmá-
ból. Több mint egy évtizeden keresztül társelnökök voltak a Magyarországi Luther Szövetség élén. 
Az alábbi írás eredeti, rövidebb, bibliográfiai utalások nélküli változata „Utószó. Eric W. Gritsch és 
az amerikai Luther-kutatás” címen megjelent: Eric W. Gritsch, Isten udvari bolondja. Luther Márton 
korunk perspektívájából. Budapest, Luther kiadó, 2006, 303–311. o. A szerző ezúton mond köszö-
netet az amerikai–magyar Fulbright Alapítványnak, amely lehetővé tette számára, hogy 2004 tavaszán 
hét hónapon keresztül kutasson e témában a Princetoni Presbiteriánus Teológiai Akadémián Scott H. 
Hendrix professzor irányítása mellett.
 2 Lehmann, Hartmut: Martin Luther in the American Imagination, Munich: Wilhelm Fink Verlag, 
1988.
 3 Scott Hendrix: American Luther Reserach in the Twentieth Century, Lutheran Quarterly, XV 
(2001), 1–23. o.
 4 Vajta Vilmos: Ökumenikus tapasztalatok (1941–1990), in: Amíg időnk van, Basel/Budapest: Eu-
rópai Protestáns Szabadegyetem, 1998, 192. o.
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AZ AMERIKAI LUTHER-KUTATÁS KEZDETEI

A huszadik század közepére már külön iskolái voltak az amerikai Luther-kutatásnak. 
A lutheri életmű iránt elsősorban az egyháztörténészek és a rendszeres teológusok 
érdeklődnek. Amerikában a Luther-kutatás első jelentős alakja Preserved Smith 
(1880–1941), aki a húszas években írt Lutherről monográfiát, s ő adta közre az 
Asztali beszélgetéseket angolul.5

Bátran mondhatjuk, hogy a 20. században a legnagyobb visszhangot a már em-
lített kvéker történész Ronald Bainton (1894–1984) 1950-ben megjelent könyve 
Here I Stand (Itt állok)6 váltotta ki, amely nem Luther teológiáját elemezte, hanem 
a háború utáni szekuláris amerikai értelmiség számára azt kívánta megmutatni, 
hogy a „vallásos ember” milyen nagy hatást gyakorolhat a történelemre.

Az amerikai Luther-kutatás másik atyja a már 1925-ben Németországból kiván-
dorolt Wilhelm Pauck (1901–1981) egyháztörténész volt, aki többek között Lu-
thernek a Római levélhez írt előadásait fordította le és adta ki angolul.7

A 20. SZÁZADI KUTATÁS NAGY EREDMÉNYE: LUTHER MŰVEINEK 
AMERIKAI KIADÁSA

Pauck legnevesebb tanítványa a század közepének több évtizeden keresztül legje-
lentősebb Luther-kutatója, az 1955-ben induló s azóta 55 kötetet kitevő amerikai 
Luther-kiadás8 (Luther’s Works, American Edition) elindítója, a szlovák származá-
sú, akkor még pályakezdő Jaroslav Pelikan (1923–2006), aki 1959-ben Lu ther 
bibliamagyarázatáról írt könyvet.9 Pelikan az elmúlt évtizedekben a keresztény 
dogmatörténet és hagyomány világhírű képviselőjeként lett ismert. Nyolc évvel 
halála előtt, 1998-ban az evangélikus egyházból az orthodox egyházba tért át.

 5 Smith, Preserved: Luther’s Table Talk: A Critical Study, New York: Columbia University Press, 
1907; Smith, Preserved: The Life and Letters of Martin Luther, Boston/New York: Houghton Mifflin, 
1922.
 6 Bainton, Roland: Here I Stand: A Life of Martin Luther, New York/Nashville: Abingdon, 1950.
 7 Pauck, Wilhelm ed.: Luther: Lectures on Romans, in: Library of Christian Classics, vol. 15, Phi-
ladelphia/London: Macmillan, 1961. Pauck, Wilhelm: Luther’s Faith, Luther and Butzer, Luther and 
Melanchthon, in: Marion Pauck, ed.: From Luther to Tillich: The Reformers and Their Heirs, San 
Francisco: Harper & Row, 1984.
 8 Pelikan, Jaroslav and Helmut Lehmann, szerk., Luther’s Works, American Edition, 55 vols. Phila-
delphia/St. Louis: Concordia Publishing House and Fortress Press, 1955-1986. Pelikan, Jaroslav: 
Interpreters of Luther: Essays in Honor of Wilhelm Pauck, Philadelphia: Fortress Press, 1968.
 9 Pelikan, Jaroslav: Luther the Expositor, St. Louis: Concordia, 1959.
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A PSZICHOANALÍZIS HATÁSA

Az amerikai közvélemény számára természetesen nem Luther teológiája, hanem 
a személye került az érdeklődés homlokterébe Erik Erikson (1902–1994) nagy 
port kavart, magyarul is megjelent könyvével, amely az apjával szembenálló fiatal 
Luthert pszichoanalitikai szempontból vizsgálja.10

KONTINUITÁS A KÖZÉPKORRAL – AZ OBERMANN-ISKOLA

Luther teológiáját az amerikai kutatók többféle szempontból közelítették meg. 
Elsőként az „Oberman-iskolát” kell megemlítnünk. A Németországban és Ameri-
kában egyaránt oktató holland Heiko Oberman Luther életéről szóló nagy műve 
Man Between God and the Devil (Aki az Istennel és az Ördöggel küzdött) csak 
élete végén jelent meg (1982-ben németül, 1989-ben angolul), de a hatvanas évek 
elejétől ő a késő középkor és a reformáció kapcsolatát kutatta.11 Legjelentősebb 
tanítványai Samuel Preus,12 Steven Ozment,13 Kenneth Hagen,14 David Steinmetz15 
és Scott Hendrix.16 Közülük legtöbben a lutheri bibliaértelmezés középkori gyö-
kereit kutatják. A Duke-i Egyetemen tanító metodista vallású David Steinmetznek, 
az összehasonlító exegézistörténet kiváló képviselőjének17 két tanulmánya magya-

10 Erikson, Erik H.: Young Man Luther: A Study in Psychoanalysis and History, New York: W. W. 
Norton, 1958.
11 Obermann, Heiko A.: Luther: Mensch zwischen Gott und Teufel, Berlin: Severin und Siedler, 1982. 
Obermann, Heiko A.: Luther: Man Between God and the Devil, New Haven/London: Yale University 
Press, 1989.
12 Preus, J. Samuel: From Shadow to Promise: Old Testament Interpretation from Augustine to the 
Young Luther Cambridge, MA: Harvard University Press, 1969.
13 Ozment, Steven: Homo Spiritualis: A Comparative Study of the Anthropology of Johannes Tauler, 
Jean Gerson, and Martin Luther (1509–16) in the Context of Their Theological Thought, Leiden: E. 
J. Brill, 1969.
14 Hagen, Kenneth: A Theology of Testament in the Young Luther: The Lectures on Hebrews, Leiden: 
E. J. Brill, 1974. Hagen, Kenneth: Luther’s Approach to Scripture As Seen in His „Commentaries” on 
Galatians 1519–1538, Tübingen: Mohr [Siebeck], 1993.
15 Steinmetz, David C.: Luther and Staupitz: An Essay in the Intellectual Origins of the Protestant 
Reformation, Durham, NC: Duke University Press, 1980. Steinmetz, David C.: Luther in Context, 
Bloomington: Indiana University Press, 1986. Steinmetz, David C.: Misericordia Dei: The Theology 
of Johannes von Staupitz in its Late Medieval Setting, Leiden: E. J. Brill, 1968.
16 Hendrix, Scott H.: Ecclesia in via: Ecclesiological Developments in the Medieval Psalms Exegesis 
and the Dictata super Psalterium (1513–1515) of Martin Luther, Leiden: E. J. Brill, 1974. Hendrix, 
Scott: Luther and the Papacy: Stages in a Reformation Conflict, Philadelphia: Fortress, 1981. Hend-
rix, Scott H.: Tradition and Authority in the Reformation, Variorum Collected Essay Series, Variorum, 
1996. Hendrix, Scott, H.: Recultivating the Vineyard. The Reformation Agendas of Christianization, 
Louisville – London – Westminster: John Knox Press, 2004.
17 Richard A. Muller – John L. Thompson: Biblical Interpretation in the Era of the Reformation, 



191
rul is olvasható a Protestáns Szemlében.18 Kenneth Hagen ugyanakkor az 1993-tól 
kezdve évenként megjelenő Luther Digest című kiadványban angol nyelven tömö-
ríti a legjelentősebb tanulmányok és könyvek tartalmát.19 Nélkülözhetetlen segít-
ség ez a sorozat azok számára, akik a nemzetközi Luther-kutatás eredményeiről 
angol nyelven orientálódnak.

TÖRTÉNETI MEGKÖZELÍTÉSEK

A történeti vizsgálódás jegyében születtek Mark Edwards Jr. könyvei a vitatkozó 
Lutherről,20 továbbá James Kittleson munkái,21 amelyek Lutherre mint újítóra 
figyelnek. Külön meg kell említenünk a pár éve elhunyt harvardi történész, Richard 
Marius nevét, aki agnosztikus lévén Luther korai írásai alapján arra a következte-
tésre jutott, hogy fellépésével Luther Európát még nagyobb bizonytalanságba ta-
szította.22

SZOCIÁLETIKAI MEGKÖZELÍTÉSEK

Luther teológiájának egyik sokat vitatott oldala a társadalmi etika. Reinhold 
Niebuhr, a világi körben leginkább ismert 20. századi teológus elmarasztalta Lu-
thert, mondván, hogy a „kettős birodalom” társadalmi passzivitásra nevel. A kér-
dést először a német származású George W. Forrell korrigálta 1954-ben megjelent 
könyvében,23 majd Forrell tanítványa, Carter Lindberg.24 A kérdésről – szintén 

Essays Presented to David Steinmetz in Honor of His Sixtieth Birthday, Grand Rapids, Michigan – 
Cambridge, UK: William B. Eerdmans Publishing Company, 1996.
18 Steinmetz, David C.: Luther és Támár, in: Protestáns Szemle, 1994/2, 81–89.; Steinmetz, David 
C.: Luther és Kálvin a Jabbók partján, in: Protestáns Szemle, 1997/1, 11–23.
19 Luther Digest 1993–, The Luther Academy (USA). Szerk. Kenneth Hagen. 1993-ig 15 kötet jelent 
meg.
20 Edwards, Mark U. Jr.: Luther and the False Brethren, Stanford: Stanford University Press, 1975. 
Edwards, Mark U. Jr.: Luther’s Last Battles: Politics and Polemics 1531–1546, Ithaca/London: Cornell 
University Press, 1983. Edwards, Mark U.: Printing, Propaganda, and Martin Luther, Berkeley: 
University of California Press, 1994.
21 Kittelson, James M.: Luther the Reformer: The Story of the Man and His Career, Minneapolis: 
Augsburg, 1986.
22 Marius, Richard: Martin Luther: The Christian Between God and Death, Cambridge, MA/London: 
Harvard University Press, 1999.
23 Forell, George W.: Faith Active in Love: An Investigation of the Principles Underlying Luther’s 
Social Ethics, New York: American Press, 1954; Minneapolis: Augsburg, 1959. George Forell: Mar-
tin Luther, Theologian of the Church: Collected Essays in Honor of His Seventy-fifth Birthday, Willi-
am R. Russel (ed.), St. Paul, Luther Seminary, 1994.
24 Lindberg, Carter ed.: Piety, Politics, and Ethics: Reformation Studies in Honor of George Wolfgang 
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Luther védelmében – Pauck tanítványa, a későbbi püspök, William Lazareth25 is 
számos könyvet írt.

A KERESZT TEOLÓGIÁJA

A lutheri teológia sajátosságával, a megigazulás kérdésével és a kereszt teológiájá-
val természetesen többen is foglalkoztak. 1953-ban John Dillenberger értekezett 
a rejtőzködő Istenről26, az elmúlt évtizedben pedig Gerhard O. Forde, a minneso-
tai St. Paul Lutheran Seminary professzora egy rövid, de igen jelentős művet írt 
Luthernek a Heidelbergi disputációjáról, On Being a Theologian of the Cross cí-
men,27 amelyben rámutat, hogy ha a „kereszt teológiájá”-ról beszélünk, arról, hogy 
crux sola est nostra theologia („egyedül a kereszt a mi teológiánk”), akkor a „kereszt” 
szó természetesen mint „rövidítés” (gyorsírás), sűrített szimbólum értendő, amely 
magában foglalja a megfeszített és feltámadt Jézus Krisztus teljes történetét („nar-
ratíváját”), beleértve az ószövetségi előkészületeket, Jézus feltámadását és meg-
dicsőülését is. A kereszt egyszerre jelenti Istennek a bűnre adott válaszát (a bűn 
büntetését), s egyszerre a bűntől való megváltást is. A kereszt teológiája, írja Forde, 
támadó, „offenzív” teológia, mert nemcsak a bűnt támadja, hanem a bűnös ember 
teológiáját is. Azt támadja, amit a vallásban a legjobbnak tartunk: a teológiát. A 
kereszt teológiája ezért polemikus jellegű: azt próbálja leleplezni és kimutatni, 
hogy az ember saját teológiájával miként takargatja, miként rejti kegyes homlokzat 
mögé a hitetlenségét. A kereszt teológiája állandó harcban van a dicsőség teológi-
ájával.

LUTHER ÉS A MISZTIKA

A 20. századi amerikai Luther-kutatás palettáján meg kell említenünk azokat a 
munkákat, amelyek a spiritualitás és Luther kapcsolatáról szólnak. Lutheránusok 
között a svéd származású gettysburgi professzornak, Bengt Hoffmann-nak az 1976-
os könyve, amely Luthernek a misztikához való viszonyáról szólt, még nem talált 

Forell, Kirksville, MO: SCJ Publishers, 1984. Lindberg, Carter: Beyond Charity: Reformation Initiatives 
for the Poor (Minneapolis: Augsburg, 1993), 95–145, 161–169.
25 Lazareth, William H.: Christians in Society. Luther, the Bible and Social Ethics, Philadelphia: 
Augsburg Fortress Press, 2001.
26 Dillenberger, John: God Hidden and Revealed: The Interpretation of Luther’s deus absconditus 
and Its Significance for His Religious Thought, Philadelphia: Muhlenberg, 1953.
27 Forde, Gerhard O.: On Being a Theologian of the Cross: Reflections on Luther’s Heidelberg 
Disputation, 1518, Grand Rapids: Eerdmans, 1997. Magyarul: Forde, Gerhard O.: Ki a kereszt teo-
lógusa? Gondolatok Luther Heidelbergi disputációjáról. Magyar Luther Könyvek 10., Magyarországi 
Luther Szövetség, 2005. Ford. Fabiny Tibor és Tóth Sára.
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kellő visszhangra.28 Azonban hamarosan az egyik legjelentősebb amerikai katolikus 
Luther-kutató, a Rómában élő jezsuita Jared Wicks könyvei is ezt a szempontot 
húzták alá.29

A „KATOLIKUS LUTHER”

Nagy port kavartak az elmúlt évtizedben David Yeago dél-karolinai egyháztörté-
nésznek a „katolikus Luther”-ről szóló nézetei,30 valamint a „reformáció katolicitását” 
hangsúlyozó, a lutheránus egyházon belül egyre terebélyesedő mozgalom, melynek 
két rendszeres teológus a vezetője, Carl Braaten és Robert Jenson. A lutheránus 
egyházon belül ők képviselik az „evangéliumi katolikus” irányzatot, amely a világ-
szervezetek hivatalos, gyakran politikai indíttatásával szemben az alulról szervező-
dő, teológiai ökumenét hirdeti. Legújabb kiadványuk a 2003-ban megjelent In One 
Body through the Cross. The Princeton Proposal for Christian Unity. (Egy testben 
a kereszt által. Princetoni javaslat a keresztény egység céljából), amelyet e fenti 
evangélikus szerzőkön kívül neves katolikus, orthodox, református, metodista 
teológusok írtak alá.31

28 Hoffmann, Bengt: Luther and the Mystics, Minneapolis: Augsburg, 1976.
Hoffmann, Bengt: Lutheran Spirituality, in: R. Maas and G. O’Donnell eds.: Spiritual Traditions for 
the Contemporary Church, Nashville: Abingdon, 1990.
29 Wicks, Jared: Luther and His Spiritual Legacy, Wilmington, DE: Michael Glazier, 1983.
Wicks, Jared: Applied Theology at the Deathbed: Luther and the Late Medieval Tradition of the Ars 
Moriendi, in: Gregorianum 79 (1998), 345–368. Wicks, Jared: Living and Praying as Simul Iustus et 
Peccator: A Chapter in Luther’s Spiritual Teaching, in: Gregorianum 70 (1989), 521–548. Wicks, 
Jared: Luther (Martin), in: Dictionnaire de Spiritualité, vol. 9., Paris: Beauchesne, 1976, 1206–1243. 
Wicks, Jared: Luther’s Reform: Studies on Conversion and the Church, Mainz: Verlag Philipp von 
Zabern, 1992.
30 Yeago, David: The Catholic Luther, in: The Catholicity of the Reformation, ed. Carl. E. Braaten 
– Robert W. Jenson, Grand Rapids, Michigan – Cambridge, UK: William B. Eerdmans, 1996, 13–34. 
A katolikus Luther-kutatás történetét jól összefoglalja, David C. Steinmetz: The Catholic Luther. A 
Critical Reappraisal, in: Theology Today, 61 (2004), 187–201.
31 Carl E. Braaten – Robert W. Jenson (ed.): In One Body through the Cross. The Princeton Proposal 
for Christian Unity, Grand Rapids: William B. Eerdmans. Magyarul: Carl E. Braaten – Robert W. 
Jenson (szerk.): Egy testben a kereszt által. Princetoni javaslat a keresztények egységére. Hermeneu-
tikai Füzetek 28., Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont, 2005. Ld. továbbá Fabiny Tibor (szerk.) 
Egy házban élnek-e a keresztények? Magyar reflexiók a Princetoni javaslatra. Hermeneutikai Füzetek 
30. Budapest: Hermeneutikai Kutatóközpont, 2007.
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A FINN LUTHER-KUTATÁS LELKES AMERIKAI FOGADTATÁSA

Braaten és Jenson ismertette az angolszász világ számára a finn Luther-kutatás 
(Tuomo Mannermaa és tanítványai) „áttörését”, akik az egyoldalú forenzikus 
megigazulástant képviselő, alapvetően kantiánus Luther-képpel szemben rámutat-
tak arra, hogy Luther írásaiban fellelhető „a bennünk élő Krisztus”, vagyis a theosis 
gondolata, az ember isteniesülésének lehetősége. Mindez lehetővé teszi, hogy a 
megszentelődés kérdése újra visszakerüljön a lutheránus teológiába. Ezáltal a lu-
theránus–orthodox párbeszéd számára is új perspektívák nyílhatnak.32

ERIC W. GRITSCH ÉS MAGYARORSZÁGI HATÁSA

Az amerikai szerzők közül Magyarországon kétségtelenül Eric W. Gritsch neve 
ismert, hiszen két jelentős könyve is megjelent magyarul.33 Mielőtt Gritsch mun-
kásságát értékelnénk, egy Robert W. Jensonnal közösen írt, magyarul még nem 
olvasható könyvére hívjuk fel a figyelmet, amely az Egyesült Államokban több 
évtizede az egyik legnépszerűbb tankönyv. A hetvenes években Jenson a Gettysburgi 
Evangélikus Teológiai Akadémián Eric W. Gritsch munkatársa volt. 1976-ban a 
rendszeres teológus és az egyháztörténész közös vállalkozásba kezdett: Lutheranism. 
The Theological Movement and Its Confessional Writings (Lutheranizmus: egy 
teológiai mozgalom és hitvallási iratai) címen adtak közre egy könyvet hitvallási 
irataink gyűjteményének, a Konkordia könyvnek a teológiai tartalmáról.34 Az elő-
szó amelyben az első mondat így hangzik: „Luther ökumenista volt és nem szek-
tariánus”, s utána hozzáteszik, hogy a reformáció pedig az egyetemes egyházon 
belüli teológiai mozgalomnak indult. A hitvallási iratokat úgy kell felfogni, hogy 
azok az egyetemes egyház irányába tett dogmajavaslatok. (Ez a nézet visszhangzik 
majd később Vajta Vilmos teológiájában, aki azt képviselte, hogy a lutheri teoló-
giát korrektívumként és nem normatívumként kell felfogni; sajnálatos tény, hogy 

32 C. Braaten – R. Jenson: Union With Christ. The New Finnish Interpretation of Luther, Grand 
Rapids: W. B. Eerdmans, 1998. Tuomo Mannerma: Christ Present in Faith. Luther’s View of Justification. 
Ford. és szerk. Kirsi Stjerna, Mineapolis: Fortress Press, 2005.
33 Eric W. Gritsch: Fortress Introduction to Lutheranism, Minneapolis: Fortress Press, 1994. Magya-
rul: Eric W. Gritsch: Lutheranizmus. Bevezetés az evangélikusság történetébe és tanításába. Budapest: 
Magyarországi Luther Szövetség, 2000. Ford. Böröcz Enikő. Eric W. Gritsch: Martin – God’s Court 
Jester. Luther in Retrospect, Philadelphia: Fortress Press, 1990. (1 kiadás: 1983). Magyarul: Eric W. 
Gritsch: Isten udvari bolondja. Luther Márton korunk perspektívájából. Budapest: Luther Kiadó, 
2006. Ford. Böröcz Enikő.
34 Eric W. Gritsch – Robert W. Jenson: Lutheranism. The Theological Movement and Its Confessional 
Writings. Philadelphia: Fortress Press, 1976.
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az egyháztörténelem folyamán a korrektívum normatívummá merevedett.35) 
A lutheranizmuskönyv fejezeteit felváltva írta a dogmatikus és az egyháztörténész, 
s a legfontosabb kérdéseket (szentségek, krisztológia, egyházi szolgálat, egyház, 
keresztény élet, predestináció) pedig úgy dolgozzák fel, hogy először Gritsch, majd 
pedig Jenson fejtette ki nézetét.

A könyv hét évvel korábban született, mint az Isten udvari bolondja, tehát annak 
ökumenikus beállítottságát Gritsch már 1976-ban is képviselte.

Eric W. Gritsch Ausztriában született 1931-ben. Mint a szerzőnek e könyv elé 
írt soraiból is kiderül, édesapja a soproni evangélikus teológián tanult, aki hama-
rosan Ausztriában lett lelkész. Kis gyermekként Eric W. Gritsch átélte Ausztria 
német és orosz megszállását. Bécsben szerez először teológiai diplomát, majd Zü-
richben és Baselben tanul. Huszonhárom éves korában Fulbright-ösztöndíjjal a 
Yale-i Egyetem Teológiai Fakultására kerül, itt Roland Bainton vezetése alatt szerez 
doktori fokozatot 1960-ban. Két évvel később szentelik lelkésszé az Amerikai 
Evangélikus-Lutheránus Egyházban (Evangelical Lutheran Church in America). 
1961 és 1994 között harminchárom éven át a Gettysburgi Evangélikus Teológiai 
Akadémia egyháztörténész-professzora, nyugdíjazása után emeritus professzor. 
Jelenleg Baltimore-ban él.

A Gettysburgi Evangélikus Teológiai Akadémián nemcsak oktatott, hanem a 
Luther-kutató Intézet első igazgatója is volt. Gritsch kezdeményezésére 1970-től 
minden évben a reformáció ünnepén tudományos konferenciát szerveztek egy-egy 
témáról. Ezek közül néhányat itt felsorolunk: Luther és az erőszak (1970), Luther 
Amerikában (1971), Luther és az Ószövetség (1972), Luther és a liturgiai meg-
újulás (1975), Luther és az emberi szabadság (1976), Luther és a Szentírás tekin-
télye (1977) stb. A konferencia meghívottjai neves amerikai szakemberek voltak, 
minden alkalom igehirdetéssel végződött. A konferencia anyaga először füzetként 
jelent meg, amely rendszeresen tartalmazta az előadásokon túl a hozzászólásokat 
is. E füzetek anyaga négy vaskos kötetben látott napvilágot, a sorozat ezt a címet 
viseli: Encounters with Luther (Találkozások Lutherrel).36

Isten udvari bolondja (Martin – God’s Court Jester), amely először Luther 

35 Vajta Vilmos: A ’lutheri’ teológia – mindig korrektívum. A reformáció mint az egyház egysége 
melletti hitvallás. Ford. Gombocz Eszter, in: Credo, 1996/1–2, 8–12.
36 Eric W. Gritsch (ed.): Encounters with Luther Vol. I. Lectures, Discussions and Sermons at the 
Martin Luther Colloquia 1970–1974. Gettysburg, Pennsylvania, Institute for Luther Studies. Lutheran 
Theological Seminary, 1980; Eric W. Gritsch (ed.): Encounters with Luther Vol. II. Lectures, Discussions 
and Sermons at the Martin Luther Colloquia 1975–1979. Gettysburg, Pennsylvania, Institute for 
Luther Studies. Lutheran Theological Seminary, 1982; Eric W. Gritsch (ed.): Encounters with Luther 
Vol. III. Lectures, Discussions and Sermons at the Martin Luther Colloquia 1980–1984. Gettysburg, 
Pennsylvania, Institute for Luther Studies. Lutheran Theological Seminary, 1986; Eric W. Gritsch 
(ed.): Encounters with Luther Vol. IV. Lectures, Discussions and Sermons at the Martin Luther Colloquia 
1970–1974. Gettysburg, Pennsylvania, Institute for Luther Studies. Lutheran Theological Seminary, 
1990.
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Márton születésének 500. évfordulójára jelent meg, e több évtizedes előadói, 
kutatói és tudományszervezői munka szintézise. Gritsch könyve alapvető egyház-
történeti szakmunka, amely ugyanakkor jól illusztrálja azt is, hogy – noha mindig 
is kísértette az egyháztörténetet, hogy a csábító könnyebb ellenállás felé menjen, 
és a világi történettudomány szolgálóleánya legyen – igazán jó egyháztörténetet 
csak kiforrott teológiai nézőpontból lehet írni.

Az Isten udvari bolondja több olvasói réteget szólít meg: a laikus érdeklődőt és 
a tudományos szakembert egyszerre. Az igazi egyháztörténet, mint az előbb mond-
tuk, teológiai alapokon nyugszik, a jó teológiai munka viszont mindig az elsődleges 
szövegeken. Eric W. Gritsch a lutheri életművet belülről ismeri, úgy ír Lutherről, 
hogy közben Luthert beszélteti. Könyve ezért a magyar olvasók számára is egyút-
tal kalauz a hatalmas méretű Luther-életműben: a weimari kritikai kiadás 65, az 
amerikai kiadás 55 számozott kötetet tesz ki. E szövegközpontúságával a szerző 
tehát további kutatásra serkent. Hatalmas jegyzetanyaga és bibliográfiája egyértel-
műen kincsesbánya világi kutatóknak és teológusoknak.

A könyv számos értékei között a kiegyensúlyozott beállítást kell először meg-
említenünk. Érdemes először a könyv architektúráját szemügyre vennünk: három 
nagy részből áll, mindegyik rész négy fejezetből, mindegyik fejezet három alfeje-
zetből. Három szóval jellemezhetjük: korrekt, kritikus, szolidáris. Az első rész – a 
„Történelmi oldalnézet” – kronológiai szempont alapján tekinti végig Luther éle-
tét. Korrekt módon feltárja, jól megragadja, gazdagon dokumentálja s ugyanakkor 
olvasmányosan mutatja be a drámai életmű jelentős állomásait. A második rész 
kritikusan viszonyul a „Nyugtalanító hagyaték”-hoz. Ugyanis a lutheri életműnek 
valóban vannak számunkra igen neuralgikus pontjai. Írásértelmezése forradalmi, 
de ma a történeti kutatás jegyében sok szempontból másképpen nyúlunk a szöve-
gekhez. Hermeneutikájában Luther sokszor még magához sem következetes: pél-
dául elvileg elutasítja az allegorizálást, a gyakorlatban azonban nem tud megválni 
tőle. A kettős birodalom lutheri tanításában is vannak olyan gondolatok, amelyek 
az elmúlt évszázadok alatt sok félreértésre adtak alapot: a lutheránusok apoliti-
kusságát, „kvietizmusát” magyarázták erre hivatkozva. Az életmű legneuralgikusabb 
pontja vitathatatlanul a Luthernek a zsidókhoz való viszonya. Roland Bainton írta 
híres könyvében: nagy kár, hogy Luther nem néhány évvel korábban halt meg, 
hiszen akkor nem maradt volna ránk Luthernek a zsidóság ellen írt förmedvénye, 
amelyet minden ép lelkű lutheránus jogosan szégyell. Ugyanakkor Luther a korá-
nak embere is volt, s a kereszténységben mindig is erős volt az antijudaizmus. 
Gritsch azonban elutasítja azokat a nézeteket, amelyek Luthert Hitler előfutáraként 
emlegetik, s rámutat, hogy Luthernél nem biológiai antiszemitizmusról, hanem 
teológiai antijudaizmusról kell beszélnünk. Végezetül Gritsch bátran szembenéz 
azzal a magyar nyelven is jól ismert Eric Erikson-féle elmélettel, amely Luthert 
egyoldalúan a pszichoanalízis segítségével mutatja, s a reformátor és az egyház 
konfliktusát Luthernek az apja elleni lázadására vezeti vissza.
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A tézis–antitézist követő, az „Ökumenikus örökség”-et viselő harmadik rész 

kétségtelenül Gritsch nagyszerű és gyönyörű szintézise. „Krisztusközpontú teo-
lógia” a hit általi megigazulásról, a „Keresztalakú egyház” pedig a krisztuskövető 
nép elengedhetetlen szenvedéséről, a keresztény élet kibontakozásáról és – hogy 
a kezdetekhez ismét visszakanyarodjunk – Luther életéről szól.

Eric W. Gritsch több tanulmányában is foglalkozott Luther humorával, aki A ke-
resztyén nemzet nemességéhez című könyvében önmagát „udvari bolondnak”, Isten 
bohócának nevezte. Pál apostol a Korinthusiakhoz írt első levelének elején beszél 
az igehirdetés, a kereszt bolondságáról. A világ és Isten értékrendje diametrális 
ellentétben van egymással. Ami az embernek bölcsesség, az Istennek bolondság, 
ami Istennek bölcsesség, az az embernek bolondság. „Azokat választotta ki az Isten, 
akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat válasz-
totta ki, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket.” Luther 
teocentrikus világképében Isten a Nagy Játékos, a Nagy Rendező, a Nagy Dramaturg: 
a bölcseket elveszíti, a bolondokat felma gasztalja, az erőtleneket kiválasztja, az erő-
seket megszégyeníti. Kegyelmét és böl csességét a kereszt gyalázatába és bolondsá-
gába rejti: önmaga ellentétének látszatába. A történelem: larva dei: Isten álarca, 
ahol minden olyan, mint egy maszka bál: a nagyokosok és a nagy bölcsek között a 
csörgősipkás udvari bolond rikkantja a királynak egyedül az igazat. Ám őt megvetik, 
és senki sem figyel rá.37

Minden emberi hibájával és bűnével együtt Luther mégiscsak ilyen bolond volt 
Isten udvarában. A történelem egy pontján tudta használni őt az Isten.

Gritsch könyve igen jó visszhangot váltott ki két évtizeddel ezelőtt, amikor 
először megjelent Amerikában. A kritikusok méltattak a szerző friss és eredeti 
hangját, tág ölelésű és mégis markáns koncepcióját, tudományos felkészültségét, 
olvasmányos stílusát, a táblázatok s kronológia használhatóságát, és nem utolsó 
sorban a szerző témához illő finom humorát. Gritsch „korunk perspektívájából” 
nézett vissza fél évezred távlatába, innen tette fel szerencsésen megfogalmazott 
kérdéseit.

Gritsch könyve ma Magyarországon egyértelműen a legkorszerűbb tudományos 
Luther-monográfia. Az életmű egészét átfogó amerikai perspektívája a magyar 
olvasóközönség számára is ideális tájékozódási lehetőséget teremt.

37 Vö. Fabiny Tibor: A rejtőzködő és kinyilatkoztató Isten, in: Fabiny Tibor (szerk.): Hitünk titkai.
Teológia Luther nyomán – mindenkinek, Budapest: Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület, 2005, 
7–28.





Soprontól Sopronig: evangélikus hittudományi kar 
az egyetemen

OROSZ GÁBOR VIKTOR

„A megújhodásnak belülről (hozzá tehetnők: felülről!) kell útját 
vennie, hogy a régi hit a jelen talaján növekedjék és virágozzék 
olyan ker. jellemek és egyéniségek odaadó munkája által, akik 
abban a szabadságban találják, bírják és használják helyesen a 
szabadság legnagyobb tökélyét, amelyre a Krisztus által mint Isten 
gyermekei elhivattak.”

(Stráner Vilmos)

Hosszú út vezetett odáig, míg 1923-ban a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegye-
tem Evangélikus Teológiai Karán megindulhatott az egyetemi szintű lelkészképzés, 
ami sajnálatos módon mindössze huszonhét évig tarthatott. Munkám rövid visz-
szapillantást enged a fakultás létrejötte előtti majd négy évszázadra, ezt követően 
pedig betekintést nyújt az alapítás után eltelt húsz év történéseibe.

1557–1923

Már a reformáció első évtizedeiben indultak olyan iskolák, amelyekben a német-
országi továbbtanulást feltételezve a magyarországi gyülekezetek leendő lelkipász-
torainak képzésével foglalkoztak. Így jöttek létre tanintézetek a lutheri reformáció 
szellemében Sopronban, majd Eperjesen és Pozsonyban. Továbbá tudunk arról, 
hogy hosszabb-rövidebb ideig működtek teológusképzéssel foglalkozó iskolák Kés-
márkon 1801-től, Lőcsén 1796-tól és Selmecbányán a 19. század elején.

Az első két evangélikus lelkészképzéssel foglalkozó felsőoktatási intézmény a 
szepességi Nagyőrön és a dunántúli Óváron működött. A nagyőri hittani főiskola 
a Wittenbergben is tanult Gradeci Horváth Gergely főúr kezdeményezésére 1588-
ban létesült, sajnos a tanárok nevén kívül alig tudunk többet róla (vö. Szelényi 
1917:153–154). Óváron Huszár Gál létesített lelkészképző iskolát feltételezhe-
tően az 1557-es esztendőben, hiszen egy évvel később ezt írja Miksa királynak: 
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„… ebben a kietlen városkában iskolát létesítettem és tanítványok igen nagy számát 
gyűjtöttem össze […] a szomszéd falvakban is az Isten igéjének hűséges szolgáit 
jelöltem ki.” (Botta 1991:59–60) A reformátori egyházak lelkészutánpótlását biz-
tosító állami teológiai fakultás felállításának gondolata először a 19. században 
merült fel, létrejöttére azonban több mint száz évet kellett várni.

A mai Evangélikus Hittudományi Egyetem pecsétjén látható 1557-es dátum a 
soproni schola latina alapítására utal, amelynek négy osztálya, osztályonként két 
évfolyama volt. Az alsóbb osztályokban az elemi tárgyakat, míg a felsőbb évesek-
nek filozófiát, latin és görög nyelvet, sőt a leendő teológusok számára héber nyel-
vet is oktattak. Payr Sándor (1907:5) megemlíti továbbá, hogy a külföldről meg-
hívott tanárok Melanchthon, Trotzendorf és Sturm tantervét követték; a nevelési 
cél pedig Sturm jelszavával élve: „sapiens et eloquens pietas” volt. Ezen iskolából 
kikerült diákok tanulmányaikat külföldi egyetemeken folytatták. Wittenberg egye-
temén már a 16. században ezernél is több magyarországi fiatal fordult meg, s ezt 
több történetíró is Klebelsberg Kúnó gróf kultuszminiszter Collegium Hungaricu-
mait évszázadokkal megelőző tényként említi. A lelkészképzés egészen 1892-ig a 
soproni líceum részeként működött.

1808-ban a magyarországi evangélikusok és reformátusok előbb közös, majd 
pár év múltán külön fakultások felállítását követelik Pozsonyban, illetve Debre-
cenben. A terv azonban csak terv maradt, hiszen a hazai protestáns teológuskép-
zés helyzete nem hogy javult volna, hanem rosszabbodott. Már korábban, 1798-
ban ismét megerősítették azt a rendelkezést, amely szerint protestáns teológus a 
helytartótanács által kiadott királyi engedély nélkül nem mehetett külföldre. Sőt 
1818-ban a kormány betiltotta a magyarországi protestáns teológusok számára a 
külföldi, főleg a német egyetemeken történő tanulmányok folytatását – „kárpót-
lásképpen” I. Ferenc protestáns teológiai tanintézetet állított fel Bécsben (vö. 
Szelényi 1917:36). Így aztán az 1819-től 1846-ig terjedő években a protestáns 
lelkészjelöltek jelentős része arra kényszerült, hogy a bécsi állami protestáns tan-
intézetben folytassa tanulmányait. Ezzel az intézkedéssel – a Habsburg érdekek-
nek megfelelően – elejét kívánták venni a külföldi egyetemekről beáramló „… sza-
badabb szellemi irányok hazánkban való elterjedésének.” (Kiss 1943:4)

A magyarországi protestáns teológusképzés ma már kuriózumnak tűnő színfolt-
ja volt a Székács József és Török Pál kezdeményezésére 1855-ben megalakult 
Protestáns Theológiai Főiskola Pesten, amely fenntartásába 1857-től kapcsolódott 
be az Evangélikus Egyetemes Egyház. Az intézményt 1855. október 10-én a Kálvin 
téri templomban nyitja meg Báthory Gábor református helyettes szuperintendens. 
Ebben az évben az intézet felmenő rendszerben kezdte el munkáját (minden kö-
vetkező évben eggyel több évfolyam indult, míg számuk elérte a négyet). A közös 
fennállás ideje alatt összesen hatvan evangélikus hallgató végzett az intézetben, 
közöttük Győry Vilmos és Zsilinszky Mihály is. Első és huszonkét éven át rendes 
professzora volt Ballagi Mór. Az intézmény tanulmányi rendjére jellemző volt, 
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hogy az egyháztörténethez osztották be az ó- és újszövetségi kortörténetet és a 
rendszeres teológiához a felekezetek szerint választható előadásokat (Csekey 
1955:30). Az intézet evangélikus segédtanárai között találjuk Bauhofer István 
lelkészt, aki filozófiát és pedagógiát oktatott. Láng Mihály evangélikus esperes 
német nyelvet tanított és Podharadszky József evangélikus lelkész szlovák nyelven 
oktatta a homiletikai gyakorlatot. Székács József 1860-ban történő püspökké vá-
lasztásáig pedagógiát, homiletikát, görög nyelvet és újszövetségi exegézist adott 
elő. A közös főiskola evangélikus tanszékének működését 1865-ben anyagi gondok 
miatt függesztették fel.

A kor egy másik érdekes epizódja az 1869-ben Acsán tartott teológiai értekezlet, 
amely elfogadta a pozsonyi teológiai tanárok előterjesztését, melynek fő gondola-
ta egy önálló és tökéletesen felszerelt teológiai akadémia létrehozása volt, hiszen 
„… egyházunk méltósága kívánja, hogy leendő lelkészeink képzéséről maga gon-
doskodjék.” (Szelényi 1917:158) Az értekezleten az akadémia létrehozásáig a 
meglévő intézetek számára hároméves tantervet állapítottak meg, melynek tan-
tárgyai közül álljon itt néhány érdekességképpen: bibliai archeológia, észjogtan, 
bölcsészettörténet, bibliai szláv nyelv, nevelés- és oktatástan, hermeneutika, me-
tafizika. A három év eltelte után az értekezlet határozata szerint a hallgatóknak 
még egy évet külföldi egyetemen kellett tanulniuk és a tanulmányok befejeztével 
„… tartassék meg a lelkész képességi (pro ministerio) szigorlat.” (Szelényi 
1917:159) 1882-ben azonban az egyetemes egyház tanintézeteként hat tanszékkel 
létrejön az új pozsonyi akadémia (Bucsay 1985:226), mely belső tartalmát tekint-
ve szinte teljes egészében megfelelt az 1869-ben elhatározottaknak.

Egy évvel az acsai teológiai értekezlet után báró Eötvös József kultuszminiszter 
a Magyar Királyi Tudományegyetem újjászervezésének alkalmával fogalmazta meg, 
hogy a kötelező felekezeti paritásnak megfelelően – melynek jogi alapját az 1848-
as XX. törvénycikk szolgáltatta – az állam kíván protestáns teológiai fakultást 
szervezni. Ezzel a hallgatóknak lehetőségük nyílt volna bekapcsolódni a pesti egye-
tem vérkeringésébe és a tudományos fokozatok megszerzésére. De a terv megva-
lósítására már jórészt anyagi okokból nem került sor.

A fakultás létrehozására nézve a következő évtizedek kedvezőtlenek: az első 
világháború, a trianoni trauma és a pénztelenség évekkel veti vissza a fakultás 
szervezésének ügyét. Bár a reformáció 400. évfordulója és az időközben Debre-
cenben felállított teológiai fakultás léte reménnyel kecsegtetnek. 1917-ben a kor-
mány megbízásából dr. Tóth Lajos miniszteri tanácsos kezd tárgyalásokba az egye-
temes egyházzal, és ettől fogva a fakultás ügye folyamatosan napirenden van. Ekkor 
Ma gyarországon az eperjesi és pozsonyi lelkészképző intézetek „gyászos elveszté-
se” miatt csupán egyetlen működik: a soproni.
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EVANGÉLIKUS TEOLÓGIA AZ EGYETEMEN

Apponyi Albert és Vas József kultuszminiszterek szorgalmazására egyházi részről 
Raffay Sándor bányakerületi, Kapi Béla dunántúli püspök és Prőhle Károly sopro-
ni akadémiai tanár munkája nyomán a fakultás ügye lassan révbe ér. A pozsonyi 
Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem, amely 1914. október 3-án Mátyás 
király egyetemének az Academia Istropolitanának 450 éves jubileuma alkalmával 
nyitotta meg kapuit, csupán jogi, orvosi és bölcsészeti karokkal rendelkezett 
(Schwarz 1997:44). A felvidéki akadémiák elvesztésével az egyetem Pécsre köl-
tözik és 1921-ben kifejezi készségét a soproni teológiai kar befogadására. Vas József 
a fakultás felállítására vonatkozó törvényjavaslatot – Klebelsberg Kunó belügymi-
niszter támogatásával – a minisztertanács elé terjeszti, amelynek nyomán elvi dön-
tés születik a fakultás létrehozásáról. A hittudományi kar elhelyezésére Sopron 
városa bizonyul a legalkalmasabbnak, hiszen itt található az országban maradt 
egyetlen teológiai főiskola.

Horthy Miklós 1923. február 8-án kelt kormányzói elhatározása lehetővé tette, 
hogy az Erzsébet Tudományegyetembe történő bekapcsolódással teljes jogú evan-
gélikus hittudományi kar jöhessen létre Sopronban. Ugyanezen hó 18-án a kor-
mányzó jóváhagyta a Bethlen-kormány és az evangélikus egyház között 1922. 
december 18-án létrejött szerződést, amely mint alapítólevél szabályozta a Hittu-
dományi Karnak úgy a központi egyetemhez, mint az államhoz és az egyházhoz 
való jogviszonyát (vö. Kiss 1943:6). Az alapítólevél sorai szerint: 

„A magyar királyi kormány, a magyar királyi Erzsébet-tudományegyetem és a 
magyarországi ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyetemes egyház kö-
zött folytatott tárgyalások eredményeként, a magyar református egyházzal való 
egyenlő elbánás és a vallásfelekezetek egyenjogúságának elvét szem előtt tartva 
elhatározta, hogy a kérdést a magyar királyi Erzsébet-tudományegyetembe szer-
vesen beillesztett ágostai hitvallású evangélikus hittudományi kar felállításával 
oldja meg.”

Az alapítólevelet szerkesztő bizottság tagjai a következők voltak: Kapi Béla dunán-
túli, Raffay Sándor bányakerületi püspök, Zsigmondy Jenő kerületi felügyelő, 
Szelényi Aladár egyetemes főjegyző, Mágócsy-Dietz Sándor egyetemes tanügyi 
bizottsági elnök.

Nyolc tanszék felállításáról szóló döntést foglal magában az alapítólevél, ezek a 
következők voltak: Ószövetségi írásmagyarázat és teológia tanszék, Újszövetségi 
írásmagyarázat és teológia tanszék, Rendszeres teológiai tanszék, Egyetemes egy-
háztörténeti tanszék, Gyakorlati teológiai tanszék, Egyházjogi és magyar protestáns 
egyháztörténeti tanszék, Vallástörténeti, vallásbölcsészeti és keresztyén nevelés-
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tudományi tanszék és nyolcadikként az Újszövetségi írásmagyarázat és rendszeres 
teológia segédtudományainak tanszéke, de szükség esetén további tanszékek léte-
sítésére is lehetőség van.

A tanulmányi idő nyolc félév volt. A hallgatók – a teológiai tárgyakon kívül – 
kötelesek voltak elsajátítani az anyanyelvük szerinti istentiszteleti nyelvet, továb-
bá közegészségtant, magyar közjogot, magyar történelmet és a lehetőségekhez 
mérten különböző kollégiumokat hallgatni, úgy mint művelődéstörténet, filozófia, 
pedagógia, magán- és közigazgatási jog. Ugyancsak az alapítólevél tette lehetővé a 
társkarokra történő áthallgatást, bár ez – tekintettel a kar különállására – igen je-
lentős akadályokba ütközött. Két megoldás kínálkozott: az egyik, hogy a kar hall-
gatói utaznak rendszeres időközönként Pécsre, vagy pedig a társkarok professzorai 
utaznak fel Sopronba. Végül az 1930/31-es tanévtől fogva a jogi, orvosi és a bölcsész 
karok tanárai utaztak Sopronba, és több órás előadásokat tartottak nem csupán a 
teológushallgatók, hanem a „város művelt közönsége” számára is. Az alapítólevél 
azt is kimondta – tekintettel az ideiglenes területi különválásra –, hogy a kar ta-
nárai közül rektor és prorektor nem választható az egyetem élére.

A kar 1926-ban kelt szabályzatában intézkedett „a doktori szigorlatokról és a 
megfelelő tudományos fokozat adományozásáról”. Így a rite causa megszerzéséhez 
előírta a teológiai tanulmányok befejezése után akár gyakorlati, akár elméleti mun-
kakörben eltöltött legalább négy évi tevékenységet, a teológiai tudományok köré-
ből szabadon választott tárgyról szóló tudományos értekezést és a szigorú szóbeli 
vizsga sikeres megállását (vö. Szabályzat 1926:3.§.). A honoris causa doktori címet 
a teológia tudomány terén, „vagy rendkívüli esetekben a kar tiszteletének akár a 
protestáns egyházi közélet terén, akár más téren szerzett kiváló érdemek elisme-
réséül adományozza.” (Szabályzat 1926:23.§.).

A hittudományi kar tanárai felavatott lelkészek lehettek, így az alapítólevél 
szerint a rendes, rendkívüli és magántanárok egyházi és hitvallási hűség tekinteté-
ben egyházi elbírálás alá tartoztak. Ezért tanárnak nem nevezhették ki azt, aki 
ellen a püspöki kar egyházi és hitvallási hűség tekintetében kifogást emelt.

A fakultás megalakulásakor, szabályszerűen meghirdetett pályáztatás után, a 
jelölteket a kultuszminiszter előterjesztésére Horthy Miklós kormányzó nevezte 
ki tanárokká 1923. augusztus 27-én. Nyilvános és rendes tanárrá nevezte ki Payr 
Sándor volt soproni, D. Kovács Sándor volt pozsonyi, Stráner Vilmos, dr. Prőhle 
Károly soproni, dr. Deák János volt eperjesi akadémiai tanárokat, nyilvános rend-
kívüli tanárrá Kiss Jenő volt soproni teológiai akadémiai tanárt. A hivatalos eskü 
letételére 1923. szeptember 15-én került sor, amelyet követően Stráner Vilmost 
megválasztották a kar dékánjává. A Hittudományi Kar első dékánjának munkás-
ságára hivatali utódja id. D. dr. Prőhle Károly így tekint vissza 1926-ban: „Neki, 
mint első dékánnak jutott az a történelmi jelentőségű feladat, hogy az 1923 szept-
emberében megalakult fakultásunkat az alapvető berendezkedésnek rendkívüli 
nehézségein át a rendes, egészséges életfejlődés útjára vezesse.” (Prőhle 1926:3) 
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Kétségtelen tény, hogy a fakultás első hat éve a megfelelő épületért való küzdelem 
jegyében telt el.

1923. november 11-én ünnepélyes keretek között folyt a fakultás megnyitása. 
A nyitó istentiszteleten az oltári szolgálatot Kapi Béla, az igehirdetés szolgálatát 
Raffay Sándor püspök végezte, a záró imádságot Geduly Henrik püspök mondta. 
A megnyitó ünnepnek a helybeli kaszinóépület adott otthont, ahol dr. Nagy József 
az Erzsébet Tudományegyetem rektora beszélt a tudomány és a hit kapcsolatáról, 
Stráner Vilmos dékán a fakultás megalakulásának történetét ismertette. Ezt követ-
te a fakultás átadása, majd dr. Prőhle Károly felolvasta a teológiának az egyházhoz 
és tudományhoz való viszonyáról szóló dolgozatát. A fakultást üdvözlő hivatalos 
kiküldöttek, számuk csaknem száz fő volt, mindannyian hangsúlyozták, hogy „… 
Isten kegyelméből sikerült a hazai tudományosságnak mind egyházi, mind hazafi-
as vonatkozásban egy erős bástyát emelni őrállóul itt a távoli nyugati végeken.”

A hallgatóság a régi soproni és a Budapesten egyesített pozsonyi és eperjesi 
akadémiák hallgatóiból, továbbá az újonnan felvett hallgatókból tevődött össze; 
számuk 69 volt. Ettől fogva az evangélikus egyház jövendő lelkészei egyetemi fokon 
végezhették tanulmányaikat. A tanulmányok helyszíne a dunántúli egyházkerület 
régi teológiai akadémiája volt, melynek termei csakhamar szűkösnek bizonyultak. 
Ezért megindul az előkészítő munka a „fakultás méltó elhelyezéséért”.

MÉLTÓ ELHELYEZÉS

Többek között szó volt régi állami épületek, a katonai kórház, a régi posta, a ka-
szárnya átengedéséről – ezek az épületek azonban vagy alkalmatlanok voltak, vagy 
pedig a katonaság tartott rájuk igényt. Az új épület ügye három dékán nevéhez 
kapcsolódik: Stráner Vilmoséhoz, Prőhle Károlyéhoz és Kiss Jenőéhez. Azonban 
idáig nehéz út vezetett, hiszen az állam állandó anyagi gondokkal küszködött. Az 
új épület anyagi hátterének biztosításáért és annak folyósításáért jelentős erőfe-
szítéseket tettek a fakultás tanári karán kívül: Radvánszky Albert egyetemes felü-
gyelő, Kapi Béla püspök, Hermann Miksa kereskedelmi miniszter, vitéz Simon 
Elemér főispán és Thurner Mihály polgármester. 1929. augusztus 21-én Budapes-
ten az Országos Levéltár tanácstermében döntés született Sándy Gyula műegye-
temi tanár nagyszabású terveinek megvalósításáról és kivitelezéséről. Ezen év ok-
tóber 13-án megtörténik az alapkőletétel, amelyen Kiss Jenő dékán a kar nevében 
szólalt fel, hangsúlyozva, hogy „… az emberi elme legszebb alkotása a rendszerbe 
foglalt tudomány, az emberi szív legszebb virága a hazaszeretet, az emberi lélek 
igazi éltetője a vallásosság.” Ekkor a kibontakozó tervek már sejtetni engedték az 
alapkőokmányban foglaltakat, azaz hogy valóban méltó hajlék épül „az igaz Isten 
dicsőségére, szent országának terjesztésére, az igaz tudomány virágzására”. A meg-
indult munka a tél folyamán sem szünetelt, így a hatalmas épület az alapkőleté-
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teltől számított egy éven belül elkészült, és 1930. október 19-én megtörténhetett 
az ünnepélyes felavatás. Az evangélikus templomban Kapi Béla püspök hirdette 
az igét, hangsúlyozva, hogy 

„… a keresztyén teológia Isten kijelentéséből áramló napragyogás, mely két 
sugárra törik: az egyik a tudomány igazsága, a másik az igazság életté válása. 
A kettőt együtt az apostol szavaként Krisztus levelének nevezhetjük, amelyből 
egykor számadó levél lesz. Munkálkodjon azért fakultásunk hűséggel a tudo-
mányos igazság és vallásos élet szolgálatában, hogy midőn Isten keze rájegyzi 
számadó levelére az utolsó sort, ne legyen kárhoztatás, hanem Isten boldogító 
jó tetszése.”

Deák János dékán a fakultás épülete előtt mondott felszentelő imádsága és gróf 
Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter felavató beszéde után, az épü-
let auditorium maximumában tartott díszgyűlésen dr. Bozóky Géza rector magni-
ficus beszélt a hit és a tudomány kapcsolatáról. Az ünnepélyen került sor a kar első 
képesített doktorának, Wiczián Dezsőnek avatására, aki tanulmányait Sopronban 
és a berlini Collegium Hungaricumban végezte (vö. ThSz 1929/30:767.).

Az új neoreneszánsz stílusú épületben négy tanterem, hat szemináriumi helyiség, 
vizsgaterem, tanári szobák, ifjúsági terem, könyvtár, dékáni hivatal, quaestura, 
magántanári és orvosi szoba, gondnoki lakás és a földszinten altiszti lakások kaptak 
megfelelő helyet.

A HITTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI

A fakultás első évében a beiratkozott hallgatók száma 69 volt, és mivel ez a szám 
fokozatosan növekedett, 1934-re elérte a 131-et. Ugyanakkor ez a szám jóval 
meghaladta a betölthető lelkészi állások számát, ezért az egyház számára – egészen 
a II. világháború kitöréséig – az állástalan diplomás lelkészek elhelyezése vált a 
legnagyobb problémává, és azt eredményezte, hogy újabb és újabb missziói gyü-
lekezetek alakultak ott is, ahol addig evangélikus lelkész alig fordult meg.

A fakultásra német, dán, svéd, norvég, finn, észt teológusok érkeztek hosszabb-
rövidebb időre, de a kar hallgatói is látogattak külföldi protestáns egyetemeket. A 
külföldi stúdiumok általános időpontja a tanulmányok negyedik évére, vagy a ta-
nulmányok befejezését követő évre esett. A németországi egyetemeken folytatott 
tanulmányokat az egyházi és a Gusztáv Adolf Egylet ösztöndíjai tették lehetővé, 
de a berlini és a bécsi Collegium Hungaricum is kitárta kapuit néhány hallgató és 
segédlelkész előtt. Sőt részben állami ösztöndíjak segítségével Dánia, Svédország, 
Norvégia, Finnország, Svájc és Észak-Amerika egyetemein is fordultak meg diákok. 
Ebben az időszakban főleg a finn kapcsolatok erősödnek, jórészt az Egyetemi Lu-
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ther Szövetség által kezdeményezett „teológuscsere” révén, „… aminek a mélyen 
vallásos finn néplélek megismerése folytán áldásos hatása lett kint járt hallgató-
inkra” – írja Kiss Jenő (1943:23), és felhívja a figyelmet arra, hogy a népfőiskolák 
megalakulása is e kapcsolat következménye volt.

A hallgatók számára az előadások látogatása és a fő tárgyakból történő kollok-
válás kötelező volt. A tanulmányi rendben előírt kollokviumok letétele nélkül 
felsőbb évfolyamba a hallgató nem léphetett. A második év végén tartott alapvizs-
ga és a negyedik év végén tartott szigorlatok voltak a kötelező számadási alkalmak. 
Ezek sikeres letétele volt az egyházi szolgálatba állás feltétele, ezek hiányában 
gyakorlati lelkészi szolgálatba senkit sem lehetett bocsátani. A vizsgákon az evan-
gélikus egyház részéről egy püspök vett részt, ami – tekintetbe véve a vizsgák 
számát és időigényét – igen jelentős áldozatvállalás volt a püspökök részéről.

Húsz év alatt csupán egy alkalommal került sor fegyelmi okokból kifolyólag 
hallgató eltávolítására. Azonban részben egészségi, részben tanulmányi okokból a 
tanári kar ennél jóval nagyobb számban tanácsolt el hallgatókat a lelkészi pályától. 
Ennek „elősegítésére és gördülékenyebbé tételére” alakult meg a Lelkészjelölteket 
Minősítő Egyházi Bizottság.

Fontos szerepe volt a kar hallgatóiból álló Ifjúsági Körnek, amely a „… a maga 
életét, igen helyesen nem olyan közösségnek tekintette, amely a szórakozásnak és 
baráti összejövetelek formájában éli a maga köri életét, mint sok ifjúsági köri 
egyesületnél ezt megtalálhatjuk, hanem komoly előkészületnek jövendő élethiva-
tásra” – olvashatjuk a kör 1939/40-es munkaköri jelentésében. A kör munkája 
sokrétű volt: tevékenysége magában foglalta a belmissziói munkát, tartottak ad-
venti és böjti sorozatokat, hazafias ünnepélyeket, tudományos teológiai dolgoza-
tokat olvastak fel és beszéltek meg, de elhagyott szegény gyermekekkel is foglal-
koztak a „suhancmisszió” keretében. Sőt külön faluszemináriumot is indítottak, 
melynek célja az volt, hogy a jövendő lelkészekkel megismertessék a magyar falu 
napi problémáit.

Másrészt a kör teológiai és egyháztörténeti könyvek, illetve egyetemi jegyzetek 
kiadásával is foglalkozott, mely tevékenységének igen jelentős részét tette ki. Az 
Ifjúsági Kör a vizsgákra történő könnyebb felkészülés céljából a tanároktól meg-
kapott előadási anyagot sokszorosította és kompendiumok formájában a hallgató-
ság rendelkezésére bocsátotta.

A FAKULTÁS KÖNYVTÁRA

A teológiai kar Sopronban történő elhelyezése mellett jelentős érv volt a líceum 
könyvtárának mintegy 35 000 kötetes állománya, mely főként az egyháztörténeti 
anyag tekintetében volt jelentős. Azonban az újabb teológiai irodalom beszerzé séről 
már a fakultásnak kellett gondoskodnia. Egyrészt megalakult az egyetemi könyvtár 
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soproni ágazata, másrészt pedig a professzorok irányításával létrejöttek a szeminá-
riumi szakkönyvtárak is, és mindkettő finanszírozásához jelentős éves összeggel 
járult hozzá az állam. Az 1943-as évre a könyvtárnak, a szemináriumi szakkönyv-
tárakkal együtt közel 15 000 kötetes állományt sikerült felhalmoznia.

Befejezésként álljanak itt Radvánszky Albert egyetemes egyházi és iskolai felü-
gyelő veretes és szívhez szóló szavai az 1943-as évből:

„... a hittudományi kar beváltotta hozzá fűzött várakozását. Falai közül kivilá-
gít a tudomány fénye. Nemcsak lelkészi karunkban fokozódik a tudományos 
érdeklődés és szaporodik a teológiai doktorok száma, de a laikusok is fokozott 
mértékben figyelnek fel tudományos theológiai kérdésekre és előttük is megvilá-
gosodnak eddig homályos problémák. [...] Az apostoli misszió tudata és készsé-
ge is lobogó lánggal ég e falak között. Nagy számban kerültek ki ifjú apostolok, 
akiket földiekről való lemondás sem akadályozott meg abban, hogy elhagyatott-
ságban élő híveinknek elvigyék az evangélium világosságát.”
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Lelkészképzés a 21. században

SZûCS FERENC

A lelkészképzés közös gondjainak hordozására emlékezve kollegiális szeretettel kö-
szöntöm az alábbi gondolatokkal a 70 éves Reuss Andrást. A református gondok 
őszinte feltárása bizonyára itt-ott megfontolásra érdemes lehet az evangélikus test-
vérintézményben is. Ilyen „látásokat látó” termékeny életet kívánok még ad multos 
annos!

A Dunamelléki Református Egyházkerület 2007. évi közgyűlése a KRE Hittudo-
mányi Kara dékánjának előterjesztésére a következő határozatot hozta: „A DREK 
szorgalmazza egy a 21. század kihívásainak megfelelő teológus-lelkipásztori kép 
kialakítását. E munka megkezdésére felkéri a HTK-t és az egyházkerületi missziói 
és tanulmányi bizottságot.”1

Ebből a határozatból két következtetés azonnal levonható. Egyrészt az a felté-
telezés, hogy itt nem csupán egy egyházkerület ügyéről, hanem sokkal egyeteme-
sebb kérdésről van szó, amely a legszűkebb kört tekintve is, az egész Kárpát-me-
dencei magyar reformátusságot érinti. Másrészt a feladat meghatáro zása arról a 
hiányról árulkodik, hogy jelenleg nincs egy egységes teológus-lelkipásztori képünk, 
ezért a „kép” hiányában nehéz lenne „kép-zésről” beszélni. A magyar képzés vagy 
akár a német „Ausbildung” szó etimológiájában egyértelmű utalás van egy képre, 
amelyhez hasonlóvá szeretné alakítani az iskolai oktatás a beérkező hallgatót. Talán 
megkockáztathatjuk azt az állítást is, hogy vannak különböző képeink a lelkipász-
tori hivatásra és szerepszemélyiségre nézve, ám ezek vagy egy 19–20. századi tra-
dícióból maradtak ránk, vagy egy teljesen szekularizált vezetéselmélet, management 
mintáiból tevődnek össze. A kétféle elvárás rendszerint feszültséget szül, külö nösen 
ott, ahol egy hagyományőrző gyülekezet az elődök mintáihoz méri az utó dokat.

A fenti „kép-zavar” hat ki azután a lelkészképző intézetekkel kapcsolatos elvá-
rásokra is, ezért tapasztalatból is megerősíthetjük, hogy ezért állnak intézményeink 

 1 Dunamellék, Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények, 2007. június, 11. o.
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a folyamatos kritika célkeresztjében, hiszen mindenki más és más lelkipásztorkép-
nek megfelelő képzést vár el. Másfelől azonban a jelentkezések kontraszelekciós 
hullámai csakugyan olyan „állatorvosi lóvá” tesznek minket, amelyen egyházunk 
minden betegsége koncentráltan kimutatható. Ehhez viszont az a közös és alázatos 
beismerés kellene, hogy teológiáink pontosan leképezik egyházunk helyzetét. Ez 
nem is lehet másképp, hiszen hallgatóink a mai magyar református iskolákból, 
gyülekezetekből érkeznek, a tanárok pedig szintén ennek az egyháznak a tagjai. 
Ezért üdvözlendő, hogy a hivatkozott egyházkerületi határozat az egyház közössé-
ge és a hittudományi kar közös feladatává teszi a „21. század kihívásainak megfe-
lelő teológus-lelkipásztori kép kialakítását.” A jelen tanulmányt és a várhatóan 
hozzá kapcsolódó vitát fogjuk fel úgy, mint a kívánt portré szerény, vázlatos kezdő 
ecsetvonásait. (Megjegyezhetjük azonban, hogy a lelkészképről folytatott vita egy-
általán nem új, elég itt arra utalnunk, hogy a Coetus Theologorum korábbi olyan 
jeles képviselője, mint dr. Vasady Béla sorozatot indított ilyen címmel: A lelkész 
mint… minta lelkész.)

A református teológus- és lelkipásztorképnek vannak dinamikusan állandó és 
korszakonként változó elemei. A lelkipásztorság állandó elemei a notae vagy signa 
ecclesiae-hez kapcsolódnak. Amint a reformátorok ezt tanították, két olyan állan-
dó jel van, amelyről fel lehet ismerni, hogy Krisztus egyháza van jelen: az ige 
tiszta hirdetése és a sákramentumok helyes kiszolgáltatása. Mások, mint pl. a skót 
reformátor, John Knox, ehhez még az egyházfegyelmet is hozzáfűzték. De marad-
junk csak a kálvini első kettőnél. Ha az egyház creatura verbi Dei (Isten Igéjének 
teremtménye), és ha ezt nem csak a hallható, hanem a látható ige – a keresztség 
és az úrvacsora – felől is értjük, akkor nyilvánvaló, hogy ezek nélkül nincs egyház. 
Lehet vallásos egyesület, mozgalom vagy bármi, amelynek vannak propagandistái, 
funkcionáriusai, de az még nem egyház. Az igehirdetés és sákramentumok az esse 
ecclesiae-hez tartoznak, és ezért vitatható, hogy az ige és a sákramentumok szá-
mára rendelt tisztségeket helyes-e a bene esse ecclesiae-hez sorolni. A bibliai for-
rások és a reformátori hagyomány szerint tehát Isten az ige és a sákramentumok 
szolgálatára elhív embereket, ezeknek az alkalmasságát (karizmáit) az egyház fel-
ismeri és a külső elhívással (ordináció) felhatalmazza. Ezért vannak egyházunkban 
„hivatalos” szolgák – természetesen itt nem szabad a hivatal mai bürokratikus 
értelmére gondolnunk. A „hivatalos” az, akit belsőleg Isten, külsőleg az egyház 
hívott el. Egyébként ennek a bibliai-reformátori rendnek a szekuláris társadalmi 
jelentőségét ismerte fel a protestantizmus kiváló szakértője, a szociológus Max 
Weber, amikor a tudományról mint hivatásról és a politikáról mint hivatásról beszél. 
Könnyen belátható, hogy a modern társadalmak is hasonló elven működhetnek 
csak, ha nem akarják a dilettánsokat, kontárokat, sarlatánokat a társadalomra sza-
badítani. Ahhoz, hogy valaki orvos, mérnök tanár stb. legyen, nem elég a tudás 
vagy a képesség – képesítésre is szükség van, amit egy felsőfokú iskolában szerez-
het meg valaki.
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Természetesen, ahogy az értelmiségi létnek ez az iskolás rendje vitatható, ugyan-

úgy permanens kérdés az is, hogy vajon elegendő-e a felsőfokú teológiai képzettség 
az ige és a sákramentumok szent szolgálatához. A református örökségben minden-
esetre két állandó kritériumot fedezhetünk fel a lelkipásztori tisztséggel kapcso-
latban. Egyik a tiszteletes és tudós prédikátor eszménye. Ma már kevesen tudják, 
hogy a lelkészi palást sem liturgikus öltözék volt kezdetben, hanem az akadémiát 
végzett ember öltözéke. Így fejezte ki azt a közbizalmat, hogy aki a szószékre lép, 
az jártas az ige eredeti nyelveiben, ismeri az egyház írásmagyarázó hagyományát, 
tehát megbízható és hiteles tolmácsa Isten üzenetének. Ehhez kapcsolódott az a 
másik – sajnos nem mindig célszerű – szempont, hogy a hitvallások a tanítás tisz-
taságát az életvitel tisztasága elé állították. „A haszontalan szolgákat is meg kell 
hallgatni” – olvassuk a II. Helvét hitvallásban. Emögött az az ősi felismrés állt, 
hogy sem az ige, sem a szentségek hatása nem az azt közvetítők életszentségétől 
függ. Ez a szemlélet természetesen azt a pedagógiai buktatót rejtette, hogy a hir-
detett és megélt igazságok sokszor nem fedték egymást. Aki „vizet prédikált és 
bort ivott”, nehezen válhatott erkölcsi példává a közösség számára. Az ébredések, 
megújulások korszakaiban azonban mindig a hiteles emberek szava erősödött fel, 
bár kétségtelen, hogy a református felfogástól a túlzott idealizmus mindig távol 
állt. A református lelkipásztor családjával együtt életközösségben élt gyülekezeté-
vel, egy volt közülük. Sajnos az elvárások csak a legutóbbi időben torzultak abban 
az irányban, hogy némely gyülekezet ma csak a lelkipásztortól várja el azt a ke-
resztyén magatartást, amelyet maga már távolról sem kíván követni. Ezt a kettős 
erkölcsi mércét akkor sem helyeselhetjük, ha a bibliai elvárások kétségtelenül 
szigorúbb mércéről szólnak a vezetők, tanítók esetében.

1. Mármost ha a református lelkipásztor bibliai ősképét keressük, azt kell mon-
danunk, hogy nem közvetlen folytatója egyetlen bibliai tisztségnek sem.2 Nem 
próféta, nem pap, főleg nem király, de nem is apostol vagy evangélista. Elhívatá-
sában, sorsában, sőt szolgálatában is lehetnek hasonló vonások, de különbözik is 
tőlük. Leginkább talán abban hasonlít mindegyikhez, hogy Isten szolgája, aki pász-
tor, püspök (episzkoposz – áttekintő felügyeletet végző ember) és tanító Krisztus 
nyájának egy csoportjában. Verbi divini minister – Isten igéjének szolgája, ahogy 
régen nevezték magukat lelkipásztor őseink. Élete tehát össze van kötve az ige 
sorsával. Átéli annak hatalmát, vigasztaló erejét bölcsők és koporsók felett, de 
osztozik annak kiszolgáltatottságában is, ha a világ szemében bolondságnak, vagy 
botránynak tűnik sokszor. Külső megbecsültsége és elismertsége függ tehát a kor-
tól, a korszellemtől, amelyben a soha nem domesztikálható evangéliumot hirdeti 
és képviseli. Ezért beszélünk az ige szolgálatában dinamikusan állandó vonásokról. 
Az állandóság abban áll, hogy Isten minden korban ad karizmákkal felruházott 
szolgákat egyházának, ám ezek a karizmák és szolgálatok időnként és helyenként 

 2 Harry G. Goodykoontz: The Minister in the Reformed Tradition, Richmond, Virginia, 1963, 29–42.



212
változhatnak is. Csupán az az újszövetségi modell állandó, hogy az „institucionált 
(intézményesített) tisztség és a Lélek által képesített szolgálat (kharizma) nem 
ellentétesek. A kharizma: technikai kifejezése a speciális szolgálatra elhívó és ké-
pesítő kegyelemnek (van Greven – E. Schweizer). Nem emberfeletti képesség, 
hanem a természetes emberi hajlamon nyugvó lelki ajándék. Ha ezt a gyülekezet 
felismeri valakiben: institucionált tisztség lehet belőle (Gal 2,9). Institúció ka-
rizma nélkül klerikalizmus, karizma institúció nélkül önkényeskedő zűrzavar” – írja 
Bolyki János.3

Figyelemre méltó Kálvin hermeneutikai módszere, aki a bibliai karizmák értel-
mezésénél egyaránt figyelt a korhoz kötött vonásokra, ill. arra, hogy a történelmi-
leg változó időkben mit kell állandó szolgálatoknak tekintenünk.4 Ennek nyomán 
következtetett arra, hogy négyféle típusú állandó szolgálatra van szükség az egy-
házban: a pásztori, tanítói, presbiteri és diakónusi tisztségekre. Ezeken belül is 
különbséget tett az egy gyülekezethez és az egyház egész közösségéhez tartozó 
tisztségek között. Minthogy a pásztorok és tanítók (doktorok) tiszte az apostoli, 
prófétai és tanítói karizmatikus rendből származtatható, ezért ezeket egyetemes 
tisztségeknek kell tekinteni. A presbiterek és diakónusok szolgálata viszont inkább 
egy gyülekezethez kötődik. Ezért, noha az egyes pásztorokat egy-egy gyülekezet 
is hívja meg, ordinációjuk mégis az egész egyházra érvényes, így a pásztorok egész 
közösségében kell, hogy történjék.5 Az apostoli levelek karizma- és tisztség-táblá-
zatainak eltéréséből Kálvin tehát azt a helyes következtetést vonta le, hogy ezeket 
nem lemásolni kell, hanem analógiaként felfogni. A sokféleség a kegyelem és a 
szolgálatok gazdagságát fejezi ki, de mindezek csupán rész szerint valók. A pléróma, 
a teljesség hordozója a Krisztus-test egésze. Ám nem önmagában hordozza a tel-
jességet, hanem a Fővel, Krisztussal való elválaszthatatlan egységében. Az, hogy a 
testet nem lehet elszakítani fejétől, mi mást jelentene, mint hogy a tagok szolgá-
latában maga Krisztus akar szolgálni. Ez egyszerre két dolgot is jelent: egyrészt, 
hogy az egyház tagjai egymásra vannak utalva, másrészt azonban ez kizárja azt is, 
hogy bárki mások feletti uralkodásra használhassa a kegyelmi ajándékot.6 Ezen 
túlmenően érdemes arra is figyelni, hogy a Fő és a test összetartozása Kálvinnál 
– amely az unio mystica cum Christo elsődleges és sajátos értelme – egyfajta alá-
rendeltségre is utal, amely az egyház eszközi jellegét hangsúlyozza. Az egyház csak 
Krisztus szolgálatában egyház, tőle függetlenül nem az.7

Ha jól értelmezzük Kálvin hermeneutikai elveit, akkor az egyház e négyes tiszt-

 3 Bolyki János: Egyházi tisztségek és egyházszervezet az Újszövetségben, in: Theologiai Szemle, XIII. 
(1970) 3–4., 84.
 4 Inst. IV.3.4 és 5.
 5 M. E. Osterhaven: Az egyház hite, Budapest, 1995, 216.
 6 Niesel Vilmos: Kálvin theologiája, Debrecen, 1943, 162.
 7 A. van de Beek: The Church as Communion with Christ, in: A. van Egmond – D. van Keulen 
(eds.): Church and Ministry, Kampen, 1999, 24–25.
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ségre épülő struktúráját sem tekinthetjük valamiféle megváltoztathatatlan és kö-
telező örök rendnek. Sőt ma már az is világosan látható, hogy az apostoli levelek 
presbiteri tisztségre vonatkozó exegézise nem feltétlenül támasztja alá a Kálvin 
által elgondolt presbiteri rendszert. Emellett az is figyelemre méltó, hogy ő maga 
mennyire rugalmas volt még akár a püspöki rendszer bizonyos feltételekkel tör-
ténő elfogadására is, ha ezen az egyház egysége múlnék. Erre utal az anglikán Cran-
mer érseknek írott híres levele is.8 Minderre csupán azért hivatkoztunk, hogy a 
reformátori hagyomány lelkipásztorképét se tekintsük statikusnak, sőt még a re-
formátus családon belül sem homogén módon egységesnek. Ezt bőségesen alátá-
masztják mind a francia, mind a német és holland református nyelvterület eltéré-
sei, mind az angolszász nyelvterület presbiteriánus és református tradíciójának 
különbségei.9 Amit a bibliai és a reformátori örökség maradandó jellemvonásának 
tarthatunk, az az ige és a sákramentumok szolgálatára, valamint a pásztori mun-
kára való lelki és fizikai alkalmasság, beleértve a sokszínű gyülekezet, ill. munka-
terület integrálására való alkalmasságot is. Ezzel máris jeleztük, hogy a karizmati-
kus alkalmasság felismerése nem csupán a képzéshez, hanem feltétlenül bizonyos 
személyiségjegyekhez, ill. a spirituális formálódáshoz kötendők.

2. Nézzük ezek után a lelkipásztorkép 21. századi változásainak hátterét. Azt 
legfeljebb csak sejthetjük vagy prognosztizálhatjuk, hogy milyen filozófiai, vallás-
szociológiai folyamatok közegében fog történni a lelkipásztori szolgálat. Abban 
azonban biztosnak kell lennünk, hogy egyházban és társadalomban a történeti 
folyamatok nem állnak meg semmilyen határkőnél. Ezért a 21. század embere sem 
szakíthatja meg történeti gyökereit a múlttal, benne azzal a kitörölhetetlen ténnyel, 
hogy időszámításunkat Krisztus után írjuk. Ezért a folyamatosság biztosításában a 
történelmi egyházak mint a születendő nemzedékeket nyitott otthonként befoga-
dó közösségek pótolhatatlan szerepét látom. Nem intézményekről beszélek, hanem 
közösségekről. Arról, hogy a templom valóban atyai ház, olyan hajlék, otthon legyen, 
amely nemzedékről nemzedékre befogadja az egy családhoz tartozókat. Ez az egy-
ház olyan szolgákat igényel, akik időről időre hitelesen le tudják fordítani a kána-
áni nyelvet kortársaiknak. Ez azonban csak az egyik, a missziói egyház oldala. Aki 
Kánaánba érkezik, annak illik megtanulni a kánaáni nyelvet is. Metaforák nélkül 
ez annyit jelent, hogy a jövő egyháztagjának is ismernie kell a Biblia és a keresztyén 
hagyomány nyelvét. Ezért a jövő lelkipásztorának olyan tanítónak is kell lennie, 
aki a hitben, ismeretben való belső növekedést inspirálni tudja. A Máté evangéli-
uma végén található missziói parancs görög szövegének accusativus cum infinitivóját 
itt szó szerint kell fordítanunk: „tanítván őket megtartani”. Vagyis a tanítás nem 
egy tananyag elsajátítására vonatkozik, hanem arra, hogy miként is válhatna meg-

 8 A levél dátuma 1552 áprilisa. Idézi A. Mitchell Hunter: The Teaching of Calvin, (2nd ed.) London, 
1950. 164.
 9 Lásd H. G. Goodykoontz i. m. 53–107.
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tartható életté a jézusi tanítás. De bizonyára alkalmazhatjuk ezt magának a lel-
készképzésnek a metodikájára is. Intézményeink ugyanis jórészt amiatt szenvednek, 
hogy az a mágnesesség hiányzik az intézményből és az oktatóból, amely és aki 
éppen azt tanítaná meg, hogy mi a haszna és értelme a teológiának. Erre termé-
szetesen a teológia tudománya becsületének kell először helyreállnia az egyházban. 
Még Vályi Nagy Ervin egykori kesergése cseng vissza a fülemben, aki egyszer 
amiatt fakadt ki, hogy nincs még egy olyan hivatás vagy szakma a világon, amelyik 
annyira lebecsülné a maga tudományos hátterét, mint a teológus. Képzeljük el azt 
az orvost, mondta, aki nem becsüli sokra az orvostudományt, vagy mondjuk a 
történészt, aki nem szereti a történelmet, miközben lelkipásztorok tucatjával 
találkozunk, akik nyíltan felvállalják, hogy ők nem teológusok. Amennyiben a 
lelkipásztor teológus, úgy Paul Tillich korrelációs modellje szerint a kortárs kul-
túrával párbeszédben éli meg teológus létét. Néha apologetikus párbeszédben, de 
mindenképpen úgy, hogy benne él kora szellemi vérkeringésében. Immanuel Kant 
azt a skolasztikus mondást, hogy philosophia est ancilla theologiae – vagyis hogy 
a filozófia a teológia szolgálólánya – úgy egészítette ki, hogy fáklyavivő szolgálólány, 
aki bizonyos kérdéseket, utakat megvilágít a teológia előtt. Úgy gondolom, a fia-
tal 21. század lelkipásztorának így kellene tekinteni minden szekuláris tudomány-
ra, mint amely a teológia számára is problémákat, sőt új utakat és lehetőségeket 
világít meg.

3. Milyen gyakorlati változások jelzik a lelkipásztori tisztség társadalmi hátterét? 
Mindenekelőtt megváltozott a hajdani településszerkezeten belül az egyház hely-
zete. Ez nemcsak annyit jelent, hogy a parókiális körzetek a nagyvárosokban ritkán 
esnek egybe a tényleges lakóhellyel, hanem mindenekelőtt azt, hogy a templomok 
többé nem olyan szimbolikus terek, amelyek a falu vagy város központját képezik, 
és a közösségi élet nem köréjük szerveződik.10 A falu és város hagyományos kü-
lönbsége is eltűnt, ma inkább halálra ítélt települések és a regionális központok 
vonzáskörzetében élő, így egymástól többféleképpen eltérő helyzetű települések 
léteznek. Ez jelentheti azt is, hogy a lelkipásztornak a legtöbb esetben olyan 
diaszpóraszituációban kell szolgálnia, amelyik a biológiai elfogyás törvényeit köve-
ti. Másrészt egykori diaszpóraként számon tartott településen ma több száz refor-
mátus élhet. Itt a gyülekezetplántálás missziói feladatával kell szembenézni. Ez 
tehát új tárgyak és módszerek tanítását követelné meg a képzés folyamán, amint 
szakirányú képzésként kell beiktatnunk olyan új területek lelkipásztori szolgálatát, 
mint a kórház-, börtön-, tábori (katonaság), egyetemi-ifjúsági lelkész, család-lel-
kigondozás, süket- és vakmisszió stb. Ezek egy része ma még a lelkészképzéstől 
független tanfolyamokon történik és fakultatív módon nem szerves része az okta-
tásnak. Megvizsgálandó természetesen az az ellenérv is, amely a túlképzéstől félve 

10 Szűcs Ferenc: Karizma, ordo, ordináció – tisztség, rend és rendszer a jövendő egyházában, in: Théma 
2004/2–3., 3–4.
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csak az e területen már foglalkoztatottak képzéseként kíván ilyen szakképzést 
bevezetni.

Ha gyülekezeteink az ún. „ein Mann System”-től, tehát a lelkészcentrikus mo-
delltől a bibliai közösség irányába növekednek, akkor szerintem a jövendő lelki-
pásztora csak integráló személyiség lehet. Az autoriter hajlamok, a normatív pré-
dikálás legfeljebb kiskorú közösségek vezetésére tehet alkalmassá. Jóllehet ilyen 
igények folyamatosan termelődnek, az egészséges mégiscsak az, ha fontosabb 
kérdésünk lesz a 21. század református gyülekezete, egyháza, mint az, hogy kicso-
da a lelkipásztor egy személyben. A karizmák gazdagságával megáldott gyüleke-
zetben a pásztor, az episzkoposz valójában azért csak egy tag. Az ige szolgálata 
miatt kétségtelenül kiemelt helyzetű és bizonyos értelemben kulcspozícióban lévő 
tag, ám mégsem ő egy személyben az egyház, a gyülekezet. Az a kérdés, hogy 
milyen lesz a jövő református lelkipásztora, számomra kölcsönhatásban van azzal, 
milyen lesz a jövő református egyháza, gyülekezete. Hiszen ez a gyülekezet is 
formálja a lelkipásztort. Jó esetben nem torzítja úgy, hogy viszkető fülekkel, hamis 
elvárásokkal megalkuvásra készteti, hanem lelki igényességével szüntelenül inspi-
rálja, pozitív kritikájával vadhajtásait nyesegeti, ezért együtt növekednek az Úrban. 
Természetesen egy ideális helyzet megrajzolásával vádolhatna valaki, de értelmet-
lennek tartom a 21. század teológus- és lelkipásztorképének megrajzolását a 21. 
század magyar református egyházának változásától függetlenül. Ha Klaus Douglass 
szavaival élve nem merünk jövőt álmodni az egyháznak, akkor csupán a jelenlegi 
struktúrák Prokrusztész-ágyába kényszerítjük a jövő nemzedéket.

4. Végül azokat a – főképp elvi – kérdéseket szeretném érinteni csupán tézis-
szerűen, amelyeket lelkészképzésünk szempontjából együtt kell tisztáznunk.

4.1. A hat kárpát-medencei lelkészképző intézmény számára a közeljövőben 
várható egységes magyar református egyház zsinatának azonos szempontú képzé-
si programot kell meghatározni. Ez egyetlen helyen, egy közös lelkészképesítő 
bizottság előtt leteendő vizsgával zárulna, ezzel is kifejezve, hogy valamennyi lel-
készi oklevél azonos értékű. Az egyetemi/főiskolai záróvizsgákat természetszerűleg 
minden intézmény maga tartja.

4.2. A képzés egységes szempontjainak kialakítását szakonkénti lebontásban a 
fakultások tanárai közösen készítenék el egy olyan minőségbiztosítási rendszer 
alapján, amely a biblikumok, a rendszeres és egyháztörténeti, valamint gyakorlati 
stúdiumok arányát, kimeneti követelményrendszerét írná le.

4.3. A lelkészképzésben a bolognai rendszer bevezetését továbbra sem szabad 
elfogadni az orvos- és jogászképzésnek megfelelően, hiszen három év után semmi-
lyen használható végbizonyítványt nem tudunk adni.

4.4. A tiszteletes és tudós klasszikus lelkipásztori örökség megőrzése érdekében 
minden intézménynek törekednie kell arra, hogy a tudományos igényesség és a 
gyülekezeti gyakorlatiasság ne kerülhessen ellentétbe egymással, noha egyénenként 
tiszteletben tartandó, hogy e téren is eltérő kegyelmi ajándékaink vannak. Töre-
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kedni kell arra, hogy az általános követelményeken túl lehetőleg minden hallgató 
kibontakoztathassa képességeinek megfelelően a kapott kegyelmi ajándékait.

Az elhelyezéseket koordináló egyházkormányzat a lehetőségekhez képest vegye 
figyelembe, hogy a megfelelő emberek a megfelelő helyre kerüljenek.

4.5. Meghatározandó az, hogy milyen képességek meglétét tartjuk elengedhe-
tetlennek a teológusegzisztenciához, ill. milyen tulajdonságok fejlesztését kell cé-
lul tűznünk. Mindehhez számolnunk kell a középiskolai színvonal vészes romlásá-
val, ugyanakkor örömmel állapíthatjuk meg, hogy az idegen nyelvek ismeretének 
a színvonala emelkedőben van. A tanulás megtanítása elengedhetetlen feladat.

4.6. A tantárgyi oktatási technikákról és technikai segédeszközök használatáról 
szakmai konferenciákat kellene szerveznünk, ill. a Coetus egy részét fel lehetne 
használni az ilyen jellegű tapasztalatcserére. Foglalkoznunk kellene saját szaktár-
gyaink tantárgy-pedagógiájával, felhasználva a főképp angolszász módszerek általunk 
is alkalmazható részét. E tekintetben az egész európai felsőoktatás igen gyönge 
lábakon áll.

4.7. Tanulás helyett a tanulmányozásra kellene bíztatnunk hallgatóinkat (Tankó 
Béla kifejezése).

4.8 Végül foglalkoznunk kellene a szaktárgyi értékelések, minősítések, számon-
kérések szempontjaival, elkerülendő a hallgatók által is jól ismert különbségeket 
az indexbe írt osztályzatok értékét illetően. Tudnunk kell tárgyilagos tükröt tar tani 
a hallgatók elé mind tanulmányi teljesítményeikre, mind igehirdetéseikre nézve.

Dr. Fekete Károly a DRH tanévzáróján, 2003-ban elhangzott rektori beszédében11 
az időszerű lelkipásztori felkészültséget két szempont köré csoportosította: a 
kontextusismeret és a magyar lelkiállapot ismerete köré. Az elsőben azt fejtegeti, 
hogy „akkor találja meg a lelkipásztor mindenki számára hasznosan a helyét és a 
rá háruló feladatokat, ha elmélyült társadalomismereti, szociológiai és egyház-
szociológiai tanulmányokat folytatott, amely helyzetfelismerő, folyamatelemző és 
megoldási stratégiákat kidolgozó készségét erősíti…” E kontextuális tájékozódás 
néhány felsorolt eleme Fekete Károly szerint „a globalizáció és annak keresztyén 
kritikája, az ökológiai problémák és a Teremtés oszthatatlan egységének kérdése, 
a pluralizmus és a multikulturális tájékozódás igénye, a mesterséges intelligencia 
(kibernetika) és az interdiszciplinaritás, az élménytársadalmi létforma és a lemon-
dani tudás feszültsége, valamint az új vallásosság és új misztika betolakodása. „Az 
én olva sa tomban ez a felsorolás nem annyira az intézményeinkből távozó egyének 
irányában megfogalmazott igény csupán, hanem a lelkészképzés, ill egész egyházunk 
közös tájékozódására irányuló program. Ennek hiányában a felsoroltak némelyike 
csupán szitokszóként szerepelhet az igehirdető szótárában, amelyeket anélkül os-

11 Dr. Fekete Károly: A lelkészképzés a vidék közérzetének javításáért, in: Református Egyház, LV. 
(2003) 9., 207.
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torozhat a szószéken vagy közéleti megnyilatkozásaiban, hogy valójában értené 
azok jelentését. Úgy látom, hogy sem oktatásunkban, sem az egyházi gyakorlatban 
nincs egyensúlyban az egyéni, a strukturális és a korszakos bűnök megkülönböz-
tető ismerete. Emiatt igehirdetéseink vagy az éppen ott ülőket vagy általánosság-
ban a világot kárhoztatják. (Hozzátehetnénk, hogy egyik csoport kárhoztatása sem 
a mi feladatunk.) A magyar lelkiállapot, a társadalom lelki-pszichés torzulásainak 
ismerete mindezt csak kiegészíti.

Ha jól értelmezem a fentieket, akkor kollégánk arra a hiátusra hívja fel a figyel-
met, hogy lelkészképzésünkben úgy-ahogy a textuson van a hangsúly a kontextus 
rovására. Én a magam részéről az elsővel is elégedetlen vagyok. Sajnos, a Biblia 
tartalmi ismerete, egy a legfontosabb loci communesre vonatkozó textuárium fej-
ből való idézési készsége a minimum szint alatt van. Sajnálatos az is, hogy egyházi 
középiskoláink ezen a téren nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, de 
még kritikusabban fogalmazva, a középiskolákból általában alulképzett hallgatók 
érkeznek, legalábbis ami a humán műveltséget illeti. Ezért ennek az alapvető te-
ológiai és humán műveltségnek a pótlása, más szóval a hallgatói felzárkóztatás 
változatlanul teológiai intézményeinkre hárul.





Megemlékezés Reuss Andrásnak, az Evangélikus 
Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológiai Tanszéke 
vezetõjének jubileuma alkalmából

PÓSFAY GYÖRGY

Kedves András!

Egyre inkább közeledünk életed egyik fontos napjához, és nem szeretném, ha ez az 
idő anélkül múlna el, hogy erről én meg ne emlékeznék, hiszen sokat segítettél tu-
dományos értekezésem magyar változatának végleges szövege kialakításában és 
más, fontos dolgokban.

Amikor 1952 nyarának az őszén kezdett komollyá válni, hogy a Lutheránus Világ-
szövetség kiküld engem gyülekezetszervező munkára Venezuelába, az utolsó meg-
beszélésen feltettem annak a gyűlésnek az elnöke (neve Empie C. Paul volt, és 
New Yorkban volt az irodája) előtt a következő kérdést: a már többször elmondott 
feladataimon túl mi lesz még elvégzendő munkám, amit rám szeretne bízni a 
Lutheránus Világszövetség. Ő azt mondta: „Azt te jobban tudod, mert ott voltál 
az LVSZ alakuló ülésén Lundban, én pedig nem. Ezután Svédországban munkál-
kodtál magyar vendégmunkások között, majd Clevelandben magyar menekültek 
között dolgoztál mint lelkipásztor, majd megkezdtél egy harmadik munkát, amely 
most van indulóban a harmadik világban, Dél-Amerikában. Ha majd onnan egyszer 
– eredményes munka után – visszaérkezel, akkor én fogok hozzád menni, hogy 
megoszd velem a tapasztalataidat.”

Persze, addigra már megismertem annyira az amerikaiakat, hogy egyrészt igye-
keznek mások előtt udvarias emberek módján bemutatkozni, másrészt mint gya-
korlati emberek valóban készek arra, hogy sok mindent megpróbáljanak, amire 
európai ember nem is gondol. Az európaiak gondolataiban inkább az merül fel 
először, hogy „ez úgysem fog menni!” De végül, néha szégyenszemre, nekik be is 
kell vallani: kishitűek voltunk, mert felépült mégis Caracasban, a fővárosban egy 
szép nagy evangélikus templom, egy kisebb, vidéki városban pedig egy másik temp-
lom és iskola, sőt két szórványhelyen is építettünk egyszerű istentiszteleti helyet, 
és igyekeztünk mindenhova, ahol erre igény volt, a hirdetett igét eljuttatni. Részt 
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vettek lelkészeink és laikus egyházi vezetőink több egyházi kongresszuson és ta-
nácskozáson. Jómagam, részben családommal, látogatást tehettem egy ösztöndíj 
segítségével édesanyám magyarországi otthonában, és egy rövidebb lehetőségemet 
kihasználva Ausztriában is találkozhattam vele.

Mivel sokáig eléggé nehezen tudtam megszerezni a külföldi utazáshoz szükséges 
iratokat és költségeket, emiatt nem is igyekeztem hosszabb rokoni látogatásokat 
tenni, inkább feleségem Amerikában élő rokonainál töltöttük nyári szabadságunkat 
két leányommal. Miután már lassan közeledett az a dátum, amely szerint rám 
került volna egy hosszabb európai rokonlátogatást is magába foglaló út, kollégáim 
(hatan voltak ekkor Venezuelában) közül többen azt javasol ták, hogy én vegyem 
igénybe azt a Japánba szóló ösztöndíjat, amelynek segítségé vel az evangélikus egy-
ház afrikai, ázsiai és közel-keleti missziói munkáját tanulmányozhatom, persze 
gyülekezeti elöljáróim engedélyével. Ez lehetséges volt, mert egy helyettes lelkész 
távollétem során végezte a caracasi szolgálataimat.

Amikor úgy látszott, hogy visszatérhettem volna Caracasba, sok minden más-
képpen alakult. A Lutheránus Világszövetségnek egy megbetegedett alkalmazott-
ja helyét nem tudták úgy betölteni, ahogy azt elképzelték, és erre az állásra engem 
hívtak meg Genfbe. Így húsz évre elbúcsúztam Venezuelában gondozott híveimtől, 
és megkezdtem egész Dél- és Közép-Amerikára kiterjedő, sok utazással járó mun-
kám végzését. Családom is átköltözött velem Európába és részt vehettem e nagy 
nemzetközi vallási szervezet állandó munkájának világméretű irányításában is.

Az új beosztásom alkalmat adott több magyarországi látogatásra is, nem beszél-
ve arról, hogy venezuelai és más dél-amerikai magyar híveimmel való kapcsolat-
tartásom sem szakadt meg. Így történt az is, hogy 1979-ben egy felkért magyar 
résztvevő, akit meghívtak, hogy vegyen részt egy Fülöp-szigeteken tartott konfe-
rencián, és arra nem tudott elutazni, a Magyarországi Evangélikus Egyház vezető-
sége egy budapesti lelkészt küldött ki az egyik püspök helyett erre a tanácskozás-
ra, akinek neve Reuss András volt. Mivel ebben az időben még kevés lelkész jutott 
ki külföldre, ez feltűnést keltő eseménynek számított, különösen, ha olyan kikül-
döttről volt szó, akiről nem lehetett feltételezni, hogy valamivel ezt „kiérdemelte” 
volna. Egyébként ez a konferencia a Fülöp-szigetek fővárosában, Manilában tar-
totta összejöveteleit. Ez a spanyol–amerikai háború kitöréséig spanyol gyarmat 
volt, majd ezt követően amerikai megszállás alá került ez a szigetvilág azzal az 
ígérettel, hogy a II. világháború után elnyeri teljes függetlenségét és szabadságát, 
ami azonban nem mindjárt következett be. Az egyik kérdés, amely a megbeszélés 
tárgya lett a gyűlésen, éppen ennek az ígéretnek a lassú megvalósulásával függött 
össze. A két főelőadó az Amerikai Egyesült Evangélikus Egyház vezető püspöke, 
Robert J. Marshall volt, a másik pedig az Indiai Egyesült Evangélikus Egyház fő-
titkára, Kunchala Rajaratnam. Ők egy olyan megoldás mellett kardoskodtak, amely 
azért volt számomra imponáló, mert ezek az előadók fokozottan igyekeztek segí-
teni egymásnak, hogy egy elfogadható megoldást találhassanak. Persze folytak más 
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előadók révén rövidebb ideig tartó tanácskozások és megbeszélések is, de így vá-
rosnézésre vagy nevezetességek megtekintésére tulajdonképpen elég kevés idő 
maradt. De pótolta ezt a második hét programja, amely lényege szerint az Egyhá-
zi Együttmunkálkodási Bizottsághoz beadott jelentések megbeszéléséből, a jövő 
terveinek az előterjesztéséből, továbbá az időrend megtárgyalásából állt.

Ennek helye már 1959-ben a földrajzilag sem Indonéziához, sem annak sziget-
világához nem tartozó kontinensnek összefüggő részei már az utóbbi időkig tulaj-
donképpen nem tartoztak Ázsia önálló államaihoz. A lakosok nagy része a félsziget 
déli részén főleg a kínai nyelvet beszélte.

Az 1979-es manilai missziói konferencia után ebbe a városállamba – amelynek 
alapítása után Singapore lett a neve – utazott az a csoport, amelyik kb. egyharma-
dát tette ki a száz főre tehető manilai missziói konferencián részt vevő hallgató-
ságnak. Az ezen felül érkezettek hazatértek lassanként otthonaikba, ami legalább 
három-négy órás repülőutat jelentett a legközelebb lakó utasoknak. Ez a város 
angol alapítású (1819) volt, és vele szemben, a tengerszoros partján Szumátra 
szigete található ma is, amelyet nagyrészt a Batak törzs tagjai laknak. Máskülönben 
ezen a 618 négyzetkilométer nagyságú szigeten helyezkedik el a kikötő, és szép 
fekvésűnek, valamint rendkívül tisztának mondható ez a város, amely azzal is ki-
tűnik, hogy a világ sok része felé nagyszerű légifolyosó-összeköttetéssel rendelke-
zik. Ezen az összejövetelen is részt vett Reuss András, és én örültem, hogy Kelet-
Ázsiában is együtt lehettem a magyar kollégával, akivel korábban egyszer már 
találkoztam.

Itt az Egyházi Együttmunkálkodási Bizottság tanácskozásának résztvevői egy 
kisebb szálloda felsőbb emeletét bérelték ki. Az egyik reggelen egy idősebb részt-
vevő jelent meg az étkezőasztalnál, akit eddig még senki nem látott. Főleg néme-
tül beszélt, ami a vele való társalgásnál nehézségeket okozott. Egyébként nem 
szerepelt egyetlen jelentkezési listán sem. Végül megtudtuk, hogy a Szovjetunió-
ból érkezett a legújabb repülőjárattal, mert értesült, hogy itt egy missziói gyűlést 
hívtak egybe. Erre jelentkezett, és megkapta a szükséges papírokat, mert neki 
engedélye volt arra, hogy látogassa a – főleg Ázsiába került – német eredetű evan-
gélikus gyülekezetek istentiszteleteit, és ezeken prédikáljon. A neve Haralds Kalnins 
volt, édesapja lett, édesanyja német volt, régóta végzett egyházi szolgálatot szülő-
földjén, és igyekezett eljutni mindenhová, ahová hívták, és ahová látogatási enge-
délyt tudott szerezni.

Hosszasan beszéltünk vele, és mindent, amit lehetett „leellenőriztünk”. Kértük, 
hogy tartson esti vagy reggeli áhítatot, mindig szívesen megtette, méghozzá szín-
vonalasan. A jelenlevők nagy része azt remélte, hogy ez a változás talán egy szov-
jetunióbeli új egyházi beállítottság előhírnöke is lesz. Kalnins lelkész nem óhajtott 
ilyen „jóslatokkal” foglalkozni. Ő csak örült minden ilyen jellegű változásnak.

Hamarosan visszautazott szülőföldjére, ahol – bizonyára – mindenről beszámolt. 
Később meglátogattam feleségemmel lakásában és rigai templomában a változás 
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utáni időben. Azóta Lettország is visszanyerte önállóságát, és immár a vallássza-
badságban élő országok közé tartozik.

Lassan befejeztem kilencedik munkaévemet a Lutheránus Világszövetség alkal-
mazottainak a körében, és az Egyházi Együttmunkálkodási Osztály meg is hívta 
utódomat, egy brazíliai evangélikus lelkészt kibővült munkám folytatá sára. Ugyan-
akkor igazgatóm és munkatársai arról kezdtek beszélni, hogy jó lenne, ha még kb. 
hat évet dolgozhatnék a világszövetség különböző osztályain, és megismerhetném 
azokat a lokális programokat, amelyekkel addig csak kevés kapcsolatom volt. Ezért 
elküldött engem olyan államokba és országrészekbe, amelyben eddig nem sok időt 
töltöttem. Így jutottam el egy amerikai missziói szervezet konferenciájára Thaiföld 
egyik tenger mellett levő városába, Pattayába.

Sietni kellett, mert ugyan a program nagyon érdekes volt, sok misszionáriust 
ismerhettem meg, és újszerű munkájukba is bepillantást nyerhettem. De Augsburg 
városában vártak rám a dél-amerikai evangélikusok, ahol az akkor sorra kerülő 
Luther-megemlékezéskor további fontos szolgálataim voltak. Ezért igyekeztem 
Ázsiából való hazaérkezésem utáni este igen korán ágyba kerülni, hogy fáradságo-
mat jól kipihenve idejében fel tudjak kelni. De reggel le sem tudtam rakni csoma-
gomat a szálloda portásánál, mert egy pincér máris odalépett hozzám, és megkér-
dezte, hogy én vagyok-e Pósfay György? Amikor igennel feleltem, egy úrhoz ve-
zetett, aki nem más volt, mint Káldy Zoltán evangélikus püspök. „Egész este 
kerestelek, mert közölték velem, hogy jelentkeztél, hogy későn ugyan, de biztosan 
megérkezel. Mivel ez nem következett be, arra gondoltam, hogy útközben meg-
betegedtél. Mikor ez a hír sem bizonyult igaznak, nem tudtam, mitévő legyek. 
Ezért siettem, hogyha mégis megérkeznél a reggeli órákban, minél hamarabb ta-
lálkozzunk!”

Ehhez azonban hozzáfűztem, hogy én nem hozzá siettem Augsburgba, hanem a 
brazíliai küldöttséggel való találkozás miatt, amelynek tagjai hivatalosan meghívták 
a német testvéregyházat egy kis emlékünnepélyre. „Emiatt vagyok én itt!” – em-
lítettem Káldy Zoltánnak. 

Így érkezésem mindkét célja különböző volt, mert a magyar kormány hivatalos 
közegei el akarták halasztani a döntést, hogy a kormány meghívja a Lutheránus 
Világszövetséget Budapestre vagy nem. A meghívó kikézbesítésének az elhalasz-
tásához Káldy Zoltán nem akart hozzájárulni. (Gondolom, akkor sem járult volna 
a kormányképviselő ehhez a gondolathoz, ha Káldy elődje, Ordass Lajos püspök 
még élt volna!)

Ami miatt – nem tervezett megérkezésemnek – Káldy örült, az egy banális 
dolog volt. Káldy Zoltán – amint a Lutheránus Világszövetségben ismeretes volt 
– rosszul beszélt angolul. A meghívólevelet azonban Hafenscher Károly Deák téri 
lelkész angolul írta, és az tökéletes volt. De Hafenscher kolléga aznap este már 
nem vállalt semmiféle levélírást kimerültsége miatt. Így Káldynak nem maradt 
más választása, mint hogy engem kérjen meg egy angol bemutatkozó levél meg-
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írására. Persze, ebben az ügyben Káldy sohasem beszélt velem. Ezt csak másnap 
kora reggel folytatott beszélgetésünkkor tudta megtenni, és ismertette velem a 
kialakult helyzetet. Amire megkért, megtettem, és Káldy püspök aláírta az általam 
megfogalmazott bemutatkozó levelet. Sajnos a levél átnyújtásának a lefolyása nem 
hozta magával az izgalmak lecsendesedését. Főleg a skandináv országok és a kelet-
németországi egyházak vezetői hivatkoztak arra, hogy régen nem döntöttek ilyen 
hamar a világgyűlés helyét illetően, mint ebben az évben, ezért most kérték ennek 
a helyzetnek a tekintetbe vételét, azaz a végrehajtó bizottságnak a döntés egy 
évvel való elhalasztását javasolták. Ezzel a határozattal egy évvel később mégis 
Budapest lett a világgyűlés helye, és a második fordulóban Káldy Zoltán lett annak 
megválasztott elnöke. Amíg idáig eljutottunk a rendezéssel kapcsolatos feladatok 
nagy részének elvégzésében, talán a legtöbb segítséget Káldy Zoltán püspök dr. 
Reuss Andrástól kapta.

A Lutheránus Világszövetség világgyűléseit legtöbbször egy vagy két évvel ko-
rábban megtartott általános, főként kontinensenként megrendezett regionális 
gyűléseken szokták előkészíteni. Ezekre – elsősorban – meghívták a világgyűlésre 
előadóként kiválasztott személyeket, azután a tagegyházak képviselőit, egyéb szak-
értőket, akik megfelelő tájékoztatásokkal szolgáltak abból a célból, hogy az ilyen 
együttléteken mindenki jól érezze magát. 1983-ben, azaz a hetedik világgyűlésre 
készülve, azután, amelyet Budapesten, Magyarországon 1984. július 22-e és au-
gusztus 5-e között tartottak meg, az előkészítő ülésre 1983 kora őszén Dél-Olasz-
országban, Nápolytól délre az olasz tengerparton került sor. Erre az előkészítő 
találkozóra már a rendezőbizottság dr. Reuss András teológiai tanárt kérte fel, aki 
azt örömmel elvállalta. A tanácskozás azért emelkedett ki a többi regionális ösz-
szejövetel közül, mert a résztvevők közül csak kevesen ismerték egymást, hiszen 
országaik egyrészt hosszú ideig el voltak szigetelve egymástól, és gyülekezeteik 
anyagilag sem voltak olyan helyzetben, hogy ilyen együttlétekre eljuthassanak.

De a hangulat emelkedett voltának volt egy másik oka is. Az, aki ezt a közép- és 
kelet-európai országok konferenciáját nagy bölcsességgel és jó humorral előkészí-
tette, dr. Reuss András volt.

Csak egy példával szeretnék e helyen szolgálni. Tudjuk, hogy a legtöbb közép- és 
kelet-európai ország lakói nem látogathatták meg egymást tetszésük szerint, nem 
egy országban kellemetlen ellenőrzéseknek voltak kitéve. De valahogy az emberi 
jogokat nem egyszer nehéz helyzetbe hozó utazási nehézségekről senki sem akart 
vagy tudott kérdéseket feltenni. (Itt jegyzem meg, hogy ezen a ponton 1983-ban 
Magyarországon a helyzet lényegesen könnyebb és elviselhetőbb volt, mint más 
országban, talán ez is hozzájárult a kérdés látszólagos elmaradásához).

Mindenesetre dr. Reuss megjegyezte, furcsának tartja, hogy senki sem kérdezte 
meg, hogyan jutunk innen vissza szülőföldünkre.

A résztvevők elnémultak egy pillanatra, majd mosolyogni kezdtek. Nem emlék-
szem pontosan a kérdés szövegezésére, de talán így hangzott: „És ha nem akarná-
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nak hazautazni, nálunk maradhatnának-e?” Egy biztos: ha egy ehhez hasonló kérdés 
elhangzott volna 1983 őszén Olaszországban, az talán jobban kifejezte volna a 
változás előtt álló országok hangulatát, mint egyéb előjelek.

E dolgozat befejező mondatai visszavezetnek bennünket 1972 nyaráig, amely az 
az időszak volt, amikor jobban megismertem dr. Reuss Andrást, mert vele együtt 
tartottam a kelenföldi evangélikus templomban egy vasárnapi istentiszteletet. Így 
1972 nyarán került sor újbóli magyarországi szolgálatomra szülőhazámban. Ezt 
azonban édesapám már nem érhette meg. Ő 1956 novemberében meghalt egy 
pesti kórházban. Édesanyám még a hetvenes évek közepéig a pesti családunkkal 
tudott maradni.

Nem sokkal az l972 júniusi istentisztelet előtt vagy után, amikor az ebédlőasztalt 
körülültük, a családból valaki felvetette a kérdést, hogy nem lehet könnyű külföl-
dön élni, még ha az illető jól is ismeri az idegen nyelvet, nehéz lehet idegen nyel-
ven keresztyéneket felkészíteni a konfirmációra. Erre azt feleltem, hogy bizony 
nem könnyű munka, de lehetséges. Én közel huszonhárom évig végeztem ezt a 
szolgálatot. És nem is eredménytelenül. Itt említem meg, hogy dr. Reuss András 
lelkész rokonának két leánykáját a hatvanas évek végén én konfirmáltam más fia-
talokkal együtt caracasi templomunkban. Szüleik a háború után hamarosan kiván-
doroltak Caracasba, és mindig látogatták az iskolai német hittanórákat, majd ami-
kor eljött számukra a konfirmáció ideje, azokra a magyar tanórákra jártak el, ugyan-
is azt kérték a fiatalok, hogy anya- és „apanyelvükön” tanulhassák a kátét, és tegyék 
le a vizsgát. Jól beszéltek magyarul, mint ahogy a szülők is.

Bevallom, az ezekhez a problémákhoz kapcsolódó kérdéseket nem könnyű meg-
oldani, de a nehézségek elől sohasem szabad visszahőkölni. Ez az én tapasztalatom! 
A külföldi magyar protestáns gyülekezetekben való szolgálat nem volt és nem lesz 
könnyű a jövőben sem. Sokszor a lelkész hitétől és akaratától függ a siker. Ugyan-
ezt mondhatjuk az önfeláldozó teológiai tanárok áldott munká járól.

Ilyennek ismertelek meg Téged, András.

Genf, 2008. február 23.





Határokat átlépô teológiai professzor

ID. HAFENSCHER KÁROLY

A hetvenéves Reuss András teológiai arcéle – ahogy én látom őt

1957 óta ismerem személyesen, és a mai napig szeretettel figyelem, érdeklődéssel 
követem Reuss András teológiai profilját. Most ezt próbálom megrajzolni mások 
számára. Bizonyára lesz, aki részletes életrajzot ír majd ebbe a könyvbe. Mások 
számba veszik írásait, és pontos irodalomjegyzéket állítanak össze, én teológiai 
profiljának megrajzolásával kísérletezem, ahogyan én tekintek rá, erre a mérnöki 
pontossággal, szívósan, precízen, szorgalmasan munkálkodó kollégára. Úgy, ahogy 
előttem áll, és évtizedek óta megismerhettem.

Ahhoz, amit eddig végzett, nagy bátorság kellett. Ez a megállapítás talán meg-
lepő lehet azok számára, akik a szerénynek, csendesnek, halk szavúnak ismert 
professzort akarják bemutatni, úgy, ahogy sokak tudatában él ő.

Amikor nagy bátorságról beszélek, Paul Tillich fogalmára (teológiai terminusára) 
gondolok, aki a bátorságot, courage-t, a Mut szót szinte a hittel tette egyenlővé, 
illetve a hit és a bizalom mobilizáló funkcióját így próbálta közel hozni kortársaihoz. 
Bátorság kell a modern világban magához a léthez, az élet elfogadásához (Mut zum 
Leben, courage to be). Bátorság kell a reménységhez egy gyakran reménytelennek 
ítélt világban (Mut zur Hoffnung). Bátorság kell az imádsághoz is, amikor kísért 
bennünket a látszólag néma Isten és a hiábavaló könyörgések sora (Mut zum Gebet). 
Bátorság kell az örömhöz, gyakran joggal szomorú vagy depressziós világunkban 
(Mut zum Freuden). Bátorság kell a békét komolyan venni, amikor a II. világhá-
ború óta is több száz helyi háború zajlott le a mi korunkban, közelben és távolban 
egyaránt (Mut zum Frieden). Meggyőződésem és tapasztalatom, hogy a lelkiisme-
retes lelkészi és teológiai szolgálathoz is a 20. század második felében és a 21. 
században még inkább bátorságra van szükség. A teológiai lét magában bátorságot 
jelent egy olyan világban, amikor a teológiának már a tudományos voltát is gyakran 
megkérdőjelezik, még az univerzitás világában is. Mint ahogy bátorság kell a taná-
ri szolgálathoz is, kilépni emberek elé és tanítani merni egy zűrzavaros világban és 
egy bonyolult egyházi helyzetben: fejünkben és életünkben rendet rakni, másokat 
is rendre segíteni, tiszta vizet önteni a pohárba és a fejekbe egyaránt. Ehhez bizony 
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kurázsi kell! Tulajdonképpen ugyanezt ismerte fel Pál apostol a saját korában, 
missziói útjain vagy fogsága idején. Ő ezt parrésziának nevezi. Ezt írja róla Lukács 
az ApCsel utolsó verseiben, és erre kéri hallgatóit, olvasóit, híveit Pál, hogy imád-
kozzanak érte, hadd hirdesse bátorsággal az evangéliumot zsidóknak és pogányok-
nak egyaránt. A parrészia szót én ma a kommunikáció mai szolgálata feltételének 
tartom. Aki színre lép, aki mások előtt beszél, aki másoknak ír, aki emberek előtt 
vall, sőt abban a reménységben szól, hogy szavahihetőnek, hitelesnek tartják, annak 
parrésziára van szüksége. Így értem elsősorban most Reuss András teológiai pro-
filjához írt vezető soraimat. S ha már Tillichnél tartottunk, ő írja az On the Bound-
ary című könyvében: ő mindig határon állt, ezt a legjobb pozíciónak tekinti, ahol 
a legélesebb horizont és legtágabb perspektíva nyílik, nevezetesen életét így jel-
lemzi: „két fajta temperamentum között állok a határon”. Szüleire gondol. Majd 
a város és a vidék határán állva látja önmagát. Társadalmi osztályok határain tekint 
szét. Mint teológus és filozófus a realitások és a fantázia határain dolgozik. Ugyan-
így az elmélet és gyakorlat határa a heteronómia és autonómia, a teológia és filo-
zófia határán tartózkodik. Így beszél az egyház és társadalom határáról, a vallás és 
kultúra határáról, a lutheranizmus és szocializmus határáról, az idealizmus és mar-
xizmus, valamint hazája és a távoli idegen föld határáról. Ez a határpozíció számá-
ra kötelező felismerés és egyben egész életére jellemző, teológiai és tanári mun-
kájára kiható területfoglalás. Angolul „between-position”-nek nevezi, németül 
„Zwischenposition”-nak. Így jellemzi életét: „mindig határon álltam” (I stood at 
the boudary). Ezt kötöttségnek és szabadságnak egyaránt értékeli. Reuss András-
ra térve a képet továbbfejlesztem olyan módon, hogy Reussról, írásaiból, életéből, 
magatartásából azt látom, hogy szüntelenül átlépett határokon. Ezért nem könnyű 
őt lényegileg megragadni, de éppen ezért legjellemzőbbnek ezt a modellt tartom, 
hogy érzékeltessem, mit és hogyan végzett, mikor és hogyan lépett át határokon.

Már az is érdekes, ami lelkészi pályájának ismeretéből elénk tárul. Volt, amikor 
átlépett az elit Kelenföld szellemi légköréből a proletár Angyalföld gyülekezetébe. 
Két világ, de ugyanaz a szív. Volt Sopronban és Budapesten lelkész. Két világ, az 
Ausztriához szervesen tartozó Sopron és a magyar főváros légköre. Volt titkár a 
püspöki hivatalban, és volt a Lutheránus Világszövetség 1984-es budapesti világ-
gyűlésének magyar szervező titkára. Erről bátran nyilatkozott Ami jó volt és ami 
nem a budapesti magyar világgyűlésen című írásában magyar koordinátorként. 
Érdekelte az evangélikus istentisztelet ma és holnap a Lelkipásztor 1992-es évfo-
lyamában. Pontos leírás és merész vízió jellemzi publikációját. A teológia világában 
három határt is átlépett. Újszövetségi témából doktorált, majd rendszeres tan-
székre került, és volt idő, amikor az EHE-n rektori feladatokat látott el, (ld. 
Lelkipásztor 1997/73 kk.), és így szinte minden idejét előadásain kívül adminiszt-
rációra fordította, és a mai egyetemek világában rektori szinten próbálta tisztázni 
a teológiai egyetem helyzetét. Volt zsinati tag, sőt a zsinat elnöki tisztét is betöl-
tötte. Erről kitűnően számol be A zsinat hatalma az egyházban című írásában 



226
(Lelkipásztor 1997, 91. kk.). Becsülöm, hogy a zsinat elnöki tisztében megmaradt 
teológusnak, nem lett juridista, noha megtanulta az egyházjogi gondolkodást és 
nyelvet egyaránt. Merész, szinte provokáló írásai ebből az időből mutatják benső 
feszültségét. 1990-ben a Lelkipásztorban (392–393. o.) felveti a kérdést, „kell-e 
egyáltalán zsinat?” Úgy hiszi, hogy amíg ezt nem tisztáztuk, hiábavaló munkát 
végzünk.

Két különböző terület határát lépi át, amikor tudós professzorként könyvet 
szerkeszt, értékes tanulmányok sorát gyűjti össze, az akkor 85 éves Prőhle Károly 
tanítványainak visszhangját. Saját írásában megpróbálta, hogy ne laudációt írjon, 
hanem tényekről, hangsúlyokról beszéljen. Ebben az írásában – akárcsak beveze-
tésében – a legaktuálisabb kérdések kerülnek elő evangélikus teológiai szempont-
ból. Korszerűen, nemcsak a 16. század teológiai locusain tájékozódik, hanem új 
területen is megszólal, mai eseményekre hivatkozik, mai korrajzot fest, amikor a 
pluralizmus helyzetét bemutatja, és megpróbál reflektálni is. Nem elvekről beszél, 
hanem valóságos találkozásról, amit a mi korunk teológusai sem kerülhetnek el. A 
tapasztalható pluralizmust nem pánikszerűen fogja fel. Nyugodtan beszél, gyökér-
re hatóan elemez, kényes területre merészkedik. Bátran szól a szekularizáció, a 
diktatúra, a káosz jelenségeinek ismeretében, de teológiai identitását megtartja. 
Döntő kérdése: hol húzódik a határ a pluralizmus és a keresztény hit között? Nem 
marad azonban állva a határon, hanem mindkét területet bejárja. Ami izgatja, hol 
húzódik az a végső határ, ahol nem lehet már túllépni a közhangulatot, a közer-
kölcsöt, hanem meg kell állni. Nem konzervatív módon, de a valóságot felismerve 
és identitásunkat megőrizve. Ő, aki a Bibliáról úgy ír máshol, mint amit félteni 
lehet a szétdarabolástól, a profán értelmezéstől, a múzeumi tárgyként kezeléstől, 
hiszen mégiscsak Szentírás a Biblia, az említett írásában azonban nem az írás szö-
vegére apellál, hanem az élő Úrra, hiszen ő mindennek mértéke az egyházban és 
a teológiában, Ura a Szentírásnak is.

Reuss András társadalmi kérdések iránt is érdeklődött, már a bossey-i tanul-
mányút idején szakszerűen és nyitottan. Egyház – teológia – társadalom területe-
it kutatja, és egyiket a másiktól vagy harmadiktól nem vonatkoztatja el.

Jellemzőnek találom, hogy világméretű kérdésekkel éppen úgy foglalkozik, mint 
apróbb tematikával, pl. a Lutheránus Világszövetség nevével, hogy ti. nem kellene-e 
Magyarországon is Evangélikus Világszövetségnek nevezni a világszervezetet. Úgy 
tartja, hogy elvileg helyesebb lenne az EVSZ mint az LVSZ név, de világszerte, 
német, angol, skandináv területen a lutheránus szó megfelelőjét használják.

Professzori merészséggel nyúl lutheri háttérből a rang, pozíció kérdéséhez a 
lelkészi karban és egyházunk felfogásában. Lutherre hivatkozva bizonyítja, hogy 
nálunk nincs külön három ordo (diakónus, áldozópap, püspök). Így fogalmaz: az 
isteni jog szerint nincs különbség püspök és lelkész között. Csak a szolgálat terü-
letére nézve különbözik a kétféle státusz. Püspöknek lenni nem nagyobb rangot, 
hanem nagyobb felelősséget jelent (ld. Prőhle-agenda). Kifejti az evidensnek látszó, 
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de a gyakorlatban elfelejtett lutheri tanítást: az egyházban hatalma és ereje való-
jában csak Isten igéjének van. A pozíciók és az egyházi struktúra nem döntő az 
opus proprium elvégzésében.

Reuss András átlépte az országhatárokat is. Nemcsak Magyarországon egyik 
vezetője a Luther Márton Szövetségnek, hanem a német (erlangeni) Martin Luther 
Bund kiadásaiban is többször olvassuk a nevét, mint aki hitelesen tud írni az MEE 
életéről és teológiájáról (Lutherischer Dienst 2008/1.).

Új határátlépésnek tartom, hogy legújabban a 20. század közepén vívott egyhá-
zi harcok területére is bemerészkedik. A norvég ellenállást a német megszállás 
idején nemcsak a gyakorlatban érti meg, hanem a liberális teológus, Berggrav el-
lenállásában kicsúcsosodó teológiát járja körül, mutatja be fő vonásait két munka-
társa segítségével (Korányi András és Orosz Gábor Viktor), akik adatolják a külső 
történéseket, időrendi sorrendben részletezik és így az elvi kérdésekhez jó tám-
pontokat kapunk. Reuss András érdeklődési körébe tartozik a magyar „egyházi 
harc” is, az 1945 és 1948 között kiadott egykori püspöki körlevelek alapján. Ennek 
eredményeképpen a napokban előadás hangzik a 2008. évi Dies Academicus al-
kalmából több jelentős professzor társaságában. Ez már nem a 16. század, ez már 
a 20. század közepe, és a szisztematikus teológust elvileg is érdekli, mi történt és 
hogyan, mennyire egyházi és mennyire világi, nemzeti kérdésről van szó. Ezt a 
fajta érdeklődését talán egy dél-afrikai útja vagy egy rövid Egyesült Államokban 
történt konferenciai részvétele is megérteti velünk. Ezekben a kérdésekben való-
ban nem elég a Nagy Konstantinusz-i kor elejét (4. század) vagy folytatását alapul 
venni, sem a reformátorok ideje vagy elvi álláspontjai nem segítik a tájékozódást 
a mai világban. Új utakat kell járni, régi határokat kell átlépni csakúgy, mint az 
igazságos háború tematikájában, ami sokféle küzdelmet jelentett az LVSZ kerete-
in belül is.

Világosan látom Reuss András teológiai perspektívájának fejlődését, azóta, hogy 
1957-ben találkoztunk. Akkor az ETA-n angol nyelvet tanítottam, s ahogy a hall-
gatók mondták, nyelvtanítás ürügyén alaposan megdolgoztattam a fiatal kollégákat. 
Reuss András ezt becsülte, hiszen egyetértett azzal, hogy a teológián is minden 
tantárgy sok és szorgalmas munkát jelent.

Külön kellene részletesen foglalkozni Reuss professzor külügyi szolgálataival. Ez 
nemcsak teológiai feladat volt, nemcsak számos utazást jelentett, hanem meg 
kellett tanulni az egyházi diplomácia nyelvét és magatartását, hogy az LVSZ par-
kettjén se csússzon el képviselőnk… Többször is utaztunk együtt, jó barátságba 
kerültünk, Deák téri gyülekezetünkbe nem egyszer hozott külföldi látogatókat. 
Mindez a nyolcvanas években nem volt magától értődő vagy olyan természetes, 
mint manapság. Találkoztunk az angyalföldi gyülekezetében is. Ez volt a szomszéd 
egyházközség, és világosan látszott, hogy ugyan szabad elhatározásából ment ki a 
gyülekezetek világába, de nagyon nehéz terepre érkezett, mégis ennek a feladatá-
nak is megpróbált eleget tenni.
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Akkor lett ő teológiai professzor, amikor én nyugdíjba mentem, de próbáltam 

továbbra is figyelni egyházunk életére és teológiai munkájára. Konferenciákon és 
bizottsági üléseken többször vettünk részt együtt. Legfolyamatosabb munkánk a 
Közös Nyilatkozat (Augsburg, 1999) fordítása volt két római katolikus profesz-
szorral. Végül az Értelmiségi Műhelyben végzett szolgálatban utódom lett. Egye-
dül rá mertem bízni ezt a nehéz feladatot, a magyar evangélikus értelmiség szol-
gálatát. Azért nehéz feladat, mert ki tudja, ki tartozik a mai evangélikus értelmiség 
kategóriájába. Reuss András ezt a feladatot is kitartóan, szívósan végezte, elméle-
ti tudományos munkájával párhuzamosan. Nemcsak barátilag érzem őt közel ma-
gamhoz, hanem istentiszteleteinken padtársunk is volt, amikor először még beteg 
mérnök édesapját fogták karon feleségével és ültették le közénk. Aztán az édesapa 
is eltávozott, a feleség is, de Reuss András azóta is többször megjelent nálunk. 
Mindig örülök, ha egy teológiai professzor is igehallgató és igét hirdető lelkész 
marad.

Írásommal szívesen ajánlom kollégák, lelkészek, tanítványok figyelmébe Reuss 
András szolgálatát. Túl a kötelező stúdiumokon érdemes figyelni rá. Aki a mai 
kontextualitást mint alapelvet munkájában mindenütt irányt mutatónak tartja, ez 
a szó számára nemcsak bibliai szövegösszefüggést jelent, hanem társadalmi, etnikai, 
ökumenikus, más világvallásokra tekintettel lévő összefüggésekre utal, nem kevés-
bé a lokális, regionális és globális szempontokra. A határokon nemcsak megálló, 
szemlélődő teológus kortársunk ő, hanem a határokat átlépő bátor ember.

Ad multos annos!
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A Szentháromság mint a kommunikáció õsforrása
A kommunikációs teológiától a kommunikatív teológiáig

LUKÁCS LÁSZLÓ

A kommunikáció egyidős az emberiséggel. Öntudatlan csecsemőkorától kezdve 
minden ember folyamatos kommunikációban él embertársaival – életünk egyik 
legfontosabb feltétele ez.1 A 20. század második felének információs forradalma 
azonban minden szempontból új helyzetet teremtett. A kommunikációs társada-
lom új korszakot nyitott az életünkben. Az új technológiák nemcsak a médiumo-
kat alakították át, hanem kitágították személyes érintkezésünk lehetőségeit is. 
Egymástól távol is folyamatos kapcsolatban maradhatunk egymással, meghaladva 
a tér és az idő korlátait.

A technikai eszközök fejlődésével párhuzamosan új korszakba lépett a kommu-
nikáció tudományos vizsgálata is. A kommunikációelmélettel új interdiszciplináris 
tudomány született, amely nemcsak a társadalomtudományokat foglalkoztatja, 
hanem a pszichológiát és az antropológiát is.2

Eleinte főleg azt tanulmányozták, hogy az új információs eszközök hogyan hat-
nak a társadalomra és az emberek egyéni életére. A figyelem aztán egyre inkább 
az emberi természet lényegére irányult: a személyre mint kapcsolatokban élő lény-
re és a kommunikációra mint az emberi egzisztencia alapvető jelenségére és fel-
tételére. Felismerték, hogy az ember nemcsak individuum, hanem a kapcsolatok-
nak szövevényes hálózatában élő személy („per-sona”). Egyfelől egyetlen és egye-
dülálló individuum (ahogy Kosztolányi írja: „milliók közt egyetlenegy”), másfelől 
viszont személyes létéhez (lényegét alkotó elemként!) hozzátartoznak kapcsolatai 
is: az ember individuális és kommunikációs lény egy szerre. Sem a kollektivizmus, 
sem az individualizmus nem felel meg az ember ter mészetének: az egészséges 

 1 Jürgen Habermas szerint a kommunikatív cselekvés megelőzi a beszédbeli kommunikációt, amely 
csupán egy résztartománya annak. Vö.: A kommunikatív cselekvés elmélete. A Filozófiai Figyelő és a 
Szociológiai Figyelő különkiadványa, é. n.
 2 P. Watzlawick – J. H. Beavin – D. D. Jackson: Menschliche Kommunikation, Formen, Störungen, 
Paradoxien. Bern – Stuttgart – Toronto 1990. Az internet csaknem 30 000 hivatkozást tartalmaz erre 
a könyvre: tanulmányok, monográfiák hivatkoznak a három szerző úttörő jelentőségű könyvére.
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személyiség csak a többi személlyel folyamatos kommunikációban tud kibonta-
kozni és kiteljesedni.3

Ugyanebben az időben új utakon indult el a Szentháromság teológiai megköze-
lítése. A katolikus teológiában ez főleg a II. vatikáni zsinathoz és az azt megelőző/
kísérő/követő teológiai erjedéshez köthető. Hasonló megközelítést találhatunk 
azonban a protestáns teológiában is. Jó példa erre Jürgen Moltmann munkássága. 
Egyenesen így fogalmaz: „A Szentlélek megértéséhez és a közösség teológiai meg-
értéséhez is alapvetően döntő, hogy a Szentlélek közösségének trinitárius vagy 
unitárius fogalmából indulunk-e ki.”4 Idézhetjük azonban Hafenscher Károlyt is: 
„A Solus Christus nem elv, hanem egy személy: Krisztus. Egy a Szentháromság-
hitünk az egész kereszténységgel, és ma a teológiában a Szentháromság fogalma 
közösségi modellt is jelenthet.”5

A Szentháromság teológiája évszázadokon át inkább csak a spekulatív teológiát 
foglalkoztatta, az igehirdetésben és a keresztény életvezetésben alig kapott helyet. 
Kant véleménye nemcsak az egyház akkori pasztorális tevékenységére világít rá, 
hanem jellemezte a teológiai kutatást is. „A szentháromságtanból, azt betű szerint 
véve, egyáltalán semmilyen gyakorlati következtetést nem lehet levonni.”6

Korunk katolikus trinitológiája fölfedezte az egyházatyák gazdag örökségét, és 
nyomukban újra megpróbáltak behatolni az immanens Szentháromság titkába,7 
amely az ökonomikus Szentháromságban feltárul előttük. Karl Rahner híres axi-
ómája szerint: „Az »ökonomikus« Szentháromság azonos az immanens Szenthá-
romsággal, és megfordítva.”8 Istennek a világgal folytatott kommunikációját meg-
előzi a három isteni személy kommunikációja a Szentháromság benső szeretetegy-
ségében.

 3 Jürgen Moltmann az egyházzal kapcsolatban írja: „Az egyház igazi egysége a Szentháromság pe-
richoretikus egységének leképeződése, és ezért nem lehet sem kollektív tudat, amely elnyomja a 
személyek individualitását, sem individuális tudat, amely elhanyagolja a közösséget.” Jürgen Moltmann: 
Der Geist des Lebens. München 1991. 237.
 4 Jürgen Moltmann: i. m. 250. Vö. uő.: Trinität und Reich Gottes. München, 1980. 
 5 Hafenscher Károly: Ugyanazon Krisztus uralma alatt élünk – ugyanabban a hajóban evezünk ma. 
Confessio, Budapest, 2005. 4.
 6 Immanuel Kant: Der Streit der Fakultäten. In: Kant – Werke, Frankfurt a. M. 1963. Bd. XI. 303. 
Idézi és értelmezi: Bernd Jochem Hilberath: Der dreieine Gott als Orientierung menschlicher 
Kommunikation. In: Bernd Jochem Hilberath – Martina, Kraml  – Matthias Scharer (Hg.): Wahrheit 
in Beziehung, Mainz, 2003.
 7 A keleti ortodox teológia hűségesebben ragaszkodott a Szentháromság misztériumához. A második 
világháború idején írta le az orosz ortodox teológus, Vladimir Lossky, hogy a Szentháromság egyetlen 
alternatívája a pokol. Vö. God in Trinity. In: The Mystical Theology of the Eastern Church, Cambrid-
ge, 1957. 66.
 8 Karl Rahner: Bemerkungen zum dogmatischen Traktat „De Trinitate”. In: Schriften zur Theologie 
IV., Einsiedeln 1967. 115. Lásd még: Feiner – Löhrer: Mysterium Salutis II., Freiburg, 1957.
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Ennek az „új teológiának” főbb pontjai a következők:
Az Atya és a Fiú és a Lélek szeretetkommuniója a forrása és a végső célja az 

egész teremtett mindenségnek;
a kinyilatkoztatás Isten önközlése, aki a Szeretet;
Krisztus megtestesülése, kereszthalála és feltámadása az üdvösségtörténet 

meg határozó fordulópontja;
az egyház mint „az üdvösség szakramentuma”;
az üdvösség története egyhatárú az emberi történelemmel, amelynek Isten 

rendelte végső célja, hogy az eszkatonban fölemelje a Szentháromság szere-
tetközösségébe.

Ez az új teológia már a II. vatikáni zsinaton körvonalazódni kezdett. A kinyilatkoz-
tatást immár nem puszta ismeretközlésnek tekintették, hanem a szentháromságos 
Istennek az emberiséggel kezdeményezett szerető kommunikációját látták benne 
(Dei Verbum); az egyházat a szeretet kommuniójának mondták, amely az Atya, a 
Fiú és a Szentlélek szeretetközösségéből meríti erejét (Lumen gentium); az egyház 
csak úgy teljesítheti krisztusi küldetését, ha dialógust kezd a világgal az emberiség 
szolgálatában (Gaudium et spes).

Az újabb teológiai megfontolások előszeretettel használnak két nem teológiai 
fogalmat: kommunikáció és kommunió. Ilyen módon reményteli párbeszéd kez-
dődhetett információs korunk kommunikációelméleteivel. (Nem először fordul 
elő az egyház történetében, hogy nem teológiai fogalmakat beemelnek a teológi-
ába az egyház hitének árnyaltabb kifejtésére, gondoljunk csak a nikaiai zsinat hit-
vallásában megjelenő „homousziosz” kifejezésre, vagy Aquinói Tamásra, aki Arisz-
totelész „pogány” filozófiájának rendszerét használja fel teológiájában.) Mégis, ha 
szétnézünk napjainknak a kommunikációval kapcsolatos (katolikus) egyházi meg-
nyilatkozásaiban, akkor az írások többsége gyakorlati szempontokkal foglalkozik. 
Hogyan lehet a tömegkommunikációs eszközöket jobban felhasználni az evange-
lizációban, az igehirdetésben, a pasztorációban? Hogyan lehet a média helyes hasz-
nálatára nevelni a híveket és a lelkipásztorokat, akár befogadóként, akár kommu-
nikátorként? Hogyan hatnak a mai médiumok a társadalomra és az egyházra? Ezek 
a tanulmányok bizonyára hasznos szerepet töltenek be a gyakorlatban. Elégtelen 
volna azonban mindez, ha nem hatolnánk a mélyére a kommunikációnak mint az 
emberi egzisztencia lételemének. Ha nem próbálnánk kidolgozni a kommunikáció 
teológiáját, elemezni a kommunikatív teológiát és megvizsgálni a két megközelítés 
viszonyát egymáshoz.9

 9 Megfontolásainkban alapvetően Matthias Scharer megfontolásait követjük, aki fölösleges megket-
tőzésnek tartja ezt a szétválasztást. Szerinte nem beszélhetünk külön a kommunikáció teológiájáról 
és kommunikatív teológiáról, mintha ez utóbbi pusztán a hatékonyabb ismeretközlést szolgálná. „A 
teológia nem »valami«, amit aztán kommunikálni kell; a kommunikáció valójában a teológia közpon-
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Ezek a kutatások segíthetnek abban, hogy jobban belelássunk az ember életébe 

és az üdvösség történetébe, amely Isten kommunikációja az általa alkotott embe-
rekkel. Így jobban megközelíthetjük a Szentháromság belső életének misztériumát 
is, a teremtésre és a megtestesülésre irányuló szándékával, amely az üdvösségtör-
ténetben válik valósággá. Abban is segíthet azonban, hogy hatékonyabban segít-
hessük kommunikációs korunkban szocializálódott kortársainkat abban, hogy tel-
jesebbé tegyék az életünket, de abban is, hogy felismerjük a kommunikáció tor-
zulásaiból adódó fenyegetéseket és veszélyeket.

A következőkben a „kommunikáció” kifejezést abban az értelemben használjuk, 
ahogyan Karl Rahner meghatározta. „A kommunikáció a személyes meghallóképesség 
és a szabad nyitottság alapján megvalósuló közlés, amely a közlést tevő és a közlést 
befogadó (meghalló) személy között közösséget eredményez. (…) A kommuni-
káció legmagasabb rendű formájánál a közlést tevő saját magát közli a közlés be-
fogadójával: ez az önközlés.”10 A tökéletes önközlés csak a Szentháromságban 
valósul meg, a szentháromságos Isten azonban képes arra, hogy önmagát közölje 
az emberrel: „kinyilatkoztassa” magát.

Gondolatmenetünk három lépésre tagolódik:
Első lépés: a kommunikáció az immanens Háromságban („ad intra”)
Második lépés: az ökonomikus Háromság műve („ad extra”):11

 A kinyilatkoztatás mint isten-emberi kommunikáció
 Az isten-emberi kommunikáció mint szakramentális „commercium”
 A kinyilatkoztatás csúcsa: Jézus Krisztus mint Isten „szimbóluma”

Az egyház mint az üdvösség szakramentuma és az Isten népének kommu niója.
Harmadik lépés: a kommunikatív teológia lehetséges következményei az 

egyházban és a társadalomban

ELSŐ LÉPÉS: A KOMMUNIKÁCIÓ AZ IMMANENS HÁROMSÁGBAN

A De Trinitate traktátus korunk szisztematikus teológiájában az érdeklődés közép-
pontjába került. Az elmúlt évtizedekben tucatnyi könyv és több száz tanulmány 
jelent meg a Szentháromságról. A különböző megközelítések többségének közös 
vonása, hogy a Szentháromságos Egy Isten benső életét az isteni szeretetközösség 

ti tartalma.” Az továbbiakban csak a kommunikatív teológia kifejezést használjuk. Vö.: Matthias 
Scharer – Bernd Jochen Hilberath: Kommunikative Theologie. Mainz, 2003.
10 Karl Rahner – Herbert Vorgrimler: Teológiai kisszótár. Budapest, 1980. 416.
11 Egyes szerzők szívesebben használják az „ad intra” kifejezést az „immanens” szó helyett, mert ez 
a terminus jobban kifejezi az isteni személyek perichoretikus szeretetét egymás iránt, amely a terem-
tés és az üdvösség művében kinyílik „ad extra”. Vö.: Alan J. Torrance: Persons in Communion. Edin-
burgh 1996. 279. – Vö. Jürgen Moltmann remek összefoglalását a trinitárius teremtésről: In: Trinität 
und Reich Gottes. München, 1980. 188skk.
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dinamikájában írják le. Mintha újra fölfedezték volna az egyházatyák által használt 
fogalmat, a „perichorészisz” kifejezést, új és új értelmezésekkel gazdagítva azt.

A keresztény szókincs leggyakrabban használt szava a szeretet. Krisztus legfon-
tosabb üzenete az, hogy Isten szeret bennünket, szabad isteni szeretetének felfog-
hatatlan jóságával. Szeretete örök isteni lényegéhez tartozik, legbenső életének 
megnyilvánulása: nem akkor kezdett szeretni, amikor megalkotta a világot és az 
embert. A szeretet Isten örök legbenső lényege: az egyetlen Isten a három isteni 
személy kommuniója önmaguk szüntelen ajándékozásában, szeretetük tökéletes 
kommunikációjában. A teológia nyelvén: az Atya Isten tökéletesen odaadja magát 
a Fiúnak, annyira, hogy egy vele; a Fiú Isten tökéletesen befogadja az Atyát, any-
nyira, hogy egyetlen istenséget alkotnak; és a Szentlélek Isten, kettejük szereteté-
nek boldog részese, az Atya és a Fiú szerető egységének tökéletes ajándéka (Ágos-
ton szavaival: donum, vinculum, caritas).

Szent Ágoston a reláció fogalmával fejezte ki ezt a kölcsönös ajándékozást-be-
fogadást: az isteni személyek tökéletesen egyek, kivéve a kapcsolatok sajátosságát 
a szeretet perichorésziszében. Ahogy a firenzei zsinat fogalmazott: bennük „min-
den egy, ahol nem merül fel a viszonyulás szembenállása”.12 „Eme egység követ-
keztében az Atya egészen a Fiúban van, a Fiú egészen az Atyában van és egészen 
a Szentlélekben, és a Szentlélek egészen az Atyában van és egészen a Fiúban.”13 
Eberhard Jüngel napjaink egyik legismertebb pneumatológusát idézi: „Az isteni 
személyek különbözősége, amennyiben személyek, (…) akkora, hogy annál na-
gyobbat elképzelni sem lehet, miközben egységük (…) olyan intenzív, hogy annál 
intenzívebbet elképzelni sem lehet.”14 A keresztény kommunikációelmélet egyik 
úttörője, Pierre Babin pedig így ír: „A kommunikáció: mennyei szó, annak a kap-
csolatnak kinyilatkoztatása, amelyben nincs semmilyen diszharmónia az adó és a 
befogadó között: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.”15

Az isteni önátadás folyamata az Atyából indul ki, ő az eredet nélküli eredet; a 
Fiú mindent tőle kap: isteni személyében az Atyának Fia, aki egészen belé ajándé-
kozza magát. Annyira egylényegűek, hogy a Fiú hálásan visszaajándékozza magát 
az Atyának. Ennek a végtelen szeretetdialógusnak „eredménye” a Szentlélek sze-
mélye, aki a két isteni szeretőt összekapcsolja. John D. Zizioulas perszonális on-
tológiáját a Hármas-Egy Isten személyeire építette: Isten „lényege a communio 
aktusával azonos. (…) A szeretet mint Isten sajátos létmódja »hiposztatizálja« 
Istent, alkotja lényegét.”16 Vagy V. J. Hill megfogalmazásában: „Az isteni szeretet 
nem szerető lények steril szimbiózisa, hanem a tökéletes élet dinamikája, amely-

12 Heinrich Denzinger – Peter Hünermann: Hitvallások és az Egyház Tanítóhivatalának megnyilat-
kozásai. Bátorterenye–Budapest, 2004. 1330. (A továbbiakban: DH.)
13 DH 1331.
14 Eberhard Jüngel: Gott als Geheimnis der Welt. Tübingen, 1982. 371.
15 Pierre Babin: L’e’re de la communication. Paris, 1986. 30.
16 John D. Zizioulas: Being as Communion. London, 1985. 44–46.
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ben maga a szeretet válik valósággá az egymást szeretők között az ontológiai sze-
mélyesség minden intenzitásával.”17 Napjainkban számos szerző kutatja a perszo-
nális ontológiát, Isten szeretetközösségének fogalmára építve. „A Szentháromság 
teológiájában új ontológia van kifejlődőben: hiszen Istennek a létezés egyenlő a 
communióban való léttel.”18

Az egyetlen Isten: a Szentháromság. Az embereket pedig az ő képére és hason-
latosságára teremtette, avval a céllal, hogy fölemelje szeretetközösségébe. Isten a 
tökéletes szeretet, az isteni személyek teljes és kölcsönös odaajándékozottsága 
egymásnak. Más szavakkal: ő (ők?) a tökéletes kommunikáció. Szent János így 
kezdi evangéliumát: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az 
Ige.” Talán szabad ezt a kijelentést így átformálni: „Kezdetben volt a kommuni-
káció.” Az üdvösség egész történetét szentháromságos isteni őseredetétől kezdve 
az egész történelmen keresztül, egészen az „új ég és új föld” eszkatologikus betel-
jesüléséig úgy írhatjuk le, mint az Isten által kezdeményezett szeretetkommuni-
káció folyamatát. Peter Hoffmann Szentviktori Richárdra hivatkozva állítja, hogy 
„az immanens Háromság minden emberi kommunikációs társadalom forrása és 
célja”.19

A Háromságos Isten önközlése nem végződik az isteni szeretet intratrinitárius 
közösségében, hanem a teremtéssel kinyílik a világra. Ahogy Karl Rahner fogal-
mazza: „Isten eleve azért teremti az ember szellemi lényegét, hogy önmagát kö-
zölhesse, azért lesz hatékony Isten teremtő ereje, mert szeretetében önmagát 
akarja elajándékozni.”20 Ez a meglátás az alapja Jürgen Moltmann trinitárius 
krisztológiájának és antropológiájának is: „A Fiú emberré lételében a háromszor 
egy Isten egészen közli magát. A Fiú emberré lételében Isten maga tölti be az 
emberlétnek »Isten képére« történő teremtői ígéretét. (…) A Fiú emberré lételében 
ugyanakkor »megnyílik« a Szentháromság: a Fiúnak az Atyja az új, szabad és szo-
lidáris emberi nemzetség Atyjává lesz.”21

17 William J. Hill: The Three-Personed God. Washington D. C., 1988. 75.
18 Colin Gunton: The Promise of Trinitarian Theology. Edinburgh, 1977. 39.
19 Peter Hoffmann: Glaubensbegründung. Frankfurter Theologische Studien, Bd. 36. Frankfurt/M., 
1988. 268.
20 Karl Rahner: A hit alapjai. Budapest, 1983. 144. 
21 Jürgen Moltmann: A reménység fényei. Budapest, 1989. 281.
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MÁSODIK LÉPÉS: AZ ÖKONOMIKUS HÁROMSÁG MŰVE

1. A kinyilatkoztatás mint kommunikáció Isten és ember között

Vizsgálódásunk előtt néhány megjegyzést kell tennünk a személyes kommuniká-
cióról. Amint fentebb megállapítottuk: a tökéletes kommunikáció önmagunk tel-
jes odaadásában valósul meg. Az ember lényegénél fogva kommunikációs lény, a 
teljes önátadást mégsem tudja elérni, legalább két okból. Be vagyunk zárva a tér 
és az idő korlátaiba; csak töredékesen, az időben szabdaltan tudjuk odaadni ma-
gunkat. Nehezítő tényező az is, hogy ha valamit odaadunk másnak, az a mi olda-
lunkon veszteségként, de legalábbis kiadásként jelentkezik. A teljes önátadás csak 
egy esetben valósulhat meg egyetlen lendülettel: ha valaki meghal a másikért – ez 
az oka annak, hogy a vértanúkat nemcsak az egyház tiszteli, hanem a világ is. „Aki 
meg akarja találni életét, elveszíti azt, de aki érettem elveszíti életét, megtalálja 
azt.” (Mt 10,39) Az odaadásnak ez a teljességre törő aktusa a földi lét keretei közt 
tragédiában végződik – immár nem folytatódhat élők közti kommunikációként.

Hogyan tudhatnak a „tér és idő keresztjére feszített” (Simone Weil), a „test 
börtönébe zárt” emberek (Rahner szavával: Geist in Welt) mégis átlépni az anya-
giság, a tér és idő korlátain? A híres axióma szerint: „anima forma corporis” – a 
testünk egyrészt börtön ugyan, amely elzár másoktól, másrészt viszont olyan híd, 
olyan médium, amely összeköt másokkal. A személyes kommunikáció ennek meg-
felelően különböző módokon és szinteken valósulhat meg.

A személyes kommunikáció feltételeit és törvényeit különböző elméletek kü-
lönféleképpen magyarázzák, néhány közös pontot azonban találhatunk bennük: 1. 
Szükség van valamilyen külső (anyagi) eszközre, médiumra, amely közvetíti az 
üzenetet. 2. A jelek, elsősorban a szavak fontos szerepet játszanak a kommuniká-
ciós folyamatban. 3. A kommunikáció személyközi aktus: csak személyek tudják 
megvalósítani: az egyik személy (a „küldő”) becsomagolja az üzenetet egy látható 
jel „borítékjába”, és feladja a másik személynek (a címzettnek, „recipiensnek”), 
aki kész a fogadására, és képes dekódolni a küldött jelet. 4. A személyközi kom-
munikáció egyetlen igazi célja a kommunikátorok szerető kommuniója lehet.

Mindebből az is következik, hogy emberi világunkban senki – még Isten sem – 
képes közvetítő közeg, médium nélkül kommunikálni. Ha Isten érintkezni akar az 
emberrel, ha személyközi kapcsolatot akar létesíteni vele, akkor el kell fogadnia 
az emberi kommunikáció törvényeit, és annak eszközeit kell felhasználnia. A II. 
vatikáni zsinat erről így nyilatkozott: „A kinyilatkoztatásban a láthatatlan Isten (vö. 
Kol 1,15; 1Tim 1,17) lángoló szeretetének gazdagságából mint barátaihoz szól az 
emberekhez (vö. Kiv 33,11; Jn 15,14–15), társalog velük (vö. Bár 3,38), hogy 
meghívja és befogadja őket saját közösségébe. Ez a kinyilatkoztatás eseményekben 
és hozzájuk bensőleg kapcsolódó szavakban bontakozik ki: Istennek az üdvösség 
történetében művelt cselekedetei kinyilvánítják és megerősítik a tanítást és a sza-
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vakkal kifejezett valóságokat. A szavak viszont a tetteket hirdetik, és a bennük 
lévő misztériumot világítják meg. Az Istenről és az ember üdvösségéről így kinyi-
latkoztatott mélységes igazság Krisztusban ragyog föl a szemünk előtt. Ő az egész 
kinyilatkoztatás közvetítője és teljes sége.”22

A kinyilatkoztatás tehát Isten szeretetkommunikációja „ad extra” (a mi olda-
lunkról nézve: transzcendens folyamat) szavak és tettek segítségével (tehát az 
emberi történelem immanens folyamataiban). Ezért véljük jogosultnak, hogy a 
Háromságos Isten három személyének immanens (ad intra) kommunikációjával 
szemben a kinyilatkoztatást Isten-emberi kommunikációnak nevezzük. A kinyi-
latkoztatás Jézus Krisztus személyében éri el csúcspontját, aki az egyetlen közve-
títő Isten és ember között, és aki az Isten és az ember között létrejövő egységet 
saját személyében teszi teljessé. Az egyház ősi hite szerint: „Jézus Krisztus való ságos 
Isten és valóságos ember.” A kalkhédóni zsinat formulája az unio hypostaticáról 
ezt az egyedülálló valóságot próbálta fogalomba foglalni: Jézus Krisztus személyé-
ben elválaszthatatlan egységben van Isten és ember. Így vált benne, az ő egyetlen 
és egyedülálló személyében felülmúlhatatlanul teljessé Isten és ember kommuni-
kációja, amely ettől kezdve a Szentlélekben immár arra irányul, hogy mindenkit 
meghívjon az istengyermekség életére, és az eszkatonban majd teljessé tegye mind-
nyájunk szeretetközösségét a Szentháromságban. Az egész üdvösségtörténet kulcsa 
ezért: Krisztus.

Krisztus történelmi alakként jelent meg az emberi történelem színpadán. De 
az Atya elküldi Szentlelkét is – Szent Iréneusz gyönyörű kifejezésével az Atya 
két kezével teremt: a Fiúval és a Szentlélekkel. Krisztust, a Közvetítőt a Szent-
lélek segítségével fogadhatjuk be: ő, a feltámadt Krisztus Lelke ennek a transz-
cendens kommunikációnak az üdvösségtörténet eszkatologikus beteljesüléséig 
ható mozgatója. „A Szentlelket abban a folyamatban ismerjük meg, amelynek 
során feltárja előttünk az Igét, és alkalmassá tesz minket arra, hogy azt hittel 
befogadjuk.”23

Hátravan még annak vizsgálata, hogy a Fiú és a Lélek hogyan működnek együtt 
Istennek az emberi személlyel folytatott kommunikációjában.

2. Isten-emberi kommunikáció mint szakramentális csere

A kommunikáció tudományának megszületését követően megindult a szakrális 
kommunikáció kutatása is. Lehetetlen volna felsorolni az elmúlt néhány évtizedben 
keletkezett összes elméletet. Mindössze két jelentősebb megközelítést említünk 
meg. Mindkettő keresztény szemszögből vizsgálja a kommunikációt és annak sze-

22 Dei Verbum konstitúció 2. In: A II. vatikáni zsinat tanítása. Budapest, 1975. 145.
23 A Katolikus Egyház Katekizmusa 687. Budapest, 1994. 151.



239
repét a vallási életben. Pierre Babin a kommunikációt McLuhan nyomán értelme-
zi.24 Gondolatmenete talán úgy foglalható össze, hogy az emberi kommunikációnak 
szükségszerűen van egy külső (materiális) és egy benső (személyes) aspektusa: 
mivel az ember anyagból és szellemből álló összetett lény, ezért kommunikációja 
is ilyen komplex módon történhet.25

Babin is utal a szimbólumokra mint a kommunikáció legfontosabb eszközeire. 
(A szimbólumok vizsgálata újabban egyébként nemcsak a teológiában került elő-
térbe, hanem a szemiotikai kutatásokban is.) A kommunikációban jelek, jelzések 
cseréje folyik: személyek így tudnak érintkezni egymással, kapcsolatba kerülni, 
majd egymáshoz közeledve kommunióra lépni.26 A szimbólumokra mint a sze-
mélyközi kapcsolatban használatos közvetítő eszközökre épít a legtöbb mai 
szakramentális teológia. A szimbólumok kutatásának egyik legismertebb mai teoló-
gusát idézve: „A valóság soha sincs jelen számunkra másként, csak közvetítőkön 
át, vagyis a bennünket körülvevő kultúra szimbolikus hálóján keresztül.”27 Karl 
Rahner szerint „a létező lényegénél fogva szükségszerűen szimbolikus”.28 Sürgeti 
a „keresztény szimbolikus valóság teológiájának” megalkotását, majd hozzáteszi: 
„Az igazi szimbólum (Realsymbol) lényegi alkotóeleme annak, hogy az egyik léte-
ző a másikban megvalósítsa önmagát.” Mint ismeretes, Rahner a szakramentumo-
kat „reálszimbólumoknak” nevezi, mivel tartalmazzák és közlik azt, amit jeleznek.

A szimbólumok definíciójuk szerint látható jelek (Ágoston szavával: „signa sacra”: 
az anyagi világnak egy darabkája nem látható, mégis nagyon reális valóságot hordoz. 
(A skolasztika terminológiájával a „res”, a személyes önátadás, a másikkal való 
egyesülés a „sacramentum” által valósul meg: olyan valósághordo zó jel, amely által 
a „jelfogó” a küldött valóságot befogadja.) A Szentháromság a saját isteni szere-
tetközösségének kommunikációját kiterjeszti az emberiségre az üdvösség történe-
tében. Mivel azonban belép emberi világunkba, a kinyilatkoztató Isten önközlése 
sem történhet másként, csak szimbólumok közvetítő közegén keresztül. Kinyilat-
koztatását szimbólumok közvetítik – akár a teremtett világ „nyomai” azok, akár 
az Ószövetség története, akár – immár tökéletesen – maga Jézus Krisztus. A sze-
retet Hármas-Egy Istenének kommunikációja „ad extra” – alá van vetve a szim-
bolikus közvetítés törvényeinek, más szóval: „szakramentális kommunikáció”. Ezért 
lehet Jézus Krisztust (a mai katolikus teológiában elterjedt kifejezéssel) „Ősszent-
ség”-nek, Isten szakramentumának nevezni, az egyházat pedig az üdvösség szak-
ramentumának, amelyben folytatódik Krisztus megváltó működése.

24 Pierre Babin: L’e’re de la communication. Paris, l986. – Pierre Babin: The New Era in Religious 
Communication. Minneapolis, 1991.
25 Ezeket a gondolatait főleg a fent említett második könyvében fejti ki.
26 Vö. Hans Otmar Meufells: Kommunikative Sakramententheologie. Freiburg, 1995.
27 Louis-Marie Chauvet: Symbol et sacrement. Paris, 1990. – Még a hivatalos Katekizmus is ezt a 
gondolatmenetet követi: i. m. 1145–1152.
28 Karl Rahner: Zur Theologie des Symbols. In: Schriften zur Theologie IV. Einsiedeln, 1967. 278.
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Rahner szerint csak azért lehetséges kommunikáció Isten és ember között, mert 

Isten (az immanens Háromság) öröktől fogva maga is kommunikáció. „Mivel Is-
tennek önmagán belül »ki kell fejeznie« önmagát, ezért tud kifelé is megnyilvánul-
ni.” Ez az oka annak, hogy „az emberré lett Logosz (…) Isten abszolút szimbóluma 
a világban, akit felülmúlhatatlanul betölt az általa szimbolizált valóság”.29

Végtelen különbség van azonban az isteni és az isten-emberi kommunikáció 
között. A Szentháromságban az „ad intra” szeretet tökéletes kommunikációja 
közvetlenül beteljesedik a kommuniójukban. Istennek a világgal való kommuni-
kációja viszont csak „közvetetten”, szimbólumok által valósulhat meg: a teremtés-
ben, a kinyilatkoztatásban, Krisztusban, az egyházban és az egyház szentségeiben.

A teremtésteológia ősi hagyománya a teremtett világban Isten képét, nyomait 
(vestigia) látja, és ennek alapján beszél „természeti szentségekről”. Jó néhány kor-
társ teológus folytatja ezt a gondolatot: a mindenségnek önmagában is szakramentális 
karaktere van, amelyben már valamiképpen Isten kommunikatív lényege nyilvánul 
meg.30

Isten „természeti kinyilatkoztatását” folytatja konkrét kinyilatkoztatása az Ószö-
vetségben: ez a tulajdonképpeni kezdete annak a kommunikációnak, amelynek 
célja, hogy szeretetkapcsolatot létesítsen a választott néppel. Isten szabad kezde-
ményezése ez, hogy minden egyes embert átöleljen szeretetével, és meghívjon 
mindnyájunkat szeretetközösségükbe, kitágítva így isteni perichorésziszét. Első 
formája az Ószövetség, az Isten és választott népe között létrehozott és fenntartott 
közösség (amelyet nem tudtak elpusztítani az emberi bűnök, hibák, hűtlenségek 
sem). Tetőpontját pedig az Újszövetségben érte el, a Jézus Krisztus személyében 
létrejött egységben.

A kinyilatkoztatás ószövetségi története jól mutatja az isten-emberi kommuni-
káció jellegzetességeit: Isten kinyilatkoztatja/közli önmagát, szeretetét, azért, hogy 
a választott népet bevonja szeretetközösségébe. Ezért köt velük szövetséget. „Az 
isteni kinyilatkoztatásban Isten önmagát és akaratának az emberek üdvösségére 
vonatkozó örök döntéseit akarta kinyilvánítani és közölni, »mégpedig avégett, hogy 
részt adjon azokból az isteni javakból, amelyek az emberi értelem felfogóképessé-
gét teljesen meghaladják«.”31

A Dei Verbum konstitúció a mondat második felében az I. vatikáni zsinatot 
idézi. A II. vatikáni zsinat azonban túllép a pusztán kognitív megközelítésen: a 
kinyilatkoztatás nem csupán Isten örök akaratát tárja fel, benne a szeretet kom-
munikációja valósul meg. „A kommunikáció több, mint pusztán gondolatok köz-
lése és érzelmek jelzése. Legmélyebb szintjén saját magunk ajándékozása a szere-

29 Karl Rahner: i. m. 292.
30 Vö. Gisbert Greshake: Gott in allen Dingen finden, Freiburg, 1986. 23. – Theodor Schneider: 
Zeichen der Nähe Gottes. Leipzig, 1981. 26. – Arthur Peacock: Theology for a Scientific Age. London, 
1993. 61.
31 Dei Verbum 6.
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tetben.”32 A kinyilatkoztatás folyamata azonban alá van vetve az emberlét, a szim-
bolikus kommunikáció törvényeinek. „A Szeretetet valójában csak a szimbo likus 
élet által lehet szeretni, amelyben szavak és ajándékok cseréje folyik.”33

Amint említettük, a Katolikus Egyház Katekizmusa is a jelek és szimbólumok 
felől közelíti a kinyilatkoztatást, amely „Krisztus személyében és művében tárul 
fel teljesen”. „Krisztus, Isten Fia, aki emberré lett, az Atya egyetlen, tökéletes és 
felülmúlhatatlan Igéje. Benne Isten mindent kimond, és Istennek őrajta kívül nem 
is lesz másik szava.”34 Rahner az unio hypostaticára hivatkozva mondja, hogy „az 
emberré lett Logosz (…) Isten abszolút szimbóluma a világban”. Jézus Krisztus 
nemcsak tanít Istenről, hanem őt saját személyében valóságosan jelenvalóvá teszi 
emberi történelmünkben. Egy amerikai teológus egyenesen ilyen címen jelentet-
te meg könyvét: Jézus az Isten szimbóluma. „A két természet tana megfelel Jézus 
mint Isten szimbóluma dialektikus struktúrájának.”35

3. A kinyilatkoztatás csúcsa: Jézus Krisztus mint Isten ősszentsége, 
reálszimbóluma

Ha elfogadjuk a szentségek hagyományos skolasztikus definícióját („sacramenta 
efficiunt quod significant et significant quod efficiunt”), akkor természetesnek 
látszik, hogy Jézust Isten legteljesebb, őseredeti szentségének mondjuk. Ő Isten 
szeretete személyesen, személlyé válva. „Az egész történelem arrafelé halad, hogy 
Isten önközlése egyre teljesebbé váljék az emberi egzisztenciában. Ez az egység 
abszolúttá válik akkor, amikor Isten jelenléte megvalósul Jézus Krisztus emberi 
egzisztenciájában, és ennek abszolút emberi elfogadásában Jézus kereszthalála 
által.”36 Karl Barth a megtestesülést „nagy keresztény misztériumnak vagy szakra-
mentumnak” nevezi. „Jézus Krisztus embersége mint olyan (…) az első szakra-
mentum.”37

Jézus életében és személyében megtalálható a reálszimbólumnak, a tökéletes 
kommunikációnak minden eleme:
Ő maga Istennek tökéletes, bár rejtett jelenléte: Isten tökéletes szimbóluma 

(vagyis valóságos Isten, aki egylényegű az Atyával a Lélekben): „Fülöp, aki 
engem lát, látja az Atyát.” (Jn 14,9) Ez a kijelentés ellentétben áll az ariánusok 

32 Communio et progressio című lelkipásztori határozat a II. vatikáni zsinat határozatának alkalma-
zására a tömegkommunikációs eszközökről. Budapest, 1997. 11.
33 Antoine Delzant: La Communication de Dieu. Paris, 1981. 309.
34 A Katolikus Egyház Katekizmusa 65.
35 Roger Haight: Jesus Symbol of God, Maryknoll, 2000. 14ff. 321ff. – J. H. P. Wong: Logos-Symbol 
in the Christology of Karl Rahner. Romae, Vatican, 1984passim.
36 Haight: i. m. 321.
37 Karl Barth: Die kirchliche Dogmatik. Zürich, 1932. II,1,58.
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nézetével, akik tagadták Jézus istenségét.

Tökéletes emberi természete van, emberi értelemmel, tudattal és akarattal. 
Ez a kijelentés ellentétes a doketizmussal, a monofizitizmussal és a mo no-
teletizmussal.

A Jézus-szimbólum nem csupán kommunikációs eszköz, amely közvetít két 
személy (Isten és az ember között), hanem maga is személy.

Tehát a szimbólumok által történő egész dinamikus kommunikációs folyamat 
jelen van Jézusban:
a) Az Atya olyan teljesen belemondja magát az ember Jézusba, ahogyan örök-

től beleadja magát a Logoszba: az örök Fiú Jézusban „kiüresítette magát” 
(Fil 2,7) a megtestesülés, a kereszthalál és az Eucharisztia kenózisában.

b) Jézus valóságos ember, aki Isten szeretetét az Atya iránti tökéletes fiúi 
engedelmességben fogadta be – benne Isten önközlése ezért végződik tö-
kéletes kommunióban, személyes egységben Isten és ember között.

c) Jézus nem csupán befogadta magába Isten szeretetét, hanem halála és fel-
támadása által olyan tökéletesen viszonozta, hogy a Szentháromság kölcsö-
nös (perichoretikus) szeretete kinyílott az emberiségre: Krisztus üdvözítő 
tette által az emberek részt kapnak az Atya, a Fiú és a Szentlélek szerető 
közösségében.

d) Ennek az üdvözítő folyamatnak végső célja, hogy az egész emberiséget 
egyesítse Istennel és egymással. Ezt a feladatot Krisztus az egyházra bízta, 
amelyik a feltámadt Krisztus Lelkéből születik.

4. Az egyház mint az üdvösség szakramentuma 
és Isten népének kommuniója

Jézus, Isten szimbóluma az egyházban folytatja üdvözítő tevékenységét. A II. va-
tikáni zsinat szerint „az egyház Krisztusban mintegy szakramentuma, vagyis jele 
és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberiség egysé-
gének”. „Amikor Krisztus feltámadt a halálból, elküldte tanítványaira éltető Lelkét, 
és általa az üdvösség egyetemes szakramentumává tette saját testét, ami az egy-
ház.”38 Az egyház nem választható el Krisztustól. „Jézus Isten önközlésének reál-
szimbóluma a világnak. Az egyház feladata az, hogy történelmileg jelenvalóvá és 
foghatóvá tegye Isten önközlésének ezt a szimbolikus megnyilvánulását. (…) Csak 
ha Isten önközlése történelmileg folytatódik a Jézus-szimbólumban, akkor lehet 
Krisztus Isten jelenlétének reálszimbóluma az emberiség számára.”39

Alapvető különbség van azonban a kétféle szimbólum között: Krisztus valóságos 

38 II. vatikáni zsinat: i. m. Lumen gentium 1. 48.
39 Francis-Schüssler Fiorenza: Foundational Theology. New York, 1995. 95.
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Isten és valóságos ember, ezért ő az egyetlen valóságos reálszimbóluma Istennek. 
Az egyház csak másodlagos értelemben és csakis Krisztussal való kapcsolatában 
nevezhető Isten szakramentumának. Az egyházatyák kedvelt hasonlatával: Jézus 
a nap, az egyház a hold, amely csak a nap fényével tud világítani.

Jürgen Moltmann az egyházról írt könyvében kitér arra, hogy a három nagy 
keresztény egyházban újabban törekvés van arra, hogy a többféle szentséget egyet-
len egységes alapra vezessék vissza, és „ősszentségről” beszéljenek. Utal Rahner 
szentségteológiájára, aki az egyházat „az üdvösség alapszentségének” nevezi, majd 
Moltmann így folytatja: „Ha az egyház »az üdvösség alapszentsége«, akkor nem 
lehet többé szembeállítani a »szentségek egyházát« és az »Ige egyházát«, és kont-
ro verzteológiai módon egymással szemben kijátszani az Igét és a szentséget.”40

Krisztus az egyetlen közvetítő Isten és ember között. Az egyháznak azonban 
folytatnia kell a közvetítés üdvözítő művét a történelem folyamán: elő kell moz-
dítania az isten-emberi kommunikációt (ahogy a régiek mondták: divinum com-
mercium), és ezáltal szolgálnia kell az emberek kommunióját Istennel és egymás-
sal. Ezt a küldetését elsősorban az Ige és a szentségek szolgálatával teljesíti. Öröm-
mel mondhatjuk, hogy napjainkban az ökumenikus mozgalomnak is köszönhetően 
a katolikus egyház és a reformáció egyházai túlléptek már azon a nézetkülönbségen, 
mintha az előbbi csak a szentségek, az utóbbiak csak az Ige szolgálatát tartaná 
fontosnak.41 A mai teológia összeköti a kettőt. A szentségek nem pusztán a kegye-
lem mechanikus szétosztására szolgáló eszközök, hanem feltételezik az azokat 
fölvevő élő hitét. Gánóczy Sándor „a szentségek kommunikatív felfogásáról” beszél, 
s ez a szemlélet egyre inkább elterjed a szakramentális teológiában.42 „Mivel min-
den szentségnek hordozó alapja Isten az általa felkínált önközlésében, hatékony 
jelenléte bennük megfelelő módon csak azt a Szót szolgálja, amely képes a közlés-
re, és csak azt a cselekvést, amely az adás és befogadás cserekapcsolatában áll.”

Az egyház küldetése az, hogy ennek a szeretetkommuniónak, az isten–emberi 

40 Jürgen Moltmann: Kirche in der Kraft des Geistes. München, 1975. 225. Érdekes egyébként, hogy 
Moltmann örömmel üdvözli ugyan az újabb teológiában bekövetkezett krisztológiai fordulatot, utal-
va Karl Rahner és Karl Barth krisztocentrikus szemléletére, óv azonban a krisztomonizmus veszélyé-
től. Moltmann szerint „az evangélikus-katolikus konvergencia – Krisztus mint Isten exkluzív szent-
sége vagy az egyház mint alapszentség és Krisztus mint ősszentség – ellenére fennálló különbséget a 
Szentlélek mint szakramentum eszkatologikus ajándékának szentháromságos értelmezésével lehetne 
feloldani”. Uo. 227. A WWC Faith and Order bizottsága is így nevezi az egyházat: „Isten jele és 
eszköze”. (Nature and Mission of the Church 43.)
41 A kiváló teológus, Edmund Schlink 1983-ban megjelent – korszakos jelentőségű! – ökumenikus 
dogmatikájában először azt bizonyítja, hogy az Evangélium, a keresztség és az úrvacsora elválasztha-
tatlanul átjárják egymást. Majd hozzáteszi: az „Evangélium nemcsak tudósítás egy múltbeli esemény-
ről, hanem hatékony szó”. Beszél azután más „szóval és jellel meghatározott egyéb cselekvésekről” 
is, figyelmeztet azonban arra, hogy ezeknek túlszaporítása elhomályosíthatja Isten üdvözítő tevékeny-
ségét. Vö. Ökumenische Dogmatik. Göttingen, 1983. 514skk.
42 Alexandre Ganoczy: Einführung in die katholische Sakramentenlehre. Darmstadt, 1979. 109. – Vö. 
még: Meuffels: Kommunikative Sakramententheologie. Freiburg, 1995.
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kommunikációnak modellje és eszköze legyen a történelemben. Isten szeret ben-
nünket, és „vágyódik” a mi szeretetünkre – hogy szeressük őt és egymást. Ahogy 
Szent János írta: „Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Mind-
az, aki szeret, Istentől született, (…) mert Isten a szeretet.” (1Jn 4,7) Maibb nyel-
ven fogalmazva: (a kommunikáció) „gyökere és modellje a Szentháromság, az Atya, 
a Fiú és a Szentlélek örök kommunikációjának misztériuma, akik egyetlen isteni 
életegységben vannak”. Ez Krisztusban jelenik meg köztünk: „A földön élő Krisz-
tus volt a legtökéletesebb »kommunikátor«. Megtestesülése által teljesen azonosult 
azokkal, akikhez a küldetése szólt, és az üzenetet nemcsak szavaival, hanem egész 
életével közvetítette.”43

Az egyház küldetése ennek a kommunikációnak a folytatása. Maga is „kommu-
nikációs közösség” az emberiség szolgálatában. „Az ember előtt, aki lényegénél 
fogva »animal communicans«, megnyílik Istennek, egy mindent átfogó kommu-
nikációs folyamat Létrehozójának Jézus Krisztusban nyilvánvalóvá lett titka: eb-
ben található meg Krisztus egyházának mint kommunikációs közösségnek az ér-
telme.”44

Meghaladná e dolgozat kereteit, ha részleteiben próbálnánk vizsgálni a Szentlé-
lek szerepét az üdvösség történetében. A kommunikáció szempontjából azonban 
mindenképpen utalni kell arra, hogy Krisztus jelenléte a Szentlélek által folytató-
dik az egyházban.45 A Feltámadott Krisztus árasztja ki Szentlelkét az első keresz-
tényekre, és megígéri, hogy vele marad egyházával a Lélek által. „Isten a szeretetét 
a szívünkbe árasztotta a nekünk adott Szentlélek által. Valóban, legkiválóbb és 
legszükségesebb ajándéka a szeretet, amellyel mindenekfölött szeretjük Istent, 
felebarátunkat pedig őérette.”46

Isten szeretetét Krisztus közvetíti az egyházon, az Igén és szentségein keresztül 
– a Szentlélek erejében. A Szentlélek azonban nem korlátozódik a látható egyház-
ra. Isten bárkit megajándékozhat kegyelmével közvetlenül is, nekünk adhatja Lel-
két. A kommunikáció fogalmaival élve: a Szentlélek bennünk lakása lehet közvet-
len, láthatatlan, amely bárkit elérhet észrevétlenül, „anonim” módon, minden 
emberi közvetítő eszköz nélkül. Ahogy Rahner fogalmazza: „A kegyelem – vagyis 
a Szentlélek közlése – annyira előkészíti az Istennel való közvetlen kapcsolatot, 
amely az ember beteljesülésekor válik valósággá, hogy már most kell állítanunk az 
emberről: részesül Isten lényegében, megadatott neki az isteni pneuma, amely az 

43 Communio et progressio című lelkipásztori határozat a II. vatikáni zsinat határozatának alkalma-
zására a tömegkommunikációs eszközökről. Budapest, 1997. 8.11.
44 Ganoczy: i. m. 116.
45 Vö. a 40. jegyzetet és Jürgen Moltmann elgondolását arról, hogy valójában a Szentlelket kell az 
Ország szakramentumának neveznünk. Gondolatmenete érdekes szempontokat vet föl, túllép azon-
ban a szentség hagyományos fogalmán (a látható kegyelem látható jelei és közvetítői), s így nem tér 
ki a szimbolikus közvetítés szempontjaira. I. m. 224.
46 II. vatikáni zsinat: i. m. Lumen gentium 42.
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isteni élet mélységeit kutatja; az ember már most Isten fia, és csak nyilvánvalóvá 
kell válnia mostani mivoltának.”47

HARMADIK LÉPÉS: A KOMMUNIKATÍV TEOLÓGIA HATÁSA 
AZ EGYHÁZRA ÉS A TÁRSADALOMRA

Jézustól tudjuk, hogy Isten a Kommunió. Az egyház kommuniójának ősmintája a 
Szentháromságos Kommunió. A II. vatikáni zsinat előtt az egyházat societas per-
fectának mondta a katolikus teológia. Az egyház valóságának józan és önkritikus 
vizsgálata nyomán a kifejezést törölték a zsinati szövegekből. A zsinat ehelyett 
többféle bibliai képpel írta le az egyházat, első helyre téve az „Isten népe” kifeje-
zést. 1985-ben, a zsinat befejezésének húszéves jubileumán tartott rendkívüli 
szinódus konkretizálta ezt a képet, kommuniónak nevezve az egyházat. A szinódus 
hivatalos dokumentuma szerint „a »communio«-ecclesiologia a zsinati dokumen-
tumok központi és alapvető eszméje. (…) A fogalom alapvetően a Jézus Krisztus 
által a Szentlélekben fennálló közösséget jelenti Istennel. Ez a közösség valósul 
Isten szavában és a szentségekben.”48 Walter Kasper a dokumentumhoz fűzött 
kommentárjában pedig részletesebben kifejti, hogy ez elsősorban nem – az egyéb-
ként nagyon szükséges – szervezeti reformokra utal, hanem teológiai üzenete van. 
„Az egyház kommunió a szentháromságos kommunióban való részesedés által, és 
ez azt jelenti, hogy sokféleség az egységben.”49

Az egyház az a kommunió, amelynek Krisztustól kapott küldetése az isten-em-
beri kommunikáció folytatása a történelemben. Isten az Igéjén és szentségein 
keresztül közli magát. Ez teszi lehetővé, sőt kötelezővé számunkra, hogy mi is 
testvéri közösségre lépjünk egymással az egyházban, amelynek feladata, hogy a 
kommunió és a kommunikáció jelévé legyen az emberiség számára.

Amit a teológia a Szentháromságról állít, az nem pusztán elvont spekuláció: a 
valóságos kommunió a tökéletes kommunikációban áll fenn. Ezt hirdeti az egyház, 
ha maga nem tudja is teljesen megvalósítani. Az egyháznak eredeténél és lényegé-
nél fogva az a hivatása, hogy kommunikációban élő kommunió legyen. Léte maga 
– hibái és bűnei ellenére, egyedül az isteni irgalmasságban bízva – állhatatosan 
hirdeti és megjeleníti a Szentháromság szerető kommunióját, és ezáltal modellt 
nyújt az emberi családnak az egyetemes kiengesztelődésre, de sürgeti az egyeseket 
is a szeretetben teljesebbé váló emberi életre.

A kommunikatív teológia – mint láttuk – új szempontokat adhat a Szenthárom-
ság-tannak, a krisztológiának, az ekkleziológiának és a szakramentális teológiának 

47 Karl Rahner: A hit alapjai. i. m. 140.
48 Zukunft aus der Kraft des Konzils. Freiburg, 1985. 33.
49 Uo. 88.
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is. Legfőbb ideje volna, hogy az egyház a pasztorális tevékenységét is megújítsa a 
kommunikáció szempontjai szerint. Az evangelizáció és a katekézis nem lehet 
csupán egyirányú és egyoldalú hirdetése az örömhírnek. Interaktív folyamattá kell 
válnia, folytonos dialógusban azokkal, akiket megszólít. Másfelől viszont az Evan-
gélium hirdetői is csak „Krisztus tanítványaiként”, „az Ige meghallóiként”, a magát 
közlő Istennel való dialógusban, a Hármas-egy Istennel kommunióban vállalkoz-
hatnak küldetésük teljesítésére.

A végső célt egyetlen mondatban összefoglalhatjuk: az üdvösség történetében 
az emberek a Hármas-Egy Isten perichorésziszébe kapnak meghívást. Isten szere-
tetközösségének ez a kiterjesztése azonban földi életünk során nem valósulhat meg 
teljesen. Az egész történelem az eszkatologikus beteljesülés felé tart, ahol ez a 
szeretetközösség teljessé válik a három isteni személy szeretetközösségében, abban 
a „visio beatificában”, amelyben már nincs szükség szimbólumokra, közvetítő esz-
közökre, mert teljessé válik a „szentek közösségének” kommunikációja a Szenthá-
romság szeretetkommuniójában. Szent János látomása szerint Isten városában már 
nincsen templom: „Az Úr, a mindenható Isten és a Bárány a temploma.” (Jel 21,22)





Miért éppen a beszéd?
Az igehirdetés mint kommunikáció

KODÁCSY TAMÁS

BEVEZETÉS

„Vasárnap reggel megszólalnak a harangok, hogy templomba hívják a gyülekeze tet 
és a lelkészt. Várakozás van a levegőben, amely arra irányul, hogy valamilyen nagy, 
döntő és fontos esemény történjen. Azzal most nem foglalkozunk, hogy milyen 
erős ez a várakozás az érdekeltekben, vagy egyáltalán van-e olyan ember, aki tu-
datosan táplálja ezt. A várakozás az egész szituációval jár együtt.”1

A lelkészek minden vasárnap fölmennek a szószékre, és a gyülekezet előtt pré-
dikálnak. Az információs forradalom ellenére még mindig a beszéd a legfőbb esz-
közünk arra, hogy az embereknek Isten Igéjét hirdessük. A televízión keresztül 
kapott vallásos műsoridő nagy részét is az egyházak leginkább úgy használják ki, 
hogy valamilyen vallásos beszédet közvetítenek: prédikációt, áhítatot vagy beszél-
getést egy adott témáról. Még akkor is így tesznek, ha a televízió elsősorban nem 
fül- és hallásközpontú médium, mint a rádió, hanem látvány- és szemközpontú.

Kérdés viszont az, hogy mennyire hatékony ez a fajta kommunikációs módszer, 
mennyire hallgatnak az emberek még a kimondott szóra. Nagyon sokszor azt ta-
pasztaljuk, hogy a prédikációk teljesen hatástalanok, az emberek közömbösek 
maradnak az istentiszteleten elhangzott igehirdetés után. A prédikációkat csak 
elvétve kísérik érdemi kommentárok vagy megjegyzések, jogosnak tűnik hát a 
problémafelvetés: mit tesznek a prédikátorok rosszul, egyáltalán szükség van-e 
még az Istenről szóló beszédre? Ezt a válságot a költő szemszögéből, Jónás szájába 
adva fogalmazza meg Babits Mihály: „Hozzám már hűtlen lettek a szavak, / vagy 
én lettem mint túláradt patak oly tétova céltalan parttalan…”2 Babits művéhez, a 
Jónás könyvéhez fűzi az alábbi kommentárt Szávai János irodalmár: „A huszadik 
századi Jónás tud valamit, kapcsolatban áll az »égi hatalmakkal«, vagy ha próféta 
nem is, de valamiképpen kiválasztott. Csak éppen nem ismeri a megfelelő szava-

 1 K. Barth: The Word of God and the Word of Man. The Pilgrim Press, 1928. 104. o.
 2 Babits Mihály: Jónás imája
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kat, nem találja azt a beszédmódot, amelynek révén helyreállhatna a Szó hatal-
ma…”3 Vajon nem áll-e ugyanez a megállapítás a huszonegyedik század prédiká-
torára is?

A prédikáció eredete

David C. Norrington arra mutat rá,4 hogy a ma megszokott prédikáció, amikor 
lényegében egy monológ hangzik el a gyülekezetben egy arra kijelölt (és kiképzett) 
személy szájából, nem bibliai eredetű, illetve az ilyen fajta igehirdetés csak ritkán 
fordul elő az apostoli egyház korában.5 Norrington az alábbi módon határozza meg 
a mai értelemben vett prédikációt (monológ prédikáció):
Egy olyan beszéd, amely lényegében bibliai, etikai és ehhez kapcsolódó dol-

gokkal foglalkozik.
Abból a célból íródott, hogy a megértést segítse, és előmozdítsa a kegyes 

életet a prédikációt hallgató gyülekezetben.
Egy olyan ember mondja el, akinek tekintélye van a helyi keresztyén közös-

ségben.
Azokhoz szól elsősorban, akik a saját gyülekezetük mértéke szerint hit hűek.6

Felteszi könyvében azt a kérdést, hogy honnan származik ez a fajta prédikációs 
gyakorlat, amelyet ma is rendszeresen tapasztalunk az istentiszteleteken. A választ 
három szempontból adja meg: a zsinagógai háttér, a pogány (retorikai) háttér és 
az egyházban bekövetkező változások elemzésével.

 3 Szávai János: Az írástudó és a próféta, avagy a Jónás könyve mint újraírás. In: Kortárs 2000/6. 
Magyar Írószövetség, 25.
 4 David C. Norrington: To Preach or Not To Preach? Paternoster Press 1996. [Norrington] könyve 
alaposan elemzi a kérdést, viszont sokszor úgy tűnik, hogy a következtetések levonásakor a szerzőt 
előre befolyásolja az a feltételezés, hogy a monológprédikáció idegen a Szentírástól és az apostoli 
igehirdetéstől. Ugyanakkor, nagyon helyesen kritizálja az egyoldalú kommunikációt, a gyülekezet 
kiskorúsítását, a klérus dominanciáját. (79–82.)
 5 A jézusi igehirdetés és az apostoli igehirdetések elemzésével (ApCsel 6,2–4; 15,32; 20,7–2; 20,17–
38, Róm 1,15, 1Kor 1,21; 9,16; 11,26; Kol 1,28; 1Tim 4,13; 5,17; 2Tim 2,2; 4,2) azt mutatja be, 
hogy nincs közvetlen bizonyíték a monológprédikáció gyakorlására. (Az elemzésből például kihagyja 
az ApCsel 2-t, a pünkösdi prédikációt.)
 6 Norrington, 1.
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A ZSINAGÓGAI HÁTTÉR

„Mert Mózesnek régi nemzedékek óta városonként megvannak a hirdetői, mivel-
hogy a zsinagógákban minden szombaton olvassák.”7 Az egyik legelfogadottabb 
nézet szerint az igehirdetés alapja az, hogy az első keresztyének a zsinagógákban 
ilyen stílusú beszédeket és igemagyarázatokat hallottak.8 Noha nincs közvetlen 
bizonyítékunk arra, hogy ezt a gyakorlatot átvették volna a keresztyének, mégis 
sokan feltételezik: az ige felolvasása és a hozzá kapcsolódó magyarázat a zsina-
gógából származik.9 Az, hogy a keresztyén igehirdetés gyökerét a zsinagógai hagyo-
mányra eredeztetjük, nem jelenti azt, hogy valódi választ adtunk volna arra a 
kérdésre, hogy miért volt szükség, illetve mi késztette a hívőket az Ige magyará-
zatára. A zsinagógában az ószövetségi igeszakasz felolvasása héberül történt meg, 
és ezt gyakran követte fordítás, arámra, görögre vagy más élő nyelvre. Talán a fordí-
tás mozzanata lehetett az, amikor az érthetőség érdekében esetleges magyarázatot 
fűztek a szöveghez.10

POGÁNY HÁTTÉR

Az ékesszólás az egyik legfontosabb erény volt az ókori világban. Szerves részét 
képezte a görög–római oktatásnak, de ezen túl a jó szónok hírnév, dicsőség, jólét 
és hatalom elé nézhetett.11 A retorika igazi művészet volt, a szónoki előadásokat 
a hallgatók színházban is hallgatták.12 A szónoknak logikára, találékonyságra, ötle-
tes gondolatokra és jó pszichológiai megfigyelőképességre volt szüksége. Azonban 
a retorika az idő múlásával elrugaszkodott a valóságtól, azaz a stílus fontosabbá 
vált, mint a mondanivaló, a gondolkodásmód lényegesebb lett, mint a gondolat, a 
kifejlődött retorikai hagyományok és módszerek elnyomták a szónok eredetiségét, 
és az érvelés nagyszerűsége elfojtotta az igazság iránti vágyat.13 A retorika olyan 
tudomány lett, amelynek saját eszköztára és módszerei voltak.

Az egyházatyák között nem egy olyan volt, aki mielőtt keresztyénné lett, már 
kiváló szónok volt, gondoljunk csak Tertullianusra, Cyprianusra, Lactantiusra vagy 
Augustinusra. Az általuk írt és elmondott homíliák szónoki remekművek, ame-
lyekben a görög–római gyökerű szónoki eszközöket fedezhetjük fel, ám ez nem 

 7 ApCsel 15,21.
 8 Norrington, 20.
 9 Jézus zsinagógában tanít: Mt 4,23; 9,35; 13,54; Mk 1,21k; 1,39; 6,2; Lk 4,15k; 4,44; 6,6; 13,10; 
Jn 6,59; 18,20. Pál zsinagógában tanít: ApCsel 9,20; 13,5k; 14,1; 18,4k; 18,19k; 18,26; 19,8.
10 Norrington, 20.
11 H. I. Marrou: A History of Education in Antiquity, 1956, 194–200, 204. In: Norrington, 21.
12 Philostratus: Vit Soph 491,589.
13 Norrington, 22.
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azt jelenti, hogy a homília mint műfaj pogány eredetű lenne. A görög–római val-
lásban nem található meg a szokványos „prédikáció”, hiszen itt kevéssé található 
meg a dogma vagy hitvallás, így formális tanításra sem volt szükség. Az egyházatyák 
elsősorban nem pogány papokkal, hanem szónokokkal, filozófusokkal vagy filozó-
fiai képzettségű eretnekekkel vitatkoztak, és olyan emberekhez beszéltek, akiket 
szónoki beszéddel lehetett meggyőzni.

AZ EGYHÁZBAN BEKÖVETKEZŐ VÁLTOZÁSOK

A prédikáció kialakulása nem eredeztethető vissza csupán a görög szónoki háttér-
re vagy a zsinagógai gyakorlatra. Ezek mellett a negyedik és ötödik századi egyház-
ban bekövetkező változások nagymértékben elősegítették és megerősítették a 
prédikáció gyakorlatát.

Az egyházban a különböző karizmatikus szolgálatok háttérbe szorultak, különö-
sen a gyógyítás, a csodatétel, a nyelveken szólás és magyarázata egyre kevésbé volt 
jelentős.14 Amikor az egyház intézményesedett, nyilván azok a szolgálatok kerültek 
előtérbe, amelyek rendszeresek és állandóak voltak, így köztük a prédikáció is.

A második fontos tényező, hogy a fokozatos fejlődéssel együtt a „klerikus” 
szerep egyre nagyobb szerephez jutott a „laikus”-sal szemben. A keresztyénség 
államvallássá tétele után az „egyház-világ” különbség eltűnt, és helyette a „klerikus-
laikus” különbségtétel játszott nagyobb szerepet. A monológprédikáció ezt a kü-
lönbségtételt mélyítette azzal, hogy a klerikus beszélt, a laikus pedig hallgatta.15

Harmadszor, de nem utolsósorban meg kell említenünk olyan objektív ténye-
zőket is, amelyek az Isten üzenetének hirdetésében a prédikációt mozdították elő, 
sőt szinte ez volt az egyetlen járható út. A milánói ediktum (313) után a gyüleke-
zetekbe került, félig megtért tömeghez szinte csak monológprédikáció útján lehe-
tett hatékonyan szólni. Ugyanígy az egyházi épületek növekedésével és változásá-
val együtt járt a keresztyén összejövetel módjának a változása is. Számos liturgiai 
elem megjelenése vagy eltűnése magyarázható a templom épületének, a belső tér 
szerkezetének a módosulásával. A prédikáció volt az egyik legalkalmasabb módja 
a nagy templomban összegyűlt nagy tömeg megszólításának.16

A prédikáció nem égből pottyant eszköz, amelyet az Isten a lelkésznek adott 
azért, hogy az ő akaratát hirdesse, hanem olyan eszköz, amely sokkal inkább az 
isteni alkalmazkodást (akkomodáció) foglalja magába. Gondoljunk csak arra, hogy 
a zsinagógában a fordítás kényszeríthette ki a magyarázatot, hogy mindenki meg-
értse a felolvasott szakaszt. A homíliák szép felépítését és szónoki szerkesztettsé-

14 Norringoon, 24. 
15 Uo. 25.
16 Uo. 25–33.
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gét pedig a görög–római kultúrával való természetes és szükséges találkozás épí-
tette fel. Ugyanúgy a gyülekezet lélekszámának a növekedéséhez és a templom 
épületének a megnagyobbításához alkalmazkodott az igehirdetés módja.

A valódi probléma, úgy vélem, az, hogy ezt a dinamikus alkalmazkodó jellegét 
elvesztette a prédikáció. A merevség, statikusság, lezártság és a kötöttség jellemzi 
a prédikációkat, és nem a nyitottság, hordozhatóság. Még elkeserítőbb, amikor a 
prédikáció megmerevítését és abszolút igazságközvetítését dogmatikus úton alá-
támasztjuk, idézve és rosszul értelmezve Luthert és a Második Helvét Hitvallást: 
„Isten Igéjének hirdetése Isten Igéje” („Praedicatio Verbi Dei est Verbum Dei”).

A PRÉDIKÁCIÓ ÉS ISTEN IGÉJE

A református prédikáció és az Isten Igéje közötti viszony megfogalmazásában erő-
sen meghatározó a barthi hármas Ige-felosztás. Isten kijelentett Igéje Jézus Krisz-
tus, írott Igéje a Szentírás és hirdetett Igéje a prédikáció. A témánk szempontjából 
most az a fontos, hogyan lesz az emberi beszédből Isten Igéje.

Luther arra a következtetésre jut, hogy a hit „Isten szaván vagy evangéliumán 
keresztül jön, amely Krisztust hirdeti, mondván, hogy Ő az Isten Fia és egy ember, 
aki miértünk meghalt és feltámadt”.17 A keresztyének ennélfogva nem a szemük-
kel hisznek, mint a racionalisták, akik csak azt hiszik, amit látnak, hanem a fülük-
kel.18 Luther törvény- és evangéliumértelmezésében az Ószövetség írja le a törvé-
nyeket, megmutatja a bűnöket, és felszólít a jóra. Itt vannak azok az ígéretek 
írásba foglalva, amelyek az eljövendő Messiásról szólnak. Az Újszövetség nem 
abban az értelemben írás (die Schrift), ahogyan az Ószövetség, hanem hírnök 
(Bot schaft), amely azt hirdeti, hogy Krisztus végre eljött, beteljesedtek az ószö-
vetségi próféciák, és a bűnök megbocsáttattak a megbánó bűnösöknek! Az evan-
gélium tehát a felszabadítás üzenetének természete miatt „viva vox”-ot igényel, a 
prédikátor élő hangját.19 Röviden: „Az evangélium valójában nem lehet írott, hanem 
csak beszélt szó, amelyen keresztül a Szentírás létrejött, ahogy Krisztus és az 
apostolok tették. Ez az ok, amiért Krisztus maga semmit sem írt, hanem csak 
beszélt. Nem úgy nevezte a tanítását, hogy Írás, hanem úgy, hogy evangélium, 
amely jó hírt vagy üzenetet jelent, nem tollal terjed, hanem élőszóval.”20

A „Predicatio Verbi Dei est Verbum Dei”21 állítást félreértelmezik azok, akik a 

17 Martin Luther: Luther’s Works (LW) St. Louis: Concordia; Philadelphia: Fortress, 1955–76. Ref. 
35.368 in David Lotz (Lotz): The Proclamation of the Word in Luther’s Thought, Word & World 3/4. 
1983. Luther Seminary, St. Paul, MN. 346.
18 Lotz, 346.
19 Uo.
20 LW 35.123 in Lotz, 347.
21 Második Helvét Hitvallás, ford. Erdős József. Kolozsvár, 1932. I. fejezet.
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prédikáció természetfölöttiségét és megkérdőjelezhetetlenségét vélik felfedezni 
a hitvallás mondatában. Az állításban szereplő „est” nem azt hangsúlyozza, hogy a 
prédikáció egyenlő Isten Igéjével. Nem arról van szó, hogy a prédikáció mintegy 
önmagától Isten Igéje lenne, hanem a hitvallás azt akarja kifejezni, hogy az Isten 
az igehirdetésen keresztül szól hozzánk, és nem szükséges más földöntúli vagy 
titkos közvetítő eszközt keresnünk: „Nem szükséges Istennek más igéjét költeni 
vagy várni az égből.”22 A dogmatikai állítás arra a kérdésre válaszol, hogy prédikál-
junk-e egyáltalán, nem pedig arra, hogy amit prédikálunk, az mennyei szózat-e! 
Az „est” inkább implikáció, nem pedig ekvivalencia: az Isten Igéjébe beletartozik 
az Isten Igéjéről szóló prédikáció is!

De miért így? Olyan biztos és szilárd lenne a prédikáció, hogy az Isten ezt az 
eszközt használja föl arra, hogy szóljon az emberekhez? Miért az emberi beszéd által?

Ebben a kérdésfeltevésben rejlik talán a prédikáció felfogásunk visszássága és 
igehirdetésünk válságának gyökere. Isten nem biztos, hogy azért az emberi beszéd 
által akarja az üzenetét tolmácsolni nekünk, mert bizonyos, hanem azért, mert 
éppen bizonytalan. Mi mindenáron az igehirdetés bizonyosságát és szilárdságát 
tartjuk szem előtt, holott elképzelhető, hogy éppen az emberi beszéd esetleges-
sége és fogyatékossága a központi kérdés. Az alábbiakban az igehirdetés három 
jellemvonását mutatjuk be: a magabiztosságot és bizonytalanságot, a hordozható-
ságot, illetve a nyitottságot.

AZ IGEHIRDETÉS SZOKATLAN JELLEMZŐI – 
MAGABIZTOSSÁG ÉS BIZONYTALANSÁG AZ IGEHIRDETÉSBEN

A beszéd személyes, embertől emberig ér. A beszéd közösségi élmény, legalább 
két ember kell hozzá. A beszéd leleplező, az érzelmek meglátszanak a hanghordo-
zásban, a hangsúlyban és a beszédtempóban. A beszéd egyszeri, a hangok elszállnak, 
és soha többé nem lehet ugyanúgy mondani és érteni valamit, még akkor sem, ha 
hangrögzítőt használunk.

A beszéd hanghullámok szárnyán száll, a hang közvetíti a szájtól a fülig, a szava-
kat ki kell ejteni, a szavakat meg kell hallani. A hang egyáltalán nem egyszerű és 
könnyen kezelhető információhordozó.

Mai világunkban két alapvető módon továbbítjuk az információt: hang- és kép-
formátumban. E két információhordozó közül informatikai szempontból a hang 
az, ami bizonytalanabb és kényesebb. Vegyünk szemügyre egy számítógépes háló-
zatot, ahol az összekötött számítógépek pillanatok alatt képesek egy több ezer 
oldalas könyvet fájlként az egyik gépről a másikra szállítani. Azonban ha hangról 
van szó, akkor mintha azt tapasztalnánk, hogy a gép legbelül összerezzen, a futó 

22 Második Helvét Hitvallás, ford. Erdős József. Kolozsvár, 1932. I. fejezet.
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alkalmazásai lefagynak, és minden idegszála arra összpontosít, hogy a kívánt hangot 
kipréselje a hangszórókon. Az ok a hang természetében rejlik: ahhoz, hogy a hang 
valóban információ legyen, nem elég, hogy a hangot tartalmazó információt gyor-
san az egyik helyről a másikra lehessen szállítani, hanem mindezt folyamatosan 
kell szállítani. A hang hullámtermészete miatt csak akkor információ, ha folyama-
tosan, megszakítatlanul érkezik. Összefoglalva: amíg van értelme álló képről be-
szélni, addig nincs értelme az álló hangnak. Csodálatos módon az Isten mégis a 
kényesebb információhordozót, a hangot választotta ki arra, hogy a legfontosabb 
üzenetet, az evangéliumot továbbadjuk: „A hit hallásból van, a hallás pedig Isten 
Igéje által.” (Róm 10,17)

Tudatában vagyunk-e annak, hogy ha csupán a nyers fizikai oldalát tekintjük az 
igehirdetésnek, mennyire nem magától értetődő az, hogy a prédikátor által kimon-
dott szavakat meghallják a hallgatók? Valamilyen félelemnek és tartózkodásnak 
jelen kell lennie a prédikációban.

Ugyanakkor azt tartjuk, hogy az a jó prédikátor, aki nem fél, aki magabiztosan áll 
a gyülekezet elé, aki tudja, mit beszél. Néhányszor tapasztaltam, hogy az a lelkész, 
aki társaságban félénk és visszahúzódó magatartású, ha felmegy a szószékre, és 
Bibliát vesz a kezébe, magabiztossá válik, beszéde és mozdulatai erőt sugároznak.

A bizonyosság és bizonytalanság kettősségét nehéz feloldani: a palástban meg-
szólaló igehirdetőnek tudnia kell bizonyosan, hogy mit mond, ugyanakkor azzal az 
alázattal és visszafogottsággal kell megszólalnia, hogy nem lehet soha teljesen bi-
zonyos abban, amit mond. Ezt a kettősséget érezhetjük Pál athéni és korinthusi 
beszédében. Az athéni beszéd jól felépített rétori beszéd volt az Ismeretlen Isten-
ről,23 azonban ennek a beszédnek talán a vártnál kisebb hatása volt.24 Athénból 
Korinthusba megy az apostol, ahol az athéni jól felépített beszéd helyett a követ-
kező módon szól: „Én is, mikor hozzátok mentem, atyámfiai, nem mentem, hogy 
nagy ékesszólással, avagy bölcsességgel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét. 
Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak tiköztetek, mint a Jézus Krisztusról, 
mégpedig mint megfeszítettről.”25 Mintha az athéni retorikai bizonyosság bizony-
talansággá változott volna, ám éppen az első korinthusi levél az, ami remekül 
szerkesztett, amiben felismerhető a kor összes költői eszköze, és itt van a szeretet 
himnusza is, amelynél szebbet aligha találni. Az igehirdetés nem lehet egyoldalú-
an bizonyos és egyoldalúan bizonytalan, szélsőségesen magabiztos és szélsőségesen 
félénk: a két pólusnak feszültségében kell állnia.

23 ApCsel 17,19k.
24 ApCsel 17,34.
25 1Kor 2,1–2.
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AZ IGEHIRDETÉS HORDOZHATÓSÁGA

A szokványos igehirdetés helyben és időben kötött. Templomban történik, gyüle-
kezet előtt, és valamilyen liturgia keretében. Egyszer egy vasárnapi igehirdetés 
után egy gyülekezeti tag megkérdezte tőlem, vajon tudok-e arról, hogy néha úgy 
prédikálok, mintha egy osztályban tanítanék. Összekeverem azt, mikor vagyok a 
teológián, és mikor vagyok templomban, összekeverem a műfajokat. Azok, akik 
tanítanak és prédikálnak, jól ismerik ezt az érzést, a reformátor, Luther Márton is 
„egyrészt a bibliai tudományok professzora, másrészt evangéliumi prédikátor volt. 
Életpályáját a tanterem és a szószék felbonthatatlan egységében láthatjuk.”26

A hangsúlyt most nem arra kívánom tenni, hogy mikor jó egy prédikáció, vagy 
mikor jó egy akadémiai előadás, hanem arra, hogy úgy tűnik, a kettő között átjár-
hatóság van. Vajon csak a teológiai előadás és az igehirdetés között van meg ez az 
átjárhatóság, vagy az igehirdetésnek a merev kötöttsége feloldható más környe-
zetben is?

Az egyik legnagyobb homiletikai feszültség az accusativus és az adjectivus között 
van. Mit hirdet a prédikátor, és kinek hirdeti a prédikátor? A prédikációt sokszor 
ez a két kérdés határozza meg, illetve e kettő feszültsége, az üzenet és a szituáció 
egymáshoz való viszonya.27 Csakhogy nagyon sokszor rosszul határozzuk meg a 
szituációt, ugyanis a szituáció nem azt jelenti, hogy a prédikátor mint kitüntetett 
személy áll a gyülekezet előtt, szószéken, palástban. Sokkal inkább azt a szituáci-
ót jelenti, amelyben a gyülekezet van (beleértve a prédikátort is mint gyülekezeti 
tagot), a gyülekezettel megtörtént eseményekkel, a gyülekezeti tagok életében 
végbemenő változásokkal, a világ forgásával, amelyben a gyülekezet mozog.

Az igehirdetés hordozhatósága28 azt jelenti, hogy az igehirdetésnek ki kell sza-
badulnia azokból a szituációs kötöttségekből, amelyet mesterségesen az igehirde-
tő, illetve az egyházi megszokás szab meg neki. Van olyan beszéd, amelyet nem 
lehet templomban elmondani, de ez az állítás nem azonos azzal, hogy a templom-
ban elhangzott beszédet ne lehetne bárhol elmondani.

Az igehirdetés hordozhatóságának hiánya ilyen következményekkel járhat:
A lelkész képtelen nem liturgikus közegben Istenről beszélni. Ezalatt azt 

értem, hogy lehetséges, hogy képes egy ünnepségen vagy a rádióban vagy a 
televízióban Istenről beszélni, de mindezt akkor is úgy teszi, mintha liturgi-
kus környezetben lenne. Mozdulatai, hanghordozása, szókincse, stílusa és a 
mondanivalójának a szerkezete nem független a liturgikus platformtól.

26 Lotz, 344.
27 Paul Tillich: Rendszeres teológia. Budapest, Osiris Kiadó, 1995. 12.
28 A „hordozhatóság” (portability) az informatikából kölcsönvett fogalom, egy szoftverre nézve igen 
előnyös tartalmú. Azt jelenti, hogy egy program forráskódja lefordítható, és utána futtatható „bárhol”, 
azaz függetlenül attól, hogy milyen platform- (operációs rendszer) vagy hardverkörnyezetben alkal-
mazzák.
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A szókincse megmerevedik, szófordulatai állandósulnak. A megszokott temp-

lomi közeghez alkalmazkodik a beszéd, és a megtanult frázisok határozzák 
meg a mondanivalóját.

Mintha József Attila is ezzel vádolná a mai prédikátorokat:

Jaj azoknak, akik az isten
Kinőtt cipőit fényesitik

Akik elrongyolt lobogóval
Szívükkel, dobott önmagukkal
Fényesitik,
Jaj azoknak, akik az isten
Kinőtt cipőit fényesitik

Lehet foltozni minden világot 29

AZ IGEHIRDETÉS NYITOTTSÁGA

Egy szószékről elhangzó beszéd mindig véget ér, akkor is, ha ezt a véget igen távo-
linak érzik a hallgatók. Az egyik legfontosabb homiletikai szabályok közé tartozik 
az, hogy jól megfogalmazott kezdete és vége legyen a prédikációnak. A református 
liturgiában a prédikáció körül zajló cselekedeteknek a nevei is a prédikáció lezárt-
ságát jelzik, úgymint „igehirdetés előtti ének”, „prédikáció utáni imádság” és így 
tovább.

Azonban azok a beszédek, amelyekről a Szentírásban olvashatunk, általában nem 
úgy záródtak le, ahogyan azt a beszéd elején ki lehetett volna számítani. Gondol-
junk csak Jónás igehirdetésére vagy arra, amikor Jézus a názáreti zsinagógában 
tanít, vagy Pál athéni beszédére!30

Annyira az istentisztelet központja nálunk a prédikáció, hogy elveszti a kapcso-
lódási pontokat az istentisztelet többi részéhez, úgy jelenik meg a liturgiánkban, 
mint egy elzárt tétel. A szószék magassága is elszigeteltté teszi az igehirdetést, 
noha az Újszövetség beszámolója szerint az Isten üzenetének hirdetése nem elszi-

29 József Attila (verstöredékek, 1923 ősze)
30 Jónás 3. Jónás ítéletet hirdet: „Még negyven nap, és elpusztul Ninive!” (Jón 3,4), ezzel szemben 
kegyelmet kap a város: „megbáná az Isten azt a gonoszt, a melyről mondá, hogy végrehajtja rajtok, és 
nem hajtá végre.” (Jón 3,10) Lukács 4,16–30. Jézus a názáreti zsinagógában tanít, ahol felnőtt, és 
ahová „szokása szerint” (Lk 4,16) bejárt. Az igehirdetés kezdetén a hallgatók „elálmélkodtak kedves 
beszédein” (Lk 4,22), majd később „betelének mindnyájan haraggal a zsinagógában (…), és felkelvén, 
kiűzék őt a városon kívül.” (Lk 4,28–29)
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getelt, és nem marad visszhang nélkül. A prédikátor is sokszor feladja azt az igényt, 
hogy az igehirdetés megmozgassa a hallgatókat, továbbgondolásra, változásra vagy 
cselekvésre késztesse a gyülekezetet!

A nyelvtanban vagy a logikában használatos „predikátum” magába foglalja a 
nyitottságot, a teológiában mégis sokszor azt tartjuk fontosnak, hogy a prédikáció 
lezárt, kerek egész legyen. A logikában a predikátum olyan állítást jelent, amely 
továbbgondolásra vár, nem axióma vagy definíció, hanem bizonyítandó tétel. A 
nyelvtanban ugyanúgy az állítmányt jelenti, amelyhez más mondatrészek csatla-
koznak. A teológiában is a prédikációnak úgy kell megjelennie, amely nyitott, nem 
lehet lezárt axiómák gyűjteménye, hanem továbbgondolásra kell, hogy ösztönözzön. 
Nem lehet elszigetelt, hanem szorosan kapcsolódnia kell ahhoz a környezethez, 
amelyben születik.

BEFEJEZÉS

„Van itt egy ősi és tiszteletreméltó intézmény, amely képes volt változni és mégis 
megmaradni… Gyakran és sokszor támadják kívülről, és még gyakrabban és még 
többet kompromittálják belülről, de mégis birtokolja a működés vagy legalább a 
létezés kifáradhatatlan képességét.”31

Ebben a működő létezésben a beszéd olyan elem, amely nyit az emberi esendő-
ség felé, amely éppen a beszéd fizikai és szellemi törékenységéből fakad, ugyan-
akkor ez a beszéd kapcsolatban van a teremtéssel mint annak eszköze, és beszéd 
az Ige is, amely testté lett.

Miért a beszéd? Umberto Eco A Foucault-inga című regényében a főhős két 
emberrel beszélget, akik egy kézirat hitelességéről tudakozódnak. Mindkét ember 
(Belbo és Diotallevi) egy neves könyvkiadónál dolgozik; kéziratokkal dolgoznak, 
az írás világában élnek, mégis annak hisznek, amit hallanak, és nem annak, amit 
látnak.

– Az ilyesminek bármelyik könyvben utána lehet nézni…
– Mi a szájhagyomány hívei vagyunk  – mondta Belbo.
– Az misztikusabb – tette hozzá Diotallevi. – Isten is élőszóval teremtette a 

világot, nem pedig táviratilag.32

31 K. Barth, uo.
32 Umberto Eco: A Foucault-inga, Európa könyvkiadó, Budapest, 1999. 101.





Arról, ami szignifikatív, és arról, ami kommunikatív1

Szinopszis, 7.22 változat

HORÁNYI ÖZSÉB

(S0.1) Az alábbi diszkusszióban a szignifikatív és a kommunikatív valamely prob-
léma felismeréséhez és/vagy megoldásához egy (problémamegoldó) ágens számá-
ra szükséges releváns felkészültség lehetséges helyeként van koncipiálva.

A diszkusszió – továbbá – különbséget igyekszik tenni a szignifikatív és a 
szignifikáció, illetőleg a kommunikatív és a kommunikáció között: szignifikatívként 
diszkutál ugyanis olyan jelenségeket is, amelyek nem szignifikációk, és kommunika-
tívként olyanokat, amelyek nem kommunikációk; miközben, természetesen, ami 
szig nifikáció, az szignifikatív is, illetőleg ami kommunikáció, az kommunikatív is.

(S0.2) Mindezekre az alábbi diszkusszió jelenleg kizárólag az ágens perspektí-
vájából tekint rá, sőt – szorosabban – a részt vevő (például a probléma felismeré-
sében és/vagy megoldásában részt vevő) ágens (a participátor) perspektívájából és 
például a megfigyelő (a spektátor) perspektívájából nem. Minden tapasztalat és 
megfontolás azt erősíti ugyanis, hogy szükséges megkülönböztetni a problémafel-
ismerő és/vagy -megoldó participátor aktivitását és a participátor aktivitásáról 
beszámoló spektátor aktivitását (valamint mindezek eredményét).

(S1.1.1) Valamely ágens számára problémának nevezi a diszkusszió azt a kritikus 
különbséget, ami az adott ágens valamely alkalommal való állapota és egy számá-
1 Annak a jó évtizede időről időre újraírt szinopszisnak – amelyben bemutatom felfogásomat a kom-
munikációról és néhány vele kapcsolatban álló fogalomról, így mindenekelőtt a szignifikatívról – e leg-
frissebb változata kifejezetten ennek a kötetnek, pontosabban Reuss András professzor úr ünneplésének 
kedvéért készült.

Korábban több ízben beszéltem már erről előadás formájában, és néhány korábbi írott változata 
meg is jelent: így a Szemiotikai szövegtan 10. kötetében (szerkeszti: Petőfi S. János, Békési Imre, Vass 
László; Szeged, JGYTF, 1997, 29–37), illetőleg a Iustum, Aequum, Salutare – Emlékkönyv Zlinszky 
János tiszteletére című kötetben (szerkesztette: Bánrévy Gábor, Jobbágyi Gábor, Varga Csaba; Buda-
pest, PPKE JÁK, 1998, 152–162); valamint a Társadalmi kommunikáció című kötetben (szerkesz-
tette: Béres István és Horányi Özséb; Budapest, Osiris, 1999, 22–34); továbbá A kommunikáció mint 
participáció című kötetben (szerkesztette Horányi Özséb; Budapest, Typotex, 2007, 246–264); és 
végül az Autonómia és identitás – Tanulmányok Kézdi Balázs 70. születésnapjára. című kötetben 
(szerkesztette: Péley Bernadette és Révész György; Pécs, Pannonia könyvek, 2008, 70–79). 
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ra ugyanakkor kívánatos állapot között esetleg fennáll, amennyiben ezt az ágens 
felismeri.

A „felismeri” mindenekelőtt magába foglalja azt, hogy az ágens képes felismer-
ni a problémát, vagyis felkészült a problémát felismerő viselkedésre; de ez egyál-
talán nem jelenti azt, hogy ez a felismerés szükségképpen együtt jár a felismerés 
tudatosságával vagy valami effélével (például pupillareflexünk anélkül lép műkö-
désbe a fényviszonyok változásának következtében, hogy erről a változásról bármi 
olyan tudatos felismerésünk volna, amely része volna a korrekciós működésnek). 
És különösen nem jelenti a beszámolás képességét a felismerésről.

Magának a különbségnek két forrása lehet: vagy abból adódik, hogy az ágens 
állapota változik meg úgy, hogy kívánatos volna valamiféle további változás, vagy 
pedig abból, hogy az ágens környezete változik meg úgy, hogy kívánatos volna 
valami további változás. 

A „különbség” azt jelenti, hogy a két állapot az ágens számára különbözőként 
kategorizálódik (ami itt egyaránt jelentheti az ágens kategoriális felismeréseinek 
különbségét, ha például valaki úgy érzi, hogy melege van, illetőleg az ágens számá-
ra adott kategoriális felismerések különbségeit, amikor például valamely gyermek 
viselkedését szülői kifogás éri). Nyilvánvaló, hogy ezek a különbségek sokfélekép-
pen különbözhetnek egymástól (a fenyegető veszély elhárításától az unalom elűzé-
sének gondjáig, az életfeltételek biztosításán és a szabadidő eltöltésén keresztül 
vagy a fáj a fogamtól az ózonlyuk megszüntetésén keresztül a nagy Fermat-sejtés 
bizonyításának hiányáig).

A „különbség” lehet olyan, hogy benne különböző perspektívák mentén is le-
hetnek különbségek. Esetleg az ágensnek van szabadsága is választani a perspektí-
vák között. Amikor például bizonytalanok vagyunk abban, hogy a külső hőmérsék-
let emelkedése okán van melegünk, vagy pedig az éppen látott film keltette izgalom 
okán hevültünk fel.

A „kritikus” pedig azt jelenti, hogy lehet ez a különbség olyan kicsi, ami még 
nem jelent problémát: az adott alkalommal az adott különbség az adott ágensnek; 
így például akkor, amikor az ágens úgy érzi, melege van, de nem annyira, hogy 
szükségét is érezné annak, hogy ablakot nyisson, vagy öltözetén változtasson. Vagy-
is lehetnek ezek a változások – akár magában az ágensben, akár a számára adott 
környezetben – olyan kicsik is, amelyek nem válnak problematikussá, azaz nem 
jelentenek olyan elmozdulást a korábbi állapottól, amely problematikus különb-
séget idézne elő, illetőleg problémamegoldó viselkedést (aktust vagy éppen akti-
vitást) váltana ki. A „kritikus” éppen arra a különbségre utal, ami már probléma-
megoldó viselkedést vált ki az adott alkalommal az adott ágensben. 

Az „esetleg” azt jelenti, hogy az ágens valamely alkalommal való állapota és a 
számára ugyanakkor kívánatos állapot egybe is eshet. Továbbá azt, hogy egy adott 
időpontban lehet az a helyzet, hogy a két állapot egybeesik, és egy másikban pedig 
hogy nem esik egybe.
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Ez a diszkusszió tehát csak olyan problémákra tekint, ha egyáltalán vannak más-

félék, amelyek valamely ágens számára azok.
(S1.1.2) A probléma akkor tekinthető megoldottnak, ha a (problematikus) kü-

lönbség az adott esetben kritikusnak számító különbség alá esett vagy éppen meg-
szűnt. Ez a csökkenés (megszűnés) egyrészt csökkentést (megszüntetést) jelent az 
ágens aktusa (aktivitása) által, amely vagy önmagának, vagy adott környezetének a 
változására irányul, vagy mindkettőre egyszerre. Az ágens számára problémává vált 
helyzet megoldása többnyire magának az ágensnek iparkodásából származik. Más-
részt, természetesen, az ágens problémamegoldó aktusába (aktivitásába) számolhat 
azokkal a spontán, az ágens saját iparkodásától nem függő folyamatokkal is, amelyek 
adott esetben segítik (egyszerűsítik) vagy éppen feleslegessé teszik, más esetekben 
pedig nehezítik (bonyolítják) az ágens problémamegoldó iparkodását.

(S1.2) Az „ágens” terminus használata ebben a diszkusszióban semleges abban 
az értelemben, hogy nemcsak (élő) individuumra (illetőleg egyedre) vonatkozhat, 
de minden olyan (akárcsak relatíve önálló) rendszerre is mint egységre, amely 
problémát ismer fel és/vagy old meg. 

A „problémafelismerő ágens”, illetőleg a „problémamegoldó ágens” terminu-
sok mint sajátos szerepek megnevezésére alkalmas terminusok használata akkor 
jogos, ha azt jelzi, hogy az ágens felkészült a probléma felismerésére és/vagy 
megol dá sára.

(S1.2.1) Az ágens problémafelismerő és/vagy -megoldó iparkodásának hátteré-
ben egyrészt két olyan alapkésztetés áll, amely minden ágenst jellemez: ennek 
értelmében törekszik megtenni minden lehetségest a túlélésért és az élethelyzet 
(minőségének) – legalább – fenntartásáért (s ez nem zárja ki a javítására vonatko-
zó esetleges törekvéseket sem); másrészt mindaz, ami e két alapkésztetésből le-
származtatható mint az ágens szükséglete, illetőleg érdeke vagy éppen célja. Ezek 
mint ’különbségképző’ kívánatosságok működnek, amelyekre tekintettel válik 
(pontosabban válhat) az ágens valamely alkalommal való állapota problémává.

(S1.2.2) Egy potenciális ágens akkor képes a probléma felismerésére, ha megvan 
hozzá a szükséges felkészültsége, amellyel észreveheti, hogy jelen állapota és a 
jelenben számára kívánatos állapot közti különbség nagyobb egy bizonyos küszöb-
értéknél. Az, hogy melyek ezek a szükséges felkészültségek, a felismerendő prob-
léma (deskriptív) természetétől függ. Problémamegoldásra pedig akkor képes egy 
potenciális ágens, ha megvan hozzá az a szükséges felkészültsége, amellyel a jelen 
állapota és a jelenben kívánatos állapota közti különbséget a küszöbérték alá képes 
szorítani. 

Az ágens két alapkésztetése a probléma felismeréséhez és/vagy megoldásához 
szükséges felkészültségének része.

A probléma felismeréséhez és a tényleges megoldásához mint az ágens sajátos 
viselkedéseihez az ágens számára szükséges releváns felkészültségek akkor „vannak 
meg”, ha elérhetőek (vagy másként: hozzáférhetőek).
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Akkor tekinthető a problémamegoldáshoz releváns felkészültség elérhetőnek, 

ha akkor, amikor az ágensnek szüksége van rá, képes használni a szükséges felké-
szültséget a probléma megoldása érdekében. Az akkor, amikor voltaképpen vala-
mely individuális alkalomra utal.

Az elérhetőség voltaképpen tekinthető sajátos relációnak az ágens és egy olyan 
hely között, ahol az éppen szükséges releváns felkészültség ténylegesen található; 
s tény, hogy ez igen sokfelé található: egy könyvben vagy egy ábrán ugyanúgy, mint 
valaki mozdulataiban vagy éppen valaki fejében, arról nem is szólva, hogy éppen-
séggel lehet az ágens saját fejében is. Az elérhetőség voltaképpen részesedésként 
(participációként) is volna tekinthető: az ágens részesedik mindazokban (a felké-
szültségekben), amelyek számára egy adott alkalommal elérhetők, más szavakkal: 
azok a felkészültségek, amelyek a problémafelismerés és/vagy -megoldás egy adott 
esetében az ágens számára elérhetőek, logikai értelemben a prioriak: erre utal a 
részesedés.

Mindazonáltal az elérhetőség, illetőleg a részesedés az ágens perspektívájából 
– logikai terminusokban – különféle sajátos propozicionális attitűdként írható le: 
mint például tudként vagy hiszként vagy vélként vagy feltételezként vagy úgy veszi, 
minthaként vagy emlékezikként és így tovább.

A felkészültségek maguk ekkor mint ezen attitűdök tárgyai írhatók le. Ezen 
attitűdtárgyak pedig önmagukban is sokfélék lehetnek. Lehetnek például maguk 
is attitűdök (elsősorban nem propozicionális) attitűdök, mint például örül, remél, 
érdekében áll stb., illetőleg például sajátos motivációk, hajlamok vagy éppen cse-
lekvési diszpozíciók. Lehetnek – természetesen – attitűdök keretében (hatóköré-
ben) vagy ezeken kívül megjelenő igen különféle tartalmak. Például a tud vonat-
kozásában szokás mi (a helyzet), hogyan (lehet/kell megcsinálni), melyik (a jobb) 
típusú tudásról beszélni. A mi típusra többnyire kategóriák ’válaszolnak’ (például 
az „asztal”-ra vagy „az egyetértés gesztusá”-ra vagy a „fogalom”-ra, illetőleg a me-
leg vanra, vagyis a probléma kategoriális szerkezetében megjelenő két állapot ka-
tegorizálására vonatkozóan), a hogyan típusra viselkedésminták (például két szám 
összeadására vagy az alany és az állítmány egyeztetésére a magyarban vagy a cipő-
fűző bekötésére, illetőleg valamely probléma megoldására vonatkozóan, például 
az ablaknyitásra a szobahőmérséklet csökkentése okán), a melyik típusra preferen-
ciák (arra vonatkozóan például, hogy kettő közül melyik a szebb, vagy melyik az 
igazságosabb, vagy melyik a célszerűbb, például mikor vetünk le valamit a ruhánk-
ból, és mikor inkább az ablakot nyitjuk ki, ha melegünk van).

A különböző tartalmak sokféleképpen különbözhetnek egymástól, mert ha pél-
dául valaki tudja is, hogy mikor volt a pákozdi csata, ebből nem következik, hogy 
azt is tudja, mikor volt a waterlooi, ha viszont valaki be tudja kötni a cipőjét, akkor 
ebből már következik az, hogy más cipőt is be tud kötni, és így tovább. Ezen atti-
tűdtárgyak magukba foglalhatják mind a probléma felismeréséhez, mind megol-
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dásához szükséges felkészültségeket, illetőleg e felkészültségek eléréséhez szük-
séges felkészültségeket. 

Az ágens számára, természetesen, nem csak azok a felkészültségek érhetők el, 
amelyeket már korábbi problémamegoldásaiban ténylegesen elért (használt, bir-
tokba vett, amihez már ténylegesen hozzáfért). Az adott alkalommal az adott 
ágens számára elérhető felkészültségek ennél a lehetőségek nagyobb tartományát 
jelentik, hiszen mindazokat a lehetséges felkészültségeket is ide kell számítani, 
amelynek eléréséhez az ágens rendelkezik felkészültségekkel (vagyis nemcsak azt, 
ami például a fejében van, de azt is, aminek utána tud nézni a könyvespolcán 
található kötetben, miután megtanult olvasni, és tudja, hogy mi található a köny-
vespolcán).

Az lehetséges, hogy ennek-és-ennek a problémának megoldásáért először azt-
és-azt a problémát kell megoldani; valamint az is, hogy azt-és-azt a problémát 
megoldva egyúttal ez-és-ez a probléma is megoldódik. Lehetséges, hogy akár ezt-
és-ezt a problémát, akár azt-és-azt itt-és-most nem lehet megoldani csak ott-és-
akkor. Valamint az is lehetséges, hogy egy bizonyos ágens számára megjelenő prob-
lémát helyette egy másik ágens old meg, vagy éppen együttesen oldják meg.

Mondható tehát, hogy az egyes ágenstípusokat kategoriálisan jellemzi az, hogy 
miféle felkészültségei lehetnek eredendően (s ennek következtében miféle prob-
lémák felismerésére és/vagy megoldására lehetnek felkészültek), illetőleg miféle 
lehetőségeik vannak felkészültségük (és így problémafelismerő és/vagy -megoldó 
kapacitásuk) gyarapítására. 

Az ágens leírásába így nemcsak azok a felkészültségek kerül(het)nek be, amelyek 
itt-és-most faktuálisak (vagyis faktuális kapacitását kiteszik), de azok is, amelyek 
elérése egyáltalán (kategoriálisan) lehetséges (ezek teszik ki a kategoriális kapaci-
tását). Nyilvánvaló, hogy az ágens kategoriális kapacitása kiterjedtebb (lehet) 
faktuális kapacitásánál. 

Mindez egyúttal az ágens szempontjából azt is jelenti, hogy ha egy adott prob-
léma felismerésére nincs felkészülve, akkor nem tudja felismerni és nyilvánvalóan 
meg sem tudja oldani azt; illetőleg ha felismerni képes ugyan, lehet, hogy megol-
dani már nem tudja, ennek összes esetleges következményével együtt, ami a túl-
élést, illetőleg az élethelyzet minőségét illeti. Amivel kapcsolatban pedig lehető-
sége van a belebonyolódás elkerülésére, ugyanígy (több vagy kevesebb) lehetősé-
ge van nem felismerni a problémahelyzetet, amiben esetleg van, illetőleg nem 
megoldani a problémát, ennek minden következményével együtt.

Minden ágens számára valamennyi felkészültség eredendően elérhető, vagyis 
adottság (amely – természetesen – lehet olyan, hogy csak bizonyos endogén fej-
lődési – érési – periódust követően válik elérhetővé az ágens számára). Egyes tí-
pusoknál a felkészültség teljes egészében az eredendően adottal azonos. Más ágens-
típusok esetében az ágens saját iparkodása, vagyis (exogén) tanulása által elérhe-
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tővé vált felkészültsége nagyobb és jelentősebb a számára eredendően elérhető 
felkészültségnél. Így aztán az egyes ágenseknek típusukból adódó típusfelkészült-
ségükön belül egyéni felkészültségük is lehet eltérő egymástól. 

Az ágens növelheti felkészültségét még olyan módon is, hogy már meglevő (el-
ért) felkészültségeit feldolgozza, vagyis egyes tartalmait összehasonlítja másokkal, 
és azonosságokat, hasonlóságokat vagy éppen különbségeket állapít meg köztük, 
vagy éppen összefoglalva tartalmaikat általánosít (generalizál): tehát olyan össze-
függéseket állapít meg, amelyek ezt megelőzően nem voltak felkészültségének 
explicit – azaz számára elérhető módon – tartalmai; továbbá felkészültségének 
egyes tartalmaiból következtetéseket von le: azaz olyan megállapításokat tesz, 
amelyek ezt megelőzően nem voltak felkészültségének explicit – vagyis számára 
elérhető módon – tartalmai, és így tovább. Végül az ágens felkészültsége lehet 
olyan, hogy az említett explicit felkészültségeket eredményező folyamatok nem-
csak konvencionális pályákat futnak be, de kreatív lépéseket is tartalmazó inventív, 
illetőleg innovatív pályákat is. Természetesen a lépések lehetnek destruktívak is. 
Ezek részletezése azonban túlvezet e diszkusszió lehetséges keretein.

(S1.2.3) Az ágens kategoriális szerkezetének rekonstrukciója – noha egyaránt 
kiindulhatna ebben a diszkusszióban a „személyiség”, a „szerep”, illetőleg az „ágens-
világ” („az ágens saját világa” vagy „életvilága”) rekonstrukciójának terminusaiból 
(noha, természetesen, ezek a terminusok nem szinonimái egymásnak) – úgy látszik, 
csak strukturált módon történhet. Látni való ugyanis, hogy ha az ágensre extern 
perspektívából tekintünk, más látunk, mintha intern perspektívából tennénk ezt. 
Ez a diszkusszió aktorként hivatkozik mindarra, ami az ágensből extern perspek-
tívából látszik, és sajátvilágként mindarra, ami intern perspektívából. 

Lehetnek olyan ágensek, amelyekkel kapcsolatban nem lehet sajátvilágot feltár-
ni, és lehetnek olyanok is, amelyekben aktor egyáltalán nem mutatkozik. Általában 
azonban az a helyzet, hogy az ágens aktor és sajátvilág komplexe. Vagy más sza-
vakkal: az ágenshez kategoriálisan aktor is meg sajátvilág is tartozik; noha lehet 
olyan ágens, amelyhez faktuálisan nem tartozik aktor vagy nem tartozik sajátvilág. 
A kategoriálisan-faktuálisan kategóriapár segítségével lehet rögzíteni azt a különb-
séget, amely valamely ágens sajátságából adódó lehetőségei és aközött adódik, hogy 
egy efféle adott ágens adott esetben ténylegesen mit tud ebből magáénak. A 
„ténylegesen”-nel kategorizált mindig szűkebb, mint a „kategoriálisan”-nal. 

Várhatóan más módszerekkel (és más lexikájú, illetőleg szemantikájú nyelven) 
rekonstruálható az aktor, mint az ágens, és ami ettől egyáltalán nem független: 
más módszerekkel lehet az adatokhoz jutni az egyik esetén, mint a másikén. Ezt 
a különbséget hivatott érzékeltetni a(z aktor) mutatkozás(á)nak és a (sajátvilág) 
feltárulás(á)nak a különbsége.

Esetenként az, ami extern perspektívából felkészültségnek mutatkozik, intern 
perspektívában tartalomként tárul fel. Az aktor felkészültségei és az ágens saját-
világának tartalmai végső soron ugyanarra a kapacitásra mutatnak; ennek a kapa-
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citásnak egyes részei extern perspektívában felkészültségnek mutatkoznak, intern 
perspektívában pedig tartalomként tárulnak fel. Nyilvánvaló azonban, hogy vala-
mely aktor valamely felkészültségének azonosítása valamely ágens sajátvilágának 
valamely tartalmával a referenciális azonosítás problémáját veti fel.

Némiképp általánosabban fogalmazva: önálló kérdés, hogy egy adott esetben 
valamely rekonstruált aktor, illetőleg valamely rekonstruált sajátvilág referenciája 
ugyanaz az ágens-e.

(S1.2.3.1) A problémafelismeréshez inputra van szüksége az ágensnek. Az ágens 
kategoriális leírásának elengedhetetlen része az input leírása. Az inputhoz szüksé-
ges kapacitás az ágens kapacitásának része. Ez teszi az ágenst képessé, hogy elérjen 
valamit. Attól függően, hogy milyen az ágens kapacitása, kategoriálisan különfélék 
lehetnek az elérhetőségek. Valamely ágens esetében ténylegesen találhat a kate-
gorizálás input kapacitásként különböző modalitású percepciós képességeket (lá-
tást, hallást, tapintást és egyebeket jelent az egyes ágensekre jellemző módon, 
illetőleg olyan percepciós képességeket, mint például a különböző izomtónusokét 
és így tovább), különböző típusú feldolgozási képességeket (a központi idegrend-
szeri feldolgozástól az egyes szinaptikus átmenetekben történő gátlásokig) és má-
sokat, amelyek aztán az ágenstípus kategorizációjában „humán ágens” címkét igé-
nyelnek.

(S1.2.3.2) Az output kapacitás voltaképpen kapacitás a hatáskeltésre, amely 
esetenként különböző típusú cselekvésképességeket jelent (a hely- és helyzetvál-
toztatástól, esetleg az élő testének külső vagy éppen belső változtatásától kezdve 
a környezet legkülönfélébb megváltoztatásáig sok minden különböző, de az adott 
ágenst tipikusan jellemző cselekvésképességről lehet szó).

Amennyiben van output kapacitása az ágensnek, állhat szabadságában egy adott 
perspektíva szerint belebonyolódnia (részben vagy egészben) a hatáskeltésbe, ha 
addig nem volt; vagy kihátrálnia belőle, ha belebonyolódott volt; vagy éppen távol 
tartania magát tőle. Az ágenst jellemzi, hogy mely perspektívákban megmutatko-
zó esetekkel kapcsolatban van meg ez a szabadsága, és melyekkel kapcsolatban 
nincs.

Az ágens kapacitása azonban nem csak reaktív output hatáskeltésre lehet meg, 
hanem proaktívra is, amely többnyire valamilyen szándék jelenlétére utal: ponto-
sabban az ágens mutatkozásában mutatkozó szándékra.

(S1.2.3.3) Az ágens kategoriális leírásában nem kerülhető meg a mozgástér. A 
mozgástér a cselekvési lehetőségeknek és akcióknak azon együttese, amelyek ki-
vitelezése lehetséges, illetőleg konfliktusmentesen lehetséges, pontosabban a le-
hető legkevesebb konfliktussal jár. A mozgástér korlátait ily módon természetsze-
rűen erősödő konfliktusok jelölik ki, az egyes konfliktusok elviselhetőségéről a 
vélemények megoszolhatnak.

A mozgástér így az ágens mutatkozásának sajátos színtere. Az ágens mozgás-
tere része annak a színtérnek, amelyben az ágens mutatkozik, pontosan az a 
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része, amelyet más ágensek mozgástérként engednek: legitimálnak. Előfordulhat, 
hogy olyan mozgásteret is engednek az ágensnek, amelyekre kategoriálisan nem 
felkészült.

A kategoriális mozgástér az ágenst in vitro jellemzi. Az ágens kategoriális moz-
gástere a maximális mozgástere.

Az ágens tényleges mozgástere eltér a kategoriálistól, többnyire kisebb ennél. 
Az ágens kategoriális mozgásteréből nyomások [push] (mely színtereken várják el 
a többiek az ágens mutatkozását) és szívások [pull] (az ágens mely legitimált szín-
tereken kíván mutatkozni) hatására áll elő a tényleges mozgástér. Ténylegesen 
előfordulhat, hogy a többiek olyan mozgásteret is engednek (legitimálnak) az 
ágensnek, amelyekre faktuálisan nem felkészült. Ha nincsenek ilyen korlátozások 
vagy kiterjesztések, akkor az ágens kategoriális és tényleges mozgástere egybe is 
eshet. A tényleges mozgástér – akár vannak korlátozások a kategoriális mozgástér-
hez képest, akár nincsenek, akár vannak kiterjesztések, akár nincsenek, avagy a 
kettő egybeesik – az ágens in vivo szemléletét igényli. Az ágens tényleges mozgás-
terén belül kompetens.

(S1.2.3.4) Az ágens kategoriális identitása voltaképpen sajátos integráció eredmé-
nye. Ezt az integrációt sajátos felkészültség biztosítja kapacitásán belül. Ez a felké-
szültség azt az ökonómiaelvet valósítja meg, amely értelmében a kooperáció kere-
tében költséghatékonyabban lehet az integrációt mint célt elérni és fenntar tani.

Az integrációt biztosító felkészültség valójában az ágens típusspecifikuma, és 
igen változatos outputok tartozhatnak hozzá. Végeredményben a túlélésre, ille tőleg 
az életminőség fenntartására (esetleg javítására) vonatkozó drive-okról van szó.

Az ágens kategoriális identitása voltaképpen sajátos integráció eredménye: az 
ágens kategoriális felkészültségeinek integrációja. 

Az ágensként mutatkozásban mutatkozó identitás faktuális komponenseinek 
vagy másként: az integráltságnak a deskriptív tartalma (nekem ez, én ilyen vagyok, 
Te meg más). Az ágens tényleges mozgástere is része identitásának.

(S1.3) A probléma felismerése és/vagy megoldása is mindig csak individuális 
lehet: általában nem lehet problémát megoldani; csak ezt-és-ezt a valamely ágens 
számára megjelenő problémát itt-és-most. Vagy másként: problémáról csak in vit-
ro lehet beszélni; in vivo csak problémafelismerésről vagy problémamegoldásról.

A színtér kategorizálja mindazt, ami az in vitro problémát in vivóvá teszi. Amit 
a színtér kategorizál, az része a világnak, de nem alkot valami olyan egységet, ami 
az adott individualitástól független volna. A problémafelismerés konstituálja saját 
színterét; a problémamegoldás ugyancsak. A problémafelismerés színtere felöleli 
mindazt, ami a probléma felismerésében részes. A problémamegoldás színtere 
felöleli mindazt, ami a probléma megoldásában részes.

Vagyis megváltozik a problémafelismerés színtere, ha változik a felismerhető 
probléma, ha változik az ágens, ha nem itt-és-most, hanem ott-és-akkor. Ugyanígy 
a problémamegoldás színtere is. És nem beszélhetünk ugyanarról a színtérről, ha 
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az egyik esetben felismerésről van szó, a másikban megoldásról, még akkor sem, 
ha maga a probléma azonos marad is.

A színtér alapvetően mint egy eset rekonstruálható a világban. Eset az, ami egy 
kijelentő mondat referenciája lehet. A színtérnek van, pontosabban lehet dinami-
kája, amelyet ez a diszkusszió mint esetek időben rendezett viszonyát javasolja 
rekonstruálni.

(S2.1.1) A szignifikatív a problémamegoldáshoz szükséges felkészültség egy 
lehetséges helye, amely sajátos konstitúció, a szignifikáció eredményeként adott 
körülmények között jön létre.

A szignifikációban jön ugyanis létre a szignifikatív két konstituensének, a szig-
nifikánsnak és a szignifikátumnak az egysége valamely ágens által elfogadott (érvé-
nyesnek tekintett) sajátos tudás (felkészültség) mentén: nevezzük ezt konstitutív 
alapnak. A konstitutív alap az, amelynek következtében egy bizonyos szignifikáns 
és egy bizonyos szignifikátum valamilyen céllal (értelemmel) egységet alkot. 

Ez az egység eset karakterű; sőt ezen belül állapot. Esetként komplex eset, hiszen 
két konstituense van, a szignifikáns és a szignifikátum, amelyek maguk is esetek.

A „szignifikáns” és a „szignifikátum” funkciót (szerepet) jelölő terminus (nem 
lehet ugyanis a világot egyszer s mindenkorra szignifikánsokra és nem-szignifikáns-
okra, illetőleg szignifikátumokra és nem-szignifikátumokra osztani). Az, ami az 
egyik esetben szignifikátum, egy másikban – könnyen – lehet szignifikáns és for-
dítva.

Lehet, hogy ehhez a szignifikánshoz egy ízben ez a szignifikátum kapcsolódik, 
egy másikban pedig az. Van valami szabadsága a szignifikációban a szignifikánsnak 
és a szignifikátumnak egymás vonatkozásában.

Vannak azonban olyan esetek, amelyek nem ilyenek. Ezek nem szignifikációk, 
sőt épphogy alternatívái a szignifikációknak. Ezekben az, amit a szignifikáció vo-
natkozásában szignifikátumnak tekintettünk, kötötten van. Az, ami az asztalt asz-
tallá teszi, nem tud a szék részévé válni (és fordítva) anélkül, hogy ne váljon ezzé 
(vagy majdnem ezzé). Vagy az, ami a kutyát kutyává teszi, nem tud a macska ré-
szévé válni (és így tovább). Éppen ezért azt mondjuk, hogy az asztalban (és így 
tovább) az intelligibilia kötötten van jelen. A szignifikációkban pedig nem-kötötten 
(esetleg szabadon vagy éppen lebegő módon) van jelen mint szignifikátum. Vagy 
még pontosabban: az olyan dolgokban, mint például az asztal, az intelligibilia kötött, 
az olyan dolgokban pedig, mint a szignifikáció, az intelligibilia nem kötött.

Nem ennek a diszkussziónak a feladata kifejteni az intelligibilia előfordulásának 
e két kategoriálisan különböző helye közti hasonlóságot és különbséget vagy azt, 
hogy mint válhat egy kötött intelligibilia egy másik helyre átvihetővé, vagyis nem-
kötötté.

(S2.1.1.1) A szignifikátum mint a világnak egy fragmentuma vagy nyers, vagy 
szimbolikus, vagy transzcendens, vagy pszichikus, vagy szakrális.

(S2.1.1.1.1) A szignifikátum akkor nyers, ha releváns leírása megadható az ágens 



266
számára elérhető percepciós modalitások terminusaiban. A nyers esetek mint 
szignifikátumok a szignifikáció keretében csak konstatálva vannak. A nyers esetek 
együttvéve alkotják a világ nyers fakultását.

(S2.1.1.1.2) A szignifikátum akkor szimbolikus, ha releváns leírásának logikai 
formájában van utalás a szignifikánsra és a szignifikátumra mint rendezett párra, 
valamint ha a leírás logikailag (vagyis szükségszerűen) tartalmazza a szimbolikus 
konstitúcióra felkészült ágensre utalást, vagyis azt, hogy az ágens számára felké-
szültségként elérhető az a konstitutív alap, amely megalapozza a konstitúciót.

A szimbolikus szignifikátum, a nyerssel ellentétben, konstituálódik a szignifikáció 
keretében, vagyis a szimbolikus mint új létező társul a már létező világhoz – sőt 
mondhatjuk, hogy a világnak egy új fakultása jelenik meg így: a szimbolikus fa-
kultás. 

A szimbolikusként kategorizálható szignifikátumok nem léteznek a szimboliku-
son kívül. A szimbolikus szignifikátuma transzcendens (a terminus tág értelmében) 
a nyershez képest.

(2.1.1.1.3) A szignifikátum akkor transzcendens (a terminus szűkebb értelmé-
ben), ha releváns leírása csak a teológia más perspektívák terminusaira nem redu-
kálható terminusaiban lehetséges. A transzcendens esetek együttvéve alkotják a 
transzcendens fakultást.

(S2.1.1.2) Akkor tekinthető valamely szignifikáns egy ágens számára elérhető-
nek, ha az ágens számára adott percepciós modalitások valamelyike számára elér-
hető. (Az „elérhető” azonban itt némiképpen mást jelöl, mint amit jelölt a felké-
szültség elérhetőségével kapcsolatban korábban: erre még vissza kell térni.)

Létrejöhetnek olyan multimediális (vagy multimodális) szignifikánsok is, amelyek 
több percepciós modalitáson belül kialakult szignifikánskonstrukciókat kapcsolnak 
össze sajátos komplexitásra adva ezzel lehetőséget. A szignifikánskonstrukció lét-
rejöttének alkalmanként jelentős technikai-műszaki, sőt akár szervezeti feltételei 
is vannak, pontosabban: lehetnek.

(S2.1.1.3) A szignifikátum szignifikánshoz kapcsolódásának, a szignifikációnak 
az ágens mindig tulajdonít célt vagy értelmet: a szignifikáció ugyanis lehet repre-
zentáló vagy leíró, lehet igazoló vagy cáfoló, lehet egyetértő vagy jóváhagyó, lehet 
érvelő vagy bizonyító, lehet kérő vagy kérdő, lehet különféleképpen előíró és még 
sok más.

(S2.1.2) A szignifikáció voltaképpen transzcendálás, amelynek csak egyik mód-
ja a szimbolikus, pontosabban: a szimbolikus szignifikáció. A szignifikáció egy 
másik módja a szimptomatikus; a transzcendenciát (a szó szűkebb értelmében) 
bekapcsoló szignifikáció az osztentatív. Ez a diszkusszió a pszichikust és a szakrálisat 
is önálló szignifikációként koncipiálja.

Ez a diszkusszió a szignifikációt aktusként koncipiálja, szignifikatív aktusként.
(S2.1.2.1) Valamely nyers szimptomatikusan szignifikálhat egy másik nyerset: 

a befagyott víztócsa a télies időjárást. Ilyenkor ez utóbbi az előzőben megmutat-
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kozik (vagy az előző példázza az utóbbit). Ekkor is, ami szignifikál, az a szignifikáns, 
ami szignifikálva van, az a szignifikátum. Ilyen szignifikációk például az erősítőként 
működő mikroszkópok, amelyek kiterjeszthetik az ágens felkészültségeit (vagy 
éppen kapacitását); vagy például a röntgenképek, amelyek transzformátorként 
átalakíthatják a felkészültségek egy részét. A szimptomatikus szignifikáció is szük-
ségképpen feltételezi a (szimptomatikus szignifikációra nyitott) ágenst. 

(S2.1.2.2) Amennyiben szimbolikus szignifikációról van szó, és ténylegesen ér-
vényes egy bizonyos feltételezett konstitutív alap, akkor egyrészt a szignifikáns 
(meg)konstruálása egy adott esetben egyúttal (logikailag, vagyis szükségszerűen) 
a konstitúció(s aktus) megtörténtét is magával vonja; másrészt egy adott esetben 
a szignifikáns spektációja – ha együtt jár a feltételezett konstitutív alap elérhető-
ségével – egyúttal (logikailag, vagyis szükségszerűen) a konstitúció(s aktus) meg-
történtét is magával vonja. 

A szignifikáns konstrukciójának aktusában struktúrát (formát) kap a (valamely 
percepciós modalitás számára elérhető, vagyis nyers) anyag.

A szimbolikus komplexebb a nyersnél. Magának a „komplexitás” terminusnak a 
használatát ez a diszkusszió nem vizsgálja, de úgy tekinti, hogy két vizsgálati tárgy 
közül komplexebb az, amelyben a (hierarchikusan vagy nem hierarchikusan) együtt-
működő, de relatív önállósággal rendelkező egységek száma, illetőleg változatos-
sága nagyobb.

A szimbolikus konstitúciójára felkészült ágens nélkül sem egy adott, sem pedig 
semmiféle más szimbolikus nem áll fenn, miközben fennállása nem az adott és 
erre felkészült ágens individuális aktusának következménye. A szimbolikus nem 
áll fenn, ha nincs olyan ágens, aki igazodik hozzá; vagyis felismeri és elfogadja az 
adott szignifikáció tényszerűségét és ennek következményeit.

(S2.1.2.3) Az osztentatív szignifikációban a transzcendens valamely nyers átvál-
tozásán keresztül mutatkozik meg, vagyis válik elérhetővé a szokásos ágenstípusok 
számára, így válik az animizmus híve számára a villámcsapás isteni dorgálássá. 
Ebben a mondatban az „elérhető”-nek egy harmadik használatáról van szó. Egyéb-
ként az osztentatív szignifikáció is szükségképpen feltételezi az (osztentatív 
szignifikációra nyitott, azaz felkészült) ágenst.

A mutatkozásban, akár szimptomatikus, akár osztentatív módjáról is van szó, a 
szignifikáció irányultsága éppen ellentétes a szimbolikus szignifikáció irányultsá-
gához képest. A szimptomatikus és az osztentatív szignifikációban az ágens szere-
pe a felismerőé, a szimbolikus szignifikációban a felismerő (konstatáló) szerep 
mellett az ágens szerepe a létrehozást (konstitúciót) is magába foglalja. Ez az oka 
annak, hogy a szignifikációs viszony nem azonosítható maradéktalanul az intenci-
onális viszonnyal.

(S2.1.2.4) A pszichikus szignifikáció (így képviselik emlékeink a világot körü-
löttünk) voltaképpen a szimbolikus és a szimptomatikus komplexeként koncipiá-
landó. A pszichikus perspektívában megjelenő eset ugyanis egy pszichikummal 
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rendelkező ágens számára két különböző módon válik elérhetővé: vagy (szimpto-
matikusan) megmutatkozik az elérhető perceptuális modalitásokon keresztül; vagy 
ha a pszichikummal rendelkező ágensnek megvan a szükséges felkészültsége, akkor 
(szimbolikus) szignifikáció által válik elérhetővé mint szignifikátum; ha nincs, 
akkor relatíve ugyan, de logikailag privátként nem válik elérhetővé. Végül, ter-
mészetesen, lehetséges az is, hogy bár egy adott eset elérhetővé válhatna az előző 
két mód egyikén, de ténylegesen nem válik elérhetővé egyik módon sem: vagyis 
faktuálisan privát marad.

A szignifikátum akkor pszichikus, ha releváns leírása egyrészt logikailag (vagyis 
szükségszerűen) feltételezi a pszichikummal rendelkező ágenst, másrészt pedig 
csak ha a pszichológia más perspektívák terminusaira nem redukálható termi-
nusaiban adható meg. A pszichikus esetek együttvéve alkotják a pszichikus fa kultást.

(S2.1.2.5) A szakrális szignifikáció (így mutatkozik meg az isteni a liturgiában) 
voltaképpen a pszichikus és az osztentatív vagy a szimbolikus és az osztentatív 
komplexeként koncipiálandó. E komplexben a konjunktív jelleggel és az osztentatív 
szignifikáció irányultságával kapcsolatban különböző kérdések volnának diszkutá-
landók, amelyek azonban túlmutatnak e diszkusszió keretein.

A szignifikátum akkor szakrális, ha releváns leírása egyrészt logikailag (vagyis 
szükségszerűen) feltételezi a szimbolikus konstitúcióra és a transzcendens kons-
tatálására felkészült ágensre utalást, valamint a leírás logikai formája éppen a szim-
bolikus leírásának logikai formája; másrészt pedig csak ha a teológia más perspek-
tívák terminusaira nem redulkálható terminusaiban lehetséges. A szakrális esetek 
együttvéve alkotják a szakrális fakultást.

A pszichikust és a szakrálist a szimbolikus aktus csak konstatálja, de a pszichikus 
és a szakrális egyes eseteiben feltételezi a szimbolikust.

Végeredményben a szignifikátum, mint a világnak egy fragmentuma, nem csak 
nyers vagy szimbolikus lehet, de az osztentatív szignifikáció következtében transz-
cendens, a pszichikus szignifikáció következtében pszichikus és a szakrális 
szignifikáció következtében szakrális is.

(S2.1.3) A szignifikatív lehet alkalmi (mint egy cserép muskátli az ablakban 
annak jeleként, hogy minden a megbeszéltek szerint van), lehet szokásos (mint az 
emlékeztetőül a zsebkendőre kötött csomó), és lehet valamilyen szignifikációs rend-
szerbe illeszkedő (mint az „Esik az eső” mondattal történő figyelmeztetés; vagy mint 
egy egyházi szertartás).

Az alkalmi szignifikációk individuális helyzetekből vagy eseti megegyezésekből 
merítik konstitutív alapjukat A szokásos és a rendszerbe illeszkedő szignifikációk 
alapjukat konstitutív szabályokban találják meg. A rendszerbe illeszkedők esetén 
pedig a konstitutív szabályok egy bizonyos rendszere (vagy – esetleg – szabályrend-
szerek konglomerátuma, amelyben nincs szigorú hierarchia) adja a szignifikáció 
alapját (mint egy természetes emberi nyelv, például a magyar nyelv; vagy mint egy 
cégbíróság által jóváhagyott egyesületi alapszabály esetében).
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Valamely szignifikatív aktust nem csak konstitutív szabály alapozhat meg (avagy 

másként: valamely szignifikatív aktusnak nem csak szabály lehet a konstitutív 
alapja), de per analogiam egy másik szignifikatív is.

Természetesen a szignifikáns konstrukciója is szabályok mentén történik (a konst-
ruálás voltaképpen szabályok alkalmazását jelenti). Ezek a szabályok, nyilvánvaló-
an, nem azonosak a konstitutív aktusban alkalmazott konstitutív szabályokkal. A 
szignifikáns konstruálását sem csak szabályok alapozhatják meg, de per analogiam 
egy másik szignifikáns is. 

(S2.2) A „szignifikáció ágense”, illetőleg a „szignifikáló ágens” terminusok mint 
sajátos szerepek megnevezésére alkalmas terminusok használata akkor jogos, ha 
azt jelzi, hogy az ágens felkészült a szignifikatív használatára. Ha valamely ágens 
kategorizálható a „szignifikáció ágense” terminussal, akkor kategorizálható a „a 
probléma felismerésének és/vagy megoldásának ágense” terminussal is.

(S2.2.1) A szignifikáció ágense szignifikációjával problémát ismer fel és/vagy 
old meg abban az értelemben, hogy a szignifikátum szolgáltathatja a szükséges 
felkészültséget. A probléma felismerése és/vagy megoldása nem csak szignifikatív 
eszközökkel valósítható meg; a szignifikátum mint felkészültség többletként jele-
nik meg az ágens eredendő felkészültségeihez képest.

(S2.2.2) Akkor tekinthető valamely ágens számára valamely szignifikáció elér-
hetőnek, ha ennek szignifikánsa az ágens számára elérhető, vagyis ha az ágens 
számára adott percepciós modalitások valamelyike számára elérhető – és ha elér-
hető az adott szignifikatív szempontjából releváns konstitutív alap. A szignifikáció 
ágensének szükséges felkészültsége nem-eredendő, hanem többletfelkészültségként 
érhető el. A szignifikáció ágense terminus mint sajátos szerep megnevezésére al-
kalmas címke használata akkor jogos, ha azt jelzi, hogy az ágens felkészült a 
szignifikáció használatára.

A szükséges felkészültségek között lehetnek funkcionális különbségek. Egyesek 
a problémamegoldó ágens szerepével kapcsolatosak, mások a szignifikációra vo-
natkoznak (pontosabban konstitutív alapként lehet ezekre utalni), és vannak (pon-
tosabban lehetnek) olyanok is, amelyek magára a világra (pontosabban azokra a 
körülményekre, amelyek között a probléma megjelenik).

Voltaképpen amiféle típusú lehetősége (nyitottsága, ’szabadsága’) nincs egy adott 
ágensnek, és nincsenek meg az ennek megfelelő felkészültségei, a világ azon fakul-
tása, amellyel kapcsolatos nyitottsága hiányzik (illetőleg ahogyan hiányzik), szá-
mára nem létezik (illetőleg úgy nem létezik): nem tud létezni.

Sőt ha meg is van a szükséges nyitottság az adott ágensben a világ egyik vagy 
másik fakultásával kapcsolatban, többnyire szabadságában áll az adott fakultásba 
belebonyolódnia (részben vagy egészben), ha addig nem volt; illetőleg kihátrálnia 
belőle, ha belebonyolódott volt; vagy éppen távol tartania magát tőle. Az ágenst 
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jellemzi, hogy mely fakultásokkal kapcsolatban van meg ez a szabadsága, és me-
lyekkel kapcsolatban nincs.

A tanulásnak vannak egyszerűbb formái, amelyek az ágensnek mint tanuló rend-
szernek a (belső) állapotait érintik például az asszociáció vagy a kondicionálás 
formájában. Ezek a tanulásra felkészült ágenstípusok számára a maguk módján 
elérhetők. Egyes ágenstípusok számára azonban a tanulásnak nemcsak ezek az 
egyszerűbb, hanem sokkal komplexebb formái is elérhetők. Ezen komplexebb ta-
nulási formák között vannak olyanok is, amelyek a tanuló rendszer (belső) állapo-
tait külsővé teszik például valamely szimbolikusnak mint eszköznek a segítsé gével.

Vagyis az ágens nemcsak tanulás révén javíthatja eredendő adottságait, de sajá-
tos eszközök használatával is, köztük erősítőkkel, illetőleg transzformátorokkal. Az 
erősítők olyan alkalmilag vagy nem alkalmilag használt szignifikációk, amelyek az 
ágens felkészültségeit (vagy éppen kapacitását) kiterjesztik (így a mikroszkóp). A 
transzformátorok pedig átalakítják (így a röntgenkép).

Végül növelheti felkészültségét megismerés által is. A kötött intelligibilia elér-
hetővé tétele vagy elérhetővé válása az ágens számára ugyanúgy növeli a problé-
mamegoldásra is alkalmas felkészültséget, mint a nem kötött (szabad) intelligibilia 
(beleértve ebbe azt a felkészültségnövekedést is, amely a dolgoknak eszközként 
való használhatóságuk felismerésében ölt testet), vagyis a szignifikátum elérhető-
vé tétele vagy elérhetővé válása az ágens számára.

(S2.2.3) A szignifikatív ágensének kategoriális szerkezete a problémafelismerő 
és/vagy -megoldó ágens kategoriális szerkezetével egyezik meg. Kétségtelen, hogy 
a szignifikáció ágensének szükségképpen van sajátvilága.

(S2.3) A szignifikatív mindig valahol (valamely színtéren) van, s létrejöttében 
ezek a körülmények meghatározóak. A „valahol” utalhat részben térbeli és időbe-
li adatokra, részben pedig más szignifikációkra is. 

(S3.1.1) A kommunikatív a problémamegoldáshoz szükséges felkészültség egy 
sajátos helye, amely nem más – e diszkusszió szemléletében –, mint az elérhető és 
legitimált szignifikáció.

Az „elérhető”-nek a kommunikatívval kapcsolatos használata épp a negyedik 
ebben a diszkusszióban. Az „elérhető” eddig már megjelent a felkészültség, a szig-
nifikáns és a szignifikátum mellett is. Mindegyik kontextusban jelen van az ágens 
is: s éppen ez adja e látszólagos különbségekben (minthogy egészen más dolog a 
felkészültséggel rendelkezés, illetőleg e rendelkezés lehetősége, mint a szignifikáns 
támpontjainak percepciója, illetőleg a percepció lehetősége vagy mint a szignifikátum 
megértése, illetőleg megértésének lehetősége) azt a közöset, ami érthetővé teszi 
az „elérhető” használatának e diszkusszióban megmutatkozó módozatait: mindegyik 
használatban az ágens részesedéséről van szó a problémamegoldás érdekében.

Más szavakkal a kommunikatív – a problémamegoldás perspektívájában – álla-
potként mutatkozik meg. Az ágens ebben az állapotban részes: ez maga a participáció. 

A részesedés (participáció) egyaránt magába foglalhat olyan felkészültségeket, 
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amelyek a (problémamegoldó) ágens saját szerepére vagy magára a kommunikatívre 
vonatkoznak, és vannak (pontosabban lehetnek) olyanok is, amelyek magára a 
világra (pontosabban arra a színtérre, amelyben a probléma megjelenik). 

A diszkusszióban érvényesülő perspektívából a kommunikatív állapotnak látszik. 
Ellentétben azokkal a jól ismert felfogásokkal (mint például a tranzaktívval, amely 
az információátadásban látja a kommunikatív lényegét, vagy az interak tívval, amely 
viszont a kommunikatívot a részt vevő ágensek közös és eredményes erőfeszíté-
sében látja), amelyek aktusként (vagy akcióként vagy tevékenységként vagy éppen 
eseményként) tekintenek rá. Ezen felfogások perspektívája kétségkívül különbözik 
a participációs felfogásétól. Ezek ugyanis a participációs felfogás szempontjából 
tekintve rájuk a problémamegoldásra való felkészültség változásának vagy éppen 
változtatásának perspektívájából tekintenek a kommunikatívra, s ezért látják a 
kommunikatív lényegét valamiféle változásban. Maga a perspektíva, természetesen, 
nem utasítható el mint inadekvát: éppen ellenkezőleg. Segítségével a kommuni-
katívról roppant fontos dolgok mondhatók el. Azt követően (természetesen: logikai 
értelemben), hogy a kommunikatívot elhelyeztük abban a kontextusban, amelyben 
magyarázó értékkel mutatható be (s nem csak deklaratíven, például „az ember 
társas lény” hangoztatásával), hogy mi az a kommunikatívben (és mikor), ami a 
világ semmilyen más szegmentumára nem redukálható, illetőleg mi az a kom-
munikatívben, ami miatt világértésünk egyik megkerülhetetlen kiindulópontjának 
tűnik fel.

Ennek a kiindulópontnak okán szükséges a problémamegoldáshoz elérhető fel-
készültséget mint állapot látnunk, amely természetesen változhat. Az állapotvál-
tozás változtatja a közösségeket: egyesek szétesnek, és újak jönnek létre, de lehet, 
hogy csupáncsak megváltoznak: átrendeződnek. Az állapotváltozás jelentheti azt 
is, hogy a korábbi állapot is fennmarad. Ez a közösségek és a közösség tagjai szem-
pontjából éppen azt jelenti, hogy egy új jelenik meg: vagy a régebbi helyett, vagy 
mellette.

A problémamegoldáshoz elérhető felkészültség változása vagy az eredendő felké-
szültségkészlet változását jelenti, vagy a nem-eredendőét, esetleg mindkettőt. A 
szimbolikusban bekövetkező változás voltaképpen valamely szimbolikus(ok) meg-
szűnését vagy új(ak) létrejöttét jelenti. Ugyanígy más szignifikációk esetében is.

Kétségtelen, hogy felvethető az, van-e, s ha van: szükségképpen van-e szerke-
zete a változásoknak; felvethető a kérdés olyan formában is: lehet-e értékelni a 
változást? Vagyis felvethetők afféle kérdések, hogy ez a felkészültségkonfiguráció, 
avagy amaz sikeresebb-e a problémamegoldás szempontjából. Mindazonáltal ez a 
diszkusszió nem tekinti feladatának, hogy efféle kérdésekre reagáljon, nem vonva 
ezzel kétségbe e kérdések relevanciáját sem történetfilozófiai, sem kultúraelmé-
leti, sem pedig evolúcióelméleti szempontból.

(S3.1.1.1) Valamely szimbolikusra vagy általánosabban fogalmazva egy adott 
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szignifikáció szignifikátumára, ha valamely kommunikatívban, vagyis participáció 
keretében konstituálódik, az ágens akár konstatálásként is tekinthet.

(S3.1.1.2) Valamely szimbolikus vagy általánosabban fogalmazva egy adott 
szignifikáció szignifikánsa a participáció keretében is konstatálva van.

(S3.1.2) Az ágens a kommunikatívnak mindig célt vagy értelmet tulajdonít. A 
kommunikatív lehet egyeztető, előhívó, hibaellenőrző, vagyis szabályozó funkciójú. 
Ez lehet társadalmi méretű (például a konfliktuskezelésben vagy a racionalitás 
érvényesítésében); de lehet individuum léptékű is (például a kognitív disszonancia 
feloldására vagy az érzelmek egyensúlyban tartására vagy a racionalizálásra való 
törekvésben). Végeredményben a kommunikatív értelmét az (individuális) ágen-
sek közösséggé való integrálásban lehet látni.

(S3.1.3) Ha az elérhető és legitimált szimbolikus szignifikációt azonosítjuk a 
szimbolikusan kommunikatívval, akkor az elérhető és legitimált szimptomatikus 
szignifikáció vagy osztentatív szignifikáció vagy pszichikus szignifikáció vagy szak-
rális szignifikáció ennek különböző alternatíváját adja. Ebben az értelemben lehet 
beszélni a nem-szimbolikusan kommunikatívról, vagyis a szimptomatikusan kom-
munikatívról (így kommunikatív a kirakatba elhelyezett áru a járókelők részére, 
mint minta vagy az állatvilágban jól ismert mimikri jelensége), vagy az osztentatíven 
kommunikatívról (így kommunikatívek a katolikusok részére Assisi Szent Ferenc 
stigmái), vagy a pszichikusan kommunikatívról (így kommunikatív az utánzásos 
tanulással terjedő viselkedésminta vagy az úgynevezett Pygmalion-hatás a tanár-
diák viszonyban), vagy a szakrálisan kommunikatívról (így kommunikatív például 
a katolikusok részére az Eucharisztiában való részesedés és nem az a protestánsok 
részére: Luther és még inkább Kálvin felfogása szerint ugyanis nem transz szub-
sztan ciációról van szó, hanem konszubsztanciációról, vagyis szakrálisan kommuni-
katív helyett szimbolikusan kommunikatívról).

(S3.1.4) A kommunikatív állapot azonban változhat is, amely változást aktusok 
idézik elő: a prezentálás és a legitimálás.

(S3.1.4.1) Ahhoz, hogy a szignifikáció egy (individuális) ágens vagy éppen egy 
(bizonyos) közösség számára elérhető legyen, vagyis participáció tárgya lehessen, 
először is a szignifikáns sajátosságaiból következő módon a szignifikánsnak elérhe-
tőnek, azaz prezentáltnak kell lennie.

A prezentálás a szignifikánsra vonatkozóan végrehajtott aktus (vagy aktivitás), 
amelyet egy ágens, a prezentáló hajt végre. A prezentálás azt célozza, hogy a szig-
nifikáció elérhetővé váljon a participáció számára. A participáció ágense a par ti-
cipátor. A prezentálás nagyon változatos aktusokban valósul meg.

A participátor és a prezentáló az ágens lehetséges szerepeinek megnevezései. A 
„participátor” és a „prezentáló” funkcionális terminusok; a világ nem osztható 
ketté participátorokra és nem-participátorokra, illetőleg prezentálókra és nem-
prezentálókra.

A prezentálás egyes eseteiben a lehetséges participátorok köre semmi módon 
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nincs korlátozva, más esetekben a lehetséges participátoroknak csak egy megha-
tározott köre vagy éppen csak egy-egy lehetséges participátor számára teszi elér-
hetővé a szignifikánst. Nyilvánvalóan a participáció szempontjából voltaképpen 
kontinuumról van szó azonos felkészültségű ágenstípus esetében is. Ennek a kon-
tinuumnak az egyik szélső értékét korlátozatlan nyilvánosságnak lehet tekinteni, 
a másikat pedig privátnak. A korlátozott nyilvánosság azt jelenti, hogy vannak 
faktuálisan privát szignifikánsok az adott ágens perspektívájából. Logikailag privát 
egy szignifikáció akkor, ha az ágens számára nem érhető el ennek szignifikátuma 
például felkészületlenség okán.

(S3.1.4.2) A legitimálás olyan konstitúciók esetén, amelyekben a létrejövő 
szignifikáció koherenciája a korábban már létezett szignifikációkkal nyilvánvaló a 
participáció számára, jóformán észrevétlen maradhat: evidens. Azokban az esetek-
ben, amelyekben ez a koherencia nem nyilvánvaló, további szignifikációk válnak 
szükségessé; azokban az esetekben, amelyekben (látszólagos vagy valóságos) inko-
herencia áll fenn, de javítható (például valamilyen hibáról van szó), a legitimálásért, 
vagyis azért, hogy az inkoherencia eltűnjön (legalább látszólag), ugyancsak kon-
stituálások szükségesek, amelyek aztán a legitimálás szempontjából vagy eredmé-
nyesek (sikeresek) vagy nem; lehetnek azonban olyan inkoherens szignifikációk is, 
amelyek nem valamilyen hiba miatt azok, hanem innovatív természetük okán: 
ezekben az esetekben a legitimáló aktusoknak végeredményben az inkorpolálást 
kell elérniük; végül lehetnek olyan inkoherens szignifikációk is, amelyek semmi 
módon nem tehetők koherenssé sem konstitúciójuk alkalmával, sem később. A 
legitimálás végeredményben a szignifikációnak más szignifikációk szövedékébe 
illeszkedettségét mutatja meg valamely vélelmezett teljesség keretében, és ha 
szükséges, konstituálásba torkollik.

A koherencia vagy szintaktikai vagy szemantikai vagy pragmatikai természetű. 
A szintaktikai és a szemantikai koherencia a szignifikációk közötti viszonyokat 
karakterizálja. Pragmatikai koherencia olyan esetekben is fennállhat, amelyekben 
sem a szintaktikai, sem a szemantikai nincs meg.

A legitimációs igény meghatározza (de legalábbis befolyásolja) a sikerre törő 
prezentáció és szignifikáció dinamikáját (illetőleg ezen belül a konstitúciót és a 
konstrukciót). E meghatározottság (amelyet esetenként kommunikatív stratégiaként 
tekintenek) koncipiálása jelenleg még igen változatos: egyrészt különféle forgató-
könyvekről, játszmákról, történetgrammatikákról, következménystruktúrákról vagy 
éppen maximákról szokás beszélni, sőt kommunikatív szándé kok hie rarchiájáról 
(mint például: azt hiheti, hogy azt akarjuk, hogy azt higgye, hogy mi valamit hi-
szünk); másrészt pedig kooperatív, illetőleg kompetitív megoldásokról.

(S3.1.4.3) Ha az elérhető és legitimált szignifikációt azonosítjuk a kom mu ni-
katívvel, amelyben az a lehetőség is benne foglaltatik, hogy ehhez a kommunikatívhez 
egy ízben ez a szignifikátum kapcsolódik, egy másikban pedig az, akkor van valami 
szabadsága a szignifikátumnak és a kommunikatívnek egymás vonatkozásában.
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Vannak azonban olyan esetek, amelyek nem ilyenek. Ezek nem kommunikatívek, 

sőt éppen hogy alternatívái a kommunikatívnek. Ezekben az, amit a kommunika-
tív vonatkozásában szignifikátumnak tekintünk, kötötten van. Az, ami egy gazdál-
kodó szervezetet gazdálkodó szervezetté tesz, nem tud egy egyesület részévé vál-
ni (és fordítva): vagyis ami ezt a szervezetet éppen ezzé teszi, nem tud felbukkan-
ni abban a szervezetben anélkül, hogy ne váljon ezzé (vagy majdnem ezzé). Éppen 
ezért azt mondjuk, hogy például a gazdálkodó szervezetben vagy az egyesületben 
(és így tovább) az intelligibilia strukturálisan kötött módon van jelen. 

Nem ennek a diszkussziónak a feladata kifejteni az intelligibilia előfordulásának 
e harmadik, kategoriálisan az előző kettőtől különböző helye közti hasonlóságokat 
és különbségeket. Az sem lehet ennek a diszkussziónak feladata, hogy vizsgálja: 
egy strukturálisan kötött intelligibilia miként válik átvitté és így valamiféle módon 
kommunikatívvá például vezetőjének viselkedésébe vagy miként válhat nem kö-
tötté például egy szervezeti és működési szabályzat típusú konstitúcióban, ami – 
szokásosan – szimbolikusan kommunikatív.

(S3.2.1) A kommunikatívben való részesedés következtében az (individuális) 
ágensek integrálódhatnak, azaz (kommunikatív) közösségeket alkothatnak. A kö-
zösségeket, akármilyenek is legyenek, egyrészt a problémamegoldásra vonatkozó 
közös felkészültség teszi (közös, mert az adott felkészültség a közösség minden 
tagja számára egyaránt elérhető), beleértve a problémamegoldás sikeressége érde-
kében történő kooperációra vagy kompetícióra való közös (jellegzetesen hogyan 
típusú) felkészültséget; sőt azt a (jellegzetesen melyik típusú) felkészültséget is, 
hogy egy adott esetben a kooperáció, avagy a kompetíció a nyereségesebb; másrészt 
pedig magára a kooperációra vagy a kompetícióra való igény teszi. Voltaképpen 
más közösségről, mint kommunikatívról nem lehet beszélni (a társadalom pedig 
– mint kívülről elhatárolt, vagyis nem önmaga természetéből következő egység – 
közösségek konglomerátumaként tekinthető) annak okán, hogy a problémameg-
oldáshoz szükséges felkészültség különböző típusai (végső soron az ágens típusai) 
és sajátos megvalósulásai (az ágensek egyéni felkészültségei) a közösségképző té-
nyezők, amelyek mentén a típusonként különböző közösségek létre tudnak jönni, 
vagyis tagolttá válhat a közösség. Egy adott (individuális) ágens szempontjából ez 
egyúttal azt is jelenti, hogy egyszerre több különböző közösség tagja (is) lehet.

Az ágens mozgástere cselekvési lehetőségeknek és akcióknak azon együttese, 
amelyek kivitelezése lehetséges, illetőleg konfliktusmentesen lehetséges, ponto-
sabban a lehető legkevesebb konfliktussal jár. A mozgástér korlátait ily módon 
természetszerűen erősödő konfliktusok jelölik ki, miközben az egyes konfliktusok 
elviselhetőségéről a részt vevő ágensek attitűdjei (véleményei) megoszolhatnak.

Az ágens mozgástere része annak a színtérnek, amelyben az ágens mutatkozik, 
pontosan az a része, amelyet más ágensek mozgástérként engednek: legitimálnak. 
Előfordulhat, hogy olyan mozgásteret is engednek az ágensnek, amelyre kategori-
álisan nem felkészült.
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Az ágens kategoriális mozgástere az a hely, amelyben az ágens felkészültségeivel 

valamiként mutatkozni képes. A kategoriális mozgástér az ágenst in vitro jellemzi. 
Az ágens kategoriális mozgástere a maximális mozgástere.

Az ágens tényleges mozgástere eltér a kategoriálistól, többnyire kisebb ennél. Az 
ágens kategoriális mozgásteréből nyomások [push] (mely színtereken várják el a 
többiek az ágens mutatkozását) és szívások [pull] (az ágens mely legitimált szín-
tereken kíván mutatkozni) hatására áll elő a tényleges mozgástér. Ténylegesen 
előfordulhat, hogy a többiek olyan mozgásteret is engednek (legitimálnak) az 
ágensnek, amelyekre faktuálisan nem felkészült.

Ha nincsenek ilyen korlátozások vagy kiterjesztések, akkor az ágens kategoriális 
és tényleges mozgástere egybe is eshet. A tényleges mozgástér – akár vannak kor-
látozások a kategoriális mozgástérhez képest, akár nincsenek, akár vannak kiter-
jesztések, akár nincsenek, avagy a kettő egybeesik – az ágens in vivo szemléletét 
igényli. Az ágens tényleges mozgásterén belül kompetens.

Az ágens kategoriális identitása voltaképpen sajátos integráció eredménye. Ezt 
az integrációt sajátos felkészültség biztosítja kapacitásán belül. Ez a felkészültség 
azt az ökonómiaelvet valósítja meg, amely értelmében a kooperáció keretében 
költséghatékonyabban lehet az integrációt mint célt elérni és fenntartani.

Az integrációt biztosító felkészültség valójában az ágens típusspecifikuma, és igen 
változatos outputok tartozhatnak hozzá. Végeredményben a túlélésre, illetőleg az 
életminőség fenntartására (esetleg javítására) vonatkozó drive-okról van szó.

(S3.2.1.1) A problémamegoldás szempontjából ezen felkészültségek azonossá-
ga alapján létrejövő közösségek ugyanúgy ágensként viselkednek, mint az indivi-
duális ágensek. Ezek az ágensek az individuális ágensektől éppen abban különböz-
nek, hogy kollektívek és individuális ágensek sajátos integrációjából jönnek létre, 
amely individuális aktorok egy csoportjával és egy sajátos kollektív ágensvilággal 
(a kollektív ágens sajátvilágával) karakterizálható. Ez a kollektív ágensvilág volta-
képpen az adott közösség sajátos belső nyilvánossága. Ezen nyilvánosság egy adott 
állapota pedig mint az adott kollektív ágens egy lehetséges belső állapota tekint-
hető. Ez a nyilvánosság (belső állapot) felkészültségeket tartalmaz, amelyek rész-
ben tudások; amelyekből egy adott témában mindig csak egyetlen lehet jelen; 
részben vélekedések, részben vélemények, amelyekből viszont ugyanazon témára 
vonatkozóan is lehet több: vagyis ugyanazon témában lehet több különböző véle-
ményáramlat – sőt ezen különböző véleményáramlatoknak lehet különböző és 
változóan különböző a súlyuk egy adott nyilvánosságban, lehetnek köztük látensek 
is, amelyek jelen vannak a nyilvánosságban, de legfeljebb csak célzások formájában 
vesznek részt a nyilvánosság folyamataiban. Ebben a nyilvánosságban, mint a prob-
lémamegoldás sajátos (kommunikatív) színterén, zajlanak az adott közösség (kom-
munikatív) problémamegoldó tevékenységei.

A „kollektív ágens”, a „(belső) nyilvánosság” és a „problémamegoldás sajátos 
(kommunikatív) színtere” terminusok gyakran ugyanazt a jelenséget írják le, noha, 
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természetesen, maguk a terminusok nem szinonimek. Ebből következően ezekkel 
a terminusokkal igen különböző helyzetek is leírhatók, akár például egy bizonyos 
család (mint kollektív ágens) problémamegoldó részvétele a szomszédosságban 
(mint a problémamegoldás sajátos színterén), amely jelenti azt, hogy a szomszé-
dosságban található (belső) nyilvánosság a családnak külső nyilvánossága, amelyben 
saját belső nyilvánossága csak szűrten jelenik meg; vagy például egy bizonyos vé-
leményáramlatnak mint ezen véleményt hordozó individuális ágensekből integrá-
lódott kollektív ágensnek a hatását jogalkotásban, amely kanalizálja a probléma-
megoldásokat.

Nagyon gyakran a kommunikatív jelenségszférán belül a tagolás voltaképpen 
ezen nyilvánosságok mentén vagy másként ezen kollektív ágensek mentén történik, 
s szokás beszélni szervezeti kommunikációról vagy tömegkommunikációról vagy 
médianyilvánosságról és így tovább. Sőt társadalmi nyilvánosságról is, amely így, 
nyilvánvalóan tagolatlanként mutat valamit, ami valójában igencsak tagolt. A kom-
munikatív jelenségszférán belül „társadalmi kommunikáció”-ról beszélni ugyanak-
kor helyénvaló, hiszen mindazoknak a (kommunikatív) színtereknek összefoglaló 
megnevezéseként szolgálhat, amelyekben több individuális ágens vagy éppen kol-
lektív ágens van jelen. 

A felkészültség szempontjából mind az attitűdök, mind pedig az attitűdök ha-
tókörében megjelenő tartalmak lehetnek közösségképzők. Vagyis például nemcsak 
tudásközösségekről, de élményközösségekről (mint például egy baráti társaság 
esetén) vagy éppen érdekközösségekről (mint például egy szakszervezet esetén) 
is lehet beszélni, vagyis egyaránt lehet beszélni az azonos attitűdöket táplálók 
közösségeiről és az azonos attitűdtartalmak tekintetében fel készültek közössége-
iről (mint például a fizikusokról vagy a katolikusokról). Egyébként az (S3.2.1)-ben, 
más szempontból, éppen ez a felkészültség volt strukturálisan kötött intelligibiliának 
nevezve.

Vannak olyan (kommunikatív) közösségek, amelyek az ágenstípusok eredendő 
felkészültségére alapozva eredendő közösségek. Egyes ágenstípusok esetén létre-
jönnek nem-eredendő közösségek, azaz szimbolikus és/vagy szimptomatikus és/vagy 
osztentatív és/vagy pszichikus és/vagy szakrális közösségek, vagyis olyan közössé-
gek, amelyek többletfelkészültségei a szimbolikus és/vagy a szimptomatikus és/
vagy az osztentatív és/vagy a pszichikus és/vagy a szakrális szignifikációkon keresz-
tül elérhetővé vált szignifikátumok mint nem-eredendő (vagyis többlet-) felké-
szültségek közösségén alapulnak.

Az eredendő közösségekben elérhető felkészültségek tulajdonképpen az ereden-
dő közösség tagjai számára eredendően adott felkészültségek aggregátumai. A 
nem-eredendő közösségekben elérhető többletfelkészültség – elsősorban – az, ami 
szimbolikusan és/vagy szimptomatikusan és/vagy osztentatíve és/vagy pszichikusan 
és/vagy szakrálisan adott, illetőleg – másodsorban – olyan azonosságok, hasonló-
ságok, különbségek felismeréséből erednek, amelyek nem voltak a felkészültség 
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explicit tartalmai. Vagyis maga a közösség számára elérhető többletfelkészültség 
sem kizárólag tudás karakterű a terminus szűk értelmében, de közvélekedésekről, 
közhiedelmekről és közösségi feltételezésekről egyaránt szó van; vagyis mindarról, 
amit nevezhetnénk egységesen az adott közösség kollektív propozicionális attitűd-
jeinek és ezen attitűdök kollektív (közös, vagyis az adott közösség minden tagja 
számára egyaránt elérhető) tartalmának.

A közösség számára elérhető többletfelkészültségnek talán legfontosabb szeg-
mentuma az, amit normalitásnak lehet nevezni: ide tartoznak mindazok a felké-
szültségek, amelyek alapján megállapítható, hogy egy adott helyzetben mi tekint-
hető normálisnak: természetesnek vagy éppen evidensnek.

Természetesen a közösség számára elérhető többletfelkészültség sem állandó: 
változik, dinamikája van. Egyrészt lehetnek benne – mint korábban szó volt róla 
– ugyanazon témára vonatkozóan különböző véleményáramlatok, amelyek súlya 
időről időre változhat; másrészt témái bővülhetnek és szűkülhetnek is (lehetnek 
például olyan felkészültségek egy adott időpontban, amelyek ezt megelőzően 
benne voltak az elérhető többletfelkészültségben, de az adott időpontban már 
nincsenek). Tematizációnak lehet nevezni azt a folyamatot, amelyben egy téma 
kommunikálttá válik, miközben korábban nem volt az; illetőleg amelynek során 
megváltozik az a mód, ahogyan korábban kommunikálva volt az, ami kommuni-
kálva volt; illetőleg amelyben kommunikálhatóvá válik az, ami korábban kommu-
nikálhatatlannak látszott. Vagyis a tematizáció mindannak (az eseménynek, fo-
lyamatnak, aktusnak, akciónak) az összessége, ami részt vesz valami (téma) meg-
jelenésében, megjelenítésében a kommunikáció valamely színterén (valamely 
nyilvánosságában).

A többletfelkészültség az ágens szocializációja során válik számára elérhetővé. 
A szocializáció (és benne a különböző szignifikációkat kihasználó tanulási módok, 
így például a szimbolikus tanulás) a tanulás sajátosan komplex (szociális) formája, 
vagyis a többletfelkészültség átörökítése (elérhetővé tétele). A szocializációnak a 
nem-eredendő közösségekben különféle módjai (mint például az alkalmi dialógus-
tól a hosszabb időszakaszban permanens, stabil szerepviszonyokat mutató, vagyis 
nem alkalmi családi dialógusig), illetőleg (szervezett és nem szervezett) színterei 
vannak, pontosabban lehetnek: a baráti társaságtól, az „(irodalmi) szalon”-tól a 
szomszédosságon vagy az iskolán keresztül a piacig (beleértve akár az áru- és az 
értéktőzsdét is).

Egy bizonyos nem-eredendő közösség számára elérhető többletfelkészültség 
elérhetősége a közösség által saját tagjai vagy ezek csoportjai számára korlátozható. 
Vagyis azon túl, hogy nincs korlátozás; lehet, hogy a közösség egy csoportja vagy 
egy tagja számára adott esetben csak kevesebb érhető el a lehetséges többletfel-
készültségből például az adott tagnak vagy csoportnak a közösségben elfoglalt 
helyével összefüggésben. Lehetséges az is, hogy egy bizonyos felkészültség eleve 
olyan, ami csak a közösség egy része számára elérhető.
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Ezek a korlátozások lehetségesek a többletfelkészültség tartalma szerint is. Ezen 

korlátozások alakítják ki azt a nyilvánosságot, illetőleg ennek a nyilvánosságnak azt 
a szerkezetét, ami adott esetben jellemzi az adott nem-eredendő közösséget.

Azon tény értelmében, hogy lehet a nyilvánosság szerkezetéről beszélni, nyil-
vánvaló, hogy az adott nem-eredendő közösség egy csoportja számára nem-elér-
hető felkészültségek voltaképpen számukra „láthatatlanok” és így „optikai csaló-
dások” forrásai lehetnek.

Egy adott nem-eredendő közösség többletfelkészültségébe involválódott ágens 
mint az adott többletfelkészültséget fenntartó és (közös) problémamegoldásra 
használó (kommunikatív) közösség tagja egy adott problémahelyzetben használhat 
ebből a felkészültségből többet vagy kevesebbet.

Ha a (kommuniktív) közösség korlátozza valamely tagjának vagy csoportjának 
felkészültségét, akkor korlátozott lesz problémafelismerése, de legalábbis problé-
mamegoldása, ennek minden következményével együtt, illetőleg előfordulhat, 
hogy a nyilvánosság korlátozottsága folytán csak kevesebbet képes használni, mint 
használhatna a teljes nyilvánosság mellett. Következésképpen az adott probléma-
helyzet egy adott problémamegoldó ágens számára lehet szimbolikusan sűrűbb 
vagy kevésbé sűrű, illetőleg tekinthető sűrűbbnek vagy kevésbé sűrűnek.

(S3.2.1.2) Magányos az ágens akkor, ha az adott színtéren nincs olyan másik 
ágens, aki (akár problémafelismerő és/vagy -megoldó, akár a szignifikáció vagy 
éppen a kommunikáció ágenseként) felkészültségét növelő pozícióban volna. Vagy 
másként: két ágens akkor lehet magányos, ha nincs közöttük olyan kapcsolat, amely 
felkészültségnövelő (vagy -csökkentő) volna egymás vonatkozá sában. 

A magányosként mutatkozó ágens sem feltétlenül abszolút magányos. Nagyon 
sok más színtéren lehet koalíció tagja vagy éppen valamely kollektíva részese (és 
ha feltételezzük, hogy ez tulajdonképpen egy igen erős absztrakcióként gondolha-
tó csak el, mondhatnánk, csak in vitro fordul elő, és in vivo sohasem, de legalább-
is csak igen-igen ritkán, akkor a magányos helyett mondható volna elszigetelt is).

(S3.2.1.3) Koalíció tagjaként mutatkozónak tekinthető az az ágens, akinek más 
ágenssel (illetőleg ágensekkel) egymás számára kölcsönösen elérhető kapacitása 
van, és így esélye arra, hogy saját kapacitása a koalíción belül számára nem elérhe-
tő kapacitásokkal kiegészülhessen, és így – végeredményben – kapacitása a prob-
lémafelismerésben és/vagy -megoldásban, a szignifikációban vagy éppen a kom-
munikációban növekedjék.

A kölcsönösség a koalíció alapja. Ennek azonban vannak feltételei:
(megfelelő) felkészültség: a kölcsönösség mint konklúzió talán azt az analogi-

kus következtetést is megengedi, hogy ha az egyik így, akkor talán a másik is;
(megfelelő) mozgástér;
(megfelelő) koalíciós szándék;
a koalíció tagjaként mutatkozó ágens (megfelelő) identitása.
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A koalícióban álló ágensek kölcsönösen elérhető felkészültségei alkotják a koalíció 
sajátvilágát. A koalíció sajátvilága azonos belső nyilvánosságával. Ez a nyilvánosság 
kétségkívül többletként jelenik meg az egyes ágensek felkészültsé gében.

Lehetséges az is, hogy egy adott témára (tárgyra) vonatkozó felkészültség a 
koalíció egyik része (csoportja) számára elérhető, míg egy másik témára (tárgyra) 
vonatkozó felkészültség egy másik csoport számára elérhető; miközben a két cso-
port lehet részben vagy egészben egymást átfedő, és az is lehetséges, hogy nincs a 
koalíciónak olyan tagja, amely mind a két csoportnak tagja volna. Amikor a (belső) 
nyilvánosság szerkezetéről van szó, akkor éppen arról van szó, hogy bizonyos fel-
készültségek hogyan vannak jelen a koalíció tagjai vagy csoportjai, azaz éppen 
magának a koalíciónak a számára.

A koalíció állapotában levő ágensek kölcsönös egymást elérésükben egyaránt 
lehetnek intenzívebbek (vagy kiterjedtebbek) vagy kevésbé azok.

Ahhoz, hogy valamely ágens koalíció tagjaként legyen képes mutatkozni, több-
féle feltételnek kell tudnia eleget tenni. Ha például nem tud kiszabadulni elszige-
teltségéből, vagyis nincs mozgástere a mutatkozásra, amely sajátosság nem felké-
szültségének, de annak a színtérnek tulajdonítható, amelyben megmutatkozna, 
koalíció tagjaként se tud mutatkozni. És így tovább.

Az ágensek nemcsak abban különböznek egymástól, hogy miféle problémameg-
oldó felkészültségeik vannak, de abban is, hogy mi a mozgásterük egy-egy színté-
ren, amely mozgástér, természetesen, lehet különböző is akár színtérről színtérre.

Ha valamely ágens koalíció tagja, akkor a mozgástere ténylegesen függ a koalí-
ciótól. Ezt a tényleges mozgásteret nevezzük az ágens státusának. Egy adott szín-
térre vonatkozóan az ágens státusáról beszélni voltaképpen nem jelent mást, mint 
egy sajátos mozgástérről beszélni (vagy másként: azon szerepek összességéről, 
amelyeket az adott színtéren vagy éppen színtereken az ágens megvalósíthat, azaz 
az adott színtéren legitimáltnak számítanak).

A koalíció tagjaként mutatkozó ágens mozgásterét nagymértékben meghatá rozzák
a koalíciós előzmények (vagy másként: az adott koalíció történelmi hagyomá-

nyai);
az adott koalíció pillanatnyi állapota: korlátait a konfliktusok fölerősödése 

például jelentősen módosíthatja vagy éppen bővítheti (fölvetve olyan kérdést, 
hogy például az illető ágens mekkora konfliktusok vállalására kész egy-egy 
kérdésben); más esetekben éppen fordított a helyzet, a koalíció véleménydina-
mikája valamely területen ideiglenesen oly mértékben változhat, hogy az végül 
olyan területeken is szervezeti pozíciók feladására késztethet, amelyekről az 
adott ágens úgy vélte, hogy azokban kiépített állásokkal rendelkezik; adód-
hatnak ugyanakkor olyan összeütközések is, amelyeket mindenáron vállalnia 
kell az ágensnek;

azok a szerepkészletek, amelyeket a mutatkozás színterén más ágensek (az 
előzményekből, vagyis a történelmi mintákból következően) az adott ágensbe 
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látnak bele; vagyis befolyásolja a mozgásteret azon szerepek összessége is, 
amelyeket az adott színtéren az ágens megvalósíthat, mert az adott színtéren 
legitimáltnak számítanak; ez nyilvánvalóan nem esik egybe szükségszerűen 
azoknak a szerepeknek a konglomerátumával, amelyek megvalósítására az 
ágens egyébként felkészült;

önálló kérdésként jelennek meg az ágensek lehetséges várakozásai [pull] más 
ágensek törekvéseire vonatkozóan, amelyek lehetnek színtérről színtérre vál-
tozók, és legfőképpen lehetnek egészen más szerkezetűek, mint maguknak 
az ágenseknek saját lehetséges törekvései [push]; konceptuálisan e kétféle 
mozgástér nem különbözik egymástól, de deskriptív értelemben külön-külön 
vizsgálandók; a társadalmi mozgásterének vizsgálatakor hasznos figyelembe 
venni azt a megkülönböztetést, amely a nyomásos [push] típusú tevékeny-
séget elválasztja a szívásos [pull] típusú tevékenységtől; egyszerűbben talán 
így fogalmazhatnánk meg: milyen területeken várja el egy ágens egy másik 
segítségét, szolgálatát, mely területeken kínálja fel valamely másiknak tevé-
kenységét; mennyire esnek egybe e területek egymással, s hol térnek el?

a koalíció elitjének elvárásai önmagával szemben.

Kompetensnek nevezhető egy ágens, ha elérhetők számára az adott probléma fel-
ismeréséhez és/vagy megoldásához szükséges felkészültségek, és rendelkezik is az 
adott probléma felismeréséhez és/vagy megoldásához szükséges legitimált moz-
gástérrel.

A mozgásterek lehetséges határait különféle intézmények is meghatározzák. 
Ezek az intézmények egyúttal kommunikáció értelemben forrásai is az egyes szín-
tereken lehetséges többletjelentéseknek.

A koalíció tagjaként mutatkozó ágensnek van dinamikája:
változhat a kiterjedtség: növekedhet vagy csökkenhet mind deskriptív érte-

lemben, mind strukturálisan;
deskriptív értelemben változhat úgy is, hogy a koalícióban álló ágensek ko-

operatív vagy kompetitív dinamikát mutatnak (például a problémamegoldás 
sikeressége érdekében történő kooperációra vagy kompetícióra való közös 
felkészültség változásával).

A kooperációra (vagy éppen a kompetícióra) való felkészültség így magába foglal-
hatja azokat a felkészültségeket is, amelyek lehetővé teszik, hogy egyes koalíciók 
működésében a részt vevő ágensek szerepei különbözzenek egymástól.

(S3.2.1.4) Valamely kollektív ágens tagjaként mutatkozó ágens (pl. egy gazda-
sági társaság ügyvezetője vagy beosztott munkatársa, tulajdonosa; vagy valamely 
családban az apa, az anya, a gyerek, az anyós, az após és így tovább) mozgástere 
korlátozott. Egy adott probléma felismerésében és/vagy megoldásában felkészült-
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sége alapján akár kompetensként is mutatkozhatna, valamely kollektív ágens tag-
jaként ez mégsem lehetséges.

Valamely színtéren valamely kollektív ágens tagjaként mutatkozó ágens egy má-
sik színtéren lehet magányosként vagy koalíció tagjaként mutatkozó. A kollektív 
ágensek felkészültek lehetnek arra, hogy tagjaikként mutatkozó ágensek más szín-
tereken mutatkozását befolyásolják vagy éppenséggel meghatározzák.

A kollektív ágens tagjaként mutatkozó ágens lemond más színtereken lehetséges 
mozgásterének egy részéről annak fejében, hogy a kollektív ágens tagjaként prob-
lémafelismerő és/vagy -megoldó felkészültsége megsokszorozódik ahhoz képest, 
mintha magányos ágensként mutatkozna.

(S3.2.2) A problémamegoldáshoz a nem-eredendő közösségekben elérhető több-
letfelkészültségben (egyáltalán nem elszakítva az adott ágenstípusra jellemző ere-
dendő felkészültségtől) egymást részben vagy teljesen átfedő tematikus mezők 
különböztethetők meg. Más szavakkal: részben vagy teljesen azonos horizontok 
(azaz az egyes problémamegoldó ágensek számára részben vagy teljesen azonos 
perspektívák együttese, illetőleg a problémamegoldás szempontjából részben vagy 
teljesen azonos releváns felkészültségek) tárhatók fel, így a kultúrá(k), a jog(ok), 
az ideológiá(k), a vallás(ok), a tudomány(ok), a gazdaság(ok) és még néhány más. 
Ezek a tudások (felkészültségek) voltaképpen a nem-eredendő közösségek kons-
titúciójában (más szóval az ágensvilágok makrostruktúrákba – sajátos rendszerek-
be – való egyesítésében, integrációjában), a kódokkal analóg módon (vagy másként 
fogalmazva: kódként) működnek (bár a „kód” terminus szokásosabb).

A nem-eredendő közösségek konstitúciója mellett regulációjuk is hasonló módon 
történik a közösségi többletfelkészültségek segítségével. Ezen preferenciák érvé-
nyesítése vagy szabályokkal (illetőleg – jogi értelemben – törvényekkel) vagy in-
dividuálisan reguláló aktusokkal történhet (utasításokkal, azaz tiltásokkal vagy 
tűrésekkel vagy támogatásokkal).

A „kód” terminus voltaképpen valamely szokásos kommunikációs megoldásra 
vonatkozó hogyan típusú tudások összességét kategorizálja. Ezek a hogyan típusú 
tudások végeredményben a kostrukcióra, a participációra, a konstitúcióra, illetőleg 
a legitimációra és a prezentációra vonatkozó szabályok összességei, amelyek egyes 
megoldástípusok esetében csak egymással összefüggő szabályrendszerként írhatók 
le. Ezek a hogyan típusú tudáselemek részben konstitutív, részben pedig regulatív 
szabályokként koncipiálhatók.

Az adott közösség számára elegendően nyilvános kódok – szociológiai értelemben 
– az adott közösség intézményeinek számítanak (de – természetesen – jogi érte-
lemben ezek nem azok).

(S3.2.2) Az ágensnek a kommunikatívhoz szükséges felkészültsége vagy ereden-
dő vagy pedig többletfelkészültségként érhető el. Többletfelkészültség esetén is 
lehet eredendő. Mindezek az ágens típusának karakterisztikus jegyei.

A kommunikatív ágense terminus mint sajátos szerep megnevezésére alkalmas 
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címke használata akkor jogos, ha azt jelzi, hogy az ágens felkészült a kommunika-
tív használatára.

(S4) Mindent egybevetve: a nem-eredendő közösségekben elérhető többletfel-
készültség is az adaptációhoz (vagyis a túléléshez, de még inkább az élethelyzet 
minőségének – legalább – fenntartásához) szükséges felkészültség része. A nem- 
ereden dő közösségek (tagjai) adaptációs sikerének forrása éppen az igen komplex 
és változatos problémahelyzetekhez szükséges többletproblémamegoldó-fel ké-
szültség.

Mindazonáltal a felkészültség növelésének lehetnek eredendő korlátai (például 
valamely élő ágens esetén mind a gének tárolóképességében, mind pedig a memó-
ria aktuális hozzáférésében), vagyis ezen közösségeknek, illetőleg tagjaiknak sike-
rességéhez (biológiailag is) szükséges a nem-eredendően (például nem-genetikusan) 
tárolt többletfelkészültség. A többletfelkészültség tárolását kihelyezni az ágensen 
„kívülre” például a szimbolikus szignifikációk segítségével éppen ezért igen jelen-
tős lépés a sikeres adaptációban, hiszen miközben a külső tárolásnak nincsenek 
elvi korlátai, lehetővé teszi a kreativitás kollektív formáit mind az invenció, mind 
pedig az innováció értelmében.

Tény, hogy a szignifikáció különböző módjai, de mindenekelőtt a szimbolikus 
eszközökkel történő problémamegoldások nagyobb esélyt jelentenek az adaptáció 
sikere szempontjából másféle problémamegoldásokkal szemben, mert maga a 
problémamegoldás először ezen szignifikációkkal létrehozott és a jövőt anticipáló, 
vagyis predikcióra képes modellekben törtéhet, ami a nem-modellező probléma-
megoldáshoz képest általában gazdaságosabb, gyorsabb és komplexebb megoldá-
sokhoz vezethet.

Tehát a szignifikatív, illetőleg a kommunikatív a problémamegoldó ágens prob-
lémamegoldó kapacitását növelheti, s így sikerességéhez járulhat hozzá.
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Jól értjük-e, hogy mi a verseny és a versengés?
Ferge Zsuzsa jegyzete Reuss András születésnapjára

FERGE ZSUZSA

Egy tévévitában hallottuk 2008 elején, amelyben még a katolikus teológia igazga-
tója is egyetértett a beszélgetők többségével, hogy nincs bennünk versenyszellem, 
s hogy az iskola nem készít fel a piacgazdaságban oly szükséges versenyre. Ehhez 
két megjegyzést fűznék. Egyfelől a magyar iskolarendszerben nagyjából 1970 óta 
uralkodóvá vált a kiszorító verseny – elég sokat írtunk akkor erről. (Ma persze még 
élesebb a verseny, de ezt most már nemcsak a gyerek képességei és a szülői össze-
köttetések, hanem a család pénze is szervezik és színezik.) Emellett – például a 
sportban – mindig is erős volt a versengés szelleme. Másfelől nagy kérdés, hogy az 
ország nemzetközi versenyképességéhez elengedhetetlen-e az egyének közötti 
gyilkos verseny, a kooperációt alig ismerő individualizmus. Egyes példák (és most 
hadd legyek én antiszociológikus), például Japáné, azt sugallják, hogy az ország 
versenyképessége és az egyének közötti verseny élessége nem ugyanazon érme két 
oldala.

Sokan közülünk valóban nem hiszik, hogy a verseny a civilizáció csúcsa – de ez 
nem bolsevik örökség. Hadd idézzek itt néhány gondolatot két mélyen hívő fran-
cia tudós, a biológus-genetikus Albert Jacquard és a filozófus Jacques Lacarrière 
beszélgetéseiből. „Korunk kulcsszavává – mondja Lacarrière – a verseny vált. A 
sportban még úgy-ahogy elfogadható, hogy előrevivő versengésről van szó. A min-
dennapi életben azonban olyan eufemizmus ez, ami nem jelent mást, mint a dzsun-
gel törvényét. Versenyképesnek lenni, ez ma a társadalmi siker egyik legfőbb elő-
feltétele; egyben a társadalom által kínált egyetlen cél. Magam azonban azt hiszem, 
hogy egy társadalom, amelyik ifjúsága számára egyetlen életvezetési erkölcsi elvként 
a versenyt tudja csak felkínálni, súlyosan beteg társadalom.” „Számomra s sokak 
számára – mondja Jacquard – a verseny borzasztó kifejezés. Nemrégiben Jacques 
Testard (ismert biológus) azt mondta nekem: »Ha megkérdeznének, melyik a 
francia nyelv legcsúfabb szava, ezt válaszolnám: a verseny…« Csodálattal és egyben 
undorral tölt el, ha látom, mivé vált az emberiség nagy kalandja. Nem a távoli 
háborúkról, hanem saját társadalmamról beszélek. Amikor elfogadjuk a konkuren-
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ciát, a versenyt, azaz az emberek egymást pusztítását, csukott szemmel rohanunk 
a mindent elborító prostitúcióba.”

Talán túlzóak ezek a szavak – de sem nem alaptalanok, sem nem időszerűtlenek. 
Különösen nem azok nálunk, Magyarországon, ahol túl sokakban él még a piacba 
és a verseny jótékony hatásába vetett korlátlan hit. Ugyanakkor sosem gondolko-
dunk azon, hogy mit is jelent a verseny valójában. Magam azt hiszem, hogy nagyon 
sok fajtája van a versenynek. Egyrészt meg kellene különböztetni individuumok 
és közösségek közti versenyt – ezzel itt most nagyon keveset fogok foglalkozni. 
Másrészt érdemes végiggondolni, hogy az egyének szintjén folyó versenynek hány 
különböző formája, típusa lehet.

Manapság időszerűtlen Polányi Károlyt emlegetni Magyarországon. Ildomosabb 
és tudományosabb Luhmanra és Habermasra hivatkozni – de a dolog lényege 
hasonló. A kérdés az, hogy egy plurális értékekre épülő – azaz demokratikus – 
társadalomban minden alrendszernek – és minden egyénnek – ugyanazt a logikát, 
ugyanazt a működési elvet kell-e követnie? A mai domináns ideológia – azaz a 
neoliberalizmusból és neokonzervativizmusból összeötvözött új jobboldal – minden 
alrendszert, minden intézményt és minden egyént a piac értékrendjéhez és műkö-
dési elveihez óhajt igazítani. Ennek egyik megnyilvánulása – a deklarált pluralizmu-
 sokkal szemben – sokféle áramvonalasítás, egykaptafás megoldások üdvözítése.

Ez az áramvonalasítás érvényesül az emberi magatartások kívánatosként és nem 
kívánatosként való értékelésében. Egyik megjelenési formája az emberi motiváci-
ók leszűkítése egyetlen „racionalitásra”. Orvosnak és szociális munkásnak, tanárnak 
és művésznek, sőt lassan a lelkésznek is el kell felejtenie, hogy hallott valamikor 
hivatásról: el kell magát és szolgálatait adnia a piacon, hiszen az államnak nem 
lehet dolga, hogy a fizetőképes keresletet, az állampolgár egyéni akaratának kife-
jeződését az adófizetők kollektív pénzéből pótolja. A piaci sikerhez viszont min-
denkinek be kell lépnie a piaci versenybe, ami egyben teljesítménye növelésének 
is motorja.

Kevés vita van ugyanis abban, hogy a kapitalizmus lényegét a magántulajdon, a 
piac és a profit jelenti, működésének hajtóerejét pedig a piaci verseny. A „társa-
dalmi” versenyképesség mindenki mindenkivel szembeni versengését implikálja. 
Azt hiszem azonban, hogy – ha a versenyt el is fogadjuk, mint teljesítménymoti-
válót, akkor is – többféle versenytípust érdemes megkülönböztetni a tétektől és 
a sikeres részvételi esélyektől függően. A tét a homo ludens „öncélú” játékos 
rangsorolástól az egzisztenciális feltételek biztosításáig vagy a saját helyzet olyan 
megtartásáig-javításáig terjedhet, ahol az ár a másik végzetes kiszorítása, akár 
egziszten ciális alapoktól való megfosztása. A részvételi esélyek arra utalnak, hogy 
a versenybe belépők milyen arányban számíthatnak sikerre vagy kudarcra. Ez utób-
bi alapon különböztetem meg a kiszorító, a rangsoroló és az önfejlesztő versenyt. 
A tétek minősége és az esélyek nagysága bizonyos mértékig összefügg.

A kiszorító versenyben a nyerő helyek száma korlátozott. Noha nincs valamilyen 
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előre meghatározott teljesítendő szint, mert az a versenyzőktől függ, nem lehet 
mindenki győztes. Épp ezért a győzelem szükségképpen mások vereségét jelenti. 
Az ilyen versenyben a csúcsra igyekvő egyéni teljesítménye a döntő. Nem támasz-
kodhat szolidaritásra, sem másokkal való együttműködésre, mert ez saját esélyeit 
rontaná. Ennyiben ez a verseny erőteljesen szegmentál is (elkülönítve nyerőket és 
vesztőket), és dezintegrál is (gyakorlatilag mindenki mindenkivel szembekerül). 
Kemény pszichológiai feltételei vannak annak, hogy az egyén a versenyben elin-
duljon: a magabiztosság, a győzni akarás, bizonyos kíméletlenség, amelynek révén 
az egyén, ha nem érez is kárörömöt, de érzéketlen a vesztővel szemben. Aki a 
vesztest sajnálja, az saját győzni akarását gyöngíti.

A rangsoroló, szűrő versenyben a díjazható helyek száma nem korlátozott: akik 
eleget tesznek valamilyen előre meghatározott szintnek, kritériumnak, azok mind 
nyertesek lehetnek. (Például sikeresen leérettségizhetnek, vagy autóvezetői jogo-
sítványt szerezhetnek.) Így az egyik sikerének nem feltétele a másik kudarca, azaz 
ez a verseny nem (vagy nem a kiszorító verseny élességével) állítja szembe a részt-
vevőket. Bizonyos pszichológiai előfeltételek persze itt is vannak. Az egyénnek 
nem kell azt hinnie, hogy másoknál jobb, de azt hinnie kell, hogy ő maga jó, azaz 
valamennyi magabiztosságra már az elinduláshoz szükség van. Ezért általában az 
ilyen versenyen sem indul el mindenki.

Mind a két versenyben a nyerők és vesztők között hierarchia is keletkezik, 
amelyet belülről tovább árnyalhat, ha első, második stb. helyezettek is vannak. (A 
helyezés lehet a verseny eldöntésének módszere, de az is lehet, hogy a tétek nagy-
sága utólag alakítja a hierarchiát, például a kicsit vagy jobban meggazdagodók 
között.) Ezzel egyfajta meritokráciát hoz létre – amely meritokrácia érdemei azon-
ban nem feltétlenül csak a verseny explicit célja szerinti érdemet mérik, hanem 
attól is függnek (például épp a kiszorító verseny esetében), hogy az egyén meny-
nyire tud önző vagy kíméletlen lenni. Éppen ezért csak ódzkodva használom a 
bármely területen nyertesekre az „elit” kifejezést, amely gyanúm szerint a mar-
xistának hangzó uralkodó osztály, tőkés osztály, politikai osztály stb. fogalmakat 
van hivatva kiváltani. A manapság használt elitfogalom (akarva-akaratlanul) Pareto 
értelmezéséhez áll közel, aki a tetszőleges – akár bűnözői vagy kurtizáni – tevé-
kenységben legsikeresebbeket nevezi elitnek. Sokunk számára azonban az elit 
egyértelműbb értékekhez tapadó fogalom, amelynek valamilyen erkölcsi tartalma 
is van. Ha tehát mégis követem a már kialakult szóhasználatot, ezt csak kényte-
lenségből teszem: a megértést zavarná, ha eltérnék ettől.

Az egyén önmagával való versenye saját képességeinek folytonos fejlesztését, 
teljesítményének növelését jelenti. A pszichológiai késztetés lehet az egyén ön-
magával szembeni igényessége, ám általában mások elismerése, dicsérete is elég-
séges ösztönzés. A versenyben való részvételnek csak annyi a feltétele, hogy a célt 
– a képességek fejlesztését – az egyén értelmes célként fogadja el. Ha a szó szoros 
értelmében vesszük az önmagunkkal való versenyt, akkor feltétel lehet az olyan 
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önismeret, amelynek segítségével az egyén mércét tud szabni önmagának. Valójá-
ban azonban, József Attilával szólva, „hiába fürösztöd önmagadban, csak másban 
moshatod meg arcodat”. Azaz szinte mindenkinek szüksége van a másikra akár 
csak ahhoz is, hogy önmagát megismerje, s talán mindegyikünknek szüksége van 
– ha nem is anyagi vagy csillogó sikerre, de – a másik, a közösség megerősítésére. 
Ez a verseny – noha mindenki indulhat benne, noha nem szelektál és nem hierarchizál 
– a legjobb ismert eszköz az egyéni képességek egyéniesített fejlesztésére. A sike-
res önfejlesztés – a másikra utaltságunk miatt – föltételezi a közösséghez való 
kapcsolódást, és általában segíti, könnyíti az együttműködést.

Ami a téteket illeti, a kiszorító verseny tétjei lehetnek játékosak is – mint min-
den igazi kétszemélyes vagy társasjátéknál, mint az egykori, néha a mai sportver-
senyeknél. A játékosság azonban mindinkább halványul, a szimbolikus helyezések 
helyét a pénz veszi át. Az olimpiai játékok már nem a sportról szólnak. A tétek 
nőnek, veszteség és nyereség nem pillanatnyi örömöt-bánatot, hanem – talán nem 
is túlzással – életet vagy halált jelenthet már a játékokban is. Ha a kiszorító verseny 
korlátozott erőforrásokért (pénzért, munkahelyért) folyik, akkor (a tét jellegétől 
függően) a kiszorítás a vesztes ideiglenes vagy végzetes ellehetetlenülését jelent-
heti. A veszteség lehet kiszorulás a korlátozott számú munkahelyekről vagy egye-
temi helyekről, vagy lehet a cég csődje, ha nem tud helytállni a vásárlóerőért folyó 
versenyben. A kiszorító verseny egyik paradoxona, hogy a nyertesek, ha már egy-
szer sikeresek lettek, gyakran maguk igyekeznek a versenyt korlátozni, hogy újon-
nan belépők ne veszélyeztessék egyszer megszerzett pozíciójukat. (A szakszerve-
zetek gyakran a még állásban lévők érdekeit jobban védik, mint a munkanélküli-
ekét. A sikeres cégek állandóan monopolhelyzet biztosítására törekszenek a 
„szabad” verseny korlátozásával – ami egyébként a piac jó működésének elméleti 
feltétele lenne. Az angol vagy amerikai elitiskolákban a felvételnél a volt diákok 
gyermekei előnyt élveznek, félig-meddig kaszttá alakulva.) Éppen ezért még a 
kiszorító versenyre is igaz, hogy bár a versenyzők közötti kooperációt vagy szoli-
daritást kizárja, a győztesek közötti szolidaritás (?) elképzelhető – sőt, kölcsönös 
érdekből, a már megszerzett pozíció védelme érdekében kívánatos is lehet.

A szűrővizsga számos helyen (ahol nincs felvételi keretszám) a felsőoktatási 
felvételi, általában valamilyen alkalmassági vizsga eszköze. A tét itt is lehet játékos 
vagy komoly, de – éppen mert nem korlátozott a sikeresek száma – több a remény 
a sikerre, s az egyéni erőfeszítésnek több értelme van (kevesebb energia vész el). 
Az önfejlesztő (önmagunkkal való) verseny a gyermekközponti pedagógiával dol-
gozó iskolák módszere, de az autonóm ember tevékenységének mindig szerves 
része. A tét (látszólag legalábbis) csekély, a cél elérhetősége miatt azonban a moz-
gósító erő nagyon széles körű lehet.

A valóságban persze a típusok nem különülnek el élesen. A megszerezhető helyek 
– legyen szó iskoláról, társadalmi munkamegosztásról stb. – szinte mindig korlá-
tozottak, azaz egy látszólag „ártalmatlan” szűrővizsga is szelektál. A mércét eleve 
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úgy állítják föl, hogy nagyjából a célszerű létszám jusson át rajta – anélkül, hogy a 
résztvevők ezt előre tudnák. Ráadásul az önfejlesztő verseny szinte mindenfajta 
versenyhez való felkészüléshez, helytálláshoz szükséges. 

Annyiban mégsem teljesen haszontalan a versenytípusok ilyesfajta osztályozása, 
hogy világosabban átgondolható legyen, mennyire szükségszerű feltétele egy ver-
senyképes gazdaságnak a kiszorító versenyre való egyéni készség, és mennyire 
maradhat tere másfajta motívumoknak, akár versengőknek is, amelyek azonban 
inkább összeférnek szolidaritással és kooperációval. Az ország nemzetközi verseny-
képességének feltétele a jó teljesítmény – ez azonban nem feltétlenül azon múlik, 
hogy az egyének mennyire hajlandók belépni a kiszorító individuális versengésbe. 
Egyes elemzések szerint nemcsak az izraeli kibucokban, hanem Japánban is széle-
sen elterjedt egy olyan termelési kultúra, amely nem a kiszorító versenyre épül 
(Rotenberg, 1977). Elias a modernizáció vizsgálata kapcsán hasonló következte-
tésre jut. A „mi”-identitások gyengülését, az „én”-identitások erősödését (és ezzel 
az egyének közötti verseny erősödését is) a nyugati modernizáció kísérőjelenségé-
nek tekinti, majd ezt mondja: „Japán és talán más ázsiai társadalmak esetében is 
sajátos problémát vet fel a modernizáció. Mindeddig a mi–én egyensúlynak az én 
javára történő eltolódása kevésbé hangsúlyos, mint a nyugati társadalmakban – ami 
versenyképességük szempontjából kifejezett előnyökkel jár.” (I. m. 179. o.) Vagy-
is – aláhúznám – egy ország egészének nemzetközi versenyképessége és az adott 
állam polgárainak egyéni, egymás közötti versenyképessége és versengése nincsen 
szoros kapcsolatban. Sőt: az egyének közötti kiszorító verseny gátolhatja, a szoli-
dárisabb működésmód segítheti az ország nemzetközi versenyképességét.

A nyugati társadalmak jó részében a piaci versengés egyre inkább individuális és 
kiszorító jellegű. Ez összefügg a munkanélküliség tartósodásával és az alkalmazot-
ti biztonságok lehanyatlásával (amit Castel az „alkalmazotti világ alkonyának” ne-
vez), a nemzetközi verseny éleződésével és a szolidaritás általános gyengülésével 
– aminek megint igen sok oka van. Recepteket gyártani e tendencia ellen talán 
lehet – de ha a civil társadalom elfogadja a kizárólagos piaci nyomást, akkor a re-
ceptek fölöslegesek.

A piac egyre erőteljesebb dominanciája természetesen összefügg a globalizálódás 
már említett folyamatával. Az átmenet országainak egyik maradandó fájdalma vagy 
sérelme az, hogy a régi rendszer eltűntekor a sejtetett, olykor megígért nyugati 
szolidaritási gesztusok elmaradtak. Internacionális módon csak a nemzetközi tőke 
kezdett működni, amely saját logikájának megfelelően a lehető legnagyobb hasznot 
igyekszik húzni a korábbi versenyképtelen rendszer összeomlásából. Ez teljesen 
rendjén is volna, ha a szupranacionális gazdasági erőkkel szemben szupranacionális 
politikai-társadalmi erők is működnének mint korlátozó feltételek. Elég azonban 
összehasonlítani az IMF és az ENSZ hatékonyságát, hogy kitessék: a nem piaci 
logika szerint működő globális szervezetek forrásai lassan elapadnak, nemzetközi 
hatékonyságuk pedig, amely sosem volt elsöprő, csökkenőben van.
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Végeredményben a kérdés – amelyre válaszom nincs – az, hogy milyen társada-

lom felé haladunk, ha a piac mindenható erejében bízva növekvő közösségi koc-
kázatokra – mint mondjuk a globális felmelegedés – nincs közösségi válaszunk. 
Milyen társadalom felé haladunk, amikor a piac (Habermas kifejezésével) egyre 
inkább gyarmatosítja és áramvonalasítja a történelmileg-társadalmilag más mozga-
tókra működő alrendszereket is, a motívumok végtelen változatosságával tevé-
kenykedő egyéneket is? Élhető-e az a társadalom, amelyben létfontosságú forrá-
sokból, életlehetőségekből is ki lehet rekeszteni a veszteseket, ahol a vesztesek 
sorsa már nem érdekel senkit? Ahol a közterületekről kitiltják a koldust és a haj-
léktalant, hogy ne zavarják a még „jól meglévőknek” se a szemét, se a lelkiismere-
tét? Elfogadjuk-e, hogy a megélhetési verseny vesztesei – a munkanélküliek, az 
iskolából kibukók, a hajléktalanná válók, a szegények – csak maguk felelnek sorsu-
kért, önhibájukból kerültek a lét peremére? Azt hiszem, egyik legfontosabb közös 
dolgunk ma az önfelelősség és közfelelősség közti kapcsolat tisztázása lenne.





Dorothee Sölle: Politikai teológia vagy 
helyesebben az evangélium politikai interpretálása

TAKÁCSNÉ KOVÁCSHÁZI ZELMA

Ezt a nevet, címet, jellemzést adja Dorothee Sölle annak a teológiának, amelyet 
sajátjaként vall és vállal. Nem ő egyedül vallja és vállalja, és nem is egyedül dol-
gozta ki.

A 20. század húszas-harmincas éveiben alakultak ki azok a teológiai irányzatok, 
amelyek még ma is a legismertebbek, és amelyek még ma is hatnak, sőt meghatá-
rozóak. A dialektikus teológia, amely Karl Barth nevéhez kapcsolódik; az egzisz-
tenciális interpretáció, amely Rudolf Bultmann nevéhez fűződik; a filozófiai teo-
lógia vagy korrelációs módszer, amely Paul Tillich műve.

Az első világháború megrendítette az idealista s optimista világszemléletet. Vele 
együtt megrendült a hasonló alapokon álló teológiai gondolkodás is. Új utat vagy 
utakat kellett keresni.

A dialektikus teológia a szigorú biblicizmus útját választotta. A Biblia segítségé-
vel szinte átköltözik ez a teológia a szétdúlt és összeomlott innenső világból, az 
immanenciából Isten túli és fenti világába, a transzcendenciába, ahol minden terv-
szerűen és szabályosan történik.

Az egzisztenciális interpretáció a természettudományosan gondolkodó és 
technizált világban élő modern ember útját egyengeti a kritikusan vizsgált és az 
individuumra vonatkozóan értelmezett Bibliához, hogy annak segítségével meg-
érthesse önmagát és világát, és autentikus életet folytathasson.

A filozófiai teológia vagy korrelációs módszer párbeszédbe akar bocsátkozni a 
kortárssal, hogy a világban és az emberben felmerülő problémákat megfogalmazni 
is és megválaszolni is megpróbálja, és a válaszkísérleteire következő újabb kérdé-
sekkel konfrontáljon, mindezt azért, hogy az ember megtalálja az elveszített di-
menziót, az Isten-dimenziót és ezzel életének értelmét.

Dorothee Sölle ezekkel az irányzatokkal ismerkedik meg 1949-től 1954-ig ter-
jedő egyetemi teológiai tanulmányai idején. Ezek közé a teológiai gondolkodók 
közé áll be, velük fordul szembe és száll vitába alkotó éveiben 1968-tól kezdve. 
Hiányérzete volt, és lázasan, türelmetlenül kereste – első megszólalásától utolsó 
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leheletéig – a praxist, a teóriának a praxisban való realizálódását. Az igazság konk-
rét – vallotta Sölle –, és a konkrét igazságnak konkrét módon meg kell változtatnia 
és meg kell jobbítania a fennálló viszonyokat.

A KÉRDÉSFELVETÉS

Sölle Dietrich Bonhoeffer 1944-ben leírt szavaira támaszkodik útkeresésében: „A 
mi nemzedékünk túlságosan elmerült a gondolatok világában… Későn ébredtünk 
rá, hogy nem a gondolatból fakad a tett, hanem a felelősség vállalásából. Számotok-
ra már más lesz a viszony a gondolat és a cselekvés között. Ti csak azon fogtok 
gondolkozni, amiért cselekvő felelősséget kell vállalnotok. Nekünk a gondolkodás 
sok szor a külső szemlélő fényűzése volt, számotokra viszont egészen a cselekvés 
szolgá latában fog állni.” (Dietrich Bonhoeffer: Börtönlevelek, Harmat, 1999, 135. 
o.).

A háború utolsó évében született gyermek keresztelője alkalmából és kifejezet-
ten a gyermekhez intézve szavait írja ezt Bonhoeffer, reménykedve a háborút 
követő új korszakban.

Sölle felteszi a kérdést, hogy beteljesedett-e ez a prófécia. S mivel a próféta – 
Bonhoeffer – teológus volt, éppen a teológia területén megvalósult-e? Vagy pedig 
pontosan a teológia kap diszpenzációt, felmentést, engedményt a teória és praxis 
egyébként szükséges és elengedhetetlen összetartozása alól?

Dorothee Sölle politikai teológiának nevezi azt a programot, amely keresi és töri 
az utat a gondolat, a szó és a tett összhangja felé. Közelebbről pedig Rudolf Bultmann 
teológiájával, az evangélium egzisztenciális interpretálása nevet-címet viselő teo-
lógiával folytatott vitatkozásban teszi ezt. Azért éppen így, mert – szerinte – abból 
a kritikus vizsgálódásból, amelyet Bultmann a Biblia, egész pontosan az evangéli-
umok szövegén végzett, következő lépésként – a szövegkritika után – az ideológia-
kritikának kellene sorra kerülnie; azaz a jelenben folyó élet kritikus vizsgálatának 
társadalmi, gazdasági és politikai szempontból. A kritikus gondolkodásnak ugyan-
is mindent kritikusan kell vizsgálnia, a teológiai gondolkodást is, és a politikai 
cselekvést is.

Bekövetkezik-e a továbblépés Bultmann teológiájában a szövegkritikától az ide-
ológiakritikáig? Találkozhat-e a bultmanni egzisztenciális teológia, amelynek ló-
zungja a hinni és érteni, a söllei politikai teológiával, amelynek jelszava a hinni és 
cselekedni?

Sölle tudatában van annak, hogy kockázatot vállal az, aki a teológiai igazságot ki 
akarja próbálni az élet valóságában. Ez ugyanis nem történhet meg anélkül, hogy 
kritikát gyakorolna az illető a fennálló viszonyok felett. Az a kritika azonban, 
amelyet valaki tárgyak, elvek, intézmények felett gyakorol, mindig személyeket 



293
érint, akik azoknak őrei, működtetői és haszonélvezői. Azok pedig nem tűrik tét-
lenül a kritikát. Ezért bátorságra van szükség minden kritikához.

Bultmann bátor volt, amikor a Biblia szövegét tette kritikai vizsgálat tárgyává. 
Nem elnézőbb-e azonban, és nem igazodik-e a tekintélyekhez, amikor a társadalom, 
a praxis vizsgálatáról lenne szó? Pedig minden teológiai igazságnak a gyakorlati 
megvalósulás a próbája. A kritérium pedig az, hogy képessé teszi-e az embert a 
szeretetre vagy hátráltatja benne. És hogy elősegíti-e a társadalom felszabadulását 
és igazságossá válását vagy akadályozza?

Vegyük szemügyre, mit képviselt, és hogyan működött az a bultmanni teológia, 
amellyel Sölle vitába szállt, és amelyet elmarasztalt, mert az – szerinte – nem 
vállalta fel a társadalom igazságosságáért folyó küzdelmet.

Bultmann szintézist hozott létre a következő három elemből: az Újszövetség 
történeti magyarázatából, a dialektikus teológia korai stádiumából és az egziszten-
ciafilozófia formális eszköztárából. A létrejött szintézist egzisztenciális teológiának 
vagy pontosabban az evangélium egzisztenciális interpretációjának nevezzük.

Vegyük sorra az egyes elemeket, és nézzük meg, milyen szerepük van a teológi-
ai rendszer egészében!

1. A történeti kritika

Bultmannt a liberális teológia nevelte kritikus gondolkodásra. A kritikusan gon-
dolkodó személy szabadnak tudja magát az igazság keresésében. A történeti-kriti-
kai módszer emancipálta, felszabadította a teológiát minden olyan kényszertől, 
amelynek alapján fel kellene áldoznia a tradíció oltárán a kutatás folyamán nyert 
eredményeit.

Mit vizsgál, és hogyan működik a történeti-kritikai módszer, amely Bultmann 
teológiai szintézisének egyik eleme? A Biblia szövegét vizsgálja, mégpedig úgy, hogy 
különbséget tesz az alapvető s lényegi között és a rátapadt s járulékos, sőt felesle-
ges között. Abban a meggyőződésben teszi ezt, hogy ha az utóbbit lefejti, akkor 
kiszabadul és napvilágra kerül a Biblia igazsága. Bultmann is a felvilágosodásnak 
ezen eredeti célkitűzése értelmében folytatta szövegkritikai kutatásait. Ebben a 
kutatásban nemcsak a szöveg a kritika tárgya, hanem a kutató is, illetve a kutató-
nak az az előzetes ismerete, amellyel a szöveghez közeledik.

A legfontosabb kérdések, amelyekre a kutatásban a választ keresték, a követke-
zők voltak: Milyen történelmi feltételek között adtak tovább bizonyos szóbeli 
hagyományokat, és milyen okból mentek feledésbe más hagyományok? Milyen 
etnikai és vallási csoportok kezelték és alakították a hagyományt, és milyen szem-
pontok játszottak szerepet az átalakításnál?

A kutatás folyamán kiderült – ebben Bultmann és több szakember egyetértett –, 
hogy az evangélium perikópái rövid prédikációk voltak. Azzal a céllal mondták el 
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őket, hogy a hallgatókat döntés elé állítsák és hitre segítsék. Az is kiderült a kuta-
tás folyamán, hogy az őskeresztény prédikáció nem volt egyszerűen privát ügy. A 
bennük lévő üzenet gyakran provokálta a környezetet, közfelháborodást és botrányt 
okozhatott. Annak pedig politikai következményei lehettek. Ennek kutatása, il-
letve az eredmények publikálása sem volt kockázatmentes és békés, nyugodt, 
íróasztal melletti munka, ahogyan meg is tapasztalhatta Bultmann.

Sölle ennek ellenére a politikai teológia jegyében kritikát gyakorolt Bultmann 
egzisztenciális teológiáján, mert míg a régi szövegeket bátran aláveti kritikai meg-
figyelésnek, és megvizsgálja, hogy hogyan keletkeztek és tradálódtak azok, amelyek 
most előttünk s kezünkben vannak, addig azokat a társadalmi, gazdasági és politi-
kai viszonyokat, amelyek között a jelenben élünk, nem vizsgálja meg kritikusan ez 
a teológia, és rájuk vonatkozóan nem teszi fel a kérdést, hogy hogyan jöttek létre. 
Ez következetlenség, inkonzekvencia.

Sőt – Sölle szerint – az Újszövetségben sem csupán egyes speciális szakaszokat 
vagy mitologikus részeket kell kritikusan megvizsgálni, hanem a látszólag könnyen 
érthető és ésszerű apostoli intelmeket is, bennük az olyan fogalmakat, mint enge-
delmesség, törvény, bűn stb. Ha folytatnánk a szöveganalízist, akkor a 
mitológiátlanítástól egyenesen az ideológiakritikához vezetne az út. És az ideoló-
giai képződmények ráadásul sokkal veszélyesebbek és aktuálisabbak is, mint a 
mitologikus hagyományok.

Sölle kritikájának summája az, hogy Bultmann záróvonalat húz a múlt után, és 
nem vizsgálja a jelenlegi egyház és társadalom struktúráit, ideológiai felépítmé-
nyeit, és nem gyakorol kritikát felettük. Valamint az, hogy Bultmann figyelmen 
kívül hagyja és ezzel jelentékteleníti azt a tényt, hogy a keresztény igazságtartalmak 
történeti közvetítéssel, azaz a történelem folyamán jutottak hozzánk, és így sok 
minden rájuk tapadt útközben és időközben.

Ha a történeti-kritikai módszer hűséges akar maradni önmagához, akkor nemcsak 
a történeti eredetet, hanem a történeti közvetítést is vizsgálnia kellene. Azt tud-
niillik, hogy milyen feltételek között ment végbe a közvetítés. Ha Bultmann ezt 
megtenné, akkor az egzisztenciális interpretáció és a politikai teológia együtt foly-
tathatná a legjobb teológiai hagyományt.

2. A dialektikus teológia

Bultmann teológiai szintézisének második eleme a dialektikus teológiából való, 
annak is a kezdeti stádiumából. Három ponton figyelhető meg és vizsgálandó meg 
a dialektikus teológia hatása az egzisztenciális interpretációra: a szöveg tekintélyként 
való kezelése, a kérügma fogalmának meghatározása és a történeti Jézus értékelé-
se kapcsán.
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A szöveg tekintélye
A történeti-kritikai módszer alapján a teológus emancipált szemlélettel közeledik 
a Biblia szövegéhez. A dialektikus teológiában viszont a tekintélyelv határozza 
meg a szöveghez való viszonyt. Hogyan egyeztethető össze ez a kettő egy sze-
mélyben?

Bultmann több tekintetben kritizálta is a dialektikus teológia szövegkezelését. 
Pozitívan értékelte azonban benne azt, hogy felismerte az ember egzisztenciájának 
dialektikus voltát. Azaz azt, hogy az ember bele van ágyazva a történelembe. Ebből 
következően a teológus az igazságot olyan beszéd, illetve szöveg segítségével feje-
zi ki, amely időtől függő és mulandó. Ez pedig azt jelenti, hogy egy teológiai állítás 
nem azért igaz, mert valami időtlenül érvényes, örök tartalmat hordoz és fejez ki, 
hanem akkor és azért igaz, ha és mert feleletet ad a jelen konkrét szituációjában 
felmerült kérdésre.

Sölle szerint ennek a szituációban való gondolkodásnak a konzekvenciáját a 
politikai teológia sokkal inkább levonta, mint Bultmann, akinek teológiája – éppen 
a dialektikus teológia hatására – kérügmatikus neoortodox vonásokat mutat. A 
politikai teológia tényleg meghallja és elemzi a mindenkori szituáció kérdéseit. A 
kérügmatikus teológia viszont korrekt válaszokat ad fel sem tett kérdésekre.

A textus, a szöveg tekintélye abban áll Bultmann szerint – és ebben teljesen 
egyetért a dialektikus teológiával –, hogy mindig mond és mondhat valami újat az 
embernek, olyat, amit korábban nem tudott. És a bibliai szöveg tekintélye továb-
bá abban áll Bultmann szerint – a dialektikus teológiával egyetértésben –, hogy 
eseménnyé válik, illetve válhat az ember számára, történéssé lesz, illetve lehet. 
Azaz az ember nem egyszerűen hallja vagy olvassa a szöveget, hanem történik vele 
valami. A szöveg értékét ez a benne rejlő dinamizmus bizonyítja.

A kérügma fogalma
A kérügma fogalma, a kérügmának tulajdonított jelentés éppen úgy összeköti 
Bultmannt a dialektikus teológiával, mint a bibliai szöveg tekintélyének az elis-
merése.

A kérügma fogalmával és a kérügmatikus teológia címszóval (amelyet az egzisz-
tenciális interpretáció váltópárjaként alkalmaznak) kapcsolatban tudatában kell 
lennünk annak, és nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy sok olyan dolgot is 
Bultmann-nak tulajdonítanak és az ő kontójára írnak, amit a Bultmann-tanítványok 
és a Bultmann-iskola a mestertől függetlenül és eltérően mondott, vallott és ta-
nított.

A kérügma fogalmának definiálásánál Bultmann különbséget tesz kérügma és 
teológia között. Amikor ezt teszi, akkor az a célja, hogy tisztázza, mi abszolút, mi 
megkritizálhatatlan és megkérdőjelezhetetlen, és mi az, amit alá lehet vetni kriti-
kai vizsgálatnak.
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A Bultmann-tanítványok egyrészt azt állítják, hogy a kérügma az a tartalom, 

amelynek minden prédikációban elengedhetetlenül benne kell lennie. Másrészt 
pedig a kérügma megkritizálhatatlan és megkérdőjelezhetetlen, hiszen az elfogadott 
és elismert tantételek summája. Így tételes tanrendszer szólal meg a prédikációban 
függetlenül a szituációtól és tekintet nélkül a valóságos életre.

Sölle is elismeri, hogy nevezhetjük a kérügmát abszolútnak. Mégpedig azért, 
mert benne a szeretetről van szó, amely felülmúlhatatlan, amelynél semmi sem 
nagyobb, és amelyet semmiből sem lehet levezetni, semmivel sem lehet megokol-
ni, megindokolni. Ez a kérügmában jelen lévő s benne rejlő abszolútum döntés elé 
állítja az embert. Azt kell eldöntenie, hogy elfogadja-e a szeretetet mint ajándékot 
és vállalja-e mint feladatot. A kérügma ilyen abszolút volta és döntés elé állító 
ereje azonban – Sölle szerint – azzal a feltétellel igazolódik és bizonyosodik be, ha 
az igehirdetés tartalma a valóságos és tényleges szituációra vonatkozik, és társa-
dalmilag-történetileg értelmezhető.

Barth a kérügmán bizonyos adott és hagyományos krisztológiai formulázásokat 
értett. Ezzel a kérügmát és a teológiát identifikálta, azonosította egymással, és 
mindkettőt ki akarta vonni a kritikai vizsgálat és kontroll alól. S valóban kivétele-
zett és védett helyzetben lévőnek tekintette Barth a teológiai állításokat és kije-
lentéseket.

Bultmann viszont mond igent is és nemet is ebben a kérdésben. Igen – a kérügma 
a hívő számára abszolút módon kötelező, abszolút elkötelezés. Ilyen értelemben 
mintegy konkurencián, versenyen kívül áll. Nem – azaz nem abszolút a kérügma, 
mert a „hitről szóló bizonyságtétel” is irodalmi jelleggel jelenik meg, és mint ilyen 
egy sorban áll más állításokkal és kijelentésekkel, azaz „egy álláspont a többi között”, 
és ezzel ki van téve az összehasonlításnak és a kriti kának.

A kérügma fogalma tehát kettős Bultmann-nál. Egyrészt az igehirdetés aktusá-
ban abszolút igénnyel lép fel, és döntés elé állít. Másrészt mint az igehirdetés 
tartalma vita és kritika tárgya lehet. Itt mutatkozik meg Bultmann különbségté-
tele kérügma és teológia között. A kérügmához a döntés és az engedelmesség 
tartozik, a teológiához a vita és a kritika. Sőt ez nemcsak megengedett, de el is 
várt. A kettő közötti kapcsolatot úgy is meg lehet fogalmazni, hogy addig kell 
kritikusan vizsgálni a teológiai tartalmakat és igazságukra rákérdezni, amíg megje-
lenik bennük a kérügma. A kérügmára azonban már nem lehet rákérdezni, az azután 
már megkérdőjelezhetetlen igazságként konfrontál az emberrel.

Csakhogy mégis megmarad a probléma. Hiszen a kérügma is mindig az emberi 
beszéd fogalmi készletének a segítségével szólal meg. Ez pedig azt jelenti, hogy 
csak elvileg lehet pontosan különbséget tenni kérügma és teológia között. Gya-
korlatilag azonban nem működik ez a megkülönböztetés. Sohasem lehet kimutat-
ni laboratóriumi vegytisztasággal, hogy mi a kérügma, hány mondat és mely mon-
dat tartozik hozzá. Nem szubsztanciát jelző fogalom a kérügma fogalma, hanem 
inkább határfogalom.
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A TÖRTÉNETI JÉZUS

Az a kérdés, hogy mi a mértéke és garanciája a kérügma és a teológia igazságtar-
talmának. A válasz pedig így hangzik: egyedül a názáreti Jézus földi és történeti 
alakja.

Csakhogy a dialektikus teológia végzetesen elhanyagolta a történeti Jézust. 
Bultmann pedig ebben a tekintetben nagyon is a dialektikus teológia hatása és 
befolyása alatt állt. Figyelmen kívül hagyta a történeti Jézus alakját, amikor teo-
lógiai rendszerét kiépítette. Kinyilvánította ugyan elvi egyetértését újszövetséges 
szaktársaival, Braunnal és Käsemann-nal, miszerint a földi Jézus a kérügma krité-
riuma és legitimációja. Mert ha kudarcot vallott is a Jézus életének rekonstrukci-
ójára tett kísérlet, ebből nem következhet Jézus relevanciájának elutasítása.

A Bultmann-iskolán belül arról folyt a vita, hogy milyen viszonyban áll egymás-
sal a történeti Jézus és a kérügmatikus Krisztus. Vajon a kérügmatikus Krisztusból 
kell-e kiindulni és a történeti Jézust korrektívummá tenni, azaz a kérügmát, az 
üzenetet rajta megmérni? Vagy a történeti Jézuson kell orientálódni és a kérügmát 
úgy érteni, mint ami a Jézussal való találkozás mai aktusa, formája, és ilyen módon 
abszolút igénnyel lép fel?

Mindenképpen van azonban két probléma a történeti Jézussal kapcsolatban, és 
ezekkel szembe kell nézni. Az egyik az, hogy Jézus mint a történelem egyik alak-
ja alá van vetve a történelmi relativitásnak. A másik pedig az, hogy úgy tűnik, 
mintha Jézus üzenetében „csak a törvény” hangzanék, „az evangélium” kizárólag 
a róla szóló igehirdetésben.

Jézus és a történeti relativitás
Jézus relativitása azt jelenti, hogy a történeti Jézusra is érvényes az, hogy ami 
benne van a történelmi idő folyamában, az viszonylagos, van kezdete, csúcsra ér-
kezése és vége. És összemérhető, összehasonlítható más történeti valósággal. Nem 
páratlan, nem kivételes. Ezzel a kérügmatikus Krisztust állítják szembe, akinek 
egyszeri, megismételhetetlen, történelemfeletti és metafizikai jellegét a dogma 
garantálja. Sölle szerint azonban túlságosan magas árat követel a dogmatikus gon-
dolkodás Jézus, illetve a kérügmatikus Krisztus abszolútságáért, ha az csak úgy 
garantálható, ha kiveszik, kiemelik őt a történelemből, és végleg kívül tartják azon. 
Sölle éppen abban látja a teológia feladatát, hogy felismerje Jézus jelentőségét a 
történelemben, éppen a történelem relativitásában. Hiszen pontosan a viszonyla-
gos Jézus motiválhatja az ember cselekvését, mivel magatartása összehasonlítható 
másokéval. Akkor tanulhat az ember Jézustól, ha úgy találkozik vele, mint ember-
társával, akár kortársával, és nem tekintélyi alapon alárendeltségben.
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Jézus prédikációi
A másik probléma a történeti Jézussal kapcsolatban, hogy sokan csak a törvényt 
hallják ki Jézusnak az evangéliumokban tradált szavaiból. Evangéliumnak pedig 
csak azt tartják, amit a Krisztusról szóló dogma hirdet. Az ilyen nézetet semmi-
képpen sem lehet Bultmanntól eredeztetni.

Mindenképpen tévedés törvénynek minősíteni az Újtestamentumban, különös-
képpen is az evangéliumokban található parancsolatokat. A törvény ismérve a 
mortificatio. Az ugyanis, hogy megöl és kárhoztat. És pontosan az evangélium 
vivificatio jellegét ismerhetjük fel abban, hogy arra biztat: cselekedjünk; cseleked-
jünk a közösségben, a társadalomban. És hogy arra bátorít, változtassuk meg a 
magunk körül készen talált kedvezőtlen viszonyokat.

Törvény és evangélium között aszerint kell különbséget tenni, hogy mit tesz az 
egyik, és mit tesz a másik. Azaz a facere felől, a mortificatio és vivificatio felől kell 
tájékozódni. Legtöbb esetben azonban elakad a különbségtétel a grammatikai for-
máknál, a formális jegyeknél. Evangéliumnak nevezik a perfektumban lévő állítá-
sokat, mert azok azt mondják el, ami megtörtént s végbement, például: Krisztus 
megváltotta az embert. És a perfektumokat kijátsszák az imperativusok ellen, és 
az imperativusokat mind a törvény címszó alá rendelik.

Bultmann mentes ettől. Nagyon is pontos különbséget tesz az ember szabad és 
önkéntes, szeretetből vagy engedelmességből való és a másik ember javát szolgáló 
cselekvése között, amit „Tat”-nak nevez, és a között az emberi teljesítmény között, 
amellyel önmaga megigazulását, Isten előtt való kedvező megítéltetését törekszik 
elérni. Ezt a „Werk” szóval jelöli.

Hamis alternatívák elé kerül az ember, ha a „törvény” címkével látják el az 
összes felszólítást, amely cselekvésre biztat. Mintha ez Mózes nevében való tobor-
zás lenne Krisztus múltban végbement megváltó tette ellenére.

Az Ótestamentum is és Jézus beszédei is tele vannak olyan felszólításokkal, 
amelyek a fennálló viszonyok megváltoztatására, megjobbítására bátorítanak. De 
az is megfigyelhető, hogy már az Újszövetségben elkezdődött a vita a világi, azaz 
politikai üdvértelmezés és a dualista, erről a világról tudomást venni nem akaró 
üdvértelmezés között. Sölle a világi-politikai üdvértelmezést az ótestamentumi 
salom jegyében fogja fel. Szükségképpen elutasítják ezt a salomgondolatot és a 
politikai teológiát a maga egészében, akik az üdvösséget kizárólagosan a halál után-
ra posztponálják.

AZ EGZISZTENCIAFILOZÓFIA

Bultmann teológiájának harmadik alapeleme az egzisztenciafilozófia. Két fogalom 
kapcsán vizsgáljuk ennek szerepét Bultmann gondolkodásában. Ez a két fogalom 
az egzisztencia és a történelem.
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Az egzisztenciaértelmezés
Bultmann számára azért volt fontos az az egzisztenciafogalom, amelyet Heidegger 
a húszas években kidolgozott, mert történeti egzisztenciaként értelmezi az embe-
ri egzisztenciát. Bultmann is történeti alapon állónak tartja a helyes önértelmezést. 
Ez a történelem jegyében álló önértelmezés nála azt jelenti, hogy az ember nyitott 
a jövő irányában, és saját jövőjének lehetőségeiből érti meg és értelmezi önmagát. 
Ez a jövő azonban nem olyan, amelyet az ember maga tervezne és valósítana meg. 
Nem ember csinálta, nem „machbar” jövő ez. Ezt a jövőt az ember kapja és elfo-
gadja. Akinek önértelmezése a jövő ilyen értelmezéséből születik, az egyrészt sza-
baddá válik a múlttól; nincs beleragadva, és nincs hozzárögzülve többé. Másrészt 
pedig a készséges kitárulkozás a jövő felé arra indítja, készteti az embert, hogy 
szánja és szentelje oda magát, legigazibb önmagát annak, amit a pillanat hoz.

Sölle kérdése itt az, hogy a történetileg értelmezett egzisztenciának a jövő irá-
nyában való nyitottsága – Bultmann szerint – milyen tartalmakat vállal. Individu-
álist vagy kollektívat? Lelki és vallásos vagy politikai és társadalmi jellegűeket?

Minden jel arra mutat, hogy Bultmann individuálisan és vallásosan értelmezi a 
jövőre nyitott emberi egzisztenciát. Isten országa – állítja Bultmann – az indivi-
duumon tájékozódik, az individuumnak kínálja, nyújtja azt, ami a lényege: az igaz-
ságosságot, a békességet és az örömöt. Feltétele pedig az egyesnek adott bűnbo-
csánat.

A politikai teológia vitába száll ezzel a szemlélettel. Privatizált üdvösségnek 
nevezi. Sölle elképzelhetetlennek tartja, hogy valaki komolyan tudná venni az 
individuális létet, ha egyidejűleg nem gondolja hozzá és nem veszi számba azt a 
társadalmi környezetet, amelyben az ember él, és amely őt befolyásolja, esetleg 
meghatározza döntéseiben, és amelynek érvényben lévő viselkedési mintái elől 
nem térhet ki minden további nélkül.

Bultmann polgári módon és szociológia előtti módon gondolkodott. Nem vet-
te figyelembe az újkor politikai teóriáját, amelynek előfeltétele az állam és a 
társadalom megkülönböztetése. A lutheri rendszerhez igazodik, amelyben az 
állam mellett még nem szerepel a saját jogokkal rendelkező társadalom. Az állam 
irányában viszont csak kétféle magatartás jöhet szóba: az engedelmesség és – in 
extremis – a mártírium. Olyan produktív társadalmi magatartás nem jelenik meg 
Bultmann horizontján, amely szerint az ember megmarad az institúcióban, és 
azáltal változtatja meg annak jellegét, hogy nemcsak egyetértését fejezi ki, de 
kritikát is gyakorol, sőt konstruktív kritikát, amely egyidejűleg a javításra irá-
nyuló programot is kínálja. Ez az elképzelés a teológia részéről azért sem igen 
kap támogatást – Sölle szerint –, mert úgy tartják, hogy csak az individuum 
változhat meg, a „rend” , a dolgok folyása azonban nem. Az egzisztenciafilozófia 
pedig ahhoz túlságosan is a szubjektivitásra koncentrál, hogy a társadalmi maga-
tartás kreatív lehe tőségeit komolyan venné. A politikai teológiának pedig ez az 
alfája és ómegája.
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Bultmann egzisztenciaértelmezésének van még egy és talán az előbbinél is ké-

nyesebb kérdése. Ez pedig az egzisztencia punktualitása, egy pontban való össze-
sűrűsödése, a punktuális egzisztencia.

Mit jelent ez? Miben áll ez?
Arról van itt szó, hogy az egzisztenciális interpretáció elhanyagolja azokat a 

feltételeket, amelyek között az ember az önértelmezéshez nélkülözhetetlen elő-
zetes ismereteit nyeri. Bultmann ugyan jól tudta, hogy az embert mennyire meg-
határozza a múltja, hogy mennyire alá van vetve biológiai, szociális és pszichológi-
ai nyomásnak és kényszernek, hogy nem rendelkezik szabadsággal, és hogy minden 
percben ténylegesen felszabadításra van szüksége – ez a tudás azonban formális 
marad nála, és nem integrálódik gondolatrendszerébe. Az egzisztenciát és az ön-
értelmezést illetően egyedül az úgynevezett eszkatologikus pillanat tapasztalatának 
tulajdonít jelentőséget. Az ilyen pillanatnak a tapasztalata viszont túl és felül van 
minden feltételen, azaz transzcendens. Az eszkatologikus pillanat az, amelyben a 
kérügma megérinti, megszólítja, szíven találja az embert. Az ilyen pillanatban be-
köszönt az üdvösség, a békesség és az öröm. Az egzisztenciális interpretáció szá-
mára elkápráztató az eszkatologikus pillanat, olyan, amiből kimarad, kívül reked 
a világ, és lehet nem venni tudomást róla. A káprázat közepette elmulasztja ez a 
teológia, hogy reflektáljon az emberre magára, sajátosságára, múltjára, eredetére, 
hovatartozására, szabadság nélküli voltára. Pedig az egzisztencia történeti jellegében 
elvileg már benne foglaltatik a szabadság hiánya, a tényleges szabadságnél küliség.

Amikor a politikai teológia bírálja az üdv privatizálását, azaz az individuumra 
való leszűkítését, akkor ezzel nem akarja az embert személyi voltától megfosztani, 
és nem akarja a személy gondjait s elvárásait mellőzni. Sőt éppen arról van szó, 
hogy tudatosítani kívánja azt, hogy a személy mennyire függ a társadalomtól, és 
tisztázni próbálja, hogy mekkora az a játéktér, amelyet az meghagy és enged az 
egyesnek. Sölle hangsúlyozza, hogy az igehirdetésnek közre kell működnie az em-
ber és a társadalom közötti kapcsolat kimunkálásában. Mert hiszen a punktuális 
eszkatológiai pillanatok mellett az egzisztencia folyamatosan benne él immanens 
környezetében, és naponta szembesül az ott felmerülő problémákkal, és meg kell 
birkóznia velük.

A történelemértelmezés
Sölle szerint Bultmann történelemértelmezése ad magyarázatot arra, hogy egzisz-
tenciaértelmezésében miért szentel olyan kevés figyelmet a világnak, a fennálló 
viszonyoknak és a konkrét szituációnak.

Bultmann kétféle történelemértelmezést különböztet meg: a görögöt és a bib-
liait. A görög a natúrán orientálódik, és ezért ciklikus, körben forog, és ismétlődik; 
Isten és a világ, transzcendencia és immanencia között nagy űr tátong. A történe-
lem bibliai, pontosabban ótestamentumi értelmezése lineáris, meghatározott kez-
dettől meghatározott vég, befejezés, cél, beteljesülés felé halad. Jelentősége van 
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az ember döntésének benne, felelős az ember a történelem alakulásáért, érdeklő-
dik a jövő iránt, transzcendencia és immanencia, Isten és a világ kölcsönhatásban 
állnak egymással.

A bibliai értelemben vett történelem meghatározza az egzisztenciát, valóban 
történeti egzisztenciaként éli meg a szituációk kihívását és a rájuk reflektáló dön-
téseit. A történelem mobilizálja az egzisztenciát, kimozdítja nyugalmi állapotából, 
mégpedig annyira, hogy eszkatológiai döntéseiben sem lehet egyszerűen világ fe-
letti és lelken belüli. Az ember döntései a történelmi szituációkban nem lényeg-
telenek, és nem járulékos jellegűek, valamint nem olyanok, amelyek változatlanul 
hagynák a személyt magát, és ne hatnának vissza rá. A változás, amely a személy-
nél bekövetkezik: Istenhez tér, vagy más istennek hódol be.

Sölle szerint a történelmi szituációban való emberi döntésnek az ad jelentőséget 
és nyomatékot, hogy megváltoztathatja a fennálló viszonyokat. Bultmann törté-
nelemértelmezésével kapcsolatban pedig azt vizsgálja, hogy megváltoztathatónak 
tartja-e a világot. És nem talál egyértelmű választ. Úgy tűnik ugyan, hogy – bár 
expressis verbis nem mondja ki – megváltoztathatónak tartja a világot Bultmann, 
és az ember feladatát nemcsak abban látja, hogy felelősséget vállaljon a meglévő-
nek a megmaradásáért, hanem abban is, hogy megkérdőjelezze a fennállónak a 
helyességét, és változtasson rajta, s hozzon létre újat a szükségleteknek megfele-
lően. Mégsem lehetünk bizonyosak afelől, hogy Bultmann teljesen mentes volt a 
historizmus pesszimizmusától. Azaz attól, hogy úgy látta, az ember ki van szolgál-
tatva a történelem fenyegető veszélyeinek, és azok határozzák meg sorsát. A po-
litikai teológia azt veti Bultmann szemére, hogy nála az eredettörténet, azaz a 
bűneset és konzekvenciája kiszorítja a végtörténetet és az arra irányuló reménysé-
get. Ezzel függhet össze, hogy még a Történelem és eszkatológia című műben sem 
vetődik fel igazán, és végképpen nem kap választ az a kérdés, hogy mi a történelem 
értelme. Tulajdonképpen az emberi lét minden kérdése az individuális egziszten-
cia „Sinnfrage”-jára, az értelem felől való kérdezésére korlátozódik. Azzal pedig, 
hogy minden az individuumra redukálódik, jelentőségét veszíti, sőt el is tűnik az 
Újtestamentum tágas, kozmikus horizontja.

Sölle azt állítja, hogy végül is Bultmann szerint a történelem értelmét a min-
denkori jelenben kell megtalálnia az egyes embernek, mégpedig olyan módon, 
hogy elfordítja tekintetét az univerzális történelemtől, és saját személyes törté-
netébe igyekszik belepillantani és felelős döntései értelmét mérlegelni. Sölle 
veszélyesnek érzi a történelem értelmét a jelenben látni, mert ezt csak a bőségben 
élők fogják megtenni, az emberiség éhező kétharmada valami jobbra fordulást, 
változást vár.

Sölle hiányolja Bultmann-nál a reménység dimenzióját, és ezt az egzisztenciafi-
lozófia hatásának tulajdonítja. Pedig természetesen Bultmann mint teológus fog-
lalkozik a reménység fogalmával. Háromféle reménységet különböztet meg. Első 
a prófétai reménység. Eszerint Isten beleavatkozik a világ folyásába és dolgaiba, és 
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igazságot szolgáltat. Ennek feltétele a nép engedelmessége. Azaz kölcsönhatásban 
áll egymással az ember magatartása és az Isten szabadító, illetve büntető cselek-
vése. A reménység második fajtája Bultmann-nál az apokaliptikus reménység. Ezt 
az jellemzi, hogy semmiféle emberi magatartás nem játszik szerepet benne, füg-
getlen mindenféle emberi közreműködéstől. Az apokaliptikusok úgy hitték, hogy 
egyes-egyedül Istentől meghatározott időben és úgy köszönt be a „végtörténet”, 
a világ vége, hogy az igazságtétel, megoldás és beteljesedés lesz. A harmadik re-
ménységfajta, amellyel Bultmann-nál találkozunk, a keresztény eszkatológia. Ennél 
János evangéliuma alapján tájékozódik, amelyben a történelmet elnyeli a jelenben 
beköszöntő eszkatológia. A jelen maga válik itt eszkatonná, és ezzel feleslegessé 
és szükségtelenné tesz minden ezen a világon belüli reménységet.

Jogos volt Bultmann kritikája az apologetikus reménység felett, amely egy letűnt, 
túlhaladott világképhez kapcsolódik. Csakhogy Bultmannt is meg kell kritizálni 
– Sölle szerint –, mert a prófétai reménységet, amely a salom jegyében áll, és a 
minden ember számára élhető életről és lakható földről szól, végül egészen figyel-
men kívül hagyja. A keresztény eszkatológiát pedig az egyes ember üdvbizonyos-
ságára redukálja. Nyitott jövő csak az individuum számára van, olyan azonban nincs, 
amely minden ember számára érvényes lenne.

Sölle az individuális üdvbizonyosságot világmegvetésnek, a világtól való mene-
külésnek, a világgal való nem törődésnek, így tulajdonképpen reménytelenségnek 
minősíti. Mint ahogyan – szerinte – az apokaliptikus világvége elképzelés mögött 
is reménytelenség húzódik meg. Sőt nemcsak világmegvetésről van itt szó, hanem 
az ember megvetéséről is. Ráadásul ez az embermegvetés úgy tünteti fel magát, 
mint ami Isten igazi megdicsőítése, mert azt mutatja, hogy az ember tehetetlen, 
és semmi sem telik ki tőle. Mindent Isten tesz, az embert tökéletesen kikapcsol-
va. Az a feltételezés tehát, hogy Isten magasztos volta csak az ember lealacsonyí-
tásának sötét hátterén ragyog fel igazán.

Söllének az a meggyőződése, hogy a politikai teológia bibliai alapon áll – első-
sorban is az Ótestamentum prófétai igéjének és az evangéliumok Jézusa tanításá-
nak az alapján –, amikor a történelemmel kapcsolatos három irányelvét megfogal-
mazza.

Először is le kell számolnunk azzal az elképzeléssel, hogy minden készen, meg-
oldva és beteljesítve kell, hogy az ember számára prezentálva legyen. A második 
irányelv ebből következik, és ennek pozitív oldala. Új módon és másképpen kell 
értelmeznünk az embert. Cooperator Deinek kell tekintenünk. Azaz olyannak, aki 
nemcsak átveszi a parancsot és elfogadja a kegyelmet, hanem az isteni világterv 
megértője és megvalósítója is egyben. A harmadik irányelv a bűnbánatra vonatko-
zik. Újra kell értelmezni. Azaz a bűnbánatnak nemcsak a múltra kell visszapillan-
tania, hanem a jövőre s előre kell néznie, s olyan megtérésnek kell lennie, amely 
reális fordulatot és megváltozást idéz elő az ember életében és általa környezeté-
ben s világában is.
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A POLITIKAI TEOLÓGIA

Mi az oka a vonakodásnak és az elutasításnak? Sölle keresi az okát annak, hogy 
miért nem foglalkozott szisztematikusan és intenzíven a hit és politika viszonyának 
problémájával nemcsak Bultmann, hanem más teológiai gondolkodó sem.

Több okot is feltételez. Az egyik, hogy az egyház népe, a hívők általában bizal-
matlanul tekintenek az úgynevezett Nagy Konstantinusz-i korra, azokra az évszá-
zadokra, amikor az egyház, a kereszténység államfenntartó és államalakító funk-
ciókat vállalt, részese volt a politikai hatalomnak, és ennek gyakorta feláldozta 
saját speciális küldetését, elhanyagolta szolgálatát, elhallgatta üzenetét. Ezért az 
egyháztól, a keresztény teológiától most semlegességet és a politikai problémákon 
való felülemelkedést kívánnak.

Egy másik okot abban lát Sölle, hogy attól félnek a hívők, az egyház tagjai, hogy 
a politikai teológiát felvállaló és művelő egyház diktálni kívánja majd, hogy miként 
kell gondolkodni és cselekedni, és melyik oldalra kell állni, és nem engedi meg 
kinek-kinek saját racionális módján való tájékozódását és döntését.

Nem indokolatlanok ezek a kifogások és aggodalmak – ismeri el Sölle. Hiszen a 
keresztény egyház történelme folyamán sokszor megerősítő, igenlő jelleggel állt a 
hatalom mellett, és azonosította az evangélium által ígért világot az éppen fennál-
lóval. És elvárta a hívőktől – ami korábban és egyes helyeken még sokáig szinte az 
egész népességet jelentette –, hogy egyetértsenek vele.

Csakhogy amit ma Sölle és társai politikai teológiának neveznek, azt éppen 
kritikának szánják és mérceként ajánlják. Azaz evangéliumi normának a meglévő, 
fennálló társadalmi és gazdasági struktúrákhoz. A politikai teológia – ebben az új 
felfogásban – nem a hit alapján kifejlesztendő konkrét politikai program akar 
lenni. És nem is a világprobléma valamiféle speciális keresztény megoldásának 
teóriáját akarja nyújtani. Hanem ez a politikai teológia inkább hermeneutika, amely 
interpretációs horizontot tár fel és nyit meg. Ez a hermeneutika, ez az interpre táció 
a politikát úgy értelmezi, mint ami átfogó, általános és döntő fontosságú terület. 
Pontosan az a terület, ahol a keresztény igazságnak praxissá kell válnia, a gyakor-
latban meg kell valósulnia.

Mit változtat meg ez az interpretáció? Evangéliumértelmezésünket és társada-
lomszemléletünket. Meg kell értenünk, hogy az evangéliumot teljes komolysággal, 
teljes horderejében csak akkor érthetjük meg, ha szem előtt tartjuk életünk poli-
tikai horizontját, és a kettőt egymással konfrontáljuk. Tudatában kell lennünk 
annak, hogy a társadalmi előfeltételek nagy szerepet játszanak életünkben. Baja-
inkat és veszteségeinket ezek okozzák, sikereink és nyereségeink ezektől függnek. 
Vagyis minden benne foglaltatik a politikai dimenzióban.

Az egzisztenciális bultmanni teológia hermeneutikai vezérelve az individuumra 
koncentrál. Az egyes ember, az individuum önmagára irányuló kérdésével foglal-
kozik. Azt a kérdést teszi fel, hogy milyen lehetősége van az egyes embernek arra, 
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hogy autentikus életet éljen, azaz igazi, saját, tulajdonképpeni életet folytathasson. 
Bultmann válasza a kérdésre az, hogy meg kell változnia. Hagyjon fel azzal, hogy 
az üdvtényeket igaznak tartja (für wahr halten), és azzal, hogy az evangéliumot 
tradicionális-szupranaturális módon magyarázza, és egyáltalában a hit dolgainak 
mindenféle objektivizálásával, tárgyiasításával. Ezzel szemben kérdező szubjek-
tumként lépjen be egy hermeneutikai folyamatba. Ez a kérdező szubjektum bele-
viszi a „játék”-ba, azaz a hermeneutikai folyamatba, a „tét”-et, a már meglévő, 
előzetes ismereteit és elveit. Most már kockára teszi őket, és velük együtt önma-
gát is kockáztatja. Engedjen el mindent, és legyen kész arra, hogy új megértésre 
jut. Megértésként, új és valóságos megértésként pedig csak azt fogadja el, amit 
egzisztenciálisan szerez meg, sajátít el.

Ebben a hermeneutikai folyamatban kritika alá kerül minden előzetes tudás, 
mindaz, amit magunkkal hoztunk arról, hogy mi az élet, és hogyan kell élni. A 
kritika úgy megy végbe, hogy az Újszövetség üzenetével találkozik minden előze-
tes ismeretünk. És a találkozás eredménye változás lesz. A változás abban áll, hogy 
létünket ezután nem a láthatókra alapozzuk és építjük, amelyek ideiglenesek és 
mulandók, hanem a láthatatlanokra, amelyek örökkévalók. Azaz hitben élünk, 
minden objektivizálás nélkül.

A politikai teológia onnan akar indulni, ahová az egzisztenciális teológia megér-
kezett, azaz a megváltozott előzetes tudástól. A politikai teológia hermeneutikai 
vezérelve az, hogy miként lehetséges az autentikus élet minden ember számára.

Amikor a politikai teológia felteszi ezt a kérdést, akkor ez nem azt jelenti, hogy 
elnémítja – mintha lényegtelen lenne – az individuum egzisztenciájára vonatkozó 
kérdést. Hanem inkább azt az igazságot fejezi ki, hogy az egyes ember sorsa társa-
dalmi kontextusban áll, és ettől a kontextustól függ. Azaz senki sem szabadulhat 
meg egyedül, és senkinek sem lehet beteljesült élete egymagában.

És itt is, a politikai teológiában is – nemcsak az egzisztenciálisban – végig kell 
menni a hermeneutikai folyamaton. Itt is csak az tekinthető és fogadható el érvé-
nyes és valóságos megértésként, amit az ember maga sajátít el – ez esetben poli-
tikai felismerésként, amelyet azután a társadalomban relevánssá tenni vállal. Kri-
tika alá kerül itt is az előzetes és magunkkal hozott tudás. Ez az előzetes tudás is 
mitologikus, mítoszokat tartalmaz. Ezek a mítoszok arról szólnak, hogy az ember 
és a világ sorsa elkerülhetetlenül a szegénység, az éhezés, a háború, a neurózis, és 
hogy bizonyos embercsoportok szenvedése szükségszerű, valamint az általános 
elidegenedés is. Az ilyen már meglévő, előzetes ismeretek kritikus megvizsgálása 
a tudományos tudás segítségével történik. Azaz úgy, hogy konfrontálódnak, talál-
koznak, és össze lesznek mérve a társadalmi és gazdasági élet valóságos feltétele-
ivel. Ma ugyanis nem tekinthetünk el annak tudatától, hogy a szociális viszonyok 
nem végzetesek és nem véglegesek, hanem megváltoztathatók. És ezért nem is 
lehet lemondani a változtatásról. Ahogyan Bultmann sem tudott lemondani arról, 
hogy a dolgokat és a jelenségeket természettudományos összefüggésben szem lélje 
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és értelmezze, miután felismerte azokat, és felismerése alapján kritikát is gyakorolt 
a mitologikus szemléleten. A bultmanni mitológiátlanításnak a mi világunkban az 
ideológiakritika felel meg. A politikai teológia elutasítása egyben az emberi észnek 
és értelemnek az elutasítása is, amely pedig látja a társadalmi összefüggéseket, és 
a viszonyokat ennek következtében megváltoztathatónak tartja.

 Az igazságfogalom különböző alkalmazása
Az igazság, illetve az igazság értelmezésének a kérdése és akár az egyes ember, akár 
minden ember autentikus, önazonos, tulajdonképpeni élete a legszorosabban ösz-
szefügg egymással.

Hogyan értelmezi az igazságot (Wahrheit) az egzisztenciális teológia és hogyan 
a politikai?

Bultmann igazságfogalma János evangéliumán alapul. János evangéliuma pedig 
kritikát gyakorol a görög és általában a formális igazságértelmezés felett, amely 
úgy gondolkodik, hogy a valóságot birtokba veheti az ember azáltal, hogy fogalmi-
lag megformulázza (adequatio rei et intellectus). E szerint a felfogás szerint az 
ember úgy közeledik az igazsághoz, mint egy eszméhez vagy tanhoz, distanciát 
tartva, tisztes távolságban maradva. És azután megismeri, megérti, tudomásul 
veszi s tudja.

János evangéliuma alapján Bultmann meggyőződése az, hogy az ember nem a 
megfigyelő és nem a néző teoretikus distanciatartó viszonyában áll az igazsággal, 
hanem egzisztenciális kapcsolatban, hiszen az igazság őreá vonatkozik, az igazságban 
róla van szó. Az igazságot nem intellektuálisan ismeri meg az ember, hanem kapja 
és elfogadja. De olyan módon, hogy átadja, odaadja magát az igazságnak. Feladja 
és feláldozza azt az önmagát, aki addig volt. Terveit is, nézeteit is. És rálép arra az 
útra, amely az önmegismerésen át vezet az igazsághoz. Az úton végig kell menni. 
Nincs királyi út. Nincs tudományos lerövidítés. Csak az az igazság lesz valóban az 
ember sajátjává, amelyet megél és megcselekszik. Az úton „menni”, „járni” és „cse-
lekedni” kell. Ez az igazsághoz jutás egyetlen módja.

A görög és az idealista igazságértelmezés teoretikus. Bultmann igazságértelme-
zését is és a politikai teológiáét is teória-praktikusnak nevezhetjük. Ahhoz azonban, 
hogy a praxisban konkretizálhassuk az igazságot, figyelembe kell vennünk a poli-
tikai kontextust, a környezetet.

Sölle szerint azonban az egzisztenciális teológia – kérügmatikus teológiaként – 
tisztán formálisan oldja meg a problémát. Belefuttatja, torkolltatja az igazság meg-
ismerésének a kérdését az igehirdetésbe. Az a keresztény igehirdetésnek az értel-
me, hogy hirdeti az igazságot. Az ember pedig, akinek hirdetik, elfogadja. Ilyen 
módon elfogadott lesz ugyan az igazság, de nem az úton való járás, a megélés és a 
megcselekvés révén.
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Az operatív-praktikus igazságértelmezés
A politikai teológia az igazságot nem kontemplatív-teoretikus módon fogja fel, 
hanem operatív-praktikus módon. Az igazság kérdése a teória és praxis viszonyának 
a kérdése. Ez nem azt jelenti, hogy a teóriát elnyeli valami tiszta-puszta akcionizmus. 
Nem vak akcionizmusról van itt szó. Hanem inkább arról, amit Sölle szerint Ha-
bermas bölcs mérséklettel úgy fejez ki, hogy a teória és a praxis egységét az jel-
lemzi, hogy azáltal jön létre az igazság – az elidegenedés területén –, hogy ésszerű 
erőfeszítéseket tesz az ember a létrehozásáért. Amiről Habermas beszél, az több, 
mint az egzisztenciális-kérügmatikus teológia által ajánlott, prédikációban való 
„meghirdetése az igazságnak”.

Jellemző Söllére mint teológiai szakíróra, hogy sohasem közöl semmit leíró 
jelleggel, hanem mindig dialogizál, vitatkozik a másik oldallal. Sohasem mondja 
csak azt, hogy miben áll, amit ő vállal, hanem egyidejűleg mindig kimondja, hogy 
mit utasít el. Nem lehet szétválasztani és elkülöníteni írásaiban azokat a részeket, 
amelyek kritikát gyakorolnak az elutasított elvek felett, és amelyek hitet tesznek 
a saját meggyőződéséről. Ez még akkor is így történik, amikor a politikai teológia 
Jézuson való tájékozódásáról és Krisztusban való fundamentumáról szól, szinte 
summázva azt.

A politikai teológia az igazságot úgy értelmezi, hogy az a teóriának és a praxisnak 
olyan egysége, amely mostanáig még meg sem jelent. Ez a politikai teológia az 
evangéliumból veszi a békének, a szabadságnak és az igazságosságnak (Gerechtigkeit) 
azt az ígéretét és követelését, amely sehonnan máshonnan le nem vezethető, már-
pedig úgy van itt szó ígéretről és követelményről, mint ami mindenki számára 
érvényes, és mindenkire vonatkozik. Ezeknek az evangéliumon alapuló ígéreteknek 
és követelményeknek éppen ezért az a funkciójuk, hogy kritikát gyakoroljanak 
mindenfajta ideológián, és terveket, innovációs modelleket készítsenek. Ez mind 
olyasmi, aminek alapját az a teória–praxis modell képezi, amely Jézus üzenetében, 
és halálában jelent meg. Fundamentuma tehát Jézus maga. Az így értelmezett 
igazság nem tűri meg, nem tudja elviselni az absztrakciót, a puszta-csupasz teóriát, 
a tiszta-puszta tant, a nem közvetített, a tovább nem adott és ezért dogmává váló 
kérügmát. Krisztus igazsága csak konkrét igazság lehet. Ez azt jelenti, hogy minden 
teológiai állításnak, tételnek verifikálnia kell magát. Verifiká ciójának kritériuma 
pedig az, hogy mennyi válhat valóra belőle a jövő praxisában. A teológiai állítások 
és tételek annyi igazságot foglalnak magukban, amennyit a valóság megváltoztatá-
sába gyakorlatilag s ténylegesen beleadnak, belevisznek. A „valóság”-on nem egy-
szerűen az adott erőviszonyokat értjük, és a „megváltoztatni” szót sem csak az 
akcionizmus értelmében használjuk.

Dorothee Sölle többekkel fennálló baráti és munkakapcsolatban dolgozta ki a 
politikai teológia elméletét, és próbálta megvalósítani a gyakorlatban. Leonardo 
Boff, Ernesto Cardenal és Oscar Romero nevét gyakran emlegeti írásaiban, főként 
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visszaemlékezéseiben. Ők mind latin-amerikaiak és katolikusok. Európait egyet 
említ különös nyomatékkal, Johann Baptist Metz német katolikus teológust.

Metz viszont Dorothee Sölle és Jürgen Moltmann protestáns teológust emlege-
ti úgy, mint akikkel hosszú éveken keresztül kapcsolatban állt, sőt közösségben 
volt a politikai teológia jegyében. Ökumenikus közösség volt ez, „az Isten és a 
világ ügyében folytatott nyilvános vitában vállalt együtt gondolkodást jelentett”.

1997-ben jelent meg Johann Baptist Metz Az új politikai teológia alapkérdései 
című műve. Benne a szerző – a Rövid életrajzi vázlat Változásaim című fejezeté-
ben – vall arról, hogy miként jutott odáig, hogy a politikai teológiának elkötelez-
ze magát.

A második világháború végén, körülbelül 17 évesen egy sokkoló harctéri élmé-
nyét határpontként jelöli meg életében: „…semmivé foszlottak gyermekkorom 
álmai. Végérvényesen megsérült az oly szilárd bizalom éltette bajor-katolikus tár-
sadalmi szemlélet.” „Mi történik, ha ezt a tapasztalatot… s ha ezeket az emlékeket 
sem az egyház, sem a teológia vigasztalására nem adjuk fel, hanem ezekkel együtt 
hiszünk, és ezekkel együtt beszélünk Istenről? Miként beszélhetünk Istenről, ha 
tudatában vagyunk a világ, az »ő« világa »szenvedéstörténetének«?

Itt rejlenek a gyökerei annak, ami később politikai teológia néven alakult ki: „a 
conversio ad passionem módján Istenről beszélő teológiának”. 

Metznek az a meggyőződése, hogy a teológiának, az Istenről való beszédnek 
leginkább alapvető motívuma és kategóriája a memoria passionis, mégpedig az 
idegen szenvedésre, a mások szenvedésére való emlékezés. És ez tulajdonképpen 
a mi korunkban, a jelenkorban nem más, mint új formában való felelevenítése a 
társadalomkritikának és a teodicea kérdésének, amelyeket nem juttat nyugvópont-
ra és nem rendez megnyugtatóan a megváltásról szóló keresztény üzenet. Sőt, aki 
conversio ad passionem közeledik az istenkérdéshez, az „kiteszi magát annak a 
veszélynek, hogy a másik szerencsétlensége megsérti már megrögzült személyes 
bizonyosságait”. 

Metz is, Sölle is Auschwitz emlékével és az úgynevezett harmadik világ kimond-
hatatlan szegénységével való találkozás hatására – amelynek láttán „az ember 
torkán akad a jámbor metafizika” – lépett a politikai teológia útjára és küzdőte-
rére. Mert csak kérdéseink vannak, de válaszokat nem találunk rájuk. Azt kérdez-
zük – mondja Metz egy másik protestáns teológust, Eberhard Jüngelt idézve –: 
„Miért, Istenem, a szenvedés, miért a bűn? Miért nem tettél valamit a rossz 
megelő zé sére?”





A fenntartható társadalom 
és a hozzá vezetõ út konfliktusai

PROF. SZABÓ JÁNOS

A fenntartható fejlődés stratégiája nem más, mint a társadalom, a környezet és a 
gazdaság komplex fejlesztési folyamatára, valamint e folyamatot mobilizáló 
vezérlő-támogató-megvalósító (VTM) intézményi szegmens számára fogalmazó-
dó átfogó program, amely a fenntarthatatlan társadalom fenntarthatóság irányá-
ba történő terelésével annak a fenntartható társadalomhoz való eljuttatását tűzi 
ki céljául.

A cél tehát a fenntartható fejlődést megvalósító társadalom, a kiindulópont a 
fenntarthatatlan társadalom, a kettő közötti átmeneti időszak pedig a fenntartha-
tóságra áttérés periódusa. A mai fenntarthatatlanságból a megcélozott fenntart-
ható fejlődés társadalmáig előttünk álló átmeneti fejlődési folyamatot tehát a 
fenntarthatóságra történő átmenet periódusának, a fenntartható fejlődés stratégi-
áját pedig az ezt szolgáló programok vezérlő foglalatának tekintjük.

A fenntartható fejlődés stratégiája ennélfogva két civilizatórikus fejlődési fázis 
közötti átmenet programjának lefektetésére vállalkozik, ezért a program teljesítése 
szempontjából rendkívül fontos, hogy a végső és a közbenső célok rendszerét vi-
lágosan lássuk; a közbenső állapotok mindenkori minősíthetősége tekintetében a 
mindenkori eligazodás számára kellően érzékeny leírását adjuk az előttünk álló 
útnak.

E vállalás teljesítéséhez – tekintetbe véve, hogy a fenntartható fejlődési straté-
giák egyik alapelve, hogy folyamatos (ciklikus) empirikus mérési és tanulási folya-
matban alakulnak ki, amelyek fejlesztik az érintettek rendszereit, és támaszkodnak 
is azokra – azt a megoldást választjuk, hogy kétirányú közelítéssel építjük fel az 
útvonal „algoritmusát”: Egyfelől leírjuk a fenntartható fejlődés társadalmáig ve-
zető út elméleti vízióját, majd a magyar viszonyokra épülő konkrétsággal leírjuk 
ezen elméleti folyamat realizálásához a hazai gyakorlatban is használhatónak ígér-
kező cél- és kritériumrendszert.
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1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS TÁRSADALMÁIG VEZETŐ 
FOLYAMAT ELMÉLETI VÍZIÓJA

A) Kiindulópont: a „kezeletlen fenntarthatatlanság” állapota

A „kezeletlen fenntarthatatlanság” ideál tipikus alaphelyzet mai világunkban. Sze-
rencsére már csak a környezetpolitikájukat illetően bénult, szándékosan „potyautas” 
országokat, illetve az államkudarcokkal terhelt, többnyire az egykori harmadik 
világhoz tartozó társadalmakat (mintegy 65-75 ország) jellemzi. Azon lokalitások: 
országok, népek, népcsoportok, régiók körére jellemző, amelyek elmaradottsági 
kényszerei, megélhetési kiszolgáltatottságuk, civilizatórikus problémáik vagy kor-
mányzati önzésük miatt még nem érzékelik és nem reagálják le a társadalmi, kör-
nyezeti és gazdasági kényszerek fenntarthatatlansági ellentmondásait, s ily módon 
„potyautas” fogyasztói vagy pedig kizárólag terhelői a földi ökoszisztéma termé-
szeti szolgáltatásainak.

E társadalmi terekben a kényszer és a kapzsiság valamilyen arányú keveréke a 
minél nagyobb termelés, a minél gyorsabb fogyasztás értékeit tartja domináns 
helyzetben. Ezekben a társadalmakban nincs elég erő, hogy megkérdőjelezzék azt 
a vélekedést, hogy a természet pusztán a gazdaság kitermelő és hulladéklerakó 
szektora volna.

Ezekben a társadalmi terekben a gazdasági növekedés korláttalansága és a gaz-
dasági növekedés terheinek szabályozatlansága dominál, aminek következtében 
nem veszik tudomásul, hogy a gazdaság antropogén hatása már vetekszik a földi, 
természeti rendszer hatásaival, hogy a gazdaság haszonnövekményét meghaladják 
a feláldozott természetei javak költségei. Ezek a társadalmak és a kultúrák gyöngék 
ahhoz, hogy ellenálljanak a globalizáció kultúrája akadálytalan egyneműsítésének. 
Ugyanakkor ezekben a társadalmi terekben az egyenlőtlenségek akadálytalanul 
növekszenek, nem fejlődnek ki a társadalmi egyenlőtlenségeket korlátozó intéz-
mények. A természet zárt és a gazdaság nyitott láncrendszereinek ellentmondá-
sait ez a társadalmi típus nem képes harmonizálni, sőt még annak szükségességét 
sem ismeri fel. Ez a kultúra nem képes korlátozni a gazdaságot és a piacot, ezért 
azok természeti és társadalmi környezetét felélő hatása ezen társadalmak számára 
nem bír jelentőséggel. Viszonyuk megfordítására vonatkozóan nincs sem társadal-
mi program, sem azt felvállaló intézmény. Ezért semmi sem gátolja, hogy ennek 
az ellentmondásnak az áldozatai maga a társadalom és az azt alkotó embercsopor-
tok legyenek.

A kezeletlen fenntarthatatlanságnak ebben a konstrukciójában az életben tartó 
természeti rendszerek túlterhelése akadálytalanul megy végbe. A civilizációs len-
dület természeti korlátokon áttörő „túllövése”, a természet regeneráló kapacitá-
sainak felélése akadálytalan dinamikával érvényesül. Csak akkor manifesztálódik 
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a helyzet tarthatatlansága, amikor elviselhetetlenségig fokozódik a pusztító harc 
az életfeltételekért, illetve amikor nyilvánvalóvá válik a felelősök számára, hogy a 
perifériák válságának felszámolását a pazarló, szennyező gazdasági növekedés nem 
teszi lehetővé, s minden menedék nélkül ki vannak téve a túlterhelt természet, 
társadalom, gazdaság és kultúra pusztító hatásainak.

Ez a nemzetközi együttműködésnek köszönhetően már szerencsére csak elmé-
letileg tételezett (Max Weber-i értelemben ideáltipikus) társadalomtípus az, amely-
ben nem létezik, nem fogalmazódik meg, nem intézményesül a környezeti érdek, 
nem épül ki környezeti etika, nincs környezettudatossági szemlélet, hiányzik a 
környezetvédelmi, környezetgazdálkodási rendszerek együttese. Sem a termelést, 
sem a fogyasztást nem befolyásolják fenntarthatósági megfontolások, nincs kör-
nyezetpolitikai intézményrendszer, és a gazdaság a természeti és társadalmi követ-
kezményektől függetlenül működik.

A kezeletlen fenntarthatatlanság ezen kudarcra ítélt állapota és a fenntartható 
társadalom között – mint átvezető program – bír jelentőséggel a fenntartható 
fejlődés stratégiája. Lássuk hát a modell másik ideáltipikus végpontját, a fenntart-
ható társadalom szerkezetét!

B) A fenntartható társadalom, a kívánatos jövő

Fenntartható az a társadalom, amely generációkon keresztül képes fennmaradni, 
működőképességét megőrizni, és elég messzelátó, rugalmas és bölcs ahhoz, hogy 
fizikai és szociális ellátórendszerét ne tegye tönkre. A jelen szükségleteit úgy elé-
gíti ki, hogy közben nem veszélyezteti a jövő generáció képességeit azzal, hogy ők 
is élni tudjanak szükségleteik kielégítésének lehetőségeivel. Fenntartható az a tár-
sadalom, amelynek vannak olyan információs, szociális és intézményi mechaniz-
musai, amelyek folyamatosan ellenőrzik azokat a pozitív visszacsatolási hurkokat, 
amelyek a népesség és a tőke exponenciális növekedését okozzák. A születési 
arányszám nagyjából megegyezik a halálozásival, és a beruházási ráta nagyjából 
megegyezik az amortizációs rátával, amennyiben technikai változások és társadal-
mi döntések nem teszik indokolttá, hogy a népesség vagy a tőkevagyon – jól át-
gondoltan – korlátozott mértékben változzon.

A fenntartható társadalom úgy alakítja a népesség, a tőke és a technológia össz-
hangját, hogy az anyagi életszínvonal megfelelő és biztonságos legyen számára, és 
mindenki igazságosan részesüljön belőle. Az anyagi és energetikai fenntarthatóság 
eléréséhez a gazdaság anyagátalakító teljesítményének három feltételt kell telje-
sítenie. a) A megújuló erőforrások használatának mértéke nem haladhatja meg 
azok regenerációjának mértékét. b) A nem megújuló erőforrások mértéke nem 
haladhatja meg azt a mértéket, amellyel kifejlesztik az őket helyettesítő, fenntart-
hatóan megújuló erőforrásokat. c) A szennyező anyagok kibocsátásának mértéke 
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nem haladhatja meg a környezet asszimilációs szennyezőanyag-feldolgozó kapaci-
tását. A fenntartható társadalom „ökológiai lábnyoma” nem haladja meg a földi 
természet tűrőképességét. Gondolkodását nem a szűnni nem akaró szegénység 
vagy a rohamos anyagi növekedés, illetve az ennek mindenáron való fenntartására 
vagy megállítására tett elszánt próbálkozások uralják. Sajnálatos módon a meggon-
dolatlan növekedés és frusztráló stagnálás által dominált kollektív tudat még ma 
nem tudja elképzelni azt a céltudatos, mindenki számára igazságos és fenntartha-
tó társadalmat, amelyhez nem egy kis csapat számítógép-modellezőre, hanem 
embermilliárdok tehetségére, előrelátására és ötleteire van szükség. A fenntartha-
tóság a földi életet tekintve oszthatatlan, ám a fenntarthatóság rendszerré váló 
átstrukturálásához a háztartások, a közösségek, a vállalatok, az országok, a világ 
minden szintjén ahhoz, hogy az irányelveket megvalósítsák, saját életükben, kul-
túrájukban, politikai és gaz dasági rendszerükben számos lépést kell tenniük. Ezek 
legáltalánosabb for mában:

1. Meghosszabbítják a tervezés időhorizontját, azaz hosszú távú költség-ha szon 
és költséghatékonysági elemzés alapján döntenek a lehetőségekről, nem csak 
azon az alapon, hogy mivel jelennek meg a ma piacán vagy a holnap politikai 
választásain.

2. Tökéletesítik a társadalmi jelzéseket. Ez a társadalom intézményeket tart 
fenn, hogy megismerje és megtanulja nyomon követni az emberi népesség jólétét 
s az emberi tevékenységnek a földi ökoszisztémára kifejtett hatásait. A kormányo-
kat és a közvéleményt olyan – a környezeti és társadalmi viszonyokról, illetve a 
gazdasági helyzetről – folyamatosan és késedelem nélkül informáló rendszereket 
épít ki, amelyek segítségével képes beépíteni a környezeti és társadalmi költsége-
ket a piaci árakba, új formát tud adni olyan indikátoroknak, mint a GDP, hogy ne 
legyen összetéveszthető bennük a költség a nyereséggel, az anyagi átalakító képes-
ség a jóléttel, a természeti tőke pusztulása a jövedelemmel.

3. Gyorsítják a társadalmi reakcióidőt, azaz érzékenyen keresik azokat a jelzé-
seket, amelyek a környezet, illetve a társadalom stresszhelyzetére utalnak. Előre 
eldöntik, mi a teendő, ha ezek a problémák megjelennek, illetve megteszik azokat 
az intézményi és technikai előkészületeket, amelyek a hatékony cselekvéshez szük-
ségesek. Tanítják, hogyan fejleszthető a rugalmasság, a kreativitás, a kritikus gon-
dolkodás, a fizikai és társadalmi rendszerek átalakításának a készsége. Használják 
az információs társadalom vívmányait ahhoz, hogy a társadalomban a modelltípus 
és a rendszer-, valamint a holisztikus szemlélet az oktatáson, a tanításon és a ne-
velésen keresztül általánossá váljék.

4. Minimalizálni képesek a nem megújuló erőforrások használatát, a lehető leg-
nagyobb hatékonysággal használják a fosszilis üzemanyagokat, a felszín alatti vize-
ket és ásványokat, és visszaforgatják őket, amikor csak lehetséges. Csak annyit 
használ belőlük a társadalom, amennyit ki tud majd váltani, azaz törekszik áttérni 
a megújuló erőforrások megfontolt használatára. Képes megelőzni a megújuló 
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erőforrások erózióját, védeni a talaj termőképességét, a felszíni vizeket; minden 
élőlényt, beleértve az erdőket, halakat, vadállatokat. Amennyire csak lehet, visz-
szaállítja és erősíti eredeti állapotukat. Az erőforrásokat csak a regenerációs ké-
pesség mértékében termeli ki, regenerációs rátájukat hathatós társadalmi szank-
ciókkal és motivációval védi.

5. Maximális hatékonysággal használnak minden erőforrást. Minél magasabb 
jólét érhető el egy adott ökológiai lábnyomon belül, annál jobb életminőség érhe-
tő el a fenntarthatóság korlátain belül. A magas fokú hatékonyság műszaki meg-
oldásait, gazdasági előnyeit keresi ez a felfogás, s a hatékonyságot kihasználva éri 
el, hogy a világ népessége gazdasági összeomlás nélkül a fenntarthatóság határain 
belül maradjon. Képes lelassítani, illetve megállítani a népesség és a fizikai tőke 
exponenciális növekedését. Intézményi és filozófiai változásokat hajt végre, össz-
társadalmi motivációt képes kiváltani, meghatározza a népesség és az ipari terme-
lés olyan szintjeit, amelyek kívánatosak és fenntarthatóak. Céljait a fejlődés, nem 
pedig a növekedés köré csoportosítja, és arra keres megoldásokat, hogy átfogó, 
sokkal nagyobb társadalmi megelégedettséghez vezető célokat találjon az emberi 
létnek, mint amilyeneket a puszta fizikai terjeszkedés és a felhalmozás adhat.

6. Ez a szisztéma képes paradigmatikus kulturális váltást kiváltani. Mindenek-
előtt a szegénység, a munkanélküliség és a kielégítetlen emberi szükségletek szem-
léletében hoz fordulatot. A szegénységgel kapcsolatos felfogásában a fenntartható 
szemlélet abból indul ki, hogy a „túllövés” állapotában mindannyian osztozunk, 
ám ha javainkat jól kezeljük, lehet belőlük elég ahhoz, hogy mindenkinek jusson. 
Ha nem kezeljük jól ezeket a kérdéseket, akkor függetlenül attól, hogy ki milyen 
gazdag, senki nem kerülheti el a következményeket. Ezért a szegénység kapcsán 
az „osztozás”, az „elégséges fogyasztás” és a „szolidaritás” fogalmai realitássá válnak.

A munkanélküliség kategóriája kapcsán a társadalmi béke és az emberi méltóság 
feltételeként ismeri el a fenntartható társadalom, hogy minden embernek szük-
sége van arra, hogy dolgozzon, megvalósítsa magát, alakítsa jellemét, felelősséget 
vállaljon alapvető igényeinek kielégítésére; személyes részvételből fakadó megelé-
gedettségben és elfogadásban részesüljön mint a társadalom felelős, felnőtt tagja. 
Ennek az igénynek a kielégítetlenségét, a lealacsonyító vagy veszélyes munkával 
való kielégítését nem tolerálja, ugyanakkor rendelkezik azzal az intézményesített 
kreativitással, amellyel képes felhasználni és támogatni mindazt a hozzájárulást, 
amelyet az emberektől kap.

7. Az új felfogás méltányos részvételt biztosít az embereknek a munkában, a 
pihenésben és a gazdasági termelésben. Nem hagyja magára azokat, akik valamilyen 
okból átmenetileg vagy tartósan nem tudnak munkát vállalni. A fenntarthatóság 
társadalma a legnagyobb feladatot minden bizonnyal a kielégítetlen és kielégíthe-
tetlen emberi igények megszelídítésével vállalja. Azáltal, hogy kimondja és elis-
meri a nem anyagi természetű emberi igényeket, és megtalálja a nem anyagi ter-
mészetű megoldásokat ezek kielégítésére, rávehetővé teszi az embereket, hogy 
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sokkal alacsonyabb anyagi és energiaátalakító képességre legyen szükségük, sokkal 
magasabb fokú megelégedettséget tud honpolgárai számára biztosítani.

Meggyőzi arról az embereket, hogy nem hatalmas autók kellenek elismerésükhöz, 
hanem csodálat és tisztelet. Nem szükségesek ehhez folyton új ruhák, hanem az, 
hogy mások vonzónak találják őket, és hogy izgalom, változatosság és szépség legyen 
az életükben. Az embereknek nem elektronikus, elidegenített szórakozás kell, 
hanem ami érdekes, gondolataikat és érzelmeiket megragadja. Valódi igényeket 
támaszt, tehát identitásra, közösségiségre, önértékelésre, kihívásra, szeretetre, 
örömre fordítja ez a társadalom az energiáit.

Az eddigi társadalmi diskurzusban olyan sok gyanúsítgatás és negatív előítélet 
tapadt a fenntarthatóság társadalmához, hogy e helyen azt is le kell szögezni, hogy 
mi nem jellemzi a fenntarthatóság társadalmát.

1. Mindenekelőtt nem jellemzi a zéró növekedés. A növekedés megkérdőjelezé-
se nem jelenti ugyanis egyben a növekedés tagadását is. Ezt a társadalmat a minő-
ségi fejlődés érdekli, nem a fizikai expanzió. Az anyagi növekedést úgy használja, 
mint egy alaposan végiggondolt eszközt, nem pedig mint egész életre szóló külde-
tést. Növekedésellenes sem lenne, hanem különbséget tenne a különböző típusú 
növekedések és a növekedés céljai között. Racionális meggondolások alapján a 
céltudatos negatív növekedés gondolata sem áll távol tőle, hogy megszüntesse a 
felesleget, visszakerüljön a társadalom a fenntarthatóság korlátai közé, megszün-
tesse azokat a tevékenységeket, amelyek többe kerülnek, mint amennyit érnek. 
A fenntartható társadalom, ha döntéseket hoz bizonyos növekedési javaslatokkal 
kapcsolatban, olyankor megkérdezi, hogy mi volt a cél, kinek a javát szolgálja, 
mennyibe kerül, és meddig tart. Mennyire tud alkalmazkodni a földi forrásokhoz 
és az azokat elnyelőkhöz? Csak azokat a formákat választja, amelyek fontos társa-
dalmi célokat szolgálnak, miközben erősítik a fenntarthatóságot.

2. A fenntartható társadalom nem állandósítja a jelenleg egyenlőtlen elosztási 
módszereket, nem zár embereket a szegénység kalodájába. Először is a szegények 
nem viselnék el, és méltánytalannak ítélnék, másodszor a lakosság bármely részé-
nek szegénységben tartása instabillá tenné a népességet. Minden fenntartható 
társadalom kötelességének érzi mind gyakorlati, mind morális meggondolások 
alapján, hogy elégséges ellátást és biztonságot nyújtson tagjai számára.

3. A fenntartható állam nem a reménytelenség, a stagnálás, a munkanélküliség 
társadalma. A fenntartható társadalom előrelátó működése és egy jelenkori ki-
védhetetlen gazdasági recesszió között olyan a különbség, mint amikor egy autót 
szándékosan lefékezünk vagy egy téglafalba ütközve állítunk meg. A szándékos, 
megfontolt átmenet a fenntarthatóság felé elég lassan megy végbe ahhoz, hogy 
idejében történő figyelmeztetésekre az emberek és a vállalkozások megtalálják 
helyüket az új formák között.

4. A fenntarthatóság társadalma sem kulturálisan, sem technikailag nem lehet 
primitív. A szorongástól és a kapzsiságtól megszabaduló emberi kreativitás előtt 
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óriási lehetőségek nyílnak. A társadalmat, a környezetet már nem terhelik a nö-
vekedés magas költségei, a technológia és a kultúra felvirágzik, a minőségi fejlődés 
állandósága biztosítja, hogy a földi korlátokkal összhangban lévő gazdaság fenn 
tudjon tartani egy fejlődő és egyre tökéletesedő társadalmat.

5. A fenntartható társadalom nem szigorú és merev korlátokkal működik. A 
népességet, a termelést nem tartja folyamatosan patologikus állapotban, a mér-
tékletesség világa, a szigorú központi államirányítás világa kell, hogy legyen. Egy 
fenntartható gazdaságban ilyen irányítás nem lehetséges, nem kívánatos, és nem 
is szükségszerű. A fenntarthatóság társadalmában a fenntarthatóság szabályait nem 
azért alkotják, hogy a szabadságjogokat elvegyék, hanem azért, hogy szabadságjo-
gokat teremtsenek, és megvédjék őket. A fenntartható világnak tehát éppúgy 
szüksége van szabályokra, törvényekre, szabványokra, határokra, társadalmi szerző-
désekre és szociális kényszerfeltételekre, mint minden már emberi kultúrának, 
azonban ezek szerkezete és főleg tartalma alapvetően eltér a ma megszokot taktól.

A megújuló erőforrások túlzott használatának vagy veszélyes szennyezőanyagok 
előállításának a tilalma létfontosságú szabadságjogokat véd. Azon társadalmi struk-
túrák, amelyek hordozzák a termelés és fogyasztás költségeinek, következménye-
inek és szankcióinak intézményeit, teret adnak a folyamatos fejlődésnek, krea-
tivitásnak és változásnak. Sokkal több szabadságjogot tesznek lehetővé, mint 
amennyi valaha is lehetséges lenne egy olyan világban, amely továbbra is feszege-
ti és túllépi saját korlátait.

6. A fenntartható társadalomnak minden ellenkező híreszteléssel szemben nem 
kell abbahagynia a megújuló erőforrások használatát. Ez az elképzelés túlságosan 
is rugalmatlan értelmezése a felhasználhatóságnak. Semmi okunk nincs feltételez-
ni, hogy egy fenntartható társadalomnak egyformának, egyöntetűnek kell lennie, 
az emberi társadalomban a sokféleség egyrészt oka, másrészt eredője a fenntart-
hatóságnak. Olyan nagymértékben decentralizált világot kell alkotnia, ahol a helyi 
közösségek jobban számítanak a helyi erőforrásokra, mint a nemzetközi kereske-
delemre, ahol az egyes közösségek nem veszélyeztetik mások vagy a föld mint 
egész életképességét. Ebben a világban a kulturális változatosság, az autonómia, a 
szabadság és az önrendelkezés semmilyen körülmények között sem lehet kisebb, 
csakis nagyobb, mind a globalizáció által egyöntetűvé gyúrt világban.

7. Végül nem igaz, hogy a fenntartható társadalomban ne lenne demokrácia, 
unalmas lenne, vagy mentes minden kihívástól. A fenntarthatóság társadalmából 
ugyan hiányzik a fegyverkezési hajsza és a korlátok nélküli vagyonfelhalmozás, de 
nem lenne kevesebb az igény az emberi játékosságra, nem lenne kevesebb a kihívás; 
nem lenne kevesebb az olyan megoldandó probléma, amelyet komplex optimalizációs 
játékok segítségével megoldva bizonyítani tudnák az emberek képességeiket; tud-
nák egymást szolgálni, képességeiket tesztelni, tartalmas és megelégedettebb éle-
tet élhetnének, mint amilyet ma lehetséges.
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C) A fenntarthatóságra való átmenet

A „kezeletlen fenntarthatatlanság” és a „fenntartható társadalom” két ideáltipikus 
végpontja között húzódik a „fenntarthatóságra való átmenet” folyamata. Az a ki-
hívás, amely a fenntarthatósági politikák kreativitását és választási lehetőségeit 
próbára téve a világ paradigmatikus átépítését igényli. Azok a generációk ugyanis, 
akik a XXI. század fordulóján élnek, nemcsak arra kapnak felhívást, hogy ökoló-
giai lábnyomuk méretét a földi korlátokon belülre csökkentsék, hanem arra is, 
hogy eközben belső és külső világukat átstrukturálják. Ez a folyamat az élet minden 
területét érinti, és ehhez minden emberi leleményességünkre szükségünk lesz. 
Nemcsak műszaki és vállalkozói innováció, hanem közösségi, társadalmi, politikai, 
művészeti, spirituális megújhodás is szükséges.

A kihívások igazi revolúciót igényelnek, amely az emberi közösség és az emberi 
lényeg legmélyéig hatol. Az expanzió kora az ekvilibrium korának kell, hogy át-
adja helyét, és ennek megvalósítása egyesek szerint akár néhány évszázad feladata 
is lehet. Az új időszak témája nem a fegyverek és az ember, nem is a gépek és az 
ember viszonya. A téma az élet újjászületése lett, a mechanikus helyettesítése az 
organikussal, a személynek, minden emberi törekvés végső kategóriájának a reha-
bilitációja, tekintélyének helyreállítása. Művelődés, humanitás, kooperáció, szim-
biózis, ezek a jelszavai az egész világot átfogó új kultúrának.

Az élet minden területén nyomot hagy ez a változás, hatással lesz az oktatásra, 
a tudományos módszerekre, az ipari vállalkozások szerveződésére, a városok ter-
vezésére, a regionális fejlesztésre, a világ előforrásainak az átalakulására. A fenn-
tarthatóság politikájának el kell érnie, hogy az iparosodott világot átsegítsük a 
következő fejlődési stádiumba, s ez ne katasztrófa, hanem csodálatos lehetőség 
legyen az emberiség számára: a vezetés, az etika, az előrelátás és a bátorság próbá-
ja. Legyen bátorság és motiváció megragadni azt a lehetőséget, hogy olyan világot 
teremtsünk, amely nemcsak fenntartható, működőképes és igazságos is, hanem 
olyan, amilyenre mélységesen vágyunk.

Ahhoz, hogy egy ilyen bonyolult átmeneti periódus feladatait a maguk konkrét-
ságában számításba vegyük, fel kell osztanunk az átmeneti periódust jól elhatárol-
ható, elvileg különálló fejlődési stádiumokra.

A három egymásra épülő, jól elválasztható fejlődési stádium közül az első (1) a 
piacgazdasági dominancia alatt fejlődő relatív környezetérzékenység stádiuma, a 
második (2) a szabályozott ökoszociális piacgazdaság stádiuma, a harmadik (3) a 
folyamatos fejlesztésű fenntarthatóság stádiuma, egyensúlyos integrált gazdasággal. 
Vegyük szemügyre e három stádium tipikus elhatároló jellemzőit a társadalmi, a 
környezeti, a gazdasági és az intézményi dimenzió főbb mutatói szerint!
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a) A társadalmi mező megkülönböztető dimenziói
A társadalmi érdek szerveződése szerint
1. Külső érdek, mások érdeke, akiket mi nem szeretünk („mi nem szennyezünk, 
hagyjanak békén”, „a környezetvédelem érdektelen”, „minden szabályt betartunk, 
és igen sokat költünk rá”).

2. A környezetpolitika, környezetszabályozás, környezetvédelem, környezetgaz-
dálkodás a mi érdekünk, közös érdek. (Ez ma már a partnerek és tulajdonosok 
elvárása, piaci trend, és mi igyekszünk megfelelni ennek, sőt ma már megta-
karításokat érünk el, csökkentjük a kockázatokat, hatékonyabban mű ködünk.)

3. Távlatos érdekszerveződés, a mások érdeke, amit követünk, azoké, akiket 
szeretünk. (Új és jó lehetőségeket hódítunk meg, új piacokra jutunk be, új fo-
gyasztóknak kedvezünk, miközben a jövő ígéretes területét hódítjuk. Unokáink és 
a föld érdeke, vállalatunk értékalapú, célunk a közösség szolgálata, a nyereség csak 
ennek eszköze, célunk jót tenni a világgal.)

A szabályozás és a szabályok betartása tekintetében
1. Direkt szabályozás, külső és követelő típusú, az érintettek az előírásokat nem 
ismerik, elzárkóznak, az ágazatokhoz viszonyítva lemaradó és elégtelen szabályozás. 
(Legfeljebb az előírásokat részben betartják, illetve büntetést fizetnek, alapvetően 
„csővégi megoldások” találhatók, az ágazathoz viszonyítva kielégítő, legfeljebb 
közepes teljesítményekkel.)

2. Alapfokon a „csővégi megoldások” még megtalálhatók, az előírásokat több-
nyire betartják, vagy büntetést fizetnek. Egyenetlenül kiépült, lanyhán működő, 
de környezetközpontú irányítási rendszer, más iparági elvárásnak számító eszkö-
zöket is alkalmaznak, jó külső kommunikáció, ágazathoz viszonyítható jó teljesít-
ményekkel. Középerős verzióban az előírásokat betartják, tiszta termelést, ener-
giahatékonysági és más megelőző törekvéseket alkalmaznak, életteli eszközök, 
termék, életciklus szemlélet, erőteljes külső kommunikáció, az ágazathoz viszo-
nyítva kiemelkedő teljesítmények. Csúcsfokozatként erősebben fókuszban a kör-
nyezetbarát termékek és szolgáltatások, erősebb, stratégiailag tervezett, többolda-
lú külső környezet, kommunikációk, alkutechnikák és cseremódszerek. Nem csak 
az ágazathoz viszonyítva élenjáró.

3. A termelésben és a fogyasztás terén középpontban állnak a fenntarthatóság 
értékei, új környezettudatos csoportok, vállalatirányítási eszközök kifejlesztése 
folyik, a környezetvédelem mellé felzárkózik a társadalmi felelősség és a helyi 
gazdasági felelősség is. Tettekkel alátámasztva a vállalkozások befolyásolják a gaz-
dasági környezetet a fenntarthatóság érdekében. Nemcsak az ágazatban, de bármely 
célhoz viszonyítva is élenjáró megoldások (ritka, mint a fehér holló).
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A kormányzati vállalás szintjei
1. A kormányzat az illendőség kedvéért vállal a fenntarthatóság irányába eső fel-
adatot. („A környezetvédelem a gazdag országok luxusa, mi még nem en gedhet jük 
meg magunknak.” A retorikai fordulatokban vállalás, de általában a fenntartható 
fejlődés helyett maximum a szociális feszültségcsökkentés jelenik meg.)

2. Tudatos kormánypolitika vállalja a piacszabályozás és a társadalmi környezet-
tudatosság folyamatos emelését és érvényesülését.

3. A központi kormányzat, a lokalitások és a támogató intézményrendszer mun-
kamegosztáson alapuló folyamatos fejlesztési kooperációja.

A kormányzati fenntarthatósági tevékenység integrációja a nemzetközi rendszerben
1. A kormányzat legfeljebb formálisan eleget tesz a külső követelések teljesíté-

sének a jelentősebb, nemzetközi elítélések, kiközösítések elkerülése céljából.
2. A nemzetközi egyezményekkel harmonizált lépések következetes megtétele, 

hozzájárulás, kezdeményező részvétel a nemzetközi döntések meghozatalában.
3. A nemzeti keretekben történő folyamatos fejlesztésű fenntarthatóság kri-

tériumainak intézményes működtetése. Nemcsak a központi kormányzat, hanem 
a társadalmi szereplők valamennyi szintjén élő nemzetközi partnerségi kapcso latok.

Az életminőség alapja tekintetében
1. A folyamatos gazdasági növekedésre épülő fogyasztáson alapul.
2. Környezetminőségre és fogyasztásra épül.
3. Értékváltásra, társadalmi, környezeti minőségre épül.

A szabályozás típusa szerint
1. Lentről ösztönös, fentről direkt, koordinálatlan, a szabályozottak számára kül-
sődleges szabályozás.

2. Központi piacszabályozási eszközök, koordinált, kooperatív együttműködés-
re irányuló.

3. A gazdaságot, a környezetet és a társadalmat integráló, rendszerszemléletű 
szabályozás.

A szabályozás alapjai
1. Piaci versenyteljesítmények, fogyasztási dinamika.
2. Piaci teljesítmények hatékonysági kritériumokkal korlátozva.
3. Etikai alapú társadalomszabályozás.
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Az emberi részvétel minősége
1. Ösztönös, esetleges, vonakodó.
2. Érdekelt, motivált, kényszerített részvétel.
3. Önkéntességen alapuló, önszerveződési típusú.

A polgárok fogyasztási attitűdjei tekintetében
1. Fogyasztásnövelő, tekintet nélkül a környezeti és társadalmi következmé nyekre.

2. A polgárok fogyasztásnövelők, de hajlandóak a környezeti megfontolások 
érvényesítésére.

3. A fogyasztáscsökkentés sem lehetetlen, a fogyasztásnövelést csak a termelé-
si hatékonyság és racionalizálás mértékében fogadják el.

b) A környezetvédelem dimenzióiban
A környezetvédelem pozíciója

1. Változik a formálisan megtűrt és a valóságosan elutasított, blokkolt, akadá-
lyozott, marginalizált pozíció között.

2. A környezetvédelem intézményesül, pozíciója megerősödik, a technológiai 
innováció gerjesztő hatása folyamatosan erősödik.

3. A környezeti szempont teljes integrációja végbemegy a társadalom, a gazdaság 
és a közszféra valamennyi intézményében. Szempontjai valamennyi tevékenység 
és hatékonyság elháríthatatlan kritériumává válnak.

A piac és a környezetvédelem viszonya tekintetében
1. A piac akadálytalanítása intézményesül, cél, hogy a gazdasági növekedést sem-
miféle dolog, így a környezetvédelem se akadályozza.

2. A piac a környezetvédelem szolgálatában áll, környezettudatos gazdaságpoli-
tikát generál.

3. Csak a környezeti kritériumoknak megfelelő területeken engedik a piaci mű-
ködést, a környezetérzékeny területeken a piac mindenütt erősen korlátozott.

A környezettudatosság tekintetében
1. A környezeti igénytelenség tengerében elszórt, esetleges környezettudatosság 
szigetei láthatók.

2. A környezettudatosság kritikus tömegei létrejönnek, a környezet, a gazdaság, 
a társadalom és az intézmények minden szintjén.

3. A fenntarthatóság tudatossága intézményesül valamennyi szinten és valameny-
nyi intézményi működésben.
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A felvilágosult környezettudatos elit pozíciója
1. A környezettudatos elit alapvetően mellőzött, sőt néha szankcionált pozíciót 
foglal el.

2. A környezettudatos elit természetes intézményesítettséget tud magáénak, és 
generálója a társadalom- és piacszabályozásnak.

3. A környezettudatos elit és a résztvevők széles köre között a határ elmosódik, 
a környezettudatos elit szétszóródik, felszívódik a fenntarthatóság érdekében 
együttműködő intézményi szektorokban.

A gazdaság (termelés és fogyasztás) és az ökológiai lábnyom viszonya
1. Az ökológiai lábnyom dinamikusabban nő, mint a termelés és a fogyasztás.

2. A termelés és a fogyasztás dinamikusabban nő, mint ahogy az ökológiai láb-
nyom csökken.

3. Az ökológiai lábnyom dinamikusabban csökken, mint ahogy a termelés és a 
fogyasztás nő.

A környezetvédelem intézményesülése tekintetében
1. Sporadikusan, elszórtan, csupán a külső kényszernek engedve, központosítottan 
működő, a gyakorlati folyamatoktól elszakadó intézményi hálózat.

2. Tudatos, proaktív környezetvédelmi intézményépítés. Cél a környezet terhe-
lések visszaszorítása, illetve a környezeti hatékonyság fokozása.

3. A központilag generált intézményépítés összeolvad az önkéntesség lokális 
együttműködő szintjeivel.

c) A gazdaság (termelés-fogyasztás) dimenzióiban
A piac pozíciója
1. A piac domináns szerepe a társadalom és a természeti környezet érdekmeggon-
dolásaival szemben.

2. A piac, ahol csak lehet, a környezettudatos gazdaságpolitika szabályozása 
szerint működik.

3. A piac csak azokon a társadalmi területeken működik, ahol nem sérti a fenn-
tarthatóság kritériumait.

A szükségletek és a környezetterhelés viszonya
1. A szükségleteket növekvő módon ki kell elégíteni, függetlenül azok környezet-
terhelésétől.

2. A szükségletek kielégítendők, fajlagos környezetterhelésük fokozatos csök-
kentésével.

3. A szükségletek akár vissza is foghatók, amennyiben sértik a környezetterhelés 
szempontjait.
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A gazdaságfejlesztés tekintetében
1. A környezettudatos fejlesztési politika nem működik vagy hiányzik; a környe-
zeti tervezés nem része a kormányzati munkának; energiamegtakarítást, energia-
racionalizálást nem alkalmaz; a megújuló energiaforrások kiaknázása szűk és eset-
leges; a reciklálás esetleges és nem politikailag motivált; a tömegközlekedés le-
pusztulása az individuális közlekedési eszközök javára; a környezetvédelmi adózás 
motívuma csak a költségvetési bevételképzés; a környezetvédelmi bevételek nem 
a környezetvédelmi beruházásokra fordítódnak, hanem a pénzügyi fiskális közpon-
tok fölözik le őket; jellemző a nemzetközi környezetvédelmi egyezmények vona-
kodva történő vagy csak retorikai szinten érvényesülő betartása.

2. Magas környezettudatosság a lakosság körében a szelektív hulladékgyűjtéstől 
a környezettudatos fogyasztás szokásáig; a környezeti tervezés a kormányzati mun-
ka fontos része; a legtöbb kormányzati ágazatnak létezik környezetvédelmi prog-
ramja, nagy hangsúly van az energiamegtakarításon és az energiaracionalizáláson; 
széles körű programok indulnak másodlagos hő kinyerésére, hőpumpák alkalma-
zására, napkollektorok és egyebek használatára; jellemző a megújuló energiaforrá-
sok széles körű kiaknázása, szélturbinák, vízi erőművek, napkollektorok; a reciklálás 
a termelés és a fogyasztás minden fázisában fontos szerepet kap; a tömegközleke-
dés erőteljes támogatottságot élvez, az egyéni mobilitás eszközparkja erősen sza-
bályozott, a parkolási, üzemanyag- és útpolitika tudatos, szervezetszerű; az ener-
giafelhasználás nélküli mobilitás külön támogatást élvez (kerékpározás, túrázás); 
széleskörűen alkalmazzák a környezetvédelmi adókat, a gépkocsiadók növekszenek, 
a göngyöleg-visszaváltás kötelezéssel terhelt; mindenütt végrehajtották a modern 
ökológiai adóreformot, amely lehetővé teszi a környezetvédelmi bevételek kör-
nyezetvédelmi beruházásokká, aktív környezetpolitikává alakításának alapjait; 
élenjáró és kezdeményező magatartás a nemzetközi környezetvédelmi egyezmények 
tervezésében, ellenőrzésében és végrehajtásában.

3. A gazdaság fejlesztési politikája a kormányzati és a lokális szinteken egyaránt 
a folyamatos fejlesztés ciklusaiban, integráltan folyik.

A gazdaságfejlesztés alaporientációja tekintetében
1. Gazdaságfejlesztés a környezeti értékekkel szemben is.
2. A környezetbarát fejlesztés kiteljesítése.
3. A fenntartható gazdaságfejlesztés kizárólagossága.

A fogyasztáshoz való viszony tekintetében
1. A fogyasztásnövelés maga is a piaci dinamika eleme, ezért nincs felső kor látja.

2. A fogyasztás növekedése lehetőleg ne legyen nagyobb, mint a környezeti 
hatékonyságban elérhető előrelépés.
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3. A fogyasztás csak a környezeti hatékonyság fejlődésének az arányában fejlőd-

het, amennyiben fenntartható korlátokba ütközik, akkor akár vissza is fogható.

A fenntarthatóság és a növekedés konfliktusa tekintetében
1. A folyamatos növekedést nem akadályozhatják semmilyen módon a fenntart-
hatóság megfontolásai.

2. A gazdasági növekedésnek meg kell felelnie a környezeti hatékonysági krité-
riumoknak, a környezeti növekedést már kritizálják, de még nem fékezik, zöldpo-
litikákkal igyekeznek szabályozni.

3. A fenntarthatósági kritériumok egyértelműen dominálják a növekedési szem-
pontokat.

A piac és a környezeti korlátok viszonya tekintetében
1. A környezetet tönkretevő profithajsza, a kamatkövetelések által serkentett 
növekedéskényszer állami védelem és legitim szabályozás alapján folyamatos.

2. A piac a környezet szolgálatában környezettudatos gazdaságszabályozással 
működik. A környezeti hatékonyság piaci ösztönzőkkel és piac általi megvalósítá-
si folyamatokban működik. A piac a gazdasági modernizációt és a környezetbarát 
modernizációt szolgáló műszaki fejlődés forszírozója.

3. A piac mindenütt korlátokba ütközik, ahol a fenntarthatóság kritériumait sérti.

A környezetbarát alternatívák és a támogató technológiák kérdésében
1. Az energiaszektorra az ásványi szénhidrogének és atomenergia, kínálatorientált 
energiapolitika jellemző, az energetikai gépek és berendezések tekintetében az 
ásványi szénhidrogének kitermelését és feldolgozását szolgáló gépek és berende-
zések, atomerőművi berendezések dominálnak. A természeti erőforrások – a víz, 
termőföld, földterület, ásványok – felhasználását és kitermelését mozdító politika 
alacsony járadékokkal, árszabályozatlansággal, a mezőgazdaság és növénytermesz-
tés vegyszeres gépesített gazdálkodással, erős specializációval, monokulturális ala-
pon folyik; állattenyésztésre nagyüzemi intenzív formák a jellemzőek; erdőgazdál-
kodásra tarvágás; a természetvédelem utólagos, passzív és töredékes. Az élelmi-
szeriparban többszörösen feldolgozott élelmiszerek, adalékanyagok, mesterséges 
színezők és ízfokozók működnek; a közlekedésben a motorizáció, az autópályák, 
a légi közlekedés, a közlekedési igények kielégítése dominál. A közlekedési eszkö-
zök gyártása tekintetében személyautók, teherautók, kamionok, repülőgépek sza-
porodnak. A vegyipar a műanyagokra, műtrágyákra, nehéz vegyipari termékekre 
specializálódik, a textiliparban dominánsak a szintetikus szálak, az építőiparban új 
építkezések, zöldmezős beruházások, lakóparkok épülnek korlátozás nélkül. Az 
építőanyag-iparban a termelés növekedése és a műanyagok térhódítása jellemző; 
területfejlesztésben az agglomerációs burjánzás, a külterületek pazarló bevonása, 
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végletes, regionális specializáció és a szükségesnél nagyobb területigényű fejlesz-
tések. A turizmusban a tömeges autós és repülőutas turizmus, hosszú utazások, 
körutak, élmények hajszolása nagy környezetszennyezéssel, hulladékgazdálkodás, 
maximum lerakók, és égetésben merülnek ki. A szennyvízkezelés és a tisztítás 
legfeljebb a csatornázás és a tisztítók szaporodásában ölt testet; a gazdasági szer-
kezetekben a szolgáltatások, a közlekedés, a tudomány és a kutatásigényes feldol-
gozóipar és az informatika viszik a legmodernebb ágazatokat.

2. A környezetbarát alternatíva jellemzői: az energiaszektorban a megújuló ener-
giaforrások, energiaracionalizálás, keresletszűkítő energiapolitika tapasztalható. Az 
energetikai gépek és berendezések tekintetében a megújuló energiaforrások kiak-
názását szolgáló berendezések, hőpumpák, az energiaracionálás eszközei és beren-
dezései szaporodnak. Természeti erőforrások használata. Víz, termőföld, földte-
rület tekintetében magas árak, magas járadékok, szigorú szabá lyozás és ösztönzés 
az újrafelhasználásra. A mezőgazdaság és a növényter mesztés organikus gazdálko-
dást mutat, zéró vagy alacsony vegyszerhasználattal, magas munkaerőigénnyel, 
több lábon álló gazdaságokkal. Az állattenyésztés visszatér a hagyományos megol-
dásokra, az erdőgazdálkodás pedig a szálazó fakitermelést preferálja. A természet-
védelem itt megelőző, aktív és diffúz, az élelmiszeripar a természetes állapotú 
élelmiszerekre specializálódik. A közlekedés a tömegközlekedést, a vasutat és a 
kombinált szállítást preferálja. A közlekedési igényeket pedig mérsékelni igyekszik, 
a közlekedési eszközök gyártása a vasúti szerelvények és berendezések, tömegköz-
lekedési eszközök felé tolódik. A vegyipar a termelés minimalizálását végzi, a 
textilipar természetes alapanyagokkal dolgozik, az építőipar a rehabilitációra, a 
rozsdaövezetek hasznosítására és a kompaktságra törekszik. Az építőanyag-ipar a 
bontott anyagok újbóli használatának és a természetes anyagok felhasználásának 
jegyében működik, fokozza a területfejlesztést, településfejlesztést, a belvárosi 
rehabilitációt, megakadályozza az agglomerálódást és a külterületek bevonását, 
védi a zöldterületeket, fokozza a helyi nyersanyagokon és mezőgazdasági termé-
keken alapuló önellátást. A turizmusban ismét polgárjogot nyer a lágy turizmus, a 
vasút és a kerékpár igénybevétele, az élmények hajszolása helyett a táj, az élővilág, 
a helyi szokások és a hagyományok megismerése. A hulladékgazdálkodásban a 
megelőzés és a reciklálás domináns, szennyvízkezelés és tisztítás tekintetében 
terjed a gyökérzónás kezelés, a gazdasági szerkezet tekintetében a közlekedés 
sokkal kisebb súlya mellett sokkal nagyobb figyelem fordul az informatikára.

3. A fenntarthatóság kritériumainak korszerűsítésével állandósuló racionalizálá-
si folyamat megy végbe a termelés- és fogyasztásfejlődés által lehetővé tett növe-
kedésekért, a környezetterhelési deficitek nélkül.

d) A FFNS-VTM intézményi szektor dimenzióiban
A részvétel vezérlési elve tekintetében

1. A fogyasztási társadalomorientáció tagadása veszélyes, ezért a „ne rontsuk 
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tovább a helyzetet, de ahol csak lehet, indítsuk el a fenntarthatóság felé való to-
vábblépés minimumfeltételeit” típusú programtudatosság alakítandó ki.

2. Az igényes fogyasztói társadalom értékei stabilak, ám nemcsak megtűrik, 
hanem igénylik, sőt intézményesítik is, hogy a környezettudatosság kritikai töme-
ge létrejöjjön és közreműködjön a társadalom, a környezet és a gazdaság minden 
intézményi szintjén.

3. A fogyasztói modellen túllépő értékek dominálnak, a fenntarthatóság tudatos-
ságának intézményesülése garantálja a folyamatos fejlesztés ciklikusságát.

A részvétel típusa tekintetében
1. A részvétel zömében egyéni, csak kevéssé szervezett és külsőleg vezérelt, koor-
dinálatlan, ösztönös, nemritkán manipulatív, legtöbbször passzív, néha anyagi el-
lenszolgáltatásért, csak fontos esetekben funkcionális igénnyel.

2. A részvétel interaktív, organikus, az elemzéstől a tervezésen keresztül a dön-
tésig, ellenőrzésig, korrekcióig minden folyamatelemre és fázisra kiterjed, zömében 
csak a társadalmi környezet tudatos rétegeit és intézményeit foglalja magában.

3. Az önmozgósítás dominál, amikor az érintettek szervező intézményektől füg-
getlenül önszerveződéssel kezdeményeznek, intézmények közötti organikus kap-
csolatokat építenek ki, és a lokális döntések jogát maguknak tartják fenn, élnek is 
vele, s globális együttműködésük rendszere lefedi az ökoszisztémát.

Az állam és az érintettek viszonya tekintetében
1. Kormányzatközpontú részvételbe való bevonás és felülről kezdeményezés.
2. Az intézmények, vállalatok, az érintettek szervezetei, lokális csoportjai kezde-
ményeznek egymás felé interaktív alkutípusú kapcsolatokat és procedú rákat.

3. Érintettközpontú, az önkéntesség és az önigazgatás elemeit működtető, ön-
szabályozó, szinergiaorientált kezdeményezés és együttműködés.

A folyamatvezetés tekintetében
1. Esetleges, koordinálatlan, ösztönös folyamatelemek, legtöbbször eleve beépített 
kudarckockázatokkal.

2. „Top-down” stratégiák a három fenntarthatósági szektor, a környezet, a gaz-
daság, a társadalom és a civil szektor felé a kormányzat részéről.

3. Üzleti típusú alkukezdeményezések és folyamatok.

Az együttműködési folyamat viszonya a környezetérdekelt és a környezetterhelő 
társadalmi szereplőkkel
1. Sem a környezetterhelő, sem pedig a környezetérdekelt társadalmi szereplőket 
nem tudják megnyerni a környezetbarát alternatíváknak, illetve a fenntarthatóság 
értékeinek (nem jönnek létre a „kritikus tömegek”).

2. A környezetérdekelt szereplőket is be tudja vonni a társadalmi presszióba, és 
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a környezetterhelő szereplők érdekeltségét is túlnyomórészt meg tudja nyerni a 
környezetbarát alternatívák, illetve a környezeti hatékonyság felvállalása program-
jainak (létrejönnek a „kritikus tömegek”).

3. Mind a környezetérdekelt, mind pedig a környezetterhelő szereplők érde-
keltsége egyértelmű, és kooperativitásuk intézményesen garantált a fenntartható 
fejlődés szolgálatában.

A gazdasági növekedés és a környezetterhelés szétválasztása a (a siker-kritériuma) 
tekintetében

1. Nem valósítható meg a szétválasztás: a környezetterhelés dinamikusabban nő 
a gazdasági növekedésnél.

3. Megindul a gazdasági növekedés és a környezetterhelés szétválasztása; a gaz-
dasági növekedéshez fokozatosan egyre kisebb és kisebb környezetterhelés járul, 
a környezetterhelés átmenetileg visszaszorulhat a fenntartható „ökológiai lábnyom” 
alá, de folyamatos ott-tartásának nincs teljes garanciája.

4. Teljesen szétválik a gazdasági növekedés és a környezetterhelés; semmiféle 
gazdasági növekedés nem járhat környezetterhelés-növekedéssel.

2. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS NEMZETI STRATÉGIÁJÁNAK 
CÉLRENDSZERE

A fenntartható fejlődés periódusainak és stádiumainak előzőekben rögzített egy-
másra épülése és azok tartalma főbb vonalaiban (a folyamatban szereplők globális, 
regionális és lokális együttműködésében ez tovább finomítható!) egyértelművé 
válik, hogy az adott fejlettségi szint mit követel a feléje orientálódó társadalmak, 
gazdaságok és környezetek integrált környezetpolitikájával és intézményei mozgá-
saival szemben.

1. Kezeletlen fenntarthatatlanság
2. Átmeneti 

fázisok
Piacgazdasági dominancia, korlátozott környezetérzékenység
Szabályozott, ökoszociális piacgazdaság

3.
Folyamatos fejlesztésű fenntarthatóság, integrált gazdasággal

4.
5. Fenntartható társadalom

Az e rendszer által fölvázolt versenypálya univerzálisnak mondható, azaz nagyjából 
a társadalmak mindegyike ugyanezen a versenypályán versenyez, s ennyiben kife-
jezik, hogy a fenntarthatóság oszthatatlan (nincsenek külön nemzeti fenntartha-
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tóságok!). Ugyanakkor rendkívül konkrét is, hiszen mérhető kategóriákban fogalmaz, 
azaz az egyes stádiumok eléréséről, illetve az azon belül az egyes országok, régiók, 
lokalitások által elért állapotokról egyértelmű mutatókkal meg lehet győződni, hiszen 
azokhoz számszerű empirikus mérhetőségek rendelhetők, és ebben a tekintetben a 
nemzeti fenntarthatósági politikák és az általuk működtetett VTM intézmények az 
egyes szegmensek állapotát mérni, regisztrálni, értékelni tudják, illetve be tudnak 
avatkozni a további lépések érdekében.

A kérdés már most az, hogy ezen a felvázolt „versenypályán” a minden perió-
dusban és stádiumban alkalmazható értékmérők mentén történő előrehaladáshoz 
milyen vezérelvekhez kell igazodnia a fenntarthatósági politikáknak ahhoz, hogy 
mai tudásunk szerint bizonyosan az előrelépés felé tereljük társadalmunk, gazda-
ságunk, környezetünk komplexumát.

A vezérlő elvek

1. A fenntarthatósági politikák tegyék együttműködővé társadalmaikat a világ 
társadalmaival! Nemzeti fenntarthatóság nincs, egy közös bolygón, egy környe-
zeti rendszerben élünk, ezért a nemzeteknek együtt kell működniük a bolygó 
megőrzésében. A nemzetek közötti és a nemzeten belüli versengés fölények meg-
szerzésére irányul (export túlsúlya az importtal szemben, több tőke allokációja, 
befogadása, elsőbbség megszerzése a tudásban, nagyobb hozzáadott érték, otthon-
tartás, a környezetszennyezés exportja és így tovább).

2. Érjük el, hogy holisztikusan gondolkodó és cselekvő társadalmat építsünk! 
Amely prioritások helyett rendszerben képes kezelni a társadalom és a környezet 
kérdéseit, amely szektorok elkülönítése helyett azokat integráló intézményeket 
képes működtetni. Ahol a tudás, az ismeretek bővülése és alkalmazása együtt 
halad a társadalom bölcseleti fejlődésével, a megoldások sohasem a problémákra, 
hanem azoknak a közös és mélyen fekvő okaira irányulnak.

3. Építsünk önrendelkező társadalmat, a társadalom szerkezete és működése a 
szubszidiaritásra épüljön! Ennek értelmében a nemzeti területi és a helyi felada-
tokról szóló döntések a döntések által közvetlenül érintettek által születnek. Nem 
a forrásokat, nem a feladatokat kell allokálni, hanem a társadalmi önszerveződés 
jogát és az ehhez nélkülözhetetlen döntési kompetenciákat, valamint forrásokat.

4. Teljesítsük ki a társadalmi igazságosságot! A fenntartható társadalom olyan 
értékeket vall, hirdet és erősít meg, amelyek a társadalmat visszatérítik a kölcsönös 
nagylelkűség útjára. A társadalom problémáit nem technikai és anyagi, hanem 
erkölcsi és kulturális alapon kívánja megoldani.

5. Építsünk magunk köré jó természeti és társadalmi környezetet! A társadalom 
olyan jogi és közgazdasági szabályzórendszert működtessen, amely a gazdasági ter-
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melés és a fogyasztás szerkezetén, a társadalmi intézményrendszeren keresztül 
képes garantálni a természeti erőforrások fenntartó használatát biztosító termé-
szetes folyamatok sértetlenségét.

6. Mindezen elveket tartsuk folyamatos működésben a fenntarthatóság felé való 
fejlődési pályán a következő feladatok felvállalásával:

a) Vállaljuk fel a társadalmi és természeti környezeti visszajelzések tökéletesíté-
sének programját! Ennek érdekében fejlesszük a tudományos érzékelés intézmény-
rendszerét, tegyük mérhetővé a fejlődés irányába tett lépéseinket, indikátorainkat 
folyamatosan tisztítsuk és tegyük egyértelművé. A fogalmi keveredéseket küsz-
öböljük ki az értelmezéseinkből, és a természeti tőke, fizikai tőke, társadalmi tőke 
összefüggéseiben alkossunk egyértelmű képet.

b) Vállaljuk föl a társadalmi reakcióidő felgyorsítását, azaz ne csak keressük 
azokat a jelezéseket, amelyek megbízhatóan figyelmeztetnek, ha a társadalmi vagy 
a természeti környezet kritikus állapot felé közeledik, hanem előre alakítsuk ki 
azt a döntési mechanizmust is, amely lehetővé teszi a gyors és hatékony beavat-
kozást! Szüntessük meg azokat a hiányosságokat, amelyek az alapvető gazdasági és 
politikai ellenérdekeltség rendszerbénító működését ma még lehetővé teszik!

c) Tegyünk folyamatos erőfeszítéseket a nem megújuló erőforrások felhasználá-
sának minimalizálása és a megújuló erőforrások eróziójának megelőzése érdekében! 
Minden erőforrás maximális hatékonyságú használatára törekedjünk. Ez egyszerre 
jelenti az anyag- és energiafelhasználás hatékonyságának növelését, a visszaforgatás 
intenzitásának fokozását, de a felhasználás abszolút ütemének csökkentését, ese-
tenként leállítását is.

d) Vállaljuk a népesség és a fizikai tőke exponenciális növekedésének lassítását 
és végül megállítását! A növekedés helyett inkább a fejlesztés eszméjéhez kapcso-
lódó célokat preferáljuk, az olyan emberi létezés célképzeteit valósítsuk meg, 
amelynek nincs szüksége állandó fizikai expanzióra. Ez a felfogás azonban nem 
lehet azonos a recessziópártisággal.

e) Folyamatosan emeljük a környezeti térhasználat racionalitását! Az emberek-
nek a természeti környezetből igénybe vehető területnagyságát csak akkor tudjuk 
jól használni, ha folyamatos racionalizációt alkalmazunk anélkül, hogy a természe-
ti környezet jellegében maradandó kárt tennénk. A természeti értékek védelmével 
azonos nagyságrendű az épített települési tér védelme, amelyben a természettel 
szerves egységet alkotó falvak, városok értékeit a szigorúan értelmezett fenntart-
ható fejlődés megvalósíthatóságának kell megfeleltetni.

f) Folyamatosan helyezzünk súlyt a technikai haladás nyújtotta új lehetőségek 
kiaknázására! Merítsünk hitet azokból a történelmi példákból, amikor a technikai 
fejlődés két komponense közül az egyik az ember technológiai leleményessége, az 
energia és más erőforrások felhasználásában szinte kimeríthetetlen nek mutatkozott. 
Ugyanakkor ezt egyensúlyban kell tartania annak a hitünknek, hogy a technika 
nem nyújthat mindenre megoldást, vagy pedig nem érkezik mindig időben, mert 
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a gazdasági fejlődés másik komponense, az erőforráskészletek, továbbá a természet 
semlegesítő kapacitása nagyon is véglegesnek látszik.

g) Törekedjünk a gazdaság nyitott láncainak zárására! A fenntarthatóság érde-
kében úgy kell cselekednünk, hogy az entrópia kozmikus áramát lassítsuk, abban 
ellenáramokat szervezzünk, a nyílt láncokat visszacsatoljuk, és a fenntartható fej-
lődést szolgáljuk. Az anyaggazdálkodás tekintetében a társadalmi anyagáramokat 
úgy kell szervezni, ahogy azt a természet teszi, így jelentősen enyhíthető lesz a 
természet és a társadalom konfliktusa. Az anyagáramok zárása, az újrahasznosítás 
a használati értékét veszített anyag termelési, fogyasztási láncba való visszaveze-
tését jelenti. Az újrahasznosítás egyenlő mértékben csökkenti mind a termelt 
hulladékot, mind a felhasznált nyersanyagok mennyiségét. Célunk, hogy a lehető 
legtöbb ideig tartsuk a társadalmi, gazdasági anyagáramban az anyagot, a termé-
szeti erőforrásokra gyakorolt szívó-terhelő kettős hatást mérsékeljük, a természet-
ben lezajló biokémiai folyamatok körjellegének utánzásával csökkentsük a termé-
szet és társadalom anyagáramát, tompítva a technoszféra és a bioszféra közötti 
feszültségeket. Ezért folyamatosan kontroll alatt kell tartanunk a gazdaság szívó-
hatásának csökkentését, a feldolgozottsági fok növelését, a hasznos termékeknek 
a fogyasztási folyamatban való minél további megtartását, a fogyasztási szakaszból 
kikerült termékek lehető legmagasabb hányadának újrahasznosítását, az elsődleges 
hulladékok, hulladékká vált termékek újrahasznosítását, a környezetre káros ha-
tásuk semlegesítését, részben az ökoszisztémák semlegesítő elnyelőképességének 
fenntartásával, részben pedig tisztító technológiák alkalmazásával és a hulladékhi-
erarchia érvényesítésének ösztönzésével.

Mindezekkel képesek lehetünk arra, hogy a jövőben megépített környezettuda-
tos és együttműködő társadalom – megfelelő szabályozottsággal – az anyagi javak 
termelését és fogyasztását azon a határon belül tartsa, ahol a természet képes 
semlegesíteni a szennyező hatásokat a környezeti javak csökkenése nélkül. Azaz a 
természet elég széles határokon belül mintegy ajándékot nyújthat az emberi tech-
noszféra számára azzal, hogy átvállalja attól a tisztítás folyamatát, ily módon 
csökkentve a termelés költségeit is.

Tudnunk kell azonban, hogy mindaddig, amíg a termelés és fogyasztás túllépi azt 
a pontot, ameddig ez a hatás érvényesül, a természetes öntisztító képesség tönkre-
menetelével megszűnik ez az ajándékhatás. Ezt a kiesést a gazdaság ezek után már 
csak maga kénytelen viselni, mégpedig vagy a környezeti károsodásból adódó vesz-
teség formájában, vagy pedig egyre növekvően magas költségigényű tisztítás for-
májában, illetve azáltal, hogy fenntartja azt a kockázatot, hogy a rendszer minősé-
ge hirtelen alapvetően megváltozik, visszafordíthatatlan és végzetszerű alakulások 
mennek végbe, s az ökológiailag és ökonómiailag hatékony elosztástól való eltérés 
előidézi a természeti és társadalmi környezet átbillenését és megakadályozhatatlan 
katasztrófáját.
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”
És igyekezzetek a városnak jólétén…”

Az egyház és a teológia közéleti felelőssége korunk társadalmában1

FAZAKAS SÁNDOR

Az egyház és a közélet kapcsolata történelmi távlatból nézve ambivalens. Egyrészt 
a kezdetektől megtaláljuk az egyház részéről a totalitárius hatalom és a politikailag 
átitatott vallás határozott elutasítását, másrészt egyháztörténeti példák sora bizo-
nyítja, hogy a nyilvánossághoz való feltétlen alkalmazkodás és a politikailag mo-
tivált társadalmi helykeresés problémája végigkíséri az egyház történelmét a 
konstantinuszi fordulattól kezdődően napjainkig. Az 1989/90-es rendszerváltások 
előtti és utáni történelmi tapasztalatok még inkább fokozzák az elbizonytalanodást. 
Ugyanis a nyilvánosságból korábban kiszorított, az államot mint rettegett és létét 
fenyegető hatalmat megtapasztaló egyház a rendszerváltást követően a politika és 
a társadalom rövid ideig tartó lelkesedését tapasztalhatta meg a maga irányába. Az 
átmeneti megbecsülést és eufóriát viszont igen hamar a kijózanodás követte mind-
két oldalon, amint kiderült, hogy az egyház küldetése és a társadalom elvárása 
között feloldhatatlan ellentmondás feszül. Mi az egyház feladata a világban? Vé-
gezze csupán az igehirdetés, a vigasztalás és karitatív szolgálatát – vagy hallassa 
szavát a társadalom politikai-etikai véleményformálásában is? Küldetésből faka-
dóan végezheti az egyház szolgálatát – vagy csak annyit és úgy vállaljon, amennyit 
a társadalom érdeke diktál?

 1 A 70 éves Reuss Andrásnak ajánlom e tanulmányt szociáletikai együtt gondolkodásunk jegyében, 
tisztelettel és nagyrabecsülésssel. A tanulmány a Debreceni Egyetem és a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem által közösen meghirdetett Vallás és politika című interdiszciplináris előadás-
sorozat keretében megtartott előadás szerkesztett és aktualizált változata. Megjelent: Confessio 2/2006. 
58–68.
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FOGALMI TISZTÁZÁSOK, BIBLIAI GYÖKEREK

Közelítsünk most az előbbi kérdések irányába a fogalmak tisztázása felől, keresve 
a lehetséges választ (válaszokat)! „Közélet” vagy „nyilvánosság”? Melyik fogalom 
valóságtartalma átfogóbb, kifejezőbb?

Mind a német Öffentlichkeit, mind pedig az angol public domain kifejezések 
többrétegűek. Az Újszövetségben a  fogalom szintén több értelmezésével 
találkozunk. Jézus így értékelte tevékenységét Annás és Kajafás főpapok előtt 
kihallgatása során: „Én nyilván[osan] szólottam a világnak, én mindenkor tanítot-
tam a zsinagógában és a templomban, a hol a zsidók mindenünnen összegyülekez-
nek; és titkon semmit sem szólottam” (Jn 18,20; Károli-ford.). Az írás más helye-
ivel összevetve elmondható, hogy a fogalom jelzi a hit megvallásának ama dimen-
zióját,2 amelynek valóságtartalma van (Mk 8,32), amely együtt jár a szólás 
bátorságával és szabadságával (ApCsel 4,13), amely kényszerítő körülmények el-
lenére is belső szabadságról, illetve bizalomról tesz bizonyságot (2Kor 7,4), amely 
a jó szolgálat megbecsültségét és tisztességét jelenti (1Tim 3,13) – s mindez nem 
rejtve vagy titokban történik, hanem nyilvánosan, a köz színe előtt. A hitnek tehát 
a nyilvánossághoz van köze!

Wolfgang Huber magyarul is olvasható könyvében a „nyilvánosságot” a keresztyén 
egyház meghatározó, sőt elkötelező horizontjaként tartja számon.3 A keresztyén 
hit, az egyház igehirdetése és tanítása, az istentisztelet és a diakóniai munka, va-
lamint a teológia tudományos művelése elképzelhetetlen a közélet iránti elköte-
lezettség nélkül. Jézus Krisztus egyháza már önmagában a „nyilvánosság” része – 
hangsúlyozza W. Huber –, mert a közéletben fejti ki munkáját, a nyilvánosság 
pedig átöleli valamennyi tevékenységét.

De az egyház nyilvánosságjellegének igénye nem csupán a modern kor kihívásai-
ra adott válasz: gyökerei a bibliai iratokban és tudósításokban megtalálható, pl. az 
ószövetségi próféták nyilvános fellépésében, az újszövetségi missziói parancs pers-
pektívájában (Mt 28,18–21) vagy a megbékélésre való felhívásban (2Kor 5,19).

MILYEN EZ A NYILVÁNOSSÁG?

Az a nyilvánosság, amelyben az egyház él, és a rá bízott üzenetet érthetően igyek-
szik megfogalmazni – egészen más, mint az egyház valósága. Autonóm ez a nyilvá-
nosság, nem csak abban, hogy saját törvényszerűségeit követi, és különböző funk-
cióknak kíván megfelelni, hanem abban is, hogy az egyház által képviselt érték- és 

 2 W. Bauer: Wörterbuch zum Neuen Testament. Berlin – New York 1971, 1250.
 3 W. Huber: Kirche in der Zeitenwende. Gesellschaftlicher Wandel und Erneuerung der Kirche. 
Gütersloh 1998, 103. Megjelent magyarul: W. Huber: Az Egyház korszakváltás idején. Társadalmi 
átalakulás és az egyház megújulása. Kálvin Kiadó, Budapest, 2002, 88–89.
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normarendszertől való függetlenségét hangsúlyozza. Ez a nyilvánosság nélkülöz 
minden vallásos kötöttséget és normát, s bár az államilag garantált szabadságjogok 
alapján minden világnézet képviseltetheti magát, ezt csak a pluralizmus érvényének 
elismerése mellett teheti. Szekuláris tehát ez a nyilvánosság, amely világnézet 
tekintetében „evilági” orientációjú (transzcendencianélküliség), a vallásos meggyő-
ződést pedig a privát szférába utalja.

A nyilvánosság napjainkban egyre inkább a média által meghatározott nyilvános-
sággá válik – hiszen a média közvetítése által alakul az egyén közösséghez való 
viszonya, közéletről kialakított képe, a társadalom intézményeiről és a politikáról 
alkotott véleménye. Jellemzője a „mediális nyilvánosságnak” a térben és időben 
való korlátlansága, valamint a szelektív információközlés. Míg korábban pl. a helyi 
közélet eseményei és annak részletei csak jelentős időbeli eltolódással váltak köz-
ismertté, a műholdas televíziózás és az internet korában a történéseket és a kivál-
tott reakciókat az egyidejűség jellemzi. Ugyanakkor maga a média – különböző 
érdekektől vezettetve – szabja meg azt, hogy mi lesz nyilvános és mi nem. Tehát 
a nyilvánosság helyére a nyilvános média lépett, a nyilvános kommunikáció a gya-
korlatban a mediális kommunikációval lesz egyenlő, és egy ilyen média által struk-
turált közéletben az egyház azon feladat előtt találja magát, hogy gondolja át kom-
munikációs stratégiájának minden aspektusát – ha a közélettől való elidegenítését 
nem akarja tétlenül szemlélni.

Ennek a nyilvánosságnak az ethosza egy legitim mértéket ismer: a társadalom 
aktuális igényeinek való megfelelést. Ezért alapvető ismérve a pluralitás, heteroge-
nitás és diszkontinuitás. A kontinuitás egyetlen aspektusában érdekelt: az állandó 
változás, vagyis a diszkontinuitás fenntartásában, s közben ellenáll minden harmo-
nizáló tendenciának.

De hogyan kell „olvasni” teológiailag a közélet és a nyilvánosság állandó válto-
zását? Annak a nem mindennapi kérdésnek a megválaszolásáról van itt szó (nem-
csak Magyarországon, de egész Európában is), hogy a teológia és a keresztyén hit 
nyilvánosság iránti elkötelezettsége a politika és a gazdasági élet történéseinek 
feltétel nélküli igazolásában vagy pedig a valóság alakításában áll? A meglévő 
„konfirmálása” vagy „transzformálása”4 a teológia célja és feladata? Ahol az egyház 
elszegődik a világ történéseinek igazolására, ott megfordul a rend: ott már nem a 
világ fog az egyház tanúságtételén tájékozódni, hanem fordítva, az egyháznak kell 
alkalmazkodnia a modernnek nevezett életstílushoz és valóságlátáshoz, ahhoz, hogy 
versenyképessé tegye az evangéliumot az értékek és eszmék világnézeti piacán. 
E folyamat eredménye viszont vagy a totális elbizonytalanodás vagy pedig a társa-
dalom, a kultúra és a politikai kérdésektől való teljes elzárkózás, illetve a meglévő 
intézmények és értékek megkérdőjelezése. Az egyház bizonytalan magatartására 

 4 J. M. Lochman: Ökumenische Theologie der Revolution. In: Evangelische Theologie 27/12. 1967, 
644.
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válaszként a nyilvánosság felől is kettős stratégia alakulhat ki az egyház irányába: 
vagy elvárja a polgári társadalom, hogy értékrendjét (pl. szociáletikai kérdésekben) 
a teológia és az egyház elfogadja, illetve igazolja (konfirmálja) – vagy pedig ha az 
egyház ennek az igénynek maradéktalanul megfelelni nem képes, akkor marad az 
elvárás, hogy tartsa távol magát a társadalmi és politikai kérdésektől.

Viszont sem a „piacképessé lenni” utópiája, sem pedig a rezignált negáció nem 
helyes magatartás a közélet változásaival szemben. Ezek helyett a „hit metanoiája”5 
jelentheti az átalakulás és átformálódás csíráját, amelyre a világnak is szüksége 
lehet. Miért? Azért, mert a hit reménysége számol az „egészen mással”, vagyis az 
Isten jelenlétével ebben a világban. Ez a reménység nem engedi magát bezárni a 
világ struktúráiba, nem engedi kiszorítani magát a privát szférába, hanem hirdeti 
a világ szkémájának ideiglenes és evilági jellegét.

Az előbbi feltételeket szem előtt tartva három tétel fogalmazható meg az egyház 
és a közélet viszonyában.

1. TÉTEL: A KÖZÉLET KERETEI KÖZÖTT SZÁMOLNI KELL 
AZ ISTEN JELENLÉTÉVEL!

A politikai, a gazdasági, a kulturális vagy akár az egyházi közélet síkján számolni 
kell az Isten jelenlétével. Lehet, hogy a megállapítás szokatlanul hangzik, de ennek 
hirdetése a teológia első rendű feladata. Talán meghittebb az a megfogalmazás, 
amely az Isten jelenlétét a Jézus Krisztus személyéhez, a hirdetett igéhez és a 
sákramentumokhoz köti. Hol van jelen a Krisztus? Ott, ahol az ige hirdettetik és 
a sákramentumok rendeltetésszerűen kiszolgálásra kerülnek – hangzik a klasszikus 
reformátori kérdés-felelet (Confessio Augustana 7. art). De már ez a felelet is 
nyilvánvalóvá teszi, hogy az egyház ismertetőjegyei nem rejtettek vagy csak beava-
tottak számára adottak, hanem nyilvánosak: egyház ott van, ahol a hívők láthatóan 
egybegyülekeznek az evangélium hallgatására és a sákramentumokkal való élésre. 
Ezért az egyház formája, külső alakja és az a történelmi-társadalmi-politikai való-
ság, amelyben a hit formát ölt – nem mellékesek. Az egyházat körülvevő valóság 
viszont nemcsak meghatározza az egyház mozgásterét, szabadságát, gazdálkodását, 
intézményrendszerét – de jelenti azt a közeget is, amelyben az evangélium hirde-
tése elhangzik, ugyanakkor visszhangra is talál.

Nyilvánosságról mint az evangéliumhirdetés „akusztikai teréről” első ízben Karl 
Barth beszél az európai protestáns teológiában. 1946-ban megfogalmazott előadá-
sában6 kimondja, hogy az ún. „keresztyén nyugat” végérvényesen széthullott, és 

 5 E. Vályi Nagy: Theologie als Bestätigung und als Öffnung. Wirkliche Wandlung oder Variation des 
Gleichen? In: Ders: Geschichtserfahrung und die Suche nach Gott. Hg. von Ágnes Vályi-Nagy. Kohl-
hammer, Stuttgart – Berlin – Köln, 2000, 76.
 6 K. Barth: Die christliche Verkündigung im heutigen Europa, in: ThExh 3/1946.
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az Isten jelenvalóságát hirdető keresztyén igehirdetés nem építhet immár a nyugat 
hagyományára, jogrendjére és vallási igényeire. E helyett az Istenről való nyilvános 
beszéd a kegyelem szabadításáról kell, hogy bizonyságot tegyen az ember számára. 
Eberhard Jüngel ezt a gondolatot vezeti tovább,7 amikor a vasfüggöny felszámolá-
sa után – egy Budapesten megtartott előadásában – analógiát állít fel az európai 
népek szabadságtörekvései és Isten népének szabadságtörténete között. A felada-
tot a következőképpen fogalmazza meg: a történelmi tapasztalatként megélt sza-
badulást a bibliai-reformátori szabadítástörténet felől kell szemlélni. A teológia és 
az egyház számára pedig létkérdés, hogy a közélet filozófiai, politikai és történel-
mi értelmezésére az Isten jelenvalósága felől kerüljön sor. De milyen is legyen az 
Istenről való nyilvános beszéd?

Ez a beszéd először is merész és kockázatos beszéd, mert a keresztyén önazonos-
ság nyilvános felvállalását és megélését a közélet egyszerűen marginalizálni vagy 
bagatellizálni akarja. Az Istenről szóló nyilvános bizonyságtétel ugyanakkor szük-
ségszerű is, hiszen a gazdasági-politikai összefüggések nem egyszer ideológiai szint-
re emelkednek, és abszolút érvényességet követelnek maguknak – ebben a hely-
zetben szükséges felmutatni az embernek, hogy a világnak nincsenek „istenei”, 
„bálványai”, csak egy Istene van. A modern kori mítoszok mitológiátlanítása az 
Istenről való nyilvános beszéd által lehetséges. Ugyanakkor kijózanító ez a beszéd, 
mert kijelöli az ember helyét a világban, emlékeztetve az emberi egzisztencia bűn 
és halál általi behatároltságára. Ebben a politikai és gazdasági ideológiák által ma-
nipulált közéletben viszont szükséges, hogy az egyház másodlagos ismertető jegyei 
alapján is jelen legyen. Egyház ugyanis ott ismerhető fel, ahol – az evangéliumhir-
detés egyenes következményeként – végzi a szeretetszolgálatot, részt vállal az ok-
tatás és nevelés „kulturális diakóniájában”, és komolyan veszi őrállói tisztét. A most 
formálódó egységes Európában nélkülözhetetlenül szükség lesz az egyház segítő 
szolgálatára, lelkigondozói kompetenciájára, a valóság keresztyén értelmezésére, s 
nem utolsósorban a társadalompolitikai kérdésekben való határozott állásfoglalá-
sokra – s minderre nyíltan, nem titokban, az emberért érzett felelősségvállalás 
jegyében. Bonhoeffer programja mit sem vesztett aktualitásából: a „másokért élő 
egyház”-nak van létjogosultsága a világban.

 7 Europa und der Protestantismus – Ein Arbeitsheft mit Dokumenten und Beiträgen Hrsg. von 
Beatus Brenner, Eberhard Jüngel, Reinhard Frieling u. Lothar Ullrich, Göttingen, 1993, 35–58.
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2. TÉTEL: A KÖZÉLET NEM CSAK TÁRSADALMI-POLITIKAI 
KONTEXTUS

David Tracy amerikai teológus a nyilvánosság három területét különbözteti meg 
– „társadalom, akadémia és egyház”8 –, amikor egyik művében a teológus társa-
dalmi-közéleti portréjának megrajzolására törekszik. Valójában a nyilvánosság, il-
letve a közélet fogalmának „csak” a politika és a társadalom területére való reduk-
ciója nem lehetséges – főleg ha számolunk a teológia egyházon belüli funkciójával, 
más tudományokhoz fűződő kapcsolatával. Ezért most D. Tracy sorrendjét meg-
fordítva vegyük számba a nyilvánosság dimenzióit.

a) Teológia az egyházban
Ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy mindkét lehetne definiálni a teológia 
fogalmát, történelmi modellek és kísérletek sietnek segítségünkre. Schleiermacher 
szerint például a teológia jelenti mindazon ismeretek összességét, amelyek a ke-
resztyén egyház vezetéséhez nélkülözhetetlenek. Bármennyire tág is ez a definíció, 
érezzük: a liberális teológia atyja az egyházban betöltött funkciója szerint kívánja 
meghatározni a teológiát, s ezáltal meghatározása nem elvetendő. P. Althaus és E. 
Herms lutheránus teológusok a hit és az egyén kapcsolatában keresik a lényeget: 
a teológia a keresztyén hit önmagára irányuló tudományos reflexiója.9

A reformátori és a dialektikateológia örökségének erőterében személy szerint a 
következő definíció mellett döntök: a teológia az egyház kritikai funkciója, amely-
re azért van szükség, hogy az egyház egyház maradjon. Ha egy pillantást vetünk 
az egyház két leggyakoribb „deficitjére”, látjuk, hogy e funkcionális definíció nem 
elrugaszkodott a valóságtól. Az egyház ugyanis gyakran érzi magát elbizonytala-
nodva a maga dolgát illetően (Kirche in Defekt – Barth),10 ami azt eredményezi, 
hogy mindenáron igyekszik közelebb kerülni az emberhez, kielégíteni az elváráso-
kat, felkelteni maga iránt a közélet figyelmét, és ha ez sikerült, akkor önazonos-
ságát nem a „hit megvallásában”, hanem kétes aktivizmusban keresi. Az ilyen 
egyház szüntelenül alkalmazkodó, kiszolgáló, kétes értelemben kontextualizálódó 
egyház – amely végzetesen készíti elő a talajt a másik kísértés számára: a gőgös 
egyház számára (Kirche in Exzess).11 Ez utóbbi a viszonylagos sikerei és társadalmi-
közéleti szerepe által elbizakodott, felfuvalkodott, kritikát elutasító, „mindent 

 8 David Tracy: The Analogical Imagination. Christian Theology and the Culture of Pluralism, 
Crossroad, New York, 2000, 3–46.
 9 Lásd: Konrad Stock: Art. „Theologie III”, in: Theologische Realenzyklopädie, Bd 33. 324.
10 Barth: Das christliche Leben, in: Die Kirchliche Dogmatik IV/4, Fragmente aus dem Nachlaß, 
Vorlesungen 1956–1961, Hg. von V. H.-A. Drewes und E. Jüngel, 1976, 230.
11 Uo. vö. M. Beintker: Kirche spielen – Kirche sein, in: Zeitschrift für Theologie und Kirche (ZThK) 
2/1996. 243–256.
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jobban tudó” egyház. Az ilyen egyház önmaga megtartására igyekszik bármely 
társadalmi-politikai kontextusban, s ehhez semmilyen kompromisszumtól nem 
riad vissza, a cél szentesíti az eszközt jegyében. Eközben létének legalapvetőbb 
dimenziójáról feledkezik el, a bűnbánatról. Mindkét esetben a Krisztustól mint az 
egyház Urától való elhajlásról van szó, s akkor alakul ki e tévelygés, ha az egyház 
vagy az embernek tulajdonít túl sokat, vagy Istennek túl keveset – és mindkettő-
re láttunk példát akár a rendszerváltás utáni tizenöt évben is.

Nos, ilyen helyzetben a teológia az az Istentől rendelt tudomány, amelyben az 
egyház fogalmilag is számot ad cselekvésének meghatározó előfeltételéről és el-
vezeti a keresztyén prédikációt ahhoz, hogy emberi szavakban adja vissza azt, 
amit az Isten mond az embernek önmagáról. Teológia nélkül az egyház képtelen 
hitelesen számot adni Isten, önmaga és a világ előtt arról, hogy mit jelent egyház-
ként élni. Bizonyos helyzetekben viszont valóban nincs más megoldás, mint várni 
(nem bőbeszédűséggel takargatni a mondanivaló hiányát) – várni és hallgatni 
Isten szavára!

b) Teológia a tudományok világában
Az akadémiai közéletben gyakran visszatérő kérdés: tudomány-e a teológia? A 
felsőoktatás-politika napjainkban – itthon és külföldön is – tapasztalható ambiva-
lens megnyilvánulásai az egyházi felsőoktatási intézményekkel szemben nem hagy-
nak kétséget a felelet felől: a teológia tudományos jellege nem mindenki számára 
evidencia! De a számadás felelőssége (1Pét 3,15) ebben az irányban is kötelez 
bennünket. Éppen ezért számba kell venni azokat a kritériumokat, amelyek egy 
tudományt tudománnyá minősítenek. Tudományosság tekintetében a teológia 
számára is meghatározó kell legyen a következő három szempont: szükséges, hogy 
az adott tudomány (1) tárgyilagos, azaz tárgyának megfelelő legyen (a teológia 
tárgya: Isten igéje), (2) kritériumait ne idegen elvekből merítse, hanem tárgyának 
megfelelően alakítsa ki, illetve ennek megfelelően válassza meg a megismerés 
útját, valamint (3) legyen képes erről az ismeretről számot is adni a tudományos 
közélet előtt. Nos, ha a teológia esetében ez a három szempont figyelmen kívül 
marad, ott vagy a teológia vállalkozik kétes közvetítő szerepekre, azért, hogy a 
többi tudomány előtt szalonképesnek tűnjék – vagy pedig kívülről tekintenek 
idegenként rá, hiszen a „csak vallásos élmények és tapasztalatok” valóban nem 
tarthatnak igényt a tudomány rangjára.

A teológiai oktatás terén viszont az egyház olyan képzésben (és továbbképzésben) 
lehet érdekelt, amelynek tétje nem az egyes részismeretek összefüggéstelen elsa-
játíttatása, hanem egy bizonyos „teológiai kompetencia” kifejlesztése a hallgatók, 
lelkész- és vallástanárok életében. Ebben a teológiai kompetenciában sikeresen 
kell egymásba kapcsolódnia az Írás ismeretének, a kijelentés magyarázatának és a 
mai ember élethelyzetének. Kialakításában elengedhetetlen a személyesen reflek-



336
tált életvitel, a hit- és életkérdések tárgyilagos szemlélése, illetve olyan szakmai 
felkészültség és adottság, amely képes eljuttatni a gyülekezeti tagokat önálló hit- és 
erkölcsi döntések felvállalására.12

Napjainkban éppen a közélet, illetve a nyilvánosság felől érkező kérdések, kihí-
vások, elhatárolódások vagy méltatlan gyanúsítgatások teszik elengedhetetlenül 
szükségessé azt, hogy a keresztyén hit tartalmát hiteles, szakmailag kompetens és 
közérthető formában legyen képes megfogalmazni az egyház, a teológia vagy az 
egyes lelkipásztor. Ellenkező esetben minden teologizálás és Istenről való beszéd 
hiábavaló erőfeszítésnek fog bizonyulni.

c) Egyház és teológia a társadalomban
Mi lehet az egyház és a teológia társadalmi-közéleti elkötelezettségének a célja? 
A cél nem más, mint az, hogy az egyház és a teológia szerepvállalása által még 
inkább „lehetségessé váljon a politika”! De nem pártpolitikai értelemben – hanem 
a prófétai elkötelezés síkján: „és igyekezzetek a városnak jólétén, a melybe fogság-
ra küldöttelek titeket, és könyörögjetek érette az Úrnak; mert annak jóléte lesz 
a ti jólétetek” (Jer 29,7; Károli-ford.). A közjó előmozdítása, az emberhez méltó 
életkörülmények és együttélési feltételek kialakításában való szerepvállalás még 
nem pártpolitikai elkötelezettség, hanem a hit felelősségének megélése. Ezért a 
demokratikus struktúrák megerősítéséért vállalt felelősség az egyház közéleti kö-
telezettségének tekinthető, abban a tudatban, hogy a demokrácia ugyan jobbítás-
ra szo ruló, de jobbításra is alkalmas együttélési forma. Kritikus szolidaritásvállalás, 
a körülmények relatív elfogadása, ugyanakkor mérsékelt távolságtartás kell, hogy 
jellemezze az egyház és a teológia társadalmi folyamatokhoz való viszonyát, mi-
közben nem hallgathatja el véleményét egy igazságosabb együttélés érdekében. 
De a vélemény kialakítása és a véleményformálás is hibalehetőségeknek van kité-
ve: közéleti kérdések megítélésében – úgy, ahogyan bármely más szervezet – az 
egyház is tévedhet. Ezért e téren a végső igazság képviseletére nem tarthat igényt 
az egyház. De kötelezettsége marad, hogy a társadalmi folyamatokról szerzett 
információk és szakmai szempontok ismeretében, kompetens módon alakítsa ki 
véleményét, és vállaljon részt a párbeszédben, e téren is megjelenítve ezáltal a 
keresztyén valóságértelmezést és a bibliai-teológiai etika szempontjait – a jobbra 
taníttatás alázatával. Kellő információk és ismeretek hiányában hangoztatott (eset-
leg fundamentalista színezetű, racionális érveket negligáló) álláspontok súlytalan-
ná teszik az egyház véleményét a közéletben. Adott esetben viszont éppen a gyors 
és határozott kiállás, a prófétai kritika és az Isten igazságos ítéletére való figyel-
meztetés a megkövetelt magatartás – amelynek elmulasztása újból következmé-
nyekkel jár.

12 Vö. U. H. J. Körtner: Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Zur Lehre vom Heiligen Geist und 
der Kirche. Neukirchen-Vluyn 1999, 100.
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A „város jólétének” és a köz javának szolgálata tehát keskeny út, amely a „bál-

ványimádás leleplezése és a valóság formálásának kötelezettsége”13 között húzódik: 
az egyház magatartása nem merülhet ki állandó társadalomkritikai szólamok és 
moralizáló tételek hangoztatásában, de prófétai tisztét nem is cserélheti fel csak 
racionális érvelésekre vagy elvtelen szervilizmusra. A szélsőségektől való tartózko-
dás viszont nem menti fel az egyházat és a teológiát ama kötelezettsége alól, hogy 
a keresztyén hit elkötelező érvényét és konzekvenciáit nyilvánvalóvá tegye mind 
a személyes életvitelre, mind pedig a társadalom életének alakítására nézve.

3. TÉTEL – ÖSSZEGZÉS: A KÖZÉLET KÖTELEZ!

A kérdés továbbra sem kerülhető meg: milyen feltétel mellett vehet részt az egy-
ház a közélet alakításában? Milyen szempontok figyelembevételével képzelhető el 
a közélet szereplőivel és erőivel való józan, átgondolt és partneri együttműködés? 
A fentiekben kifejtett gondolatok ismétlésének elkerülése végett csupán három 
szempont álljon itt:

a) A személyes érintettség tudatosítása és a bűnbánat haszna
A közélet alakítása nem a politikusok vagy politikailag elkötelezett egyházi tiszt-
ségviselők kiváltsága, hanem minden keresztyén ember kötelezettsége. E felelős-
ség alól nem vonhatja ki magát az, aki úgy érzi, hogy döntéseiért vagy mulasztása-
iért Isten előtt tartozik számadással.

Gerhard Ebeling a következőképpen jellemzi Luther Mártonnak, a reformátor-
nak az egyház ügyéért és az egyház küldetéséért való szüntelen vívódását és elkö-
telezettségét: „Itt nem egy olyan kifelé forduló embert látunk, aki az egyházban 
és a politikában végbemenő folyamatokat gondosan analizálja és diagnosztizálja, 
majd reformprogramokat vázol fel. Mindaz, ami benne feltör, nem más, mint a 
végtelen odaadás, igénybevétel és önkritika által kísért igére való hallgatás és az 
ige megértésére irányuló szenvedélyes figyelem nem szándékolt gyümölcse, nem 
filozófiai vagy történelmi kíváncsiságból, hanem az ügyben való személyes érin-
tettségből fakadóan. Kiindulópontja nem az egyházban tapasztalt tarthatatlan ál-
lapotok feletti felháborodottsága, hanem a tarthatatlan állapot miatt érzett sze-
mélyes kudarca, érintettsége és felelőssége.”14

Egyházunkban még mindig hiányzik a bűnbánatnak és az önkritikus vizsgálatnak 
a „kultúrája”, ami a közélet és az egyházi környezet formálását illeti. Egyrészt el-
viekben megvalljuk, hogy egyházunk a múltban gyakran megpróbált hasonulni a 

13 K.-W. Dahm: Zwischen Götzenkritik und Gestaltungsauftrag, in: F. Furger/M. Heimbach-Steins 
(Hg): Perspektiven christlicher Sozialethik. Münster, 1991, 145–166.
14 G. Ebeling: Luther. Einführung in sein Denken. 1964, 71.
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világ szkémájához, nem egyszer az államhatalom eszközeit is igénybe vette a saját 
érdekek érvényesítésére vagy tagjai fegyelmezésére; egyházpolitikai célok eléré-
sére „hamis koalícióra lépett” a hatalom birtokosaival, és mindez az egyház külde-
tésében való meghasonlást, a társadalom előtti hitelének elvesztését eredményez-
te. Másrészt viszont annak tisztázása, hogy ebben a folyamatban ki milyen szinten 
volt – lelkészi és világi tisztségviselőként, lelkészként vagy egyháztagként – szemé-
lyesen érintett, elmaradt! Ennek következtében az egyház közössége értetlenül 
szemléli, hogy miért kerül időnként napirendre az átvilágítás külső politikai nyo-
másra való követelése, a szenzációs leleplezések vagy gyanúsítgatások sorozata. 
Pedig a probléma bűnbánat és bűnbocsánat összefüggéseiben való kezelése nemcsak 
az egyház belső közéletének tisztulását hozná magával, hanem okafogyottá tenne 
minden külső követelést, ügynökmúlttal való fenyegetőzést. Ha az egyház valóban 
képes lenne megteremteni a saját körein belül a megbocsátásnak és megbékélésnek 
a szigeteit, ezzel mintát adhatna a közélet alakítására nézve – nemcsak a múlt 
tisztázása, hanem a jelen „élhetőbbé” formálás érdekében, hiszen a világ struktú-
rája ma is olyan, hogy ember embertársával kerül szembe naponta, politikai, gaz-
dasági vagy más érdekek következtében…15

b) Tisztázásra vár a kérdés: mint jelent valójában az állam semlegessége 
és a szeparáció?
Az egyház közéleti funkciójának elvitatása napjainkban két érvvel párosul: az állam 
értéksemlegességére való hivatkozással, illetve az egyház és állam szétválasztásának 
a követelésével.

Tény, hogy Európa vallási és kulturális pluralitására való hivatkozással az Isten 
előtti felelősségre és a keresztyén örökségre való hivatkozás kimaradt az EU alkot-
mányából, és kimarad ez európai társadalmak jogrendjéből. Kérdés viszont, hogy 
az egyes államok és társadalmak hogyan kívánják kivédeni a pluralizmus radikali-
zálódásának káros következményeit? Az európai társadalmak modernizációtörté-
nete ugyanis egy vészes ellenmondásosságot bizonyít. A társadalom egyfelől igény-
li a hagyományokon felülemelkedő, kötetlen, önmegvalósításra és önrendelkezés-
re képes egyének jelenlétét – másfelől éppen azokat a társadalmi intézményeket 
építi le és lehetetleníti el a pluralizmus és az értéksemlegesség jegyében, amelyek 
képesek lennének megadni az egyén kibontakozásának, értékítélete kifejlődésének 
kereteit. Ezért beláthatatlan következményekkel jár a történelmi egyházak morá-
lis tradícióinak relativizálása és a keresztyén értékekkel szembeni semleges álláspont 
hangsúlyozása – jóllehet e kísértésnek maguk az egyházak sem képesek ellenállni. 
Az Isten előtti felelősségre való hivatkozás ugyanis nem vallási gyámkodást jelent 
a politika felett – de jelzi annak a szabadságnak a realitását, amely egyrészt meg-
jeleníti az egyén méltóságának érinthetetlenségét, másrészt előfeltételét és egyben 

15 Fazakas S.: Emlékezés és megbékélés. Budapest, 2004
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kontrollját is képezi a liberális jogállam működésének. A keresztyén egyházak je-
lenlétére és szolgálatára tehát nagyon is szüksége lenne az európai államoknak: az 
egyházak morális ágensei lehetnének az értékektől megfosztott társadalomnak. 
Ellenkező esetben ezt az űrt más érdekek és intézmények fogják kitölteni, előbb- 
utóbb másfajta, nem kívánatos integrációs erőt képviselve. Nemcsak a nagyvilágban, 
de Európában is egyre inkább megjelennek azok a vallási-kulturális közösségek, 
amelyek éppen vallási alapon követelik a vallás és politika új egységét (iszlám 
fundamentalizmus), vagy az egyén szabadságának és az emberi méltóság gondola-
tának létjogosultságát.

A „szabad egyház szabad államban” elve az újkortól kezdve egyre inkább meg-
határozta a közélet alakulását és az ennek megfelelő egyházpolitika eszményét. 
Ezt azért is fontos tudatosítani, mert a sokat hangoztatott szeparációnak nem az 
állam kezdeményezéséből, kényszer alatt kell megvalósulnia. Bár sokan vallják azt 
a tételt, hogy a szeparációra mindig akkor került sor, amikor erre az állam kény-
szerítette rá politikai-gazdasági vagy más eszközökkel az egyházakat, a történelmi 
példák viszont (skót, holland, svájci egyházak) ennek ellenkezőjét is bizonyítják: 
elsősorban magának az egyháznak a javát szolgálja a szeparáció, a szétválás pedig 
az államnak is hasznára válik. A kérdés nem az, hogy szükség van-e a szeparációra, 
hanem, hogy mikor, miként, milyen feltételek mellett történjen?16 Ahhoz nem 
férhet kétség, hogy ahol az egyház az államtól vállal át (szociális, kulturális stb.) 
közfeladatot, ugyanolyan anyagi feltételek és elbírálás mellett végezhesse, mint az 
állami szektor hasonló intézményei. Az egyház sajátos hitéletére nézve viszont 
leszögezhető: hosszú távon állami támogatásoktól független egyházi-gyülekezeti 
élet csak egy lelkiségében megújult egyház esetében képzelhető el, amelynek tag-
jai nemcsak teherviselésre, de áldozatokra is képesek! Az egyház szervezeti re-
formja és lelki megújulása elválaszthatatlan egymástól.

A szeparáció nem akadálya, hanem feltétele az egyház és az állam jó együttmű-
ködésének. A bibliai alapokra és közös hagyományainkra való eszmélkedés rávilá-
gít arra, hogy az egyház és az állam az emberiség életének két különböző, vallási 
és polgári megnyilvánulása. Mindkettő Isten uralma alá tartozik, és mindkettő – a 
maga eszközeivel – az ember javát kell, hogy szolgálja. De az egyház és az állam 
elkülönülő hatáskörei nem szembenállást jelentenek, hanem azt, hogy e hatáskörök 

16 Lásd ehhez Ravasz László és Révész Imre érveit, nyilatkozatait és beszédeit az állammal való 
Egyezmény (1948) aláírását megelőzően. Révész I.: Megnyitó a Konvent Elnökségi Tanácsülésén. 1948. 
május 20. Valamint: Zsinati értekezlet megnyitója. 1948. június 13. In: Révész I.: Vallomások. Buda-
pest, 1990, 107–123. Ravasz L.: Egyház és állam. Egyház és állam. Élet és Jövő, 1946. november 23. 
Vö. A magyarországi református egyház 1939. március 1-jén megnyílt zsinatának irományai. 55. K 
37/2. 1945–1948
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kiegészítik és segítik egymást.17 Éppen ezért az egyház közéleti funkciója nem az 
egyház–állam kapcsolatának feszültségében vár megoldásra, hanem az „egyház–ál-
lam–társadalom három szögében”18 definiálható.

c) A hallgatás spiráljának áttörése – bátorítás a szólásra
A tehetetlenség érzése gyakran keríti hatalmába a keresztyén embert és a közös-
séget a tömegkommunikációs eszközök és a média által szuggerált, állítólag „egye-
dül helyes” értékrend, magatartás vagy vélekedés láttán. Ennek oka a „hallgatás-
spirál”19 fogalmával leírt (Elisabeth Noelle-Neumann) szociálpszichológiai jelenség. 
Az emberek ugyanis nem szeretnek elszigetelődni, szüntelenül figyelik környeze-
tüket, kifejlett érzékük van annak regisztrálására, hogy mi a fontos, és mi a jelen-
téktelen. Ha valaki úgy érzékeli, hogy véleménye számít, és ezt elég hangosan 
képes is kommunikálni, igazolva érzi magát, és úgy gondolja, hogy képes a nyilvá-
nosság befolyásolására. Felbátorodva még hangosabban hallatja hangját. Viszont 
aki úgy érzi, hogy véleménye nem talált meghallgatásra, megtorpan, néhány této-
va kísérlet után csak szűk körben fejti ki véleményét, majd végletes hallgatásba 
burkolódzik. Ez a jelenség tovább differenciálódik: aki elég hangos, az erősebbnek 
és befolyásosabbnak fest, mint amennyit ér – aki hallgatásba vonul, jelentéktele-
nebbnek tűnik, mint amilyen valójában. Így egy ún. „optikai és akusztikai csalódás” 
áll elő, amelynek következtében az erőviszonyok eltolódnak, az igazán értékes 
vélemények süllyesztőbe kerülnek. A „hallgatás spirálja” azt a tehetetlenségérzést 
fejezi ki, amely úgy gondolja: az érvényes trenddel szemben nincs mit tenni. Viszont 
minél hamarabb ismeri fel az egyén vagy a közösség ezt a folyamatot, annál haté-
konyabban képes védekezni ellene.

Az egyháznak gyakran az a benyomása támad a közéletben, hogy véleménye nem 
számít, az általa képviselt üzenetre csak nagyon kevesen kíváncsiak. Az egyház vagy 
az egyházi intézmények körül gerjesztett konfrontációk még jobban elbizonytala-
nítják a hitközösség tagjait vagy vezetőit. Éppen ezért nem lehet érdektelen az 
egyes helyzetek gondos elemzése, az összefüggések átlátása, és olyan ellenstratégia 
kidolgozása, amely áttöri a „hallgatás spirálját” és érvényt szerez az evangéliumi 
üzenet minél világosabb, átütőbb és életszerűbb hirdetésére. Az egyház és közélet 
kapcsolatában minden körülmény között és minden társadalmi-politikai kontex-
tusban érvényes marad a régi igazság: az ember a megváltásra szoruló világban él 
– de (csak) ebben a megváltásra szoruló világban tapasztalhatja meg Isten szaba-
dító kegyelmét, mely érvényes minden nép számára.

17 M. Honecker: Europa – Herausforderung an die evangelische Theologie?, in: I. Dalferth / H.J. 
Luibl / H. Weder (Hg.): Europa verstehen. Zürich, 1997, 8.
18 Vö.: W. Huber: Kirche in der Zeitenwende, i. m. 269.
19 Lásd: E. Noelle-Neumann: Die Schweigespirale. Öffentliche Meinung – unsere soziale Haut. Mün-
chen – Zürich, 1980.





Az emberi génterápia etikája mint a genetika 
kommunikációjának egyik paradigmatikus példája1

IFJ. SZEBIK IMRE

ELÖLJÁRÓBAN

A különböző tudományok által elért eredmények, illetve a tudományos eredmények 
gyakorlati alkalmazásának kommunikációjában fontos szerepet töltenek be az ezen 
alkalmazások etikai kérdéseit megvitató tudományos és társadalmi viták. Ezért is 
állíthatjuk, hogy a bioetika, a medicina és a biotechnológia etikai kérdéseivel fog-
lalkozó tudomány – különös tekintettel az elmúlt évtizedek látványos orvosbioló-
giai-biotechnológiai vívmányaira – kulcsfontosságú a tudományok kommunikáci-
ója szempontjából. A bioetika kritikusai gyakran azzal vádolják e diszciplínát, hogy 
ezek a viták gyakorta a biotechnológia reklámozásának egyik lehetőségét jelentik. 
Ezt a kérdést itt részletesen nem elemezzük, de érdemes elgondolkodni azon, hogy 
milyen módon befolyásolhatja gondolkodásunkat az a tény, hogy egyes kérdéseket 
gyakran, sok esetben unos-untalan megvitatunk, a kérdés kapcsán felmerülő ér-
veket és ellenérveket ismételgetjük. Példaként említhetjük az emberi gyógyítás 
céljából élő testekből kivett szervekért való fizetés kérdését. Míg a pénzért törté-
nő szervadományozás évtizedekkel ezelőtt abszolút tabunak számított, napjainkban 
az Egyesült Államokban gyakorta hallani olyan mértékadónak számító megnyilvá-
nulásokat is, melyek lehetővé kívánják tenni a szervek adásvételét. Nyilvánvaló, 
hogy nem lehet a transzplantációról szóló bioetikai disputát egyedül felelőssé 
tenni ezért a sokak számára elfogadhatatlan változásért, de valószínűsíthető, hogy 
a mégoly objektív s kritikus elemzés – talán mennyisége folytán is – hozzájárulhat 

 1 Jelen dolgozat a Világosság 2005/46. számában megjelent tanulmány átdolgozott változata.
Szeretettel és tisztelettel ajánlom írásomat Reuss András professzor úrnak 70. születésnapja alkal-
mából.

A géntranszfertechnikák társadalmi kérdéseinek vizsgálata érdekes tanulságokkal szolgálhat az 
etikai kérdések iránt érdeklődőknek, hiszen ezek a beavatkozások sok esetben az emberi lét alapvető 
kérdéseit, alapvető értékeit érintik: mi az ember? Mennyiben határozza meg biológiai létünk ember 
mivoltunkat? Milyen mértékben szabad módosítanunk saját testünket, genetikai állományunkat?

Ajánlom írásomat mindazok számára is, akik szeretnek elgondolkodni azon, hogy mi az orvostu-
domány célja az emberi társadalmakban, s mit jelentenek, mit jelenthetnek a különböző biotechno-
lógiai beavatkozások életünkben.
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ahhoz, hogy gyökeret verhessenek azok az érvek, melyek korábban nemkívánatos-
nak tűntek.

Jelen elemzés is egy ilyen példa lehet a bioetikai irodalomban. Napjainkban az 
emberi csírasejteken végzett beavatkozások több oknál fogva is elfogadhatatlanok 
a szakemberek és a társadalom többsége számára. Mindezek alapján csak remélni 
lehet, hogy ha valaha elterjed a csírasejteken végzett beavatkozás, az nem eme 
indirekt hatásoknak tudható majd be, hanem megfontolt s mind természettudo-
mányos, mind etikai szempontból vállalható alapokon nyugvó érvek következmé-
nye lesz.

A genetika területén szerzett ismereteink gyarapodása lehetővé tette, hogy im-
máron embereken is kutassanak olyan beavatkozásokat, melynek célja az emberi 
szervezet egyik legmeghatározóbb struktúrájának, az emberi genomnak a megvál-
toztatása. Ezek a lehetségessé váló beavatkozások természetesen nem mentesek 
ellentmondásoktól, amit a körülöttük kialakult szakmai és társadalmi viták is je-
lezek.

A genetikai beavatkozásokat több szempontból is lehet osztályozni. Egyrészt a 
beavatkozás célja szerint megkülönböztethetünk terápiás célú és javító vagy em-
bernemesítő célzatú beavatkozásokat. Míg elméleti szempontból a terápiás célú 
genetikai beavatkozások lényegesen elfogadottabbnak s etikai szempontból kevés-
bé ellentmondásosnak tekinthetők, addig az emberi minőséget megváltoztató be-
avatkozások számos társadalmi kérdést vetnek fel. Másrészt a genetikai beavatko-
zásokat osztályozhatjuk aszerint is, hogy mely sejtekben történik a beavatkozás: 
olyan általános testi sejtekben, melyek a reprodukcióban közvetlenül nem vesznek 
rész, avagy a csírasejtekben (petesejt, spermium, embrionális sejtek), melyek a 
reprodukcióban közvetlenül szerepet kapnak. Ez az első pillanatban technikainak 
tűnő megkülönböztetés azért lényeges etikai szempontból is, mivel az első esetben 
a genetikai beavatkozások az adott emberre korlátozódnak, míg a második esetben 
a beavatkozás – sikeressége esetén – örökölhetővé válik, azaz a beavatkozás a kö-
vetkező generációkat is közvetlenül érinti. Bár az emberi csírasejteken végzett 
genetikai beavatkozásokra jelenleg moratórium van érvényben, egyre többen szor-
galmazzák a beavatkozás engedélyezését amiatt, hogy a genetikai eredetű beteg-
ségeket hatékonyabban el lehessen tüntetni az emberi génállományból. Ugyanak-
kor a beavatkozás sikertelensége, illetve súlyos mellékhatása esetén – különösen 
igaz ez a kutatási fázisra, amikor a beavatkozásról szerzett ismereteink még korlá-
tozottabbak – elvileg a sikertelenség is öröklődhet, azaz a beavatkozás generációk 
életét károsíthatja.
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A CSÍRASEJTEKEN VÉGEZETT GENETIKAI BEAVATKOZÁSOK

Az emberen végzett és tervezett genetikai beavatkozások az orvostudomány és a 
társadalomtudományok vitáinak kereszttüzében állnak. Különösen igaz ez azon 
beavatkozásokra, melyek az emberi genetikai állományt többé-kevésbé irreverzibi-
lis és az utódokra átörökíthető módon változtatják meg. Bár a legtöbb etikai irány-
mutatás, illetve kódex s különböző országok jogszabálya is tiltja a csírasejtes gén-
módosításokat, számos érv létezik annak alátámasztására is, hogy ezt a fajta be-
avatkozást meg kellene valósítani. Több olyan kutatási terv létezik már, melynek 
megvalósítása során az emberi génállomány a csírasejtek szintjén megváltozna, 
illetve megváltozik. Ezek egyike a mitokondriális defektusokat igyekszik kiküsz-
öbölni, hogy a mitokondriális DNS által okozott betegségeket gyógyítani lehessen 
genetikai szinten. Ugyanakkor az emberi csírasejteken végzett genetikai beavat-
kozások tiltása ellenére megvalósult már olyan – etikai szempontból meglehetősen 
ellentmondásos – beavatkozás is, amely az infertilitás kiküszöbölését megcélozva 
a csírasejtek szintjén történő, a jövendő generációkba is átöröklődő genetikai be-
avatkozást eredményezett. Érdekes módon ezt a beavatkozást az Amerikai Egye-
sült Államok hatóságai s az illetékes kutatásetikai bizottság is engedélyezte. Mind-
ezek a tények azt mutatják, hogy az emberi csírasejtek szintjén történő genetikai 
beavatkozások társadalmi, etikai kérdéseinek tárgyalása és megvitatása ismét ak-
tuálissá vált.

Az emberi géntranszfertechnikák alkalmazásakor felmerülő számtalan etikai 
kérdés közül először a csírasejtes géntranszfertechnika általános etikai kérdéseit 
tárgyalja ez a fejezet. A technika elleni és melletti érvek elemzése során arra a 
következtetésre juthatunk, hogy a jelenlegi természettudományos, teológiai és 
etikai érvek – elméleti szempontból tekintve – önmagukban elégtelennek bizo-
nyulnak a csírasejtes géntranszfertechnika emberen való kipróbálása ellen. Az 
érvek tükrében azonban mindez nem jelenti azt, hogy a technika alkalmazását 
embereken el kellene kezdeni.

A csírasejtek genetikai állományának megváltoztatását célzó 
beavatkozások etikai kérdései

Az elmúlt három évtized során a tudományos és közélet szereplői számos alka-
lommal fejezték ki aggályaikat azzal kapcsolatban, hogy az emberiség beavatkozzon 
az emberi genomba oly módon, hogy ott örökölhető változást idézzen elő. A ko-
rábban génsebészetnek, illetve génmanipulációnak is nevezett beavatkozást, mely-
nek során a genetikai állományt megváltoztatták, manapság leggyakrabban génte-
rápiaként említik. Ez a kifejezés azonban félrevezető. Ismert, hogy a szavak önma-
gukban is értéket, értékeket jelentenek, hordoznak. Az elektív abortusz szó 
technikai volta miatt egészen mást jelent, mint az ugyanazt a cselekedetet leíró 
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magzatgyilkosság. A génterápia szó használata jelenleg azért kérdéses, hiszen a 
terápia azt sugallja, hogy ezzel a módszerrel embert, illetve embereket gyógyítani 
lehet, klinikailag hasznos beavatkozást lehet végezni. Miközben valószínűleg igaz 
lesz ez a jövőben, jelenleg nem ez a helyzet. Nem létezik egyetlen egy olyan pro-
tokoll sem, amelyet megfelelő hatékonysága és biztonságossága alapján engedé-
lyeztek volna klinikai felhasználásra. Mivel mindenfajta „génterápiás” beavatkozás 
kutatási fázisban van csupán, ezért a terápia szó félrevezető, s hamis reményeket 
kelthet, ugyanúgy, mint ahogy egy kutatási fázisban lévő szert sem nevezünk gyógy-
szernek, hanem vizsgálati vagy kísérleti készítménynek. A „génterápia” esetében 
a géntranszfertechnika kifejezést javasolta LeRoy Walters,2 s bár feltehetően tech-
nikai értelemben ez a kifejezés sem tökéletes, etikai szempontból jelenleg min-
denképp előnyösebb annak ellenére, hogy a klinikai s etikai szakirodalomban is a 
génterápia kifejezés az elterjedt. Igaz ugyan, hogy a génterápia kifejezés alkalma-
zása korrekt abban az esetben, ha ez a beavatkozás ténylegesen biztonságos és 
hatékony terápiát jelent majd, illetve akkor, ha az effajta genetikai beavatkozásról 
idealizált, illetve absztrakt formában értekezünk. E dolgozat születésekor azonban 
még nem tudhatjuk, létezik-e a gyakorlatban valaha is a szó szoros értelmében vett 
génterápia. Mindazonáltal e dolgozat is többnyire a génterápia kifejezést használ-
ja – éppen annak tömörsége s jobb érthetősége miatt. Ezekben az esetekben e szó 
nem a gyakorlatban alkalmazott, kutatási fázisban lévő beavatkozásokat jelöli, 
hanem a – remélhetően egykoron – valóban terápiát jelentő minőséget.

A genetikusok, bioetikusok, politológusok és törvényhozók közül sokan kifejez-
ték bizonytalanságukat, illetve ellenérzésüket a csírasejtek szándékos megváltoz-
tatásával kapcsolatban. A legtöbb irányelv, illetve törvény a csírasejtek megváltoz-
tatásának teljes tiltását írja elő, ugyanakkor mások azt javasolják, hogy a beavat-
kozás technikai és etikai szempontjait tovább kell vizsgálni, s esetleg a jelenlegi 
tiltást is felül kell vizsgálni.3

Az elmúlt évtizedek során a csírasejtes géntranszfertechnikák kapcsán számos 
etikai elemzés látott napvilágot. Ezek között találunk elméleti, filozófiai érveket, 
melyek morálfilozófiai szempontból elemzik a kérdést, s találunk közöttük olyan 
írásokat, melyek a gyakorlati kérdésekre, a biztonságosság megvalósíthatóságára 
helyezik a hangsúlyt. E fejezet célja az, hogy áttekintse és kritikusan értékelje az 
embereken alkalmazandó csírasejtes géntranszfertechnikáknak a bioetikai és ter-
mészettudományos szakirodalomban található etikai kérdéseit, s elemezze, hogy 
ezek az érvek mennyire specifikusak a csírasejtes géntranszfer kérdéseinek vonat-
kozásában, azaz, hogy ezek az etikai kérdések, illetve ellenérvek valóban egyedül-
állóak ezen beavatkozás tekintetében. A fejezetnek nem célja az, hogy konzisztens 

 2 Walters, LeRoy: Genetic Research and Society: Expectations, Goals and Limits. Előadás a The 
Impact of Genetic Knowledge on Human Life című konferencián, Berlin, 2002. március 10–12.
 3 Knoppers B. M. – Chadwick, R.: The Human Genome Project: Under an International Ethical 
Microscope. In: Science 1994; 265: 2035–2036.
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elméletet adjon, mely közvetlenül az etikai-politikai döntéshozatal alapjául szol-
gálhat, s nem is az a célja, hogy eredeti, illetve teljesen új érvrendszert dolgozzon 
ki a beavatkozás ellen avagy mellett. E fejezet célja az, hogy mélyebben megért-
hessük a csírasejtes géntranszfer kérdéseivel kapcsolatos jelenlegi érveket. A feje-
zetben először a csírasejtes géntranszfertechnika helyének elemzése található a 
többi géntranszfertechnika között, melyben amellett érvelek, hogy a csírasejtes 
géntranszfer önmagában nem feltétlenül különbözik azoktól a jelenlegi klinikai, 
illetve társadalmi beavatkozásoktól, melyeket a legtöbb társadalom a gyakorlatban 
megvalósít, s melyeket a legtöbb társadalom morálisan elfogadhatónak tart. Ezt 
követően a csírasejtes géntranszfertechnikák klinikai alkalmazása elleni s melletti 
érveket találhatjuk, majd ezután vizsgáljuk meg azt a kérdést, hogy ezek az érvek 
valóban csak a csírasejtes géntranszfertechnikákra alkalmazhatóak-e.

A genetikai beavatkozások

Általánosan elfogadott nézet az, hogy a genetikai beavatkozásokat aszerint külön-
böztetjük meg, hogy milyen sejttípust céloznak meg a beavatkozás során. Megvál-
toztathatjuk ugyanis a testi sejtek genetikai állományát: egy adott szövet sejtjeit 
vagy egy tumor sejtjeit a szervezeten belül, avagy a szervezeten kívül, mely esetben 
az in vitro genetikailag módosított sejteket beültetik az emberi szervezetbe. Ilyen 
beavatkozásokra példa a limfociták genetikai állományának módosítása, avagy a 
hasnyálmirigy szigetsejtjeinek a géntranszfere.

Ugyanakkor a genetikai beavatkozást végezhetjük a csírasejteken, azaz a pete-
sejten, az ondósejten vagy a megtermékenyített petesejten, illetve a megtermé-
kenyített petesejtből kifejlődő embrión, mely esetekben a genetikai beavatkozás 
– az előbbi sejteken végzetekkel ellentétben – örökletes változásokat okoz, illetve 
okozhat. Az első esetben szomatikus géntranszferről, avagy szomatikus génterápi-
áról (somatic cell gene therapy), míg az utóbbi esetben csírasejtes (germ-line) 
géntranszferről, illetve csírasejtes génterápiáról beszélünk.

A sejtek szintjéről a szervezet szintjére lépve a genetikai beavatkozásokat tovább 
osztályozhatjuk azok célja alapján. Amennyiben a beavatkozás célja az, hogy egy 
orvosi szempontból elfogadhatatlan állapotot megszüntessen vagy megelőzzön, 
akkor ezt terápiának, génterápiának nevezzük. Ugyanakkor, ha az a beavatkozás 
célja, hogy az emberi testnek egy képességét vagy tulajdonságát fokozza, akkor ezt 
az angol nyelvű szakirodalom genetikai képességfokozásnak (enhancement) neve-
zi.4 (Az enhancement fordítása nehézkes, a képességfokozás sem tökéletes, hiszen 
például a szem színének genetikai megváltoztatása nem nevezhető képességfoko-

 4 Hoose, B.: Gene Therapy: Where to Draw the Line. In: Human Gene Therapy 1990/1: 299–
306.
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zásnak.) Ily módon klasszikus formában négy kategória létezik: szomatikus és 
csírasejtes génterápia, valamint szomatikus és csírasejtes képességfokozás.5

A genetikai beavatkozás terápiás és képességfokozó célzatú szétválasztása mind-
azonáltal önkényes elemeket is hordoz magában. Gondoljunk csak arra, hogy pél-
dául egy olyan genetikai beavatkozás, melynek eredményeként az egyébként egész-
séges immunrendszer erősödik, nehezen nevezhető pusztán terápiás célzatúnak. 
Ebből is látszik, hogy a terápia és a képességfokozás – a hagyományos klinikai 
beavatkozásokhoz hasonlóan – kontinuumot képez. Miközben a kontinuum két 
végén található beavatkozások kapcsán valamivel könnyebb etikai véleményt for-
málni, a tengely közepén elhelyezkedő beavatkozások már nem egyértelműen 
megítélhetőek. A két végponton találjuk a tisztán terápiás és a tisztán képesség-
fokozó célú beavatkozást: az előbbire példa egy tumoros betegség genetikai mód-
szerrel történő kezelése, míg az utóbbira egy egészséges ember vagy embrió intel-
ligenciahányadost fokozó vagy a szem normális színét megváltoztató beavatkozás. 
Míg a terápiás célzatú beavatkozás önmagában alapvetően elfogadhatónak számít, 
hiszen egyértelműen az emberi szenvedés és fájdalom csökkentése a célja, addig 
az utóbbi típusú beavatkozás kapcsán megoszlanak a vélemények,6 s talán nem 
túlzás azt állítani, hogy etikai, pszichológiai s általában társadalmi szempontból az 
ilyen változtatás igazolására hozott érvek lényegesen gyengébbek a terápiás célza-
tú beavatkozás igazolására hozott érveknél. Ugyanakkor érdemes látnunk azt is, 
hogy a tisztán képességfokozás céljából végzett beavatkozás is lehet önmagában 
altruista és humánus: ha például – jelenleg csak a gondolatkísérlet szintjén – egy 
sebész manuális képességeit akarjuk genetikai eszközökkel fokozni, hogy ponto-
sabban tudjon operálni.

Annak ellenére, hogy sok esetben nem állapítható meg egyértelműen, hogy az 
adott beavatkozás a terápia vagy a képességfokozás kategóriájába sorolható-e, a 
kontinuum két végpontján található beavatkozások etikai s társadalmi szempont-
ból megkülönböztethetőek. E dolgozat során a „géntranszfertechnikák” kifejezés 
említésekor kizárólag az orvosi célzatú, tehát a tisztán kuratív vagy preventív tí-
pusú beavatkozások kérdéseit tárgyalom, s nem foglalkozom a képességfokozás 
típusú beavatkozások specifikus etikai kérdéseivel.

 5 Walter L: Ethical Issues in Human Gene Therapy. In: Journal of Clinical Ethics 1991/2: 267–
274.
 6 Blassszauer B.: Orvosi Etika, Medicina, Budapest, 1995, 215.
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Csírasejtes géntranszfertechnika

Érvek a csírasejtes géntranszfertechnika mellett
Talán nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy a legerősebb érv a csírasejtes géntransz-
fer technika mellett a beavatkozás klinikai hatásossága és haszna.7, 8 Hatékonyabb 
ez, mint a szomatikus géntranszfertechnikák, hiszen a csírasejtes beavatkozás ha-
tásai nem korlátozódnak az aktuálisan kezelt egyénre: a genetikailag meghatározott 
betegséget, illetve állapotot gyakorlatilag „örökre” megszüntetheti, azáltal, hogy a 
kezelt egyed leszármazottjai is mentesek lesznek a genetikai defektustól. Az ef-
fektivitás érvét erősíti az is, hogy feltehetően számos olyan állapot esetében lehet-
séges a csírasejtes genetikai beavatkozás alkalmazása, amikor a szomatikus génte-
rápia nem lehetséges. A csírasejtes géntranszfertechnikák mellett érvelők szerint 
ezekben az esetekben az orvostudománynak erkölcsi kötelessége biztosítani a le-
hető legjobb (avagy talán az egyetlen lehetséges) terápiás lehetőséget.9

Egy másik érv szintén a csírasejtes beavatkozás hatékonyságát emeli ki: ameny-
nyiben ezt alkalmazzuk, akkor szomatikus génterápiára már nem lesz szükség.10 
Ily módon a csírasejtes géntranszfertechnikáknak profilaktikus hatásuk is lehet. 
Természetesen ez az érv csak akkor lenne önmagában igaz, ha nem létezne a ter-
mészetben spontán mutáció. A spontán mutáció kapcsán ugyanis egy kiirtott gén 
újra megjelenhet, s megfelelő körülmények esetén újra betegséget okozhat.

A páciensek érdekét és jogait előtérbe helyező érvek a párok reproduktív szük-
ségleteit és jogait hangsúlyozzák. Eszerint az érv szerint nem igazolható az az eljá-
rás, amely tilt egy potenciálisan hatékony beavatkozást, hiszen bizonyos párok 
számára ez a beavatkozás teremtheti meg az egyetlen lehetőséget arra, hogy egész-
séges utódjuk születhessen. A csírasejtes géntranszfer potenciális felhasználói 
ugyanis azok a párok, akik heterozigóták egy adott betegségre, s akik ugyanakkor 
nem hajlandóak a genetikai károsodással születendő magzatukat abortálni. A csí-
rasejtes géntranszfer támogatóinak további érve szerint, ha egyszer ez a beavatko-
zás lehetővé válik, akkor szükségtelenné válik majd a kóros gént hordozó embriók 
s magzatok abortálása,11 egyszerűen azért, mert a genetikai defektus gyógyítható, 
illetve eliminálható lesz. Ily módon mentesülnek a (kényszerű) abortusszal való 
szembesüléstől azok, akik morális szempontból ellenzik a genetikailag károsodott 
embriók abortuszát. Természetesen ez csak azokban az esetekben releváns, amikor 

 7 Munson, R., Lawrence, H. D.: Germ-Line Gene Therapy and the Medical Imperative. In: Ken-
nedy Institute of Ethics Journal 1992/2: 137–158.
 8 Walter, L.: The Ethics of Human Gene Therapy. In: Nature 1986/320:20.
 9 Fletcher, J. C. – Anderson W. F.: Germ-line Therapy: A New Stage of Debate. Journal of Medicine 
and Philosophy 1991/16: 593-612.
10 Berger, E. M. – Gert, B. M.: Genetic Disorders and the Ethical Status of Germ-Line Gene Therapy. 
In: Journal of Medicine and Philosophy 1991/16: 667–683.
11 Fletcher, J. C. – Anderson, W. F.: Germ-line Therapy: A New Stage of Debate. In: Journal of 
Medicine and Philosophy 1991/16: 593–612.
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a páciens hajlandó magát alávetni a csírasejten történő beavatkozásnak, de nem 
hajlandó genetikailag károsodott magzatát abortálni.

Egy további érv a megszületendő gyermekek szempontját vizsgálva azt hangsú-
lyozza, hogy a gyermekeknek joguk van egészségesen, elkerülhető, illetve meg-
szüntethető genetikai károsodástól mentesen megszületniük. Ezen cél eléréséhez 
pedig adott esetben szükségessé válhat a csírasejtes genetikai beavatkozások alkal-
mazása.

Végezetül pedig létezik egy a csírasejtes géntranszfertechnika mellett szóló el-
méleti érv is, nevezetesen a tudományos szabadság melletti érvelés, ami azt jelent-
heti esetünkben, hogy a tudományos kutatóknak joguk van megválasztani, mit 
kutatnak, illetve joguk van bármit kutatni, amit jónak látnak. Zimmerman szerint 
„a természettudomány és az orvostudomány általánosan elterjedt etikai normája 
alapján a tudásnak önértéke van, s az e tudást kutatókat rendkívüli körülményeket 
leszámítva nem szabad tevékenységükben megakadályozni”.12

A csírasejtes géntranszfertechnika elleni érvek
A csírasejtes beavatkozások elleni számos érv közül a leggyakoribb érv, illetve fé-
lelem az, hogy mivel a beavatkozás örökölhető változásokat okoz, ez a változás 
gyakorlatilag korlátlan számú generáción át érvényesül, s hiba esetén is irreverzi-
bilissé válhat.13 Ezen túl sokan úgy vélik, hogy tudományos ismereteink jelenleg 
nem elegendőek, s talán sosem lesznek elégségesek ahhoz, hogy megfelelő bizo-
nyossággal előre lehessen jelezni a csírasejtes beavatkozások hatásait és következ-
ményeit. Az a tény, hogy a transzgenikus állatokat eredményező kísérletek során 
megnövekedett mutagenicitást tapasztaltak, arra engedhet következtetni, hogy 
ezek a beavatkozások túlságosan bonyolultak és összetettek, s az orvostudomány 
nem képes előre megjósolni ezen beavatkozások hatásait.

Gyakran megfogalmazódik az az ellenérv is, hogy az emberiség genetikai állo-
mánya az összes ember közös tulajdona, s mint ilyet néhány embernek nem szabad 
szándékosan mesterséges és önkényes módon megváltoztatnia.14, 15 A megszüle-
tendő gyermeknek joga van úgy megszületnie – folytatódik az érv –, hogy saját, 
mesterségesen meg nem változtatott genetikai állománnyal rendelkezhessen. A 
gyermekeknek ezt a jogát az Európa Tanács is megfogalmazta.16 Amennyiben pedig 

12 Zimmerman, B. K.: Human Germ-Line Therapy: The Case for its Development and Use. In: The 
Journal of Medicine and Philosophy 1991/16: 593–612.
13 Tannsjo, T.: Should We Change the Human Genome? In: Theoretical Medicine 1993/14: 231–
247.
14 Gustafson, J. M.: A Christian Perspective on Genetic Engineering. In: Human Gene Therapy 
1994/5: 747–754.
15 Elias, S. – Annas, G. J.: Somatic and Germline Gene Therapy. In: Gene Mapping: Using Law and 
Ethics as Guides. Annas, G. J. (ed.) Oxford University Press, 1992
16 Knoppers, B. M. – Chadwick, R.: The Human Genome Project: Under an International Ethical 
Microscope. In: Science 1994/265: 2035–2036.



349
örökölhető genetikai változást okozunk egy egyednek, akkor ezt a jogot megsértjük. 
Ez az érv egyébként gyakran kiegészül azzal, hogy az emberiségnek nem szabad az 
evolúció természetes folyamataiba beavatkozni. A jövő generációk sorsa iránti 
erkölcsi és jogi felelősség gyakorlati kérdései is fontos szempontként merülnek fel, 
hiszen a beavatkozás a jövő generációk életét nagymértékben befolyásolhatja.

Egy csírasejteken végzett beavatkozás során eliminálhatunk egy olyan gént, amit 
ma károsnak gondolunk, de amiről esetleg kiderülhet a jövőben, hogy hasznos 
lehet. Klasszikus példa erre az eshetőségre a sarlósejtes anémiáért felelős gén, ami 
védelmet ad a malária ellen. Munson szerint erkölcsi kötelezettségünk az embe-
riség jelenlegi génállományának változatosságát és gazdagságát megőrizni, míg má-
sok úgy gondolják, hogy a kutatóknak s általuk az emberiségnek sem szabad Istent 
játszani.17 Az érv szerint a csírasejtes genetikai beavatkozások már túllépnek egy 
határt, s beleavatkoznak olyan kérdésekbe, melyek Isten felségterületének tekin-
tendők.

Szinte a kérdéssel foglalkozó összes szerző megemlíti a klasszikus csúszós lejtő 
érvet a csírasejtes beavatkozások kapcsán.18, 19, 20, 21 Eszerint az érv szerint ha egyszer 
egy bizonyos cselekedetsorozatot elkezdünk, akkor lehetetlen a cselekedetsoro-
zatot megállítani, illetve azok következményeit korlátozni, s így a nem kívánatos 
hatások is érvényesülhetnek. A genetikai beavatkozások esetében ez azt jelenthe-
ti, hogy amennyiben elkezdjük a beavatkozást – legyen az bár az etikai szempont-
ból legkevésbé problémamentes terápiás célzatú beavatkozás –, akkor csúszós 
lejtőre léptünk, mert senki sem fogja tudni megakadályozni azt, hogy az így szer-
zett ismereteket nemkívánatos emberi képességek fokozására vagy eugenikai cé-
lokra használhassák fel.

Az igazságosság elvét is gyakorta említik a beavatkozás ellenzői: az érv szerint 
megsértheti ugyanis az erőforrások elosztásának igazságos voltát az a tény, hogy 
nagy valószínűséggel csak a gazdagabb országok tehetősebb polgárai részesülhetnek 
majd a csírasejtes beavatkozás (esetleges) jótékony hatásaiból, hiszen a beavatko-
zás rendkívül költséges lesz.22, 23 Ugyanakkor felmerül annak a lehetősége is, hogy 

17 Gustafson, J. M.: A Christian Perspective on Genetic Engineering. In: Human Gene Therapy 
1994/5: 747–754.
18 Elias, S. – Annas, G. J.: Somatic and Germline Gene Therapy. In: Gene Mapping: Using Law and 
Ethics as Guides. Annas, G. J. (ed.) Oxford University Press, 1992
19 Juengst, E. T.: Germ-Line Gene Therapy: Back to Basics. In: Journal of Medicine and Philosophy 
16(6): 587–592. 1991
20 Resnik, D.: Debunking the Slippery Slope Argument Against Human Germ-Line Gene Therapy. 
In: Journal of Medicine and Philosophy 1994/19: 23–40.
21 Berger, E. M.: Ethics of Gene Therapy. In: Gert, B. – Berger, E. M. – Cahill, G. F. Jr. – Clouser, 
K. D., Culver, C. M. – Moeschler, J. B. – Singer, G. H. S.: Morality and the New Genetics. A Guide 
for Students and Health Care Providers. Jones and Bartlett Publishers, Sudbury MA, 1994
22 Tannsjo, T.: Should We Change the Human Genome? In: Theoretical Medicine 1993/14: 231–
247.
23 Berger, E. M.: Ethics of Gene Therapy. In: Gert, B. – Berger, E. M. – Cahill, G. F. Jr. – Clouser, 
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hátrányos megkülönböztetésben részesülhetnek majd azok a genetikai eredetű 
fogyatékossággal élő emberek, akik nem lesznek hajlandóak majd alávetni magukat 
az egykoron esetlegesen rendelkezésünkre álló csírasejtes génterápiának.

A csírasejtes genetikai beavatkozásokkal kapcsolatos 
főbb érvek elemzése

A természettudományos és etikai szakirodalom a fent vázolt pro és kontra érveket 
említi a csírasejtes beavatkozásokkal kapcsolatban. A követezőkben arra világítok 
rá, hogy amennyiben mélyebben megvizsgáljuk a csírasejtes beavatkozás és az 
ezzel kapcsolatos érvek lényegét, láthatjuk, hogy önmagukban nem vetnek fel új 
szempontokat, a beavatkozás önmagában elvileg nem vet fel új kérdéseket. Ez 
természetesen nem jelenti azt, hogy emiatt a csírasejtes beavatkozás etikai szem-
pontból elfogadható, sem azt, hogy emiatt elfogadhatatlan lenne. Érdemes azonban 
e szempont fényében átértelmezni a beavatkozással kapcsolatos érveket, s hogy 
azok mennyire helytállóak egyéb medicinális tevékenységünkkel kapcsolatban. 
Amennyiben ugyanis a következetességet erénynek tartjuk, akkor egyazon elv 
elfogadásának egy klinikai beavatkozás esetében – közel hasonló körülmények 
esetében – azt kell jelentenie, hogy egy másik beavatkozást nem ellenezhetünk 
ugyanazon elv vagy érv segítségével.

Természetesen nem szeretnék amellett érvelni, hogy az a véleményem, miszerint 
a csírasejtes beavatkozás elemei – illetve talán összes eleme – az életünk része, azt 
jelentheti, hogy ezek miatt a beavatkozás elfogadható. Mindez a normatív és a 
deskriptív etika összetévesztése lenne, ami nyilvánvalóan súlyos logikai és etikai 
hiba: az, hogy valami létezik, illetve hogy valamit a gyakorlatban cselekszünk, nem 
jelenti azt, hogy az a tény vagy cselekedet etikai szempontból elfogadható. Más 
szavakkal megfogalmazva: amennyiben ellenezzük, illetve betiltjuk a csírasejtes 
géntranszfertechnikát alkalmazó terápiás célú beavatkozásokat, akkor mindazon 
beavatkozások, illetve gyakorlati alkalmazások elfogadhatóságát is meg kell kérdő-
jeleznünk, melyeket jelenleg a gyakorlatban megvalósítunk és etikai szempontból 
elfogadhatónak tartunk. Ezen utóbbi érv természetesen feltételezi, hogy a követ-
kezetesség önmagában elfogadandó.

Amint korábban említettem, ez a csírasejtes beavatkozások kérdéseivel foglal-
kozó rész csak azokkal a beavatkozásokkal foglalkozik, melyek egy súlyos, esetleg 
halálos, genetikai eredetű betegséget kívánnak meggyógyítani vagy megelőzni. 

K. D., Culver, C. M. – Moeschler, J. B. – Singer, G. H. S.: Morality and the New Genetics. A Guide 
for Students and Health Care Providers. Jones and Bartlett Publishers, Sudbury MA, 1994
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Mivel ez a célkitűzés önmagában nem ellentétes jelenlegi, a medicina általános 
célkitűzéseiről alkotott fogalmainkkal, ezért e dolgozat is magától értetődőnek 
veszi, hogy ez a motiváció, illetve célkitűzés elméleti szempontból elfogadható.

A csírasejtes beavatkozások hasznossága, haszna
A csírasejtes beavatkozások hatékonyságával és hasznosságával kapcsolatos érvek 
– feltéve, hogy a beavatkozás biztonságos, és hatása nem tűnik el a generációk 
során, illetve az eltüntetett károsnak tartott gén spontán mutációval nem jelenik 
meg újra a természetben – önmagukban elméletileg igazak, ezért ezek nem igé-
nyelnek további elemzést.

A reprodukcióhoz való jog
A gyermekre vágyó párok reprodukcióhoz való joga mellett vagy ellen nehéz erős 
érveket találni. Esetünkben a reprodukcióhoz való jog úgy jelentkezik, hogy bizo-
nyos pároknak csak akkor lehet csaját csírasejtjeikből kifejlődő utóda, ha a csíra-
sejtes terápia ezt számukra lehetővé teszi. A szó szoros értelmében tehát nem is 
a reprodukcióhoz, hanem a csírasejtes terápiához való jog megléte kérdéses itt. 
Kérdés az, hogy ezen jog pozitív értelemben megilleti-e a párokat, azaz joguk van-e 
reprodukciós döntésük során igénybe venni a rendelkezésünkre álló technikai le-
hetőségeket, az asszisztált reproduktív technikákat. A csírasejtes terápiához való 
jog viszont természetesen csak akkor létezhet, ha az ehhez kapcsolódó tudományos, 
klinikai és társadalmi nehézségeken sikerül úrrá lenni. Azonban hogyan értékel-
hetjük az Európa Tanács ajánlása szerinti jogot, miszerint mindenkinek joga van 
szándékosan meg nem változtatott genetikai állománnyal megszületnie? Az egyé-
nek abszolút, azaz korlátozhatatlan joga-e ez? Avagy ha megváltoztatjuk a kérdést, 
így tehetjük fel: Mi a jobb egy megszületendő gyermeknek? Az, ha bizonyosan 
súlyos genetikai eredetű betegséggel, fejlődési rendellenességgel születik meg, vagy 
az, ha átlagosan jó az esélye az egészséges életre, de a genetikai állományát mes-
terségesen megváltoztatták (miközben egyidejűleg természetesen a genetikai be-
avatkozás kockázatával is együtt kell élnie)? Nyilvánvalóan attól (is) függ a válasz, 
hogy mekkora az adott beavatkozás hatékonysága és biztonságossága. Azonban ha 
azt kérdezzük, hogy mi a jobb egy gyermeknek: ha nem születik meg, vagy ha 
mesterségesen megváltoztatott genommal születik, akkor azért nem tudjuk a kér-
dést könnyen megválaszolni, mivel nem tudjuk, hogy milyen az, ha valaki nem 
születik meg. Még vitathatóbb a válasz a következő kérdésre: mi a jobb (vagy 
kevésbé rossz): nem megszületni, vagy súlyos genetikai károsodással világra jönni? 
Következésképpen, ha egy adott betegségre javasolt csírasejtes beavatkozás biz-
tonságossága egyszer olyan szintet ér majd el, hogy a beavatkozás potenciális hasz-
na nagyobb lesz, mint a kockázata, akkor ez azt jelenti majd, hogy a beavatkozás 
– legalábbis biztonságossági szempontból – elfogadható lesz. Valószínűsíthetően ez 
az oka annak, hogy az Európa Tanács is elismeri, hogy létezhet a csírasejtes beavat-



352
kozások tilalma alól egy kivétel: amennyiben a beavatkozás az emberi jogok tisz-
teletben tartásának elvével kompatibilis lesz, abban az esetben felmentés adható 
azon jog tiszteletben tartása alól, mely szerint az embernek joga van nem megvál-
toztatott emberi genommal megszületnie.24 Azonban amennyiben a beavatkozás 
örökölhető változásokat idéz ugyan elő, de nem azokat, amelyeket elterveztek, 
akkor a jövő generációk sorsát is érinti ez a beavatkozás. Ezzel a kérdéssel alább 
foglalkozunk majd.

A genetikai állomány megváltoztatása a csírasejtes beavatkozások következtében
A Földön élő élőlények genetikai állománya számos orvosi, társadalmi és politikai 
beavatkozás következtében megváltozhat, illetve megváltozik. Itt természetesen 
nem azon élőlények kipusztulására, ilyetén módon genetikai állományuk elvesz-
tésére kell gondolnunk, melyek az emberiség hanyagsága, illetve környezetszeny-
nyező tevékenysége miatt történnek, hanem azon szándékos beavatkozásokra, mint 
például a természetben korábban természetesen előforduló fekete himlő vírusának 
kiirtására. Természetesen nehéz lenne bármilyen, a biodiverzitás fenntartásának 
fontossága melletti érvvel ellenezni ennek a súlyos, sok esetben halálos betegséget 
előidéző vírusnak a kiirtását, s jelenleg is számos erőfeszítést tesz az emberiség 
több kórokozó teljes eradikálására. Nehéz lenne mindezen beavatkozásokat, tehát 
a nem emberi élőlények genetikai állományának a visszafordíthatatlan megváltoz-
tatását erős érvekkel ellenezni. Láthatjuk tehát, hogy a genetikai pool megváltoz-
tatása önmagában nem ellentétes azon elvekkel, melyeket erkölcsi szempontból 
elfogadhatónak tartunk, feltéve, hogy ezek a beavatkozások egyértelműen az em-
beriség javát szolgálják jelenlegi ismereteink szerint. Ugyanakkor ezen beavatko-
zások a nem emberi élőlények genetikai állományát érintik pusztán, s felmerül a 
kérdés: elfogadható-e biológiai, társadalmi s erkölcsi szempontból az a tény, hogy 
a csírasejtes genetikai beavatkozások esetén felmerül annak a lehetősége, hogy az 
emberiség genetikai állománya beavatkozásunk eredményeként (irreverzibilisen) 
megváltozik, azaz bizonyos gének gyakorisága megnő, másoké csökken, s egyes 
gének akár teljesen ki is pusztulhatnak.

Természetesen adódik az az érv, hogy mindezen beavatkozások a nem emberi 
genetikai állományt érintik, s az emberi genetikai állomány esetében másként kell 
gondolkodnunk. Ugyanakkor megfigyelhetjük azt is, hogy az emberi faj esetében 
is számtalan olyan, a genetikai állományt befolyásoló beavatkozás létezik, melyek 
egy részét sok esetben elfogadhatónak tartja az emberiség jelentős része. Az eu-
genikát ugyan sok esetben az Egyesült Államok erőszakos sterilizációs törvényke-
zésével vagy a németországi „fajnemesítési” törekvésekkel azonosítják,25 de a ge-

24 Munson, R. – Lawrence, H. D.: Germ-Line Gene Therapy and the Medical Imperative. In: Ken-
nedy Institute of Ethics Journal 1992/2: 137–158.
25 Walters, L. – Palmer, J.: The Ethics of Human Gene Therapy. Oxford University Press. New York, 
NY, 1997.
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netikailag sérült magzatok abortusza szintén eugenikai beavatkozásnak nevezhető, 
hiszen ennek is az a célja, hogy megakadályozza egy testi vagy szellemi fogyaté-
kossággal megszületendő csecsemő világrajöttét. Gondolatkísérletként felvethet-
jük annak a lehetőségét is, hogy amennyiben egy domináns gén által meghatározott 
genetikai betegségért felelős gént hordozó összes magzatot abortálunk (jelenleg ez 
természetesen elképzelhetetlennek tűnik), akkor ez a domináns gén eltűnik. A 
csírasejtes génterápia széleskörű alkalmazása esetén – az előbbi beavatkozáshoz 
hasonlóan – eradikálhatunk géneket, s ezáltal eltüntethetjük mindazon (esetlege-
sen meglévő) kedvező tulajdonságokat is, melyeket ezek a gének határoznak meg. 
Láthatjuk, hogy a medicina jelenlegi gyakorlata – a prenatális és a preimplantációs 
genetikai diagnosztika s az azokat gyakorta követő abortusz gyakorlásával – jelen-
leg is megváltoztatja az emberiség genetikai állományát. S igaz az is, hogy nem 
tudhatjuk előre, nincs-e valamilyen potenciális haszna annak a génnek, amely ma 
kizárólag károsnak tűnik. S ha képesek vagyunk visszafordítani a beavatkozást, 
akkor vajon megváltozik-e a beavatkozás erkölcsi megítélése? Elias és Annas érve 
szerint némelyek számára bizonyos hasznot hoznak bizonyos betegségek. Például 
az optikusok számára hasznos a rövidlátó emberek léte, hiszen ezek az optikusok 
segítségére szorulnak. Ha a miópia eltűnne, elveszíthetnék munkájukat.26 Érdekes 
érvüket továbbgondolva akár arra a következtetésre is juthatunk, hogy a gyógyít-
ható betegségben szenvedőket nem kellene (teljesen) meggyógyítani, hiszen ezál-
tal a kórházakban több és több személyzetre lenne szükség, s a munkanélküliséget 
is csökkenteni lehetne. Avagy ha tevőlegesen növeljük a bűncselekmények számát, 
akkor több rendőr alkalmazását lehetne kikövetelni. Miért is ne hagyjuk akkor a 
betegeket betegen, s miért is ne kövessünk el bűncselekményeket? Nyilvánvaló, 
hogy bár az emberiség genetikai állományának megváltoztathatatlansága mellett 
szóló érv erősen megkérdőjelezhető ugyan, de Elias és Annas érve abszurd követ-
kezményekhez vezethet. Genetikai eredetű betegségek öncélú, rövidtávú gazda-
sági vagy másfajta hasznot jelentő fenntartása nehezen indokolható.

Feltárulkozó, egyre kibontakozó összetettség (unfolding complexity)
A genetikai beavatkozások talán egyik legerősebb érve a tudományos bizonytalan-
ság, vagyis az az érv, hogy nem látjuk, nem láthatjuk előre megfelelő bizonyosság-
gal azt, hogy beavatkozásunknak mi lesz a következménye, különösen hosszú távon. 
Ismert, hogy a tudományos megismerés folyamatát s az ismeretek gyarapodását 
gyakorta hasonlítják egy olyan gömbhöz, melyen az ismeretek gyarapodását a gömb 
sugarának növekedése jelzi, s melyen a gömb felszíne ismeretlen. Ily módon az 
általunk ismeretlen a gömb növekedésével, azaz ismereteink gyarapodásával hat-
ványozottan nő. Nyilvánvalóan érvényes ez a genetikai kutatásokra is. Azonban 

26 Elias, S. – Annas, G. J.: Somatic and Germ-Line Gene Therapy. In: Gene Mapping: Using Law 
and Ethics as Guides, Annas, G. J. (ed), Oxford University Press, 1992
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Freedman érve szerint nemcsak az a meghatározó a genetikai kutatások területén, 
hogy növekszik az ismeretlen, hanem az is, hogy a genetikai kutatás olyannyira 
összetett, hogy a genetikai ismeretek növekedésével az összetettsége egyre nagyobb 
lesz, azaz a genetikáról szerzett ismereteink összetettsége tudásunk bővülésével 
bontakozik ki (ez szerinte a genetika „unfoldingly complex” tulajdonsága).27 Érve 
szerint a genetikában egy felfedezés megszületése több nehézséget rejt magában, 
mint amit előre tudni vagy sejteni lehetett. Emiatt a felfedezés után arra a követ-
keztetésre jutunk, hogy a felfedezés ismereteinek tükrében a felfedezés előtti 
tudásunk valójában kevesebb volt, mint ahogy azt a felfedezés előtt gondoltuk. Az 
érvelést megfordítva ez azt jelenti, hogy léteznek bizonyos jelenségek, amelyek 
esetében nemcsak ezek működését, illetve pontos mibenlétét nem ismertük, de 
azt sem tudtuk, hogy ezek a jelenségek egyáltalán léteznek. Tehát minél több is-
meretre teszünk szert, annál jobban érzékeljük, hogy mennyi mindent nem tudtunk 
korábban. Freedman érvelése szerint a legrosszabb fajta ignorancia az, amikor fi-
gyelmen kívül hagyjuk azt, hogy vannak ismeretlen jelenségek, s úgy folytatjuk 
tovább kutatói munkánkat, mintha ismernénk azokat.

Igen erős érv ez a csírasejtes genetikai beavatkozások esetében is, hiszen ezek 
természetüknél fogva oly összetettek, hogy a kutatók talán sohasem fogják tudni 
teljesen megérteni a beavatkozás összes részletét. Való igaz, hogy a gének dekódo-
lása, a különböző gének interakciójának megismerése s e gének s az általuk meg-
határozott fehérjék sejtekben meglévő pontos szerepének feltárása igen összetett 
dolog.

Nehéz kvantifikálni a különböző jelenségek összetettségét, azonban feltehetően 
nem tévedünk nagyot, ha azt állítjuk, hogy az emberi agy funkciója, ennek megis-
merése legalább ilyen összetett s nehéz folyamat. Ha elfogadjuk Freedman érve-
lését, s amiatt tiltjuk be a csírasejtes genetikai beavatkozásokat, mert azok össze-
tettsége miatt sok jelenséget nem lehet előre kiszámítani, akkor ezen érv alapján 
– ismervén az emberi idegpályák kölcsönhatásának összetettségét, s az ember 
személyiségének bonyolultságát – egyetlen egy olyan vegyületet sem lehetne em-
bereken kutatni, melyek az emberi személy kognitív vagy emocionális funkcióit 
befolyásolják, avagy befolyásolhatják; s nem lenne erkölcsileg elfogadható például 
egyetlen agysebészeti beavatkozás sem. Elméleti szempontból tekintve úgy tűnik, 
hogy első megközelítésben egyetlen egy dologban különböznek ez utóbbi beavat-
kozások a csírasejtes genetikai beavatkozásoktól: az előbbiek nem érintik (direkt 
módon) a jövő generációkat.

27 Freedman, B.: Towards an Ethics of Prudence: Lessons from Ignorance and Genetic Therapy. Nem 
publikált kézirat, 1995
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A csúszós lejtő érve
A csúszós lejtő érve a tudományos élet számtalan területén meglehetősen gyakor-
ta alkalmazott érv. Két formája létezik. Az empirikus forma szerint egy gyakorlat 
bevezetése – ismervén az emberi gyarlóságot és a társadalmi berendezkedést – 
visszaélésekhez vezet, s a gyakorlat nemes, elfogadható célokra való alkalmazását 
kiterjesztik elfogadhatatlan és gonosz célokra is. A csúszós lejtő típusú érvelések 
másik formája az, amikor egy gyakorlat megengedéséből logikailag szükségszerűen 
következik egy másik gyakorlat megengedése, de ezt az utóbbi gyakorlatot már 
etikailag elfogadhatatlannak tartjuk. A csírasejtes génterápiás beavatkozások ese-
tében mindkét típusú csúszós lejtő érv megjelenik. Például említhetjük a nukleá-
ris kutatást: az atomenergia kutatása tette lehetővé az atomenergia tömegpusztí-
tásra alkalmas formájának kifejlesztését, noha a kutatás szándéka kezdetben békés 
célú volt. Ez tehát az empirikus formája a csúszós lejtő érvnek. Erős érvnek tűnhet 
a mesterséges megtermékenyítés (in vitro fertilizáció – IVF): kezdetben ez azt a 
célt szolgálta, hogy a terméketlen házaspároknak is lehessen genetikailag rokon 
gyermeke, míg manapság a kifejlesztett technikát sokan olyan célokra alkalmazzák, 
melyek társadalmi, etikai szempontból súlyos problémákat vetnek fel: ilyen alkal-
mazások például a hatvan év feletti nők terhessége vagy a béranyaság kérdése. S 
ha visszatekintünk, valóban láthatjuk, hogy az IVF-fel való kísérletezéskor néme-
lyek valóban úgy érveltek, hogy azért nem lenne szabad megengedni a technika 
alkalmazását, mert a jövőben majd az embriókat csak azért fogják létrehozni, hogy 
azok testrészeit felhasználják. Az érv részben megvalósulni látszik ugyan, de elég 
erős-e önmagában ahhoz, hogy miatta betiltsuk az IVF-et, s ezáltal megszüntessük 
az IVF-nek csupán kevesek által vitatott alkalmazási lehetőségeit? S ha teljesen 
elfogadjuk ezt az érvrendszert, akkor létezik-e olyan technika vagy beavatkozás, 
melyet nem lehet rosszra használni? A sebész szikéjével ugyan szándékosan is lehet 
embert ölni, sőt téves beavatkozás következtében is meghalhatnak páciensek, de 
mindezeket önmagukban nem találjuk elegendő negatívumnak ahhoz, hogy a se-
bészet pozitív eredményeitől is megfosszuk az emberiséget. Gorovitz szerint „sze-
rencsére lehetséges a csúszós lejtőn elindulni s aztán megállni. Ha nem így lenne, 
akkor egy fontos szabadidős tevékenység válna egy csapásra lehetetlenné.”28

Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a csírasejtes beavatkozások kapcsán tudatosítani 
kell azt, hogy mindig nagy lesz a veszély s a kísértés arra, hogy a megszerzett is-
mereteket képességek fokozására felhasználják, ha egyszer (egyátalán) elkezdődik 
a csírasejtes technika emberen történő alkalmazásának klinikai kutatása. A meg-
szerzett ismereteket nem tudjuk meg nem szerzetté tenni. Azonban ha amellett 
érvelünk, hogy a csúszós lejtő érve alapján végleg be kellene tiltanunk e terápiát, 
akkor azokat a beavatkozásoknak az elfogadható voltát is végig kellene gondolnunk, 

28 Gorowitz, S. Idézi: Mendeloff, J.: Politics and Bioethical Commissions: „Muddling Through” and 
the „Slippery Slope”. In: Journal of Health Politics, Policy and Law 1985/10: 81–92.
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melyek a csírasejtes beavatkozásokhoz hasonlóan a csúszós lejtőn való megállít-
hatatlan lecsúszás veszélyét rejtik magukba. A felnőtt, kompetens személyek 
sebészeti sterilizálásának lehetőségét is be kellene például tiltani, hiszen ez a 
technika felhasználható inkompetens vagy tiltakozni nem tudó személyek kény-
szersterilizálására, amint arra volt példa a történelemben. A morfium használata 
ugyanígy tiltandó lenne a fájdalomcsillapításban, hiszen a morfium – kábítószer 
volta miatt – sokak életét befolyásolhatja s befolyásolja károsan. A sort hosszasan 
folytathatnánk.

A csúszós lejtő érvéhez hasonló módon lehet egy beavatkozást precedens jelle-
ge miatt ellenezni. Eszerint azért kell vonakodnunk egy új technikát alkalmazni 
még akkor is, ha az elfogadható cél érdekében történik, mert az veszélyes prece-
denst teremthet egy másik, hasonló jellegű beavatkozás megtételéhez. E „precedens 
érv” cáfolata Harris szerint a következő: nem helyes az, „hogy azért ne kövess el 
most egy nyilvánvalóan helyes cselekedetet, mert neked vagy a hozzád hasonló 
félénk követőidnek nem lesz bátorsága megtenni majd egy olyan helyes cseleke-
detet a jövőben, amelyik ex hypothesi lényegesen különbözik a mostanitól, de 
felszínesen hasonlít erre. A szokatlan nyilvános cselekedet vagy helytelen, vagy ha 
helyes, akkor veszélyes precedensül szolgálhat. Mindebből az következik, hogy 
semmit sem szabad legelső alkalommal megtenni.”29 Harris fenti gondolatát úgy 
is értelmezhetjük, hogy a csúszós lejtőre vagy a precedensre való hivatkozás azért 
nem elfogadható, mert a cselekedeteket egyedileg kell megítélni, azaz két csele-
kedet közötti felszínes hasonlóság nem indokolhatja azonos megítélésüket. Harris 
szerint tehát nem szabad elmulasztani egy cselekedetet elsőként megtenni pusztán 
azért, mert ehhez a későbbiekben majd hasonlíthat egy olyan cselekedet, melyet 
önmagában erkölcsileg elítélendőnek tartunk.

Nyilvánvaló, hogy valamennyire minden kísérleti beavatkozás veszélyes prece-
denst teremthet. Kétségesnek tűnhet ezért pusztán emiatt etikailag elfogadhatat-
lannak ítélni a csírasejtes beavatkozásokat. Igaz, hogy a csírasejtes beavatkozás 
precedenst teremthet a későbbiekben a képességek fokozását megcélzó beavatko-
zások megtételéhez, azonban a két beavatkozás etikai megítélése az esetek döntő 
többségben igen eltérő. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy önmagában attól nem 
lesz egy cselekedet elfogadhatóvá csak azért, mert elsőként hajtják végre. Úgy 
tűnik tehát, hogy sem a csúszós lejtő, sem a precedens veszélyességére hivatkozó 
érv nem ad egyértelmű eligazítást a csírasejtes beavatkozások tekintetében.

A csírasejtes génterápiás beavatkozások esetében ugyan mindkét típusú csúszós 
lejtő érv megjelenik, de alapvetően a logikai forma veszélyességét jelzik azok az 

29 Harris, J.: Wonderwoman and Superman: the Ethics of Human Biotechnology. Oxford University 
Press, Oxford, 1992
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érvek, melyek szerint ha most engedélyezzük a terápiás célú beavatkozásokat, 
akkor a technika tökéletesedésével elkerülhetetlenné válik a képességfokozás célú 
beavatkozások engedélyezése.

Az „Istent játszani” érv
Az „Istent játszani” (playing God) érv bizonyos mértékben önkényes elemeket 
hordoz magában, ezért nehéz akár védeni, akár cáfolni. Ezért nehéz megmondani, 
hol lehet a határt meghúzni a világot jobbító, azaz megengedhető (például az em-
beri egészséget fejlesztő) cselekedetek és az Isten territóriumára behatoló, s ezért 
igazolhatatlannak vélt cselekedetek között. Érdekes lenne tudnunk, vajon az ezen 
érvet alkalmazók miért pont a szomatikus és a csírasejtes génterápia között húzzák 
meg e határt. A szomatikus génterápia ellen elvi szempontból ugyanis szinte sem-
milyen kifogás nem merült fel, pusztán azok ellenezik e beavatkozást, akik a nyuga-
ti, erősen technikaorientált medicina más nagyszabású beavatkozásait is ellenzik.

Ugyanakkor érdemes megkérdeznünk, hogy az emberiség vajon nem játszik-e 
akkor is Istent ezen érv szerint, amikor egy dobogó szívet kivesz egy ember testé-
ből, s egy másik ember testébe ülteti át? Számtalan hasonló példát lehetne hozni 
a medicina és a civilizáció egyéb területeiről.

Az „Istent játszani” érv elemezhető abból a szempontból is, hogy Mózes könyve 
szerint a teremtéskor elhangzó „hajtsátok uralmatok alá a Földet” parancs vonat-
kozik-e az emberi genetikai állomány megváltoztatására, illetve kijavítására. Nyil-
vánvalónak tűnik, hogy az ember társteremtői mivoltának hatásköre vitathatóan 
terjed ki az ember genetikai állományának megváltoztatására, bár természetesen 
találhatunk érvet mellette is, hiszen a betegségek gyógyítása, megszüntetése alap-
jában nem tűnik ellentétesnek semmilyen bibliai paranccsal.

Ugyanakkor az „Istent játszani” érvnek a csírasejtes beavatkozás ellenzésére való 
alkalmazásában megfigyelhetünk egy másik, az „Istent játszani” érvre hivatkozók 
által általában elvetett feltevést is: amennyiben ugyanis a csírasejtes beavatkozá-
soknak a medicina egyéb beavatkozásai között megkülönböztetett jelentőséget 
tulajdonítunk, azzal hallgatólagosan azt állítjuk, hogy az emberi géneknek a többi 
emberi molekulához képest alapvetően megkülönböztetett szerep jut. Ez a gon-
dolatmenet hasonlít a genetikai determinizmus érvrendszeréhez, s bár természe-
tesen van ennek a világlátásnak is létjogosultsága, pusztán érdemes megjegyezni, 
hogy az „Istent játszani” érv és a genetikai determinizmus alapvetően ellentmon-
dásban állnak egymással.

Az „Istent játszani” érv alkalmazása tehát nehezen alkalmazható a csírasejtes 
beavatkozásra, igaz, más beavatkozásoknál is vitatható, mi is az, ami megengedhe-
tetlen beavatkozást jelent a természet rendjébe.
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A javak igazságos elosztása
Igaz, hogy a 21. század egyik legnagyobb kihívásának tűnik a szegénység és a gaz-
dagság közötti feszültség feloldása, az eszközök, s ezen belül az egészségügyi szol-
gáltatások oly módon való elosztása, hogy legalábbis egy minimális szinten a Földön 
élő minden ember részesülhessen ezekből. Látnunk kell, hogy távol vagyunk még 
attól, hogy e felé a cél felé haladjon az emberiség. Ily módon ellentmondásosnak 
és anakronisztikusnak tűnik, hogy egy új eljárás bevezetésének feltételéül az igaz-
ságosság elvének tiszteletben tartását állítsuk, miközben az orvosi beavatkozások 
döntő többségének elosztása igazságtalan. Gyakorlatilag az összes bonyolult és nagy 
eszközigényű beavatkozás az iparilag fejlett világ polgárainak a kiváltsága, gondol-
junk csak például az IVF-re, a nyitott szívműtétekre vagy a genetikai diagnoszti-
kára. Elvethetjük-e az IVF-et pusztán azért, mert tovább növeli a társadalmi igaz-
ságtalanságot?

Természetesen ezeknek a kérdéseknek a felvetése nem jelentheti azt, hogy a 
javak elosztásának igazságtalansága etikai szempontból igazolható lenne. S nem 
jelentheti azt sem, hogy ennek az igazságtalanságnak a fenntartása tolerálható vagy 
kívánatos lenne. Sokkal inkább azt jelenti, kívánatos lenne törekedni arra, hogy az 
igazságtalanság minél kisebbé válhasson. Azonban következetlenség s talán álszent-
ség lenne tudatosan és tevőlegesen fenntartani az igazságtalanságot az egyik esetben 
(az IVF esetében), s felhasználni az igazságtalanságot mint ellenérvet a másik 
esetben (a csírasejtes beavatkozásnál).

A jövő generációk iránti felelősség
Mint korábban láttuk, a csírasejtes beavatkozások természetüknél fogva nemcsak 
a kezelt egyed életét változtathatják meg, hanem – a beavatkozás sikeressége ese-
tén – annak hatása a kezelt személy utódainak genetikai állományára is hatással 
lesz. Ezért elméletileg egyetlen beavatkozás a kezelt személy utódjainak összes 
generációját érintheti. Ez természetesen egy Janus-arcú jelenség. Egyrészről igen 
előnyösnek lehet tekinteni a beavatkozást, hiszen egyetlen sikeres beavatkozás a 
genetikai károsodást gyakorlatilag örökre eltüntetheti – amint azt a hatékonysági 
érvnél láttuk –, ugyanakkor a beavatkozáskor elkövetett egyetlen hibának ugyan-
ilyen következményei lehetnek a kezelt személy utódjainak generációit illetően, 
ha feltételezzük, hogy az első kezelt páciens megéri a felnőttkort, s termékeny 
utódai lesznek.

Itt a tájékozott beleegyezés klasszikus koncepciója működésképtelennek látszik, 
hiszen az összes érintett generáció beleegyezését elméletileg is lehetetlen megsze-
rezni. Igaz, hogy például a mesterséges megtermékenyítés kapcsán végzett kuta-
tásokhoz is a szülők adják a beleegyezést, hiszen a megtermékenyített embrió 
beleegyezése lehetetlen, mégis, ennek a kutatásnak a hatása jelenlegi ismereteink 
szerint sokkal inkább a megszületendő gyermekre korlátozódik, s nem érinti ge-
nerációk egész sorát. Igazolható lesz-e valaha is tehát egy olyan beavatkozás, amely-
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nek következményei gyakorlatilag irreverzibilisek? A jövő generációk iránti fele-
lősség számos kérdést felvet.30 Az összes generáció iránt van felelősségünk, avagy 
azok iránt, akik már megfogantak s léteznek a szó biológiai értelmében? Milyen 
felelősségünk és kötelességünk van? Jogi? Etikai? A jog sok esetben elismeri azt a 
kárt, amit a magzatok az anyaméhben szenvednek, de lehet-e jogi, erkölcsi érte-
lemben megkárosítani az elkövetkező generációkat? Bár ma egyre inkább törekvés 
az, hogy ilyen felelősség jogilag is megfogalmazódjon és kodifikálódjon, valószínű-
síthető, hogy ha jogi értelemben ma nincs is felelősségünk a távoli jövő bizonyta-
lan sorsú generációi iránt, morális szempontból mindenképpen el kell gondolkod-
nunk, mi is lehet cselekedetünk következménye az elkövetkezendő generációk 
számára.

A jövő generáció iránti felelősség érvének korlátai
Igaz ugyan, hogy nehéz olyan klinikai beavatkozást találni, melynek bizonyítható-
an közvetlen s szándékolt hatása lenne az elkövetkező generációkra, azonban az 
emberiség sok cselekedete jelentős, sőt sok esetben irreverzibilis hatással van a 
jövő generációk életére, egészségére. Közvetett módon természetesen számtalan 
klinikai tevékenység is befolyásolja vagy befolyásolhatja az elkövetkezendő gene-
rációk életét, hiszen például az orvostudomány eszközei lehetővé teszik, hogy olyan 
emberek is megérjék a szaporodóképes kort, akik korábban genetikai betegségük 
miatt a szaporodóképes kor előtt meghaltak, s ezáltal génjeik tovább öröklődhet-
nek; míg a genetikailag károsodott emberek sterilizációja pedig épp az előbbiekkel 
ellentétes hatást eredményezhet.

Ha most eltekintünk a fenti, a jövő generációkat közvetetten befolyásoló be-
avatkozásoktól, akkor is látnunk kell, hogy pusztán azért, mert bizonyos hatások 
nem közvetlenül biológiai vagy általánosságban materiális szinten valósulnak meg, 
attól még jelentős hatást gyakorolhatnak az emberiség életére. Amennyiben pusz-
tán a genetikai vagy általánosságban a közvetlen biológiai-fizikai behatásokat tarta-
nánk fontosnak, a biológiai redukcionizmus sokak által hibásnak tartott csapdájá-
ba eshetnénk. Hasonlóan ahhoz, ahogyan betegségeket sem pusztán fizikai, kémi-
ai vagy biológiai ágensek képesek okozni, illetve kiváltani, a következő generációk 
életét is meghatározzák más, nem fizikai, kémiai vagy biológiai faktorok. A medi-
cinában a biológiai paradigmának a megváltozását Engel bio-pszichoszociális para-
digmája módosította,31 aki hangsúlyozza, hogy egy betegség, például a szívinfarktus 
kialakulásában nemcsak a közvetlen materiális tényezők, mint a magas vérnyomás, 
magas vérzsírszintek a meghatározók, hanem mindazok a társadalmi-kulturális 
értékek, melyek az illető viselkedését, akár étkezési szokását befolyásolják, avagy 

30 Knoppers, B.: Human Dignity and Genetic Heritage. Ottawa: Law Reform Commission of Canada, 
1991
31 Engel, G. L.: The Need for a New Medical Model: a Challenge for Biomedicine. In: Science 1977; 
196: 129–136.
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azok a szociális tényezők, melyek az illető, illetve környezetének jellemzőit és 
betegségre hajlamosító tényezőit alakítják. Így például az illető megküzdési stra-
tégiája vagy ellenséges attitűdjei fontos szerepet játszanak abban, hogy végül is 
kap-e majd szívinfarktust. Ez a példa is mutatja, hogy egy-egy kultúra vagy társa-
dalom értékei alapvető szerepet játszanak tagjainak életében. Ezek nemzedékeken 
át „öröklődő” tényezők, természetesen nem a szó biológiai, hanem társadalmi-
kulturális értelmében. Tudjuk, hogy az emberiség cselekedetei sok csatornán ke-
resztül befolyásolják a felnövekvő generációk életét, elég ha az oktatásra vagy a 
generációkon átívelő bosszúvágyra, gyűlölködésre gondolunk.

ÖSSZEFOGLALÁS

E fejezet a bioetikai és genetikai szakirodalomban megtalálható csírasejtes génte-
rápia mellett és ellen felhozott legmeghatározóbb érveket vizsgálta meg és érté-
kelte aszerint, hogy mennyire specifikusak, azaz mennyiben érvényesek pusztán 
a csírasejtes beavatkozásokra. Az érvek (mint például a csúszós lejtő érve, az Istent 
játszani érv, az igazságosság érve, az unfolding complexity érve, a jövő generációk 
iránti felelősség érve) között egyetlen egy sem volt olyan, mely kizárólag e beavat-
kozásra lett volna alkalmazható, illetve érvényes. A csírasejtes genetikai beavatko-
zás elemei mind megfigyelhetőek valamilyen módon társadalmi vagy klinikai te-
vékenységeink során.

A következetesség elve alapján figyelembe kell vennünk ezt a tényt, ugyanakkor 
a kockázat-haszon arányának megbecslésekor nem elhanyagolható az a kérdés sem, 
hogy valaha is megengedhető lesz-e a csírasejtes kutatás megkezdése, azaz lehet-e 
valaha is etikai szempontból elfogadható módon klinikai csírasejtes génterápiás 
kutatásokat elkezdeni. Valószínűleg sosem lesz teljes bizonyossággal kizárható az, 
hogy csak születés után vagy felnőttkorban manifesztálódó betegséggel születendő 
gyermek jön a csírasejtes beavatkozás eredményeként a világra. Amennyiben a 
genetikai alapbetegség gyógyítására vagy megelőzésére elfogadható alternatív mód-
szerek is léteznek (ilyen lehet épp a szomatikus génterápia is), akkor feltehetően 
sohasem lesz a csírasejtes kutatásból eredő haszon akkora, mint amekkora veszélyt 
egy nem szándékolt, de mesterségesen létrehozott s egész életre szóló súlyos be-
tegség vagy fogyatékosság kockázata jelent.
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badság – Egyházi lapszemle, 2002. február 1.

Barner, Konrad: Kisegítő szolgálat életfogytiglan. Szatíra a nők éve alkalmából. Lelkipásztor 
(79) 2004/5, 199–200.

Seidel, Uwe: Mi Atyánk. Németből fordította Reuss András. Evangélikus Élet (LXXI/21) 2006. 
május 21.

Ágostai hitvallás. [Fordította Bódi Emese, Reuss András. Reuss András: Az Ágostai hitvallás – a 
keresztyén hit foglalata.] Luther Kiadó: Budapest, 2008. 207 o. (Konkordia könyv. A Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház hitvallási iratai. Szerkesztő: Reuss András. 2.)

3. SZERKESZTÉS, LEKTORÁLÁS

Ökumene in Ungarn, der Tschechoslowakei und Polen. In: Verbindung mit Károly Pröhle, András 
Reuss, Pavel Filipi und Karol Karski herausgegeben von Hans Vorster. Beiheft zur Ökumeni-
schen Rundschau, Nr. 64. Verlag Otto Lembeck: Frankfurt am Main, 1992. 157 S.

Vajta Vilmos: Hitből fakadó élet. Teológiai meditáció. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest, 1991. 
Az eredeti címe: Justified Life. Magyarra fordította és átdolgozta a szerző. 176 o.

Gottfried Voigt: Was die Kirche lehrt. Magyar István fordítása. 
Julius Schniewind: A lelkészi szolgálatban állók lelki megújulása. Fordította Nagybocskai Vilmos. 

Az előszót és az utószót fordította Reuss András. Teológiai Irodalmi Egyesület: Budapest, 
2000. 75 o. [A fordítását is ellenőriztem.]

Leszek Kołakowski: Isten nem adósunk semmivel. Néhány megjegyzés Pascal hitéről és a jan-
zenizmusról. Fordította Liska Endre. Európa Könyvkiadó: Budapest, 2000. 376 o. – (Az első 
rész szakmai lektorálása.)

Krauss, Heinrich: Az angyalok. Hagyomány és értelmezés. Liska Endre fordítása. A fordítást 
szakmailag ellenőrizte és a magyar nyelvű szakirodalmat összeállította dr. Reuss András. 
Corvina Kiadó: Budapest, 2005. 142 o.

Szabadulni az erőszaktól. Keresztény megközelítések. Szerkesztette Reuss András és Orosz Gábor 
Viktor. Luther Kiadó: Budapest, 2005. 212 o. (Eszmecsere 1. A Magyar Tudományos Aka-
démia és az Evangélikus Hittudományi Egyetem Szociáletikai és Ökumenikus Kutatócsoport 
kiadványai. Sorozatszerkesztő Reuss András és Orosz Gábor Viktor.)

Meghívás egy közös útra. Az Ausztriai Egyházak Ökumenikus Tanácsának szociális nyilatkozata. 
Fordította Liska Endre, Szűcs Petra, Reuss András, Orosz Gábor Viktor. Luther Kiadó: Buda-
pest, 2005. 138 o. (Eszmecsere 2. A Magyar Tudományos Akadémia és az Evangélikus Hit-
tudományi Egyetem Szociáletikai és Ökumenikus Kutatócsoport kiadványai. Sorozatszerkesztő 
Reuss András és Orosz Gábor Viktor.)

A norvég egyházi harc. Küzdelem az ideológiával 1940–1945. Szerkesztette Korányi András, 
Orosz Gábor Viktor, Reuss András. (Eszmecsere 3.) Luther Kiadó: Budapest, 2007. 204 o.
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4. KÖNYVISMERTETÉSEK, KÖNYVKRITIKA

Trevor Huddleston, Weine, du geliebtes Land. Lelkipásztor (38) 1963/9, 564–566.
A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek. Váradon Anno D. MDLXVI. Evangélikus 

Élet (XLI) 1976. február 8.
Dr. Cserháti Sándor: Pál apostolnak a filippibeliekhez írt levele. Lelkipásztor (52) 1977/6, 

363–366.
Karácsonyra jelent meg. ... a láthatatlan Isten képe... Dr. Cserháti Sándor új könyve. Evangélikus 

Élet (XLIII) 1978. december 31.
Vallás és vallásosság a mai Magyarországon. Lukács József könyve. Diakonia (10) 1988/1, 

90–91.
Széll Margit: Tudom, kinek hittem. Diakonia (10) 1988/2, 90.
Dr. Nagy Gyula: Az egyház kincse. Igehirdetések és teológiai tanulmányok 1944–1988. Budapest, 

1988. Diakonia (11) 1989/1, 79–80.
Egy könyv megérkezése. Vajta Vilmos: Hitből fakadó élet. Diakonia (13) 1991/1, 78–79.
Jürgen Moltmann: In der Geschichte des dreieinigen Gottes. Beiträge zur trinitarischen The-

ologie. Chr. Kaiser Verlag, München 1991. Ökumenische Rundschau 1993/3, 391.
Urbán Ernő írásainak bibliográfiája. I: Lelkipásztor (68) 1993/4, borító IV. II: Lelkipásztor (68) 

1993/5, 202 (borító IV.).
A keresztény hit ismerete. [Küng, Hans: Credo. Hiszek. Az Apostoli hitvallás magyarázata 

kortársaknak.] Credo (4) 1998/1–2, 20–22.
Börtönlevelek. Bonhoeffer fogságban írt levelei és feljegyzései. Evangélikus Élet (LXV/24) 

2000. június 11.
Evangélikus dogmatika a 20. század végén (Dr. Nagy Gyula: Az egyház mai tanítása. I. Budapest, 

2000.) Credo (6) 2001/3–4, 164–167.
Csepregi András könyvének bemutatása. Two Ways To Freedom. Christianity and Democracy 

in the Thought of István Bibó and Dietrich Bonhoeffer. A Tudomány Napja. Evangélikus 
Hittudományi Egyetem, 2003. november 5. Lelkipásztor (79) 2004/2, 55.

Rendszerszervező vagy vak öszvér? Klaus Douglass: Az új reformáció. 96 tétel az egyház jövőjéről. 
Fordította Szabó Csaba. (Kálvin Kiadó, Budapest, 2002) Credo (10) 2004/1–2, 132–138.

Református állásfoglalás házasságról, családról, szexualitásról. Confessio (28) 2004/4, 113–115.

5. IGEHIRDETÉSEK, IGEHIRDETÉSI ELŐKÉSZÍTŐK

Ézs 11,1–5. Vízkereszt utáni utolsó vasárnap. Lelkipásztor (37) 1962/12, 753–754.
Ef 6,10–17. Szentháromság u. 21. vasárnap. Lelkipásztor (41) 1966/9, 563–564.
Zsid 4,12–13. Hatvanad vasárnap. Lelkipásztor (42) 1967/12, 757–760.
Lk 24,46–49. Húsvét utáni 6. vasárnap. Lelkipásztor (42) 1967/3, 188–189.
1Móz 13,7–18. Ötvened vasárnap. Lelkipásztor (43) 1968/12, 759–761.
Ézs 6,1–8. Szentháromság után 5. vasárnap. Lelkipásztor (44) 1969/5, 313–316.
Lk 2,25–32. Karácsony utáni vasárnap. Lelkipásztor (44) 1969/11, 689–691.
2Tim 1,3–7. Hetvened vasárnapja. Lelkipásztor (46) 1971/1, 47–49.
Lk 10,21–22. Szentháromság ünnepe. Lelkipásztor (46) 1971/4, 250–252.
Júdás 17–25. Advent 2. vasárnapja. Lelkipásztor (46) 1971/10, 629–632.
2Kor 13,11–13. Szentháromság ünnepe. Lelkipásztor (47) 1972/4, 250–252.
5Móz 4,39–40. Szentháromság ünnepe utáni 23. vasárnap. Lelkipásztor (47) 1972/10, 630–

632.
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Mt 11,25–30. Karácsony 2. napja. Lelkipásztor (47) 1972/11, 488–691.
Jób 19,25–26. Húsvét ünnepe. Lelkipásztor (48) 1973/3, 182–185.
Lk 12,35–40. Óév este. Hogyan éljünk az elmúló időben? Lelkipásztor (48) 1973/11, 699–700.
1Jn 4,16–21. Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap. Lelkipásztor (50) 1975/4, 249–251.
Mt 5,20–26. Szentháromság után 6. vasárnap. Lelkipásztor (50) 1975/6, 373–374.
1Jn 3,1–3. Adoptáció genetikai következményekkel? Karácsony második ünnepe. Lelkipásztor 

(53) 1978/11, 694–696.
Jn 21,1–14. Életet és világot újító bizonyosság. Húsvét utáni 1. vasárnap. Lelkipásztor (54) 

1979/3, 185–187.
1Kor 1,27–31. Semmik Isten szolgálatára. Szentháromság u. 3. vasárnap. Lelkipásztor (54) 

1979/5, 313–315.
Dán 12,2–3. A feltámadás igéje földi életre bátorít. Szentháromság után utolsó vasárnap. Lel-

kipásztor (54) 1979/10, 625–627.
Jn 10,17–21. Böjt 6. vasárnapja. Lelkipásztor (55) 1980/2, 126–128.
Ef 1,3–14. Dinamikusan cselekvő Szentháromság. Szentháromság ünnepe. Lelkipásztor (55) 

1980/4, 246–249.
Róm 1,14–17. Üdvözíteni és megmenteni. Lelkipásztor (57) 1982/8, 509–512. – Evangélikus 

Élet (XLVII) 1982. augusztus 15.
Mt 28,16–20. Elküldve a világba – teljes reménységgel. Csendben Isten előtt. Lelkipásztor (59) 

1984/7, 385–387.
2Kor 5,17–20. A reménység alapja Krisztusban. Lelkipásztor (50) 1985/2, 70–71.
1Kor 3,1–8. Hetvened vasárnap. Lelkipásztor (62) 1987/2, 91–93.
Fil 1,18–27. Élni: Krisztus. Szentháromság után 24. vasárnap. Lelkipásztor (64) 1989/10, 

583–585.
Erő és bölcsesség – de aranyból? 1Kor 1,22–25. Protestáns Szemle 1992/2, 147–149.
Zsolt 46,9–11. Csendesedjetek el. Theologiai Szemle (37) 1994/5, 257.
Róm 3,20–27. Reformáció ünnepe. Lelkipásztor (70) 1995/10, 373–375.
Nem fiú, hanem fiak: méltóság elkötelezéssel. 5Móz 14,1a. Theologiai Szemle (39) 1996/2, 61.
ApCsel 2,14-22.32–33. Pünkösd ünnepe. Lelkipásztor (72) 1997/4, 155–156.
2Thessz 3,(1–2)3–5. Szth. u. 9. Lelkipásztor (72) 1997/6, 236–237.
2Jn 4–6. Szth. u. 18. Lelkipásztor (72) 1997/7–8, 318.
Gal 4,21–31. Én és Isten. Böjt 4. vasárnapja (Laetare). In: Keresztmetszet. Evangélikus lelkészek 

igehirdetéseinek gyűjteménye az egyházi esztendő ünnepeire. Teológiai Irodalmi Egyesület: 
Budapest, 1997. 91–95.

Lk 2,33–40. Karácsony utáni vasárnap. Lelkipásztor (72) 1997/11, 438.
Mk 16,1–8. Húsvét ünnepe. Lelkipásztor (73) 1998/3, 115–116.
Mk 16,14–20. Mennybemenetel ünnepe. Lelkipásztor (73) 1998/5, 195–196.
Lk 17,11–19. Szentháromság ünnepe utáni 14. vasárnap. Lelkipásztor (73) 1998/9, 353–354.
Tit 3,4–8. Karácsony 2. napja. Lelkipásztor (73) 1998/12, 474–476.
1Pt 2,21–25. Húsvét utáni 2. vasárnap. Lelkipásztor (74) 1999/4, 154–156.
Mt 7,24–27. Újév. Lelkipásztor (74) 1999/12, 476–477.
Elhagyta értünk egét (Jn 3,13). Magyar Egyházzene Evangélikus Kántorlevél VII (1999/2000) 

103–104.
Ötvened vasárnap. Jak 3,13–18. Az utálatos és a kívánatos bölcsesség. Lelkipásztor (76) 2001/2, 

78–80.
„Az igazság gyümölcse békességben vettetik el.” Jak 3,13–18. Theologiai Szemle (44) 

2001/1, 3.
Zsid 10,23b. Bencze Imre temetése. Részletek a gyászistentiszteleten elhangzott prédikációból. 
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Budapest-Kelenföld, 2002. június 20. Kelenföldi Evangélikus Hírlevél (VI/2) 2002. ősz, 
3–4.

Akire nézek, az vagyok. Böjt 3. (Oculi) vasárnapja. 1Pt 1,17–21. In: Hullámhossz. Evangélikus 
lelkészek igehirdetései az egyházi esztendő ünnepeire – 2003–2004. Szerkesztette Szabó 
Lajos. Luther Kiadó: Budapest, 2003. 97–102.

Ézs 30,(8–14)15–17. Óév este. Lelkipásztor (81) 2006/12, 476–477.

6. CIKKEK AZ EVANGÉLIKUS ÉLETBEN ÉS MÁSUTT

Pályaválasztás. Evangélikus Élet (XXIII) 1958. május 18.
Viszontlátásra, Szelényi Miklós! Evangélikus Élet (XXIII) 1958. december 7.
Jer 31,31–34. Advent 3. Evangélikus Élet (XXVII/51) 1962. december 18.
A leszerelési hónap alkalmából. Evangélikus Élet (XXVIII) 1963. május 26. 
Különleges vasárnap. Evangélikus Élet (XXIX) 1964. október 11.
[Imádság a heti igéhez]. Evangélikus Élet (XXXII) 1967. február 5.
[Imádság a heti igéhez]. Evangélikus Élet (XXXII) 1967. február 12.
[Imádság a heti igéhez]. Evangélikus Élet (XXXII) 1967. február 19.
[Imádság a heti igéhez]. Evangélikus Élet (XXXII) 1967. február 26.
Szomorúságból örömre Csöglén. Evangélikus Élet (XXXII) 1967. július 30.
Imádság Zsid 12,1–6-hoz. Szth. u. 21. vasárnap. Evangélikus Élet (XXXIII/44) 1968. no-

vember 3. 
Imádság 2Kor 2,3–11-hoz Szth. u. 22. vasárnap. Evangélikus Élet (XXXIII/45) 1968. no-

vember 10.
Celldömölkből Komáromba. Evangélikus Élet (XXXIII/48) 1968. december 1.
Imádság 2Thessz 3,10–13-hoz Szth. u. 23. vasárnap. Evangélikus Élet (XXXIII/46) 1968. no-

vember 17.
Páholyból pályára! Zsid 12,1–6. A vasárnap igéje. Evangélikus Élet (XXXIII/44) 1968. novem-

ber 3.
Bűn a gyülekezetben. 2Kor 2,3–11. A vasárnap igéje. Evangélikus Élet (XXXIII/45) 1968. 

november 10.
Krisztus vagy munka? 2Thessz 3,10–13. A vasárnap igéje. Evangélikus Élet (XXXIII/46) 1968. 

november 17.
Nem világ vége – Krisztus eljövetele. Jel 21,6–8. A vasárnap igéje. Evangélikus Élet (XXXIII/47) 

1968. november 24.
Imádság Jel 21,6–8-hoz az egyházi év utolsó vasárnapjára. Evangélikus Élet (XXXIII/47)) 1968. 

november 24.
Testvér. Csillámló szavak. Bibliai ábécé. Evangélikus Élet (XXXIV/3) 1969. január 19.
Vacsora. Csillámló szavak. Bibliai ábécé. Evangélikus Élet (XXXIV/10) 1969. március 9.
Alázatos Király. Jn 10,17–21. A vasárnap igéje. Evangélikus Élet (XXXIV/13) 1969. március 30.
Tények és vágyak: Bossey. Evangélikus Élet (XXXV/15) 1970. április 12.
Egyek vagyunk Krisztusban! Evangélikus Élet (XXXVI/40) 1971. október 3.
Szeretetben! Evangélikus Élet (XXXVI/41) 1971. október 10.
Munkában! Evangélikus Élet (XXXVI/42) 1971. október 17.
Megszentelt életben! Evangélikus Élet (XXXVI/43) 1971. október 24.
Csodálatos. Evangélikus Élet (XXXVI/52) 1971. december 26.
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1Kor 15,1–10. Eszetekbe juttatom pedig az evangéliumot. Evangélikus Élet (XXXVII/33) 1972. 

augusztus 13.
Tevékeny ünneplés. Evangélikus Élet (XXXVIII) 1973. április 1.
A Keleti tengertől a magyar tengerig. Evangélikus Élet (XXXIX/38) 1974. szeptember 22.
LMK-ülésen Greifswald mellett. Evangélikus Élet (XL) 1975. június 1.
Közösség Istennel. 1Jn 4,16. Szent igédnek fáklyafénye. Evangélikus Élet (XL) 1975. július 20.
Amerikai vendégek látogatása. Evangélikus Élet (XL/36) 1975. szeptember 7.
Egy lakás – az egymillióból. Evangélikus Élet (XL/44) 1975. november 2.
Folytatás és elmélyítés. Evangélikus Élet (XL/45) 1975. november 9.
A namibiai evangélikusok küzdelme a faji megkülönböztetés ellen. Evangélikus Élet (XL/48) 

1975. november 30.
Az igazságtalanság struktúrái és a felszabadításért folyó küzdelem. Nairobi 1975. Evangélikus 

Élet (XL) 1975. december 7.
„A szabadságban álljatok meg.” Gal 5,1. Evangélikus Naptár 1976, 29–30.
Korinthus és Budapest: azonosságok és eltérések. Evangélikus Élet (XLI/3) 1976. január 18.
Készülünk a VI. nagygyűlésre. Evangélikus Élet (XLI/22) 1976. május 30. 
Először, de nem ismeretlenül. Dr. H. Rathke mecklenburgi püspök magyarországi látogatása. 

Evangélikus Élet (XLI/25) 1976. június 20.
Az egyházak sokat tehetnek. D. Eduard Lohse püspök látogatása egyházunkban. Evangélikus 

Élet (XLI/44) 1976. október 31.
Közösen tanulni. A Lutheránus Világszövetség főtitkárának látogatása. Evangélikus Élet (XLI) 

1976. november 7.
Texasban – a békéről. Evangélikus Élet (XLI/50) 1976. december 12.
Nemcsak testvérek, de szomszédok is. Látogatás az Ausztriai Evangélikus Egyháznál. Evangélikus 

Élet (XLII/23) 1977. június 5.
Modern népvándorlás. Evangélikus Élet (XLII/27) 1977. július 3.
A legnagyobb evangélikus egyház. Egyházunk delegációja Svédországban. Evangélikus Élet 

(XLII/41) 1977. október 9.
Érdeklődés, bátorítás, hozzájárulás. Az LVSZ memoranduma a Helsinki és Belgrádi Értekezletről. 

Evangélikus Élet (XLII/47) 1977. november 20.
A munka szépsége. Evangélikus Élet (XLIII) 1978. január 22.
A Német Demokratikus Köztársaság evangélikusai. Evangélikus Élet (XLIII/18) 1978. április 30.
Hétköznapi folytatás. Beszámoló osztrák vendégeink látogatásáról. Evangélikus Élet (XLIII) 

1978. június 11.
Jyväskylä - Vesala. A keleteurópai és az északi evangélikus egyházak küldöttségeinek találkozója. 

Evangélikus Élet (XLIII/28) 1978. július 9.
Találkozás más népek kultúrájával. „Írok nektek ifjak...” Evangélikus Élet (XLIII/40) 1978. 

október 1.
Együtt az evangélium szolgálatában. David M. Preus látogatása. Evangélikus Élet (XLIII/40) 

1978. október 1
Manila, Singapore... Misszió és misszió. Evangélikus Élet (XLIV) 1979. április 29.
Die Kirche in Ungarn. Unsere lutherischen Nachbarn. Saat (26) 3. Juni 1979.
A jövőt szolgálja, aki a gyermekeknek szolgál. Az Egyházak Világtanácsa és a Nemzetközi Gyer-

mekév. Evangélikus Élet (XLIV) 1979. május 20.
Miért éppen Afrika? Május 27.: Afrika-vasárnap. Evangélikus Élet (XLIV) 1979. május 27.
Leszerelési világnap. Evangélikus Élet (XLIV) 1979. június 17.
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Tanulni, kérdezni, bátorítani. Dr. Coggan canterbury érsek látogatása. Evangélikus Élet (XLIV) 

1979. június 17.
„Tanulni jöttünk...” Az etiópiai evangélikus egyház küldöttségének látogatása. Evangélikus Élet 

(XLIV) 1979. július 1.
Jóléti társadalomban élünk? Mindennapi kérdések. Evangélikus Élet (XLIV) 1979. július 15.
Mennyi az a milliárd? Evangélikus Élet (XLIV) 1979. október 7.
A Svéd Egyház – Svenska Kyrka. Evangélikus Élet (XLIV) 1979. október 7.
Várható ökumenikus események 1980-ban. Evangélikus Élet (XLIV) 1979. december 30.
Mekkora az emberi szó hatalma? Mindennapi kérdések. Evangélikus Élet (XLV) 1980. ja-

nu ár 27.
Mi a hitvallás? Evangélikus Élet (XLV) 1980. március 16.
Cselekvés és imádság – reménységgel. LVSZ-munkacsoport jelentése és javaslatai a madridi 

értekezlet előtt. Evangélikus Élet (XLV) 1980. május 11.
Évszázados kapcsolatok legújabb állomása. Gottfried Klapper egyházfőtanácsos látogatása. Evan-

gélikus Élet (XLV) 1980. június 1.
Vehetünk-e úrvacsorát más hitvallású keresztyénekkel? Evangélikus Élet (XLV) 1980. ok-

tóber 5.
Párbeszédben anglikánokkal. Evangélikus Élet (XLV) 1980. szeptember 28.
Boldogok a szegények. Mindennapi kérdéseink. Evangélikus Élet (XLV) 1980. október 19.
Az evangélium éltető erejében. Wonnp Bleij holland evangélikus elnök látogatása. Evangélikus 

Élet (XLV) 1980. november 2.
Határokon átnyúló szeretet. A Gustav Adolf Egyesület közgyűlése az NSZK-ban. Evangélikus 

Élet (XLV) 1980. november 16.
Mit tettünk - mit tehetünk? Egyházi erőfeszítések a békéért. Evangélikus Élet (XLV) 1980. 

december 21.
Benned ajándékozom meg a nemzeteket. Ézs 42,5–7. Vízkereszt ünnepének igéje. Evangélikus 

Élet (XLVI) 1981. január 4.
A pápa és a protestánsok találkozója. II. János Pál nyugatnémet útja során. Evangélikus Élet 

(XLVI) 1981. január 11.
Nem a semmiből indulunk. Különbözőségeinkben is közös. Evangélikus Élet (XLVI) 1981. 

március 1.
Együtt az úton... Evangélikus Élet (XLVI) 1981. április 19.
Aceton. Evangélikus Élet (XLVI) 1981. szeptember 6. írások, tanulmányok 1979–1981, 196–

197.
Csőd. Evangélikus Élet (XLVI) 1981. szeptember 13.
Megbecsülés. Evangélikus Élet (XLVI) 1981. szeptember 20.
Csak. Evangélikus Élet (XLVI) 1981. szeptember 27.
Magyarok találkozása Magyarországgal. Külföldön élő protestáns lelkészek csoportjának látoga-

tása. Evangélikus Élet (XLVI) 1981. szeptember 20.
Egyezés, gazdagítás. Az európai evangélikus–anglikán dialógus. Evangélikus Élet (XLVI) 1981. 

szeptember 27.
Látni a célt és tenni érte. Milyen egységet akarunk? Evangélikus Élet (XLVI) 1981. november 1.
Kikényszerített imádság. Jer 14,7–9. A vasárnap igéje. Evangélikus Élet (XLVI) 1981. október 4.
Várományosok és munkások. Zof 3,9. A vasárnap igéje. Evangélikus Élet (XLVI) 1981. ok-

tóber 11.
Isten igazi arca. Mk 2,23–3,6. A vasárnap igéje. Evangélikus Élet (XLVI) 1981. október 18.
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Munkálkodik. Jn 5,1–17. A vasárnap igéje. Evangélikus Élet (XLVI) 1981. október 25.
Az ember karácsony éjjelén. Evangélikus Élet (XLVI) 1981. december 20.
Olvasónk írta – a rovatvezető válaszol. Evangélikus Élet (XLVII) 1982. január 10.
Az összetartozás örömében. A szlovákiai evangélikus egyház küldöttségének látogatása. Evan-

gélikus Élet (XLVII) 1982. január 10.
Embléma 1984. Evangélikus Élet (XLVII) 1982. február 7.
Az egyház élete a világban: diakónia. Egyházunk delegációja a bajor evangélikus egyháznál. 

Evangélikus Élet (XLVII) 1982. május 30.
Megbecsüléssel és várakozással. Egyházunk küldöttsége Dániában. Evangélikus Élet (XLVII) 

1982. szeptember 26.
Gyújtsátok meg a béke lángját. Evangélikus Élet (XLVII) 1982. december 26.
Jó pontok Magyarországért. Evangélikus Élet (XLVII) 1982. december 5.
Viharfelhők alatt: Namibia. Bemutatjuk a világ evangélikus egyházait. Evangélikus Élet (XLVIII) 

1983. január 9.
Luther-év Krisztussal. Werner Leich thüringiai evangélikus püspök látogatása. Evangélikus Élet 

(XLVIII) 1983. március 20.
Überstunden im Sprachlabor. Informations-Dienst Lutherischer Minderheitskirchen in Europa 

(IDL) 1983.
Már csak egy év... A Lutheránus Világszövetség nagygyűlés-bizottságának ülése. Evangélikus 

Élet (XLVIII) 1983. augusztus 7.
Találkozás 22 év után. Evangélikus Élet (XLVIII) 1983. december 18.
Elrejtőztem, mert félek... Evangélikus Élet (XLVIII) 1983. december 25.
Előkészületek a világgyűlésre. Evangélikus Élet (XLIX) 1984. január 1.
Készülünk a nagygyűlésre. Bemutatjuk a világ evangélikus egyházait. Evangélikus Élet (XLIX) 

1984. január 8.
Munkacsoportok témái az LVSZ nagygyűlésen. Evangélikus Élet (XLIX) 1984. március 18.
Ungarn packt seine Aufgaben realistisch an. Lutherische Welt-Information 10/1984, 9–10.
Hungary Makes the Best of its Resources. Lutheran World Information 10/1984, 15.
Die Geschichte Ungarns in Stichworten. Lutherische Welt-Information 12/1984, 16–17.
Hungary more than paprika, puszta, and Piroska, Reuss reminds. Napról-napra 1984. július 

22. 4.
Karácsony másutt, másképpen – igazán. Evangélikus Élet (XLIX) 1984. december 23–30.
A bizalom légkörében. Egyházunk delegációja Vesztfáliában. Evangélikus Élet (L) 1985. január 6.
Szép volt... Tizennyolc év Angyalföldön. Evangélikus Élet (L) 1985. április 14.
Székács László. A hét portréja. Evangélikus Élet (L) 1985. szeptember 1.
Egységet a hitelesség céljából. Káldy Zoltán püspök látogatása a VELKD püspöki konferenciáján 

és zsinatán. Evangélikus Élet (L) 1985. november 10.
A Lutheránus Világszövetség budapesti nagygyűlése. Evangélikus Naptár 1986, 102–105.
Békemunkánk motívumai. Az Egyházközi Békebizottság közgyűlése. Evangélikus Élet (LI) 1986. 

június 29.
Az egyházak és a Helsinki-folyamat. Gondolatok Gunnar Staalsett főtitkári jelentéséből. Evan-

gélikus Élet (LI) 1986. augusztus 24.
A keresztyén békezsinatról. Gondolatok Gunnar Staalsett főtitkári jelentéséből. Evangélikus 

Élet (LI) 1986. augusztus 31.
Kéznyújtás az óceánon át. Magyar ökumenikus delegáció Kubában. Evangélikus Élet (LII) 1987. 

április 19.
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Kegyelet – csak személyesen. Evangélikus Élet (LII) 1987. június 28.
Grosse Sehnsucht nach Kontakten. Christen in Kuba 26 Jahre nach der Revolution. IDL 1987.
Az egységért fáradozva. 40 éves a Lutheránus Világszövetség. Evangélikus Élet (LII) 1987. 

július 19.
„A diakónia papja”. Kossuth Rádió, 1987. július 3. péntek 21,30. Evangélikus Élet (LII) 1987. 

július 19.
Nézzünk fel Jézusra. Mk 3,13–17. A vasárnap igéje. Evangélikus Élet (LIII) 1988. január 3.
Országos ügyről - Siófok kapcsán. Evangélikus Élet (LIII) 1988. április 3.
„Hiszem a testnek feltámadását...” Evangélikus Naptár 1989, 25–26.
Szent István evangélikus tisztelete? Evangélikus Élet (LIII) 1988. augusztus 21.
A Szentlélek sodrában. Evangélikus Élet (LIV) 1989. május 14.
Evangélikus kegyesség. Evangélikus Élet (LIV) 1989. október 29.
„...maga Jézus...” Evangélikus Élet (LV) 1990. április 15.
Az egység Lelke. Evangélikus Naptár 1991, 17–18.
Kell-e egyáltalán zsinat? Lelkipásztor (65) 1990/12, 392.
Lutheránus? Inkább evangélikus! Lelkipásztor (65) 1990/12, 374.
Nem avult alap. A Biblia házasságról és családról. Evangélikus Élet (LVI) 1991. február 24.
Húsvét igéje. Világraszóló győzelem – a legkisebb zugban is. 1Kor 5,6–8. Evangélikus Élet (LVI) 

1991. március 31.
Húsvét második napjának igéje. ApCsel 10,34–43. Evangélikus Élet (LVI) 1991. március 31.
A vasárnap igéje. Győzelemre születve! 1Jn 5,4–10a. Evangélikus Élet (LVI) 1991. április 7.
Helyreigazítás, vagy hány leánya volt Nóénak? Evangélikus Élet (LVI) 1991. április 14.
Vitatkozó önkritika. A római katolicizmus és az evangélikus egyház. Evangélikus Élet (LVI) 

1991. június 30.
Ne féljetek! Létbizonytalanságtól... Evangélikus Élet (LVI) 1991. december 22.
A zsinat döntésére várva. Az evangélikus egyház megújulása. Új Magyarország 1991. augusz-

tus 22.
Tanítás neveléssel, nevelés tanítással. Evangélikus Naptár 1992, 34–36.
Paul Hansen. Evangélikus Élet (LVII/21) 1992. május 24.
A Szentlélek egyházat teremt. Evangélikus Élet (LVII/23) 1992. június 7.
Ülésezik az evangélikusok zsinata. Magyar Hírlap 1992.
Zsinati részvétel. Evangélikus Élet (LVII) 1992. szeptember 20.
Az Evangélikus Teológiai Akadémia búcsúja dr. Nagy Istvántól. Evangélikus Élet (LVIII) 1993.
Doni veszteségeink. 60 éve tűnt el Urbán Ernő (1908–1943). Evangélikus Élet (LVIII/10) 

1993. március 7.
Az Evangélikus Teológiai Akadémia búcsúja + dr. Vámos Józseftől. (Budapest-Kelenföld 1993. 

október 22.) Lelkipásztor (68) 1993/11, 400.
„Dr. Sólyom Jenő Alapítvány”. A magyar evangélikus teológiai kutatás támogatására. Evangélikus 

Élet (LVIII/48) 1993. november 28.
Angyalföldi karácsonyok. Angyalföldi örömhír. Az angyalföldi gyülekezet időszakos lapja 1993. 

Karácsony, I. évfolyam, 3. és 7. old.
Ami jó volt – és ami rossz. Lelkipásztor (69) 1994/7–8, 256.
Szükséges-e a keresztséghez a felnőtt hit? Hang. Országos evangélikus ifjúsági lap 1996. január, 

III. évf. 1. szám, 8–9.
Tanítványok. In: Tanítványok. Tanítványai köszöntik a 85 éves Prőhle Károly professzort, aki 

– velünk együtt – maga is Tanítvány. Szerkesztette Fabiny Tamás. Evangélikus Teológiai Aka-
démia: Budapest, 1996. 7–8.
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Pósfay György, „A földön élő egész egyház”. Mit tanított Luther Márton az egyház egyetemességé-

ről? Az előszót írta Reuss András. Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya: Budapest, 
1997. 9.

Búcsú Peter Schellenbergtől. Evangélikus Élet (LXIII/44) 1997. november 2.
In memoriam Andorka Rudolf. Az egyetemes papság lutheri értelmezéséhez. Lelkipásztor (72) 

1997/11, 422–423.
„Mi bolondok ... a Krisztusért” (1Kor 4,10). Napirend előtti felszólalás a zsinat 1999. január 8-i 

ülésén. 2001 felé. Evangélikus egyházépítő alkalmi lap. 10. szám, 1998. január 27. 19–25. 
Evangélikus Élet (LXIV/6) 1999. február 7.

A zörgető Jézus (Jel 3,20). In: Visszhang. Imádságok, olvasmányok. Szerkesztette Szabó Lajos. 
Evangélikus Sajtóosztály: Budapest, 2001. 67–71.

Szentháromság. Isten cselekvésének titka. Ámulj Isten kezén! [Meditációs imádság] In: Vissz-
hang. Imádságok, olvasmányok. Szerkesztette Szabó Lajos. Evangélikus Sajtóosztály: Budapest, 
2001. 97–98.

Bűnbocsánat. Világosság útja. Evangéliumi missziós lap (VI/3) 2000/3, 10–11.
A Feltámadott tanúi. 1Pt 3,15b. Dunántúli Harangszó (4) 2000/5, 2–3.
Megtérés, újjászületés. Világosság útja. Evangéliumi missziós lap (VI/4) 2000/4, 10–11.
Dr. Muntag Andor életrajza. Evangélikus Élet (LXV/39) 2000. szeptember 24.
Kegyelem. Világosság útja. Evangéliumi missziós lap (VI/5) 2000. november-december, 12–13.
Keresztség. Világosság útja. Evangéliumi missziós lap (VII/1) 2001. január–február, 12–13.
Krisztus Gyülekezete – a megváltottak közössége. Világosság útja. Evangéliumi missziós lap. 

VII/2. 2001. március–április, 11–12.
„Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.” Evangélikus Élet (LXVI/42) 2001. október 14.
Megszentelődés, szent élet. Világosság útja. Evangéliumi missziós lap (VIII/1) 2002/1, 14–15.
Ítélet. Evangélikus Naptár 2002, 227–230.
Az igaz, aki megment. Lk 23,33–49. Nagypéntek. Evangélikus Élet (LXVII/13) 2002. március 31.
Luther összes műve CD-n. [Olvasói levél] Evangélikus Élet (LXVII/21) 2002. május 26.
A reformáció mindig időszerű! [Olvasói levél] Evangélikus Élet (LXVII/22) 2002. június 2.
A püspöki tiszt nálunk és másutt. Evangélikus Élet (LXVII/27) 2002. július 7.
A szentek tisztelete. Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság (KÖT) konferenciája, Budapest, 

2002. szeptember 20. Ökumené (VIII/3) 2002/3, 25–27. (48. Krisztusi Ökumené füzet)
Kesztler Lászlóné Buránszky Erzsébet búcsúztatása. Lelkipásztor (78) 2003/1, 29–30.
Őáltala, ővele és őbenne. Evangélikus Élet (LXVII/51–52) 2002. december 22.
Angyalok vigyáznak rám. A dogmatika nézőpontja. Misszió – Evangélikus Magazin (VII) 2002/6, 

6–7.
A levelező hittantanár-képzés fontossága. Dr. Urbán Ernőné Balikó Eszter Alapítvány [Közle-

ménye]. Evangélikus Élet (LXVIII/4) 2003. január 26.
Az Egyház Ura. [Olvasói levél] Evangélikus Élet (LXVIII/28) 2003. július 13.
Keresztény és keresztyén! Evangélikus Élet (LXVIII/23) 2003. június 8.
Csodálkozás. Evangélikus Élet (LXVIII/35) 2003. augusztus 31.
Ne félj 366-szor és bibliaértelmezésünk. Evangélikus Élet (LXVIII/35) 2003. augusztus 31.
A teológiai doktori képzésről – káté stílusban. Evangélikus Élet (LXVIII/38) 2003. szeptember 

21. (melléklet)
Erős vár a mi Istenünk! – Békesség Istentől! Evangélikus Élet (LXVIII/45) 2003. november 9.
Házasság – válás. Evangélikus Naptár 2004, 66–69.
A Barmeni Teológiai Nyilatkozat 1934. Evangélikus Naptár 2004, 142–145.
Jézus, Megváltónk sírba szállt. Magyar Egyházzene (11) 2003/2004/2–3, 349–350.
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[Az Apostoli Hitvallás szövege. Válasz olvasói levélre.] Evangélikus Élet (LXIX/34–35) 2004. 

augusztus 22–29. 19.
Ember tervez. Egy év a Lutheránus Világszövetség szolgálatában. Lelkipásztor (79) 2004/10, 

366–370.
Az erőszak legyőzésének évtizede (2001–2010). Mi közünk hozzá? Reformátusok Lapja (XLVIII/ 

39) 2004. szeptember 26. / Evangélikus Élet (LXIX/41) 2004. október 10.
Miért gondoljuk Istent férfinak? Misszió. Evangélikus magazin 2004/3. 18–19.
Totálkár tilos!? Néhány szó a válásról. [Az Evangélikus Missziói Központ szórólapja, 2005.]
Luther, Wittenberg, Magyarország, 2005. Evangélikus Élet (LXX/23) 2005. június 5. 
Az égre mutatott. D. Dr. Prőhle Károly 1911–2005. Evangélikus Élet (LXX/23) 2005. június 

5. / Evangélikus Naptár 2006, 192–194.
Luther és Zwingli kollokviuma Marburg 1529. Evangélikus Élet (LXXI/52) 2006. december 

24. 21.
Húsz éve hunyt el Káldy Zoltán püspök. Evangélikus Naptár 2007, 120–123. / Evangélikus 

Élet (LXXII/28) 2007. július 15. 8.
Id. dr. Fabiny Tibor (1924–2007). Evangélikus Élet (LXXII/51–52) 2007. december 23–30. 19.
Egyház, világ, egység, okosság és személyesség – teológia és élet egysége. A 70 éves Harmati Béla 

köszöntése. In: Semper reformanda. Dr. Harmati Béla püspök tiszteletére 70. születésnapja 
alkalmából. Szerk. Harmati Béla László, Harmati Gergely. Budapest, 2007. 50–54.

7. JELENTÉSEK

Jelentés a gyülekezeti kartotékról, a gyermek- és ifjúsági munkáról. 1973. február 3. Megjelent 
részben: 75 év. Képek a Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség életéből. Budapest, 
2003. 29–30.

Dr. Reuss András életrajza. Evangélikus Élet (LIV) 1989. december 3.
Kell-e egyáltalán zsinat? Lelkipásztor (64) 1990/12, 392.
Lutheránus? Inkább evangélikus! Lelkipásztor (64) 1990/12, 374. 
Reuss Andrásnak, a zsinat lelkészi elnökének bemutatása. Evangélikus Élet (LVI/34) 1991. 

augusztus 25. (melléklet).
A zsinat döntésére várva. Az evangélikus egyház megújulása. Új Magyarország 1991. augusztus 

22.
Zsinatunk: lehetőségek és korlátok. Lelkipásztor (66) 1991/11, 347.

8. INTERJÚK

Szabóné Mátrai Marianna: Háttéranyag a nagygyűléshez. Beszélgetés Reuss Andrással, az Evan-
gélikus Világgyűlés Irodájának vezetőjével. Evangélikus Élet (XLIX/23) 1984. június 3.

Félperces interjú Reuss Andrással a Világgyűlés Iroda vezetőjével. Napról-napra 1984. július 
22. 3.

tszm [Tóth-Szöllős Mihály]: Merre tart a zsinat? Evangélikus Élet (LVII/24) 1992. június 14.
Tóth-Szöllős Mihály, Tanárok és hallgatók jogai és kötelességei. Beszélgetés dr. Reuss András 

rektorral. Evangélikus Élet (LX/14) 1995. április 2.
Múlt és jövő között. Az evangélikus egyház zsinata. Credo (1) 1995/1–2, 17–28.
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Érdemes egymásra figyelni! Evangélikus Élet (LXVI/51) 2001. december 16. [Válaszok Kőháti 

Dorottya kérdéseire az INATE-ról.]
Gyarmati Gábor: „Az egyházaknak a nagy emberi ügyeket kell képviselniük” Beszélgetés Dr. 

Reuss Andrással az Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológia Tanszékének 
professzorával. Evangélikus Élet (LXVII/13) 2002. március 31.

K. D. [Kőháti Dorottya]: Isten nem tart pórázon. Misszió – Evangélikus Magazin 2002/2, 
12–13.

Gazdag Zsuzsanna: Húsba vágó kérdések. Misszió – Evangélikus Magazin 2003/5, 14.
Orosz Gábor Viktor: Új fordításban alapvető hitvallási iratunk. Evangélikus Élet (LXXIII/14) 

2008. április 6. 8.
Kőháti Dorottya: Közelkép egy évforduló apropóján. Születésnapi beszélgetés dr. Reuss András-

sal, az EHE Rendszeres Teológiai Tanszékének professzorával. Evangélikus Élet (LXXIII/28) 
2008. július 13. 8.
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PÓSFAY GYÖRGY  evangélikus teológus-lelkész, a Genfi Magyar Protestáns Gyülekezet nyugalm-

azott lelkésze
PRŐHLE GERGELY  magyar–német szakos tanár, külügyi szakértő, a Magyarországi Evangélikus 

Egyház országos felügyelője, az Mmd PR és kommunikációs tanácsadó iroda tanácsadója
PUSKÁS ATTILA  katolikus teológus-pap, a Pázmány Péter Katolikus Hittudományi Egyetem 

tanszékvezető egyetemi tanára
SZABÓ JÁNOS, PROF.  szociológus, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora
SZEBIK IMRE, IFJ.  jogi szakokleveles orvos, bioetikus, a Semmelweis Egyetem Magatartástu-

dományi Intézetének tudományos munkatársa
SZENTPÉTERY PÉTER  evangélikus teológus-lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem do-

cense
SZŰCS FERENC  református teológus-lelkész, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora
TAKÁCSNÉ KOVÁCSHÁZI ZELMA  evangélikus teológus-lelkész, az Evangélikus Hittudományi 

Egyetem oktatója
VÉGHELYI ANTAL  evangélikus teológus-lelkész, a Magyarországi Evangélikus Egyház teológiai 

referense
WAGNER SZILÁRD  evangélikus teológus-lelkész, a soproni Eötvös József Evangélikus Gim-

názium és Egészségügyi Szakközépiskola iskolalelkésze, hittantanára; a Harkai Evangélikus 
Egyházközség helyettes lelkésze
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