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r u t Könvvtára

ELŐSZÓ
helyett
Gyermekeimnek, unokáimnak szeretettel

Ha az ember elmúlt 80 esztendős, ideje, hogy számot vessen
önmagával és mindig tudatában legyen az egyre közeledő utolsó
órának. Értékeket nem tudok hátramaradottaimra hagyni. De úgy
érzem, hogy joguk van maradandóbb örökségre, valamire abból,
amit én is nem annyira szereztem, mint inkább magam is kaptam.
Ezt az örökséget igyekeztem összefoglalni a következő lapokon.
Emberlétünk alapkérdéseiről van benne szó, úgy, ahogyan azokat
látom, és ahogyan a megoldásokat - újból mondom - magam is
kaptam. Az utánam következő nemzedékek, főként az ifjabbak,
nem - vagy alig - kapnak abból, amit elmondandó vagyok, sem
neveltetésük folyamán, sem az iskolában. Sokan ezért már eleve
elavultnak, sőt meghaladottnak tekintik, ami évszázadokon keresztül az egymást követő nemzedékek számára életük értelmévé lett.
Amikor Luther azzal a kérdéssel gyötörte magát: „Hogyan lesz
az Isten irántam kegyelmes?", azt a kérdést tette fel önmagának,
amely kortársai számára is az élet értelmének igen sokszor ugyan
nem kimondott, de mégis alapvető kérdése volt. Azóta nagyot
fordult a világ. Mai életünk, gondolkodásunk és életfolytatásunk
számára Isten és a hozzá való viszonyunk - legalább látszólag mellékessé, sőt jelentéktelenné vált. Ezért látszik Luther kérdése is
meghaladottnak. A felvilágosodás óta ti. Isten látszólag megszűnt
az emberi lét központja és irányító hatalma lenni. Képpel kifejezve:
a felvilágosodás előtt - ha emberi életünket mintegy rávetítjük egy
papírlapra - az élet különböző vonalai az egy központban, az
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életünket teremtő és meghatározó Istenben futottak össze. Gondoljuk el, mi történik, ha a lapnak azt az oldalát, amelyen ez a központ
van, levágjuk: a vonalak - életünk vonalai! - megmaradnak, mint
azelőtt voltak, de központ nélkül a „semmibe" futnak. Ezért kuszálódnak össze életutak és az emberi lét értelmét meghatározó „vonalak" : értelmünk, akarásunk törekvései nem kevésbé, mint vágyódásaink. A modern művészet is tükrözi ezt a célt nem ismerő, a
„semmibe" torkolló összevisszaságot : a zavart és az eredménytelenül szétforgácsolódó erőfeszítéseket, mindazt, amit és ahogy a
művész látja önmagát, létét, létének az értelmét. Sokak - a mindennapnak élő tömegek - számára mindez vagy mindebből sok nem
tudatosul. A művész is ezt a nem tudatosult, összekuszálódott életet
találja önmagában és a világban. Ezt igyekszik művészetében is mint önmaga lényegét - kifejezésre juttatni: a festő színfoltokat
vagy geometriai vonalak közé szorított alakokat rajzol, a modern
zene alig ismer melódiákat, csak hangszíneket, a lírikus olyan
verseket ír, melyekből sokszor még a mondatokat elválasztó írásjel
is hiányzik, a regénynek alig van vagy nincs is cselekménye, még
kevésbé végződik a konfliktusokat feloldó megoldásban stb. Mindezek összekuszált vagy semmibe futó vonalak. Pedig nem mondhatunk le arról, hogy életünknek és a világnak van értelme és célja.
A következő „hitvallásnak" az is egyik célja, hogy az olvasóban
életünknek az értelme és célja tudatosuljon és hogy segítse öt a
válasz megtalálásában.
Ehhez még egyet kell hozzátennem.
Emberi egzisztenciánk maradéktalanul bele van ágyazva olyan
történeti, társadalmi és biológiai adottságokba, amelyeken nem
változtathatunk, azok „sorsszerűek". Ehhez járulnak olyan egyéni
életkörülmények, amelyeket ugyancsak sorsszerűeknek érzünk.
Sokszor úgy véljük, hogy életünk útját is ezek határozzák meg.
Porszemnek érezzük magunkat, amelyet tetszése szerint kap fel a
szél és sodor tova. Minél jobban tudatosul életünk, annál jobban
elfog létünk e sorsszerűségének tudata. Valóban, sok gondolkodó
vélte úgy, hogy rabjai vagyunk sorsunknak, és hogy ezért sem
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jelenünk, sem jövőnk nincs kezünkben, éppen úgy, mint ahogy
múltunk is változhatatlan, pedig talán sok mindent bánunk benne
és szeretnénk Jóvá tenni".
Valóban olyan sorsszerűen változhatatlan a világunk? Ez az iín.
klasszikus fizika által kialakított és a történeti életre is átvitt
világkép azonban erős réseket mutat. Nem váltak ugyan érvénytelenné azok az „örök" törvények, amelyek a világot hordozzák és
meghatározzák. De ma mégis tudjuk, hogy ezek a törvényszerűségek is „nyitottak" a jövő felé. Ember voltunk és „sorsunk" is „nyitott" a jövő felé. Nem alakíthatjuk ugyan életünket tetszés szerint,
de mégis van Jövőnk" és reménységgel nézhetünk eléje. Csak így
lehetünk felelősek életünkért, de ugyanezért megyünk „ítélet" elé
is.
Akik olvassátok a következő lapokat, olvassátok azokat a „nyitott jövő" tudatában, jövőtökért való felelősségben és azzal a reménységgel, melyet hitünk ad - Jézus Krisztus nevében.
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I. A „VALLÁS"

A „vallás" - értve rajta a keresztyénséget - ma - látszólag - nem
időszerű. Egy vonalba kerül a babonával, amelyet legfeljebb mint
népszokást hajlandó a közvélemény eltűrni. De a babonát nemcsak elítéljük, hanem igyekszünk is tőle megszabadulni. Nemcsak
a marxizmus, hanem más ideológiák is kihalásra ítélik a vallást,
és úgy tesznek, mintha csak idő kérdése volna, hogy a vallás
eltűnjön az ember életéből és helyet adjon a „tudományos világnézetnek". Amikor így beszélnek, marxisták épp úgy, mint nyugati ateisták, általában a keresztyénséget, az egyházakat, ill. felekezeteket, azután a zsidóságot, esetleg még az iszlámot értik „valláson".
A „vallás" azonban sokkal tágabb értelmű valóság, mint a
felsoroltak. Tágabb értelmű annál is, mint amikor az ún. nagy
világvallásokra (keresztyénség, zsidóság, iszlám, hinduizmus,
buddhizmus stb.) gondolunk. Magában foglal ugyan babonákat
is, de ezek a vallás eltorzulásai. Ezért nem is egyszerű feladat
meghatározni, mi a vallás. Ahelyett, hogy ezzel a kérdéssel tudományosan foglalkoznánk, állapítsuk meg röviden, hogy legáltalánosabb értelemben a vallás az ember viszonya és viszonyulása az
életét meghatározó és - többnyire - vele rendelkező hatalomhoz,
ill. hatalmakhoz. Ez nem „tudományos meghatározás", hanem
inkább körülírás. Talán ha kissé körülményesnek látszik is, mégis
könnyen érthető. Mindenki tudja, akár tudatosan, akár csak
sejtésszerűen, hogy önmagával, a saját létével és így életével sem
6

rendelkezik szabadon : senki sem rendelkezik azzal, hogy megszülessen, de általában nem rendelkezünk életünk végével sem. Valamilyen „hatalom" kezéből vesszük életünket - még ha ismerjük
is annak biológiai feltételeit - és tőlünk idegen hatalom vet is
annak véget, még akkor is, ha az például betegség formájában
jelentkezik. Népszerűen : sem születésünk, sem halálunk felől nem
rendelkezünk. Tegyük hozzá : igen sok más vonatkozásban nem
rendelkezünk azzal sem, ami velünk születésünk és halálunk közt
történik. Készen kapjuk nemcsak szüleinket, az időpontot, amikor megszületünk, a tágabb közösséget, amelybe beletartozunk
(a „népet", melynek tagjai vagyunk), a kort, amelyben élünk stb.
S ha sok mindent magunk alakithatunk is életünkben, ezen magunk alakította életfolyamatok is bele vannak ágyazva „sorsunkba". Azt a viszonyt és viszonyulást, amelyben ezekhez az életünket alapvetően meghatározó és alakító hatalmakhoz vagyunk,
nevezzük „vallásnak" - sokszor anélkül, hogy ezt a megjelölést
használnánk. Ezért a vallás sokkal átfogóbb valóság, mint valamely felekezethez, ill. vallási közösséghez való tartozás.
Ilyen értelemben azonban a vallás nemcsak, hogy nem időszerűtlen, hanem nagyon is időszerű, mert valamilyen formában
minden ember és minden nemzedék szükségképpen szembenéz
azzal a kérdéssel, hogyan viszonyul a vele rendelkező és vallásszerűen átélt hatalmakhoz. Ez az átélés sokszor nem tudatos, nem
történik vallásosnak minősülő fogalmak szerint, de ott lappang
emberi életünkben. A következőkben ilyen „időszerű", vagyis a
mai körülményekhez, életfelfogásunkhoz illeszkedő „hitvallással"
igyekszem számot adni hitünk néhány alapvető kérdéséről.
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II. ISTEN

1. A vallás alapkérdésének ma azt szokták mondani, hogy
hisz-e valaki Istenben. Ez a kérdés azonban nemcsak nagyon
naiv, hanem félrevezető is. Mert igaz ugyan, hogy a köztudatban,
sőt az újkori gondolkodás egyes képviselőinél is az a kérdés
látszik a döntőnek, hogy van-e Isten. Azonban a kérdés ilyen
megfogalmazásánál tulajdonképpen arról van szó, hogy van-e, ill.
pontosabban létezik-e a keresztyénség által hirdetett Isten. A keresztyénség által meghatározott filozófiai gondolkodás hosszú
évszázadokon keresztül keresett olyan bizonyítási eljárást, amelylyel racionálisan - tehát logikailag kifogásolhatatlan módon - ki
lehet mutatni Isten „létezését". De a 18. század nagy német filozófusa, Immanuel Kant kimutatta az ún. Isten-bizonyítékok hibáját. Azóta tudjuk, hogy Istent nem lehet filozófiailag érvényes
módon „bebizonyítani". De ne feledjük, azt sem lehet bebizonyítani, hogy „nincs Isten". Filozófiailag nem lehet érvényes módon
bebizonyítani a materializmus igaz-voltát, még akkor sem, ha az
az ún. „tudományos materializmus" képébe burkolódzik is.
Az, hogy Istent sem bizonyítani, sem tudományosan tagadni
nem lehet, onnan van, hogy sem értelmi képességünk, sem érzékelő szerveink nem képesek mást ismerni vagy megragadni, mint
csak azt, ami világi, azaz a világon (vagy, ha úgy tetszik: a
„kozmoszon") belüli, ún. „immanens" valóság. Akkor is, amikor
úgy képzelték, hogy Isten és a „mennyei seregek" valahol „fenn",
a „mennyben" lakoznak, Istent tulajdonképpen olyan „túlvilági"
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lénynek képzelték el, amelynek „másvilága" a világmindenségbe
tartozik bele. Azonban sem érzéki tapasztalásunk, sem általában
ismerő képességünk nem tudja széttörni a világmindenség határait. Akármennyire kitolja pl. a csillagászat a világmindenség határait, vagy akármilyen nagyszerű tudományos felszereléssel keressük is az anyag legapróbb részecskéit, nem tudunk elhatolni sem
a legtávolabbi, de végső határokig, sem a legkisebb, de ugyancsak
végső valóságokhoz. Mindig a világmindenség „határai" között
marad ismerő képességünk, akár a tér, akár az idő határaira
gondoljunk.
2. A különös azonban az, hogy Isten tagadásával vagy azzal;
hogy őt gondolkodásunkból kikapcsoljuk, nem jutunk előbbre :
sem a világ, sem az emberiség és története, sem maga az ember
nem lesz ilyen módon érthetőbbé és rejtélyük megoldhatóvá.
Ellenkezőleg: minél továbbjutunk a világ (a „természet") megismerésében, az annál titokzatosabbá válik. Minél jobban kitolódnak ismerésünk határai - gondoljunk akár a világmindenségre, a
Földre és a bennünket körülvevő természeti világra, akár az
„anyag" mibenlétére, végső elemeire - , annál több kérdés vetődik
fel, sőt mindez annál titokzatosabbá válik - ha őszinték vagyunk
és magunkhoz is őszinték akarunk maradni.
Ugyanez áll az emberre és történetére. A természeti evolúció
elmélete, amelyet Darwin vitt be a természet értelmezésébe, ma
általában elfogadott. De az a felismerés, hogy „előemberek" maradványait találták meg és ismerték meg, csak kitolta az ember
létrejöttének kérdését, de meg nem oldotta, sőt olyan problémák
elé állította a történelem előtti korok kutatóit, amelyekre azelőtt
senki sem gondolt.
Az emberi nem létrejöttének kérdése pedig csak egyike azoknak
az emberre vonatkozó kérdéseknek, amelyekkel régebbi és egészen új tudományágak sorozata foglalkozik. Az ember testi és
„lelki" felépítettsége, társadalmi funkcióinak - az emberi együttélésnek - különböző kérdései csak egyes ágai ezeknek a részben
régi, részben egészen újonnan kialakult tudományágaknak (szo9

ciológia). Nem kicsinyeljük le ezeknek az új tudományágaknak
a jelentőségét, még kevésbé az eredményeket, amelyeket elértek :
ezek kétségkívül sok vonatkozásban gyarapították ismereteinket,
és figyelmeztetnek emberlétünk olyan vonatkozásaira, amelyekre
az ember még néhány nemzedékkel ezelőtt nem is gondolt. De itt
is ugyanaz a helyzet: a „haladás" egyre újabb és nehezebb, szinte
megfejthetetlen kérdéseket tesz fel.
Mindenki adottnak veszi önmagát, a kort és a világot, társadalmat, amelyben él, dolgozik és saját életének körét betölteni igyekezik. Cselekedeteinknek, magatartásunknak - elsősorban a magunk számára - van értelme, azokkal igyekszünk valamit elérni,
valamely célt megvalósítani - legyenek azok a primitív létfenntartás, a munkával elért javak vagy esetleg a társadalmi keretek közt
kitervelt célok. Ilyen célok érdekében hasznosítani igyekszünk
természeti adottságokat, szolgálatunkba állítjuk a természeti világot, létrehozzuk a technikát stb. így állította az ember nemcsak
az anyagi javakat a szolgálatába, hanem a növényeket és az
állatvilágot is, azt is, amit szélesebb értelemben „életnek" nevezünk. „Értelmet" keresünk pl. mezőgazdasági növények vagy
háziállatok létében és életében, mikor azokat a létfenntartás szolgálatába állítjuk. De mi a saját emberi létünk, életünk értelme,
célja ? Ez a kérdés elkerülhetetlenül adódik és választ vár, hacsak
nem tekintjük értelmetlennek életünket, mint ahogyan az sok
elrontott vagy tönkretett életnél látszik. És mi a helyzet nemcsak
az egyes emberek, hanem népek, nemzetek, sőt az egész emberiség
életével, történetével? Ha az egyes ember értelmet tud adni cselekedeteinek, ha értelmet tudunk adni a szolgálatunkba állított
élőlények életének, akkor szükségképpen kénytelenek vagyunk
keresni a saját életünk és azon túl családok, nemzetek, korok
életének az értelmét is. Kénytelenek vagyunk ezeket a kérdéseket
feltenni. Fel is teszi minden ember, de fel is teszi például az
ideológiai szemlélet is.
A történelem értelmének kérdése egyik legsúlyosabb kérdés,
amely a gondolkodó emberiségben egyáltalán felvetődött. Azok
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közé a kérdések közé tartozik, amelyekre nem sikerült egyértelmű
és általánosan elfogadható feleletet adni. Ezért él a legtöbb ember
„pragmatikusan", azaz adottnak fogja fel saját életét úgy, ahogy
van ; igyekszik azt a maga számára elfogadhatóan alakítani ; igazolni azt, ahogyan él, és a többivel nem törődik. Ugyanilyen
„pragmatizmussal" nézzük népünk és a népek életét, ha elfogadjuk olyannak, amilyen, és lemondunk annak értelméről.
Mégsem nyugodhatunk bele az ilyen „pragmatizmusba", vagyis abba a gondolkodásba, amely megáll annál, ami a keze ügyébe
esik, és megelégszik az életkörülmények lehető célszerű alakításával, lemondva arról, hogy az emberi élet és a népek történetének
értelmét keresse. Ekkor adódik a következő megfontolás.
Ha mi, emberek, értelmet tudunk adni a rendelkezésünk alá
került természeti világnak, főként emberi célok szolgálatába állítjuk bizonyos növény- és állatfajok életét, akkor vajon nincs-e
valamely felettünk álló és velünk rendelkező hatalom, amely
értelmet ad és tud adni az emberi létnek, az egyesek életének
éppen úgy, mint közösségeknek. Ha idáig jutunk gondolkodásunkban, akkor hamarosan észrevesszük, hogy az istenkérdés
előtt állunk. Mert hiszen milyen az emberi életek és népek fölött,
sőt az egész emberiség fölött álló és vele rendelkező hatalom
lehetne az - ha nem az Isten. Csak ilyen szuverén „hatalom" az,
amely egyeseket és közösségeket létre és életre hív, a térnek és
időnek valamely pontjára állít, életet ajándékoz és el is veszi.
3. Ugyanígy állít az istenkérdés elé a természet világa, ha a
pragmatikus szemlélet elégtelensége kiderül. A természeti világ és
vele a világmindenség életében az okság elve érvényesül. A jelenségeknek megvan az oka, és az okot akkor is feltételezzük, ha
- egyelőre ismereteink fogyatékossága miatt - nem ismerjük.
Ebből adódott az a különféle változatokkal ismételten kifejtett
„isten-bizonyíték" : ahogy mindennek megvan a világban az oka
(ahogyan pl. az óraszerkezet mögött ott van annak készítője, az
órás), úgy a világvalóságnak is kell, hogy legyen „végső oka",
„alkotója", és ez az Isten. De egyfelől az okság elve a világon
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„belül" érvényesül és nem alkalmazható a világvalóságon „kívül"
- eltekintve attól, hogy a világvalóságon „kívül" ismerő képességünkkel egyáltalán nem léphetünk : ez meghaladja ismerő képességünket. Másfelől: még ha létezne is „valami" a világvalóságon
„kívül", akkor sem volna érvényes az a következtetés, hogy ez a
„valami" a világmindenség végső oka, „alkotója".
De a világvalóság kérdései mindennek ellenére is az istenkérdés
elé állítják az embert - eltekintve attól az inkább sejtelemszerü
meggondolástól is, hogy ha minden jelenségnek megvan a maga
kielégítő oka, akkor a jelenségek összessége és azok egybefoglalt
kiteljesedése, a világvalóság maga sem nyugodhatik önmagában,
hanem kell, hogy végső oka, világfölényes alkotója, vagy ahogyan
azt az aristotelesi filozófia nyomán mondották : primum movens-e,
első mozgatója legyen.
Már mondottam, hogy minél előbbre jutunk a világ valóságának és vele szerkezetének, felépítettségének megismerésében, ez az
ismeretek bővülése folyamán egyre titokzatosabbá válik. A jelenségek a megismerés folyamán törvényszerűvé válnak. Ezért beszélünk „természeti törvényekről". Hogy ezek a törvények (pl. a
szabadesés törvénye vagy biológiai törvényszerűségek stb.) hogyan érvényesülnek, azt az ismerés folyamatának tágulásával le
is tudjuk írni, sőt egyre pontosabban tudjuk leírni. De hogy mi
az az erő vagy hatalom, amelyben ezek az erők és törvényszerűségek gyökereznek, ahhoz ismerési képességünk nem tud hozzáférkőzni. Ehhez járul, hogy ezek a törvényszerűségek az újabb tudományos kutatások során „statisztikai jellegűeknek" bizonyultak,
ami azt jelenti, hogy a jövő felé „nyitottak", azaz lehetnek „kivételes esetek", amikor - valamilyen ok folytán - nem érvényesülnek. Ezért válik a világ a természeti törvények egyre szélesebb
körű és egyre mélyebb megismerése ellenére (vagy éppen annak
folytán) egyre titokzatosabbá - ha nem elégszünk meg azok
pragmatikus elfogadásával, hanem feltesszük a kérdést, mi azok
lényege, „ereje" és „mi" biztosítja érvényesülésüket.
Ehhez járul még egy megfigyelés. A természeti világban uralko12

dó rend nemcsak törvényszerű, úgyhogy az ok ismeretében következtethetünk az okozatra, tehát az ok következményeinek a létrejöttére is, hanem ugyanakkor célszerű is, tehát az ok nemcsak
létrehozza, hanem biztosítja is a „rendet". Amikor esetleg emberi
erővel belenyúlunk e rend törvényszerűségébe (pl. a mezőgazdaságban irtjuk a kártevőket), akkor esetleg csak látszólag és rövid
távra óvjuk a „rendet" (tehát biztosítjuk a termést), de nagyobb
távlatban esetleg újabb bajt és kárt okozunk, mert megbontjuk
a hagyományos rendet (tanulságos példa: a gyom- és rovarirtó
szerek megzavarják az ökológiai egyensúlyt és hasznos madarak
pusztulásához vezetnek).
A természeti világ célszerű rendjének és ésszerű tökéletességének titokzatos egyensúlya új értelemben veti fel az istenkérdést:
honnan van és mit céloz ez az emberi értelmünket meghaladó
rend, amely még látszólagos fogyatékosságaiban is megzavarhatatlanul tökéletes?
Ha a világmindenségre gondolunk, az ott uralkodó törvények
által létesített rend és annak célszerű tökéletessége ugyanúgy veti
fel az istenkérdést, mint pl. az anyag látszólag oly egyszerű, de a
valóságban felfoghatatlanul sokrétű és a fizikai kutatás számára
egyre inkább bonyolult mibenléte.
De az istenkérdés felvetődésénél nem szabad csak az értelmes
rendre, a világmindenség, a természet világának és saját emberi
lényünknek felfoghatatlanul tökéletes elrendezettségére és célszerűségére gondolnunk. Nemcsak a rend, hanem például a szépség
is túlmutat önmagán. Az emberi alkotás, a kultúra számos létesítménye is visszatükrözi a természeti világban valósuló, sokszor
tökéletes és utánozhatatlan szépséget. A természet rendjében,
egyes jelenségekben, pl. a virágok, vagy némely állatok pompázatos színeiben lenyűgöző szépséget találunk, a világmindenség
csillagvilága pedig „örökkévaló" és mégis elkápráztató ragyogásával felemeli arasznyi emberlétünket akkor is, ha porszemnek
érezzük magunkat. Ha pedig arra gondolunk, hogy ez a felfoghatatlanul sokrétű és gazdag szépség alá van vetve a mulandóság13

nak, mint minden a világban, akkor felvetődik a kérdés : hol van
e szépség maradandó forrása, hol van annak eredője, amely nincs
alávetve a mulandóságnak és megszakítatlan láncolatban folyvást
újra tudja azt létesíteni?
4. Mindezek nagyon vázlatos és a tudományos szakszerűséget
nélkülöző gondolatok - ezt hangsúlyozni kell. Nem akarnak
„istenbizonyítékok" lenni, hiszen, mint mondottuk, logikailag
ilyenek nem is lehetségesek. De ezek a megfigyelések mégis szükségszerűen odavezetnek bennünket az istenkérdéshez, amelyet
tehát sem a gondolkodás, sem egész emberi egzisztenciánk nem
tud elkerülni.
Az elmondottak alapján vonjuk le a legfontosabb következtetéseket.
Az a hosszú évszázadokon, sőt évezredeken keresztül „elgondolt" és „bizonyított" „isten" vagy „istenség" (filozófiai kifejezéssel különféle megjelölésekkel pl. a „primum movens"), amely ott
élt az ókori és nyugati emberiség gondolatvilágában, nem létezik.
Nem létezik egyfelől az a „transcendentia" (túlvilágiság), amely
a világmindenséget önmagában nyugvó, zárt és lezárt rendszernek gondolta úgy, hogy rajta „túl" létezhetnék valami. De nem
létezik az az „immanencia" (e világon belüliség) sem, amelyet úgy
járna át az isteni valóság, hogy azt éltetné (filozófiai kifejezéssel :
pantheismus).
De menjünk tovább: az elmondottakat helytelen volna úgy
értenünk, hogy tehát „nincs isten". Ellenkezőleg, az ember nem
tud „isten" nélkül élni. Embereknek, de emberi közösségeknek is
mindig van „istene" - sokszor anélkül, hogy azt tudnák vagy
hozzá tudatosan igazodnának. Ugyanígy van az embernek és az
emberi közösségnek „vallása" is. Ez pontosabban azt jelenti;
mivel minden ember bele van ágyazva származása és az időfolyamat egy bizonyos pontjához való kötöttsége révén a tér és idő
egy-egy pontjába, és ezáltal önkényesen meg nem változtatható
adottságok közt él, ezek az adottságok relativitásuk és halandó
embervoltunk következtében azt a veszélyt rejtik magukban,
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hogy abszolútakká válnak. De mihelyt e relativitásokat vagy azok
valamelyikét abszolútnak fogjuk fel vagy egyenesen abszolúttá
tesszük, azok „istenünkké" válnak - mert hiszen relativitásunkban az istenség az „abszolútum", amely céllá lesz és engedelmességet, ill. ilyen viszonyulást követel.
Ez áll a primitív vallásokra is meg a sokistenhívő (politeisztikus) vallásokra is. De a szekularizált „isten"-hit kialakul ott is,
ahol a „felvilágosult" gondolkodás kiöli a primitív vagy keresztyén istenhitet. Ezért mondták régebben, hogy valakinek lehet a
pénz, vagy a föld stb. az istene. Manapság ugyanígy „hihet"
valaki a „jólétben", az „életszínvonalban", a „szebb jövőben", a
„társadalmi haladásban", a „jóléti társadalomban" vagy más
ideológiák célkitűzéseiben. Ezek is mind a keresztyén vallás „utáni" világ szekularizált gondolkodásában is az embert megkötő
istenekké válhatnak éppen úgy, mint ahogyan a modern ateista
gondolkodás is kitermeli a saját új „vallásait". A felvilágosult
szekularizált istenfogalmak közt nagyon is ismert közhelyet foglalnak el a „sors" vagy a „végzet" vagy a „szerencse". Ezek
süllyednek le a babona világába, mikor valaki a „kabalájában"
vagy hasonlóban hisz.
5. Az elmondottak tanúsítják, hogy az istenkérdés hozzátartozik emberlétünkhöz. Emberi egzisztenciánk alapvető kérdése,
hogy megtaláljuk az istenkérdésre a helyes feleletet, vagy még
inkább helyesen tudjunk viszonyulni az „istenséghez". Szándékosan használom ezt az elvont kifejezést. Mert ha az elmondottak
alapján újból feltesszük a kérdést, hogy van-e „Isten", akkor
dialektikus paradoxiával úgy válaszolhatunk: „Isten" úgy van
(létezik), hogy „nincs" és úgy „nincs", hogy „van". A kettő összetartozik: Istenről a „létezést" nem mondhatjuk ki, mert csak
olyasmi „létezhetik", ami világunk valósága. De Istent nem is
tagadhatjuk, nem mondhatjuk, hogy „nincs", mert tagadni is
csak olyasmit lehet, ami a világvalóság körébe tartozik. Sem azt,
hogy „van", sem azt, hogy „nincs" nem mondhatjuk ki különkülön, de az istenkérdés paradoxiája, hogy a létezést és nem-léte15

zést csak együttesen alkalmazhatjuk Istenre. Emberi egzisztenciánk relativitása nyilatkozik meg abban, hogy Istent tagadhatjuk
ugyan, de mégis rászorulunk, ha másként nem találjuk meg,
akkor a magunk alkotta istenekben. Ezek közt is a legsúlyosabb,
amikor az ember önmagát isteníti.
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III. A „VALÓSÁGOS", „IGAZ" ISTEN

1. Az elmondottak alapján felvetődik a kérdés: lehet-e Istenről
legitim módon, azaz érvényesen, hitelt érdemlően beszélni. Nyilván nem, ha az ún. istenbizonyítékokból indulunk ki. Emberi
értelmességünkből és ismerő képességünkből, de intuitív képességeinkből sem vezet út Istenhez. De az az Isten, aki annyi vonatkozásban állítja az embert az istenkérdés elé, nem akar titokban
maradni az ember előtt, nem akar „ismeretlen Isten" maradni.
Nem is tételezhetjük fel róla, hogy olyan Isten volna, aki mintegy
elindítja, megalkotja a világot és benne az embert is, azután
magára hagyja, mintegy visszavonul és nem önmagára, hanem
„sorsára" hagyja azt. Ellenkezőleg! Nagyon is igaza van Pál
apostolnak, amikor azt írja: „Ami Isten felől tudható, világos
előttük (ti. az emberek előtt), mert Isten tette nekik nyilvánvalóvá. Hiszen, ami benne láthatatlan, ti. örökkévaló hatalma és
istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megérthető
és látható." (Róm 1, 19-20).
De nemcsak „örökkévaló hatalma és istensége" mellett tanúskodnak az ember számára sokszor kétértelművé vált „alkotásai",
hanem Isten maga is kilépett „elrejtettségéből" és közeledett az
emberhez, hogy ne csak nyilvánvaló legyen előtte, hanem közösséget teremtsen vele, azaz felemelje az embert, akit a saját képére
és hasonlatosságára teremtett (lMóz 1,27). Az ember számára
csak az az egy út marad, ha maga Isten hívja, megszólítja őket és
így bizonyságává teszi azt a világot is, amelybe őt alkotta.
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2. Keresztyén hitünk szerint Isten, az egyetlen, igaz a „szent"
Isten a Szentírásban szól az emberhez és hívja őt magához.
A Szentírásban nem Isten „bizonyításáról" van szó, vagy Istenre
vonatkozó elmélkedésekről és elmefuttatásokról, nem is képekről, melyeket Istenről alkothatunk magunknak, vagy olyan eljárásokról, amelyek révén megközelíthetjük és a magunk számára
biztosíthatjuk az istenséget, kieszközölhetjük jóságát és hatékonyan magunknak biztosíthatjuk jóindulatát, segítségét. Az ember
- ezt nem feledhetjük - ismételten megpróbálta ilyen értelemben
olvasni és felhasználni a Szentírást. Még a Szentírásban megszólaló vagy szereplő emberektől sem esett mindig távol az ilyesféle
gondolkodás vagy törekvés: ők is szerették volna nemegyszer
biztosítani a maguk számára az istenség jóindulatát vagy felhasználni azt valóságos vagy vélt ellenfeleik ellen. Mégis a Szentírás
számol le végleg mindenféle ilyen emberi próbálkozással és vallásossággal.
Valójában a Szentírásban az az Isten szólal meg, aki teremtette
a világmindenséget és benne a Földet. Az embert is Ő alkotta és
pedig azért, hogy megszólítsa és közösségbe vonja. így állítja az
embert szolgálatába és manifesztálja magát neki. Ezt Isten nem
olyan módon teszi, hogy az embert mintegy kioktatja maga felől,
vagy az embert arra készteti, hogy gondolkodjék az istenség felől
és reá vonatkozó gondolatait kifejtse. Ellenkezőleg, Isten szól az
emberhez, felajánlja neki a közösséget, és létesíti is azt. Ezért a
Szentírás Isten cselekvéséről tudósít : a Szentírás Isten „története"
az emberrel, benne arról hallunk, hogy Isten mit és hogyan cselekedett az emberrel, hogy őt magához vonja. A Szentírás beleágyazza ezt az isteni cselekvést az ember és az Isten népe, ill. az
emberiség történetébe.
Isten hívása az emberhez megszólal „mitikus" formában
(„Ádám, hol vagy?" lMóz 3,9), de szól hozzá embereken keresztül is (pl. Mózes által a Tízparancsolatban), vagy felhatalmazott
és kiválasztott emberek, a próféták által, akik közvetítik Isten
akaratát, vagy népük történetének jelenét és folyamatát Isten
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vezetésének világításába helyezik. Az Ótestámentom embere felismeri Isten cselekvését a teremtett világ csodálatos műveiben (pl.
Zsolt 19). De mindenképpen Őt ismeri fel népének történetében,
pl. az egyiptomi rabságból történt szabadulásban és saját emberi
történetében, életsorsában is. Jézus sem hozott valami különleges
új tanítást Istenről, a világról vagy az emberről. Ő az Istenről mint
a szerető mennyei Atyáról szólt, aki magához hívja („megtérésre
hívja") az Istenről megfeledkezett és tőle elfordult, önmagának
élő, csak önmagára gondoló és bűnében megátalkodott embert,
hogy vele új közösséget létesítsen. Ilyen értelemben szólal meg az
Újszövetségben a csodálatos mondat: „Az Isten szeretet" (ÍJán
4,16). Ez nem fogalmi „meghatározása" (definíciója) Istennek,
hanem azt akarja mondani, hogy Isten a szeretet cselekedeteiben
nyilatkozik meg, cselekedete szeretet, Ő „szerető mennyei Atya".
Ezt két irányban kell közelebbről körülírni. Egyik, hogy a
Szentírás a világmindenséget alkotó és fenntartó örök Istennek a
viszonyát a világhoz nem sorsnak, nem végzetnek tudja, noha az
ember saját élettörténetében leginkább a sorsot, sokszor a vak
végzetet véli felismerhetni. Ugyanez a felismerés jelentkezik akkor
is, amikor a világmindenséget átjáró és fenntartó hatalmat az
örök törvényszerűségben, a kérlelhetetlen és meg nem változó
természeti törvényben látjuk. A természeti lét kérlelhetetlen múlandósága, természeti és történeti katasztrófák, népek és egyes
emberek tragikus sorsa, gyilkos betegségek, egyeseket és családokat vagy tágabb közösségeket is pusztulásba döntő gonoszságok,
„ártatlanok" ezreit és millióit elsodró háborúk ellenére is Isten
„szeretet", az embert a vele való közösségbe vonó, bűnöket is
elfedező, megbocsátó és pusztulásból is újra életrehívó szent szeretet. Ugyanilyen értelemben hirdeti a Szentírás, hogy Isten az élet
és világosság Istene, vagy egyenesen „élet és világosság", akiben
nincs „sötétség", aki örökkévaló, mert a mulandóságnak is Ura.
A vele való közösségre hív és Szentlelkét adja, hogy megújuljon
életünk, a szeretet új élete terjedjen és valósuljon. Az, ami a
Szentírás által hirdetett Istent minden más elképzelt vagy kigon19

dolt istenségtől, a pogány vallások és a modern szekularizált
vallások istenségeitől is megkülönbözteti, éppen az, hogy Isten
szent „szeretet".
A másik, amit ezzel kapcsolatban ugyancsak ki kell emelnünk,
az annak a megállapítása, hogy a Szentírás beszél Isten „haragjáról", ítéletéről is. Ez először is azt jelenti, hogy Isten szeretete
erkölcsi szeretet : nem a világ eseményeivel, elsősorban az emberi
magatartásra, népek történetére és életfolytatására vonatkozólag
semleges magatartás. Itt már felvetődik a „gonoszság", a „rossz",
az istenellenes hatalmak kérdése, amelyről majd még külön kell
szólni. De éppen azért, mert Isten „jó" és „szeret", azért nyilatkozik meg a bűnnel és gonoszsággal szemben úgy, mint ítélő szent
Isten. Arról is még külön kell szólni, hogy szeretete a bűnnel és
gonoszsággal szemben nem tisztára megsemmisítő és pusztító
harag formájában nyilatkozik meg, hanem megbocsátó szeretettel
a tőle elfordult és vele ellenséges embernek is felkínálja az új élet
lehetőségét.
3. Noha Isten „örökkévaló hatalma és istensége" - ahogy Pál
apostol kifejezi (Róm 1,20) - „alkotásaiból megérthető és látható", ezt mégsem szabad úgy érteni, mintha Istent alkotásai vagy
a szentírásbeli kinyilatkoztatás emberi felfogó képességünk térés időbeli korlátai közé mintegy beleszoríthatnánk és a világvalóság relativitásai közé sorolhatóvá tennénk. Isten „örökkévaló
hatalma" túlmutat minden, e világban tapasztalható hatalmon.
Erre Pál apostol is rámutat, amikor Isten „örökkévaló" hatalmáról beszél, szembeállítva azt minden mulandó, időleges és így
„relatív" hatalommal. A mai tudományos világkép - ha nem
törődünk bele a világvalóság önmagában nyugvó, mulandó végességébe - csak még jobban szemünk elé állítja Isten hatalmának
időben és térben egyaránt „mérhetetlen" örökkévalóságát. Ha a
Szentírás szerint Isten előtt „ezer esztendő" olyan, mint a „tegnapi nap" (Zsolt 90, 4; 2Pét 3,8), akkor mai világképünkkel azt kell
mondanunk, Isten hatalma olyan örökkévaló, hogy fényévek
ezreiben, sőt millióiban gondolkodik. Ezért ezt az örökkévaló
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hatalmat nem lehet sem elképzelni, sem körülírni. Csak dadogó
emberi szavak, ha arra emlékeztetünk, hogy Isten hatalma „mérhetetlen" : átfogja a világmindenséget, megalkotta a Naprendszert
és benne a Földet, mérhetetlen kincseivel, csodálatos szép tájaival, az ember szolgálatára rendelt növény- és állatvilágával, és
megteremtette az embert, akit úgy rendelt a teremtés koronájául,
hogy benne Ő maga tükröződjék.
Mindez arra is emlékeztet bennünket, hogy Istenről, hatalmáról és cselekedeteiről a Szentírás és mi magunk is emberi („antropomorf") kifejezésekkel beszélünk. Ez nem is lehet másként, hiszen amikor Isten megszólítja az embert, belevonja őt közösségébe, akkor emberi szóval emberi képességünkhöz szól. Ez mindig
azt jelenti, hogy „személy szerint" és „személytől személyhez"
szól.
Ha a Szentírásban hozzánk szóló Istenről beszélünk, akkor
mindig „személynek" gondoljuk. Ez a teológusok által hosszú
nemzedékek által használt kifejezés, hogy ti. Isten „személy"
(pontosabban a Szentháromság első személye) az idők folyamán
az eredetitől egészen eltérő értelmet kapott.* A modern „személy"
fogalma az elkülönült, és másoktól megkülönböztethető egyént,
„személyt" jelöl meg. Ilyen értelemben a mai „személy" szó az
egyén mástól megkülönböztethető, vele szembeállítható, elhatárolt és elhatárolható egyént jelöli meg. Hamarosan megérthetjük,
hogy Istenre ilyen értelemben nem alkalmazhatjuk a „személy"
megjelölést, mert hiszen ez őt relativizálná, viszonylagossá tenné
az emberhez való viszonyban. Ez a „személyiség" megszüntetné
éppen azt, amit istenségén értünk: „örökkévaló hatalmának"
transcendentiáját. Ha mégis - jobb híján - megtartjuk azt a
kifejezést, hogy Isten „személy", akkor ezzel arra utalunk, hogy
* A magyar „személy" a görög „prosópon" fordítása, latin megfelelője a
„persona". Ez eredetileg a színészek által viselt álarcot, majd átvitt értelemben a
színész „szerepét" jelölte meg. Ezt a megjelölést használták a klasszikus nyelvekben az „arc", .jellem" és végül a „persona-személy" értelemben.
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emberi létformánkhoz „személy szerint" szól. De emberi létformánkat csak földi teremtettségünk szerint tekinthetjük a legmagasabbrendű létformának. Ha antropomorf kifejezéssel mint létezőről szólunk, akkor őt olyasvalakinek is kell gondolnunk, aki
mint örökkévaló Hatalom, emberi létformánkat is fel tudja venni
önmagába, amikor hozzánk, mint személyekhez szól és velünk
közösségre lép.
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IV. MULANDÓSÁG, HALANDÓSÁG,
GONOSZSÁG

1. Isten „változhatatlan" (Jak 1,17) örökkévalóságával szemben a teremtett világ „mulandó" és az élővilág „halandó". Ezt
ismerjük fel és tapasztaljuk meg elsősorban az élővilágban a
tiszavirág életű rovaroktól kezdve az esetleg több száz évig is élő
némely állatfajig és egyes ezer esztendeig is élő növényfajtákig. Az
évszakok változása állandóan figyelmeztet a mulandóságra. Pál
apostol erre emlékeztet, amikor utal arra, hogy a teremtett világ
a „hiábavalóság" alá vettetett (Róm 8,20). Mi emberek magunkat
ugyancsak a mulandóság és halandóság hatalmában tudjuk. De
a mulandóság hatalmában van a világmindenség is, amelyről azt
gondoljuk, hogy benne „örökkévaló" és változhatatlan törvények
uralkodnak. Csak a legújabb természettudományi vizsgálódások
jutnak el arra a felismerésre, hogy a világmindenség alkotó elemei
és maga a világmindenség is véges és az időbeliség hatalma alatt
van, tehát mulandó.
Emberi értelmünkkel nem tudjuk kikémlelni a mulandóság
határait. Földi világunkban a mulandóság határai közé soroljuk,
hogy az élővilág egyes tagjai egymás szolgálatába állanak, egymást ökológiailag kiegészítik és egymás életlehetőségét a mulandóság határain belül biztosítják. Ennek részletezése nélkül legyen
elég arra utalni, hogy az embernek életéhez és annak fenntartásához nemcsak levegőre és vízre, hanem a sokrétű növény- és állatvilágra is szüksége van.
2. A mulandóság - az élővilágban a halandóság - létünk, vagy
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ha az istenhit keretében akarjuk azt megjelölni : teremtettségünk
velejárója. A mulandóság és halandóság Isten teremtő akaratában gyökerezik és leli meg értelmét. De van, ill. vannak a teremtett világ múlandóságának a határai közt olyan hatalmak is,
amelyeket, ill. amelyet nem tudunk a mulandóság határai közt
elhelyezni. Ezeket átfogó megjelöléssel ártó és romboló hatalmaknak mondjuk. Talán a mulandóság határai közt mozognak a
természeti katasztrófák, pl. vulkánkitörések, földrengések vagy
pusztító hurrikánok, noha esetleg nemcsak a természeti világban
okoznak kiterjedt változásokat, hanem emberi életek ezreit is
követelik. A mulandóság ökológiai rendjéhez tartozik az is, hogy
a növény- és állatvilág bizonyos rendjei más fajok táplálékául
szolgálnak, mint ahogy mi emberek is felhasználjuk a növények
és állatok bizonyos fajait életünk fenntartásához. De itt máris
bizonytalan határokon mozgunk. A ragadozó állatok léte nem
egészen problémamentes, mint ahogyan abba sem tudunk egyszerűen belenyugodni, ill. nem tudjuk azt „természetesnek" minősíteni, hogy természeti katasztrófák vagy pl. nagy szárazság következtében „ártatlan élőlények" megszámlálhatatlan tömegei pusztulnak el. Még más ilyen „természeti" katasztrófákat is sorolhatnánk : ezek a mulandóság rendjén túl olyan ártó hatalmak létezéséről tanúskodnak, amelyet nem mondhatunk „természetesnek",
azaz a világ „életét" szabályozó erőknek, tehát olyanoknak, amelyek a teremtettséghez tartoznak.
Ha ezek az ártó hatalmak emberi életünket fenyegetik, sőt azt
esetleg ki is oltják, akkor ezt „gonosznak" (latinul: malum)
mondjuk. Emberi egzisztenciánk keretei közt ezek részben olyanok, amelyekről úgy véljük, hogy tőlünk független, „szerencsétlen" körülmények összejátszása okozza őket, pl. valamely halálos
ragály pusztítása „ártatlan" gyerekek közt. De vannak olyan
gonosz hatalmak is, amelyek egzisztenciánkat úgy teszik tönkre,
hogy értük erkölcsileg felelősek vagyunk: ilyenkor beszélünk
„bűnről".
A gonoszság megjelenését a természeti és történeti világban
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nem tudjuk értelmesen megmagyarázni, ill. felfogni - éppen azért,
mert az túlmegy egyes emberi egzisztenciák, sőt esetleg emberi
közösségek határain is és nemcsak történelemformáló erőként
jelentkezik, hanem belenyúl az emberi felelősségen túl fekvő természeti világba is.
Ezen a ponton válik a gonoszság és mindenféle ártó hatalom
léte és megnyilatkozása istenhitünk súlyos problémájává. Sőt az
bizonyos körülmények közt egyenesen összeegyeztethetetlen istenhitünkkel és emberi egzisztenciánk nagy kérdőjelévé válik. Az
emberi gondolkodás történetének folyamán ismételten próbáltak
a gondolkodók feleletet keresni a gonoszság eredetének kérdésére. A legismertebbek azok a feleletek, amelyek valamiképpen
belevitték az istenségbe a gonoszság elvét is, úgyhogy akkor a
világ teremtettségének „természetes", tehát magától értődő alkotó elemévé válik a gonoszság éppen úgy, mint a mulandóság.
A természettudományos gondolkodás éppen úgy, mint a közgondolkodás problémátlan rövidlátása hajlandó megállni annál a
határnál, amely a gonoszságra nem keres „magyarázatot". Egy
másik, a gondolkodás történetének folyamán ismételten felvetett
megoldási kísérlet az, amit „dualizmusnak" szoktunk mondani :
ez az a feltételezés, hogy a „jó" isteni elve mellett vele egyenrangú
örök elv („princípium") a gonoszság is. A kettő egyformán „örökkévaló", ill. „öröktől való". Gondolkodásunk azonban nem nyugodhatik bele abba a föltételezésbe, hogy a gonoszság örökkévaló
és a „jó" istenséggel örökkévaló, egyenlő elv. Ennek feltételezése
nemcsak az erkölcsi felelősség érvényes voltának kikapcsolását
jelentené, hanem egyúttal kizárná azt a reménységet - amelyről
gondolkodásunk nem mondhat le - , hogy végső fokon a jóság
isteni elve győz és az egyedüli hatalom lesz az Isten teremtette
világban. Mivel a gonoszságot nem ismerhetjük meg úgy, mint az
istenséggel egyenrangú őselvet, azért a gonoszság léte, mint a
világvalóságban megoldhatatlan rejtély, végeredményben döntő
értelemben veti fel az istenkérdést is.
Paradox módon ezt egyesek úgy is kifejezték, hogy a gonoszság
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megléte a legdöntőbb istenbizonyíték. Ez úgy értendő, hogy a
gonoszság minden megfélemlítő realitása ellenére is annyira „irreális" valóság, hogy kell lennie olyan reális jó hatalomnak, amely
végül is legyőzi és megsemmisíti a gonoszság hatalmait.
3. A Szentírás a gonoszságot nem önmagában, hanem mint
istenellenes hatalmat ismeri. A Szentírásból nem értesülünk a
gonoszság eredetéről, de mindenképpen jelentőséget kap istenellenessége, és hangsúly van személyes jellegén akkor is, ha erről nem
hallunk részletesebben. A Biblia a gonosz hatalmakról mitikus
nevekben („Kísértő", „Sátán", „démonok" stb.) beszél: ezek a
mitikus nevek a mai embert is figyelmeztetik arra, hogy nem
képzelt vagy „mesebeli", hanem nagyon is reális hatalmakról van
szó, amelyek nemcsak az emberi gonoszságban, hanem rendszerekben, sőt társadalmi alakzatokban mintegy meg is testesülhetnek („inkarnálódhatnak"). De ugyanakkor a Szentírás mindenkor arra is figyelmeztet, hogy a gonosz hatalmak nem önmagukban bírják erejüket, hanem azok mindenkor alá vannak rendelve
Istennek, bármennyire lázadnak és küzdenek ellene. Az a tény,
hogy a gonosz hatalmak „megtestesülhetnek", azt jelenti, hogy
embereket, sőt testületeket és közösségeket is felhasználhatnak
ártó törekvéseik és céljaik megvalósítására. Céljuk mindig a bibliai értelemben vett halál, amennyiben a halál nem a mulandóság
megnyilvánulása, hanem az a hatalom, amely végképp és érvényesen elválaszt Istentől. De Isten világában a halál nem az utolsó
szó: Isten hatalmasabb a halálnál, „megvált tőle". Ezért bármilyen reális és életünket fenyegető valóság a halál, a Szentírással
együtt ragaszkodunk - hitünkkel - ahhoz a reménységhez, hogy
Isten a világban és bennünk legyőzi a halált, „megvált tőle",
úgyhogy végül is „Isten lesz minden mindenekben".
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V. AZ EMBER

1. Az előző fejtegetések során ismételten volt szó az emberről,
„rólunk". Észrevevésünk, tapasztalatunk, gondolkodásunk nagyon különböző vonalakon, különböző formákban irányul az
emberre és így magunkra, kezdve a biológiai és orvostudományokon, folytatva a történettudományokon és szociológián, majd a
lélektan különböző ágain egészen a filozófiai „embertanig". Amióta az ember ember, igyekszik megismerni és megérteni önmagát,
igyekszik kifejezni önmagát, megértetni társaival, majd megértve
önmagát és társait, igyekszik „képet" alkotni önmagáról és társairól, valamint arról a közösségről, amelyben él és amelyhez „sorsa" hozzáköti. Ez megfigyelhető a barlanglakó és a barlang falára
rajzoló embertől kezdve napjainkig, amikor az ember a primitív
(„népi") és a legművészibb alkotásokban igyekszik önmagát kifejezni, önnön létét megérteni és önértelmezését utódaira örökíteni.
Ez az önértelmezésre és önmaga kifejezésére való törekvés elválaszthatatlan emberlétünktől és egyik döntő különbségünk minden más élőlényhez viszonyítva.
A fent említett nagyon különféle szempontú és különféle célokat szolgáló tudományok is, amelyek a legkülönfélébb módon
vizsgálják az embert, általában hasonló célokat szolgálnak : vizsgálják az embert, mint a természeti világ tagját, és kutatják őt
természeti, történeti és társadalmi viszonyulásaiban.
Akár az embernek azokat a törekvéseit nézzük, amelyekkel
önmaga értelmezését és kifejezését keresi, akár azokat a különféle
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tudományágakat nézzük, amelyek az ember természeti és történeti-társadalmi létét vizsgálják, mindegyikre egyaránt jellemző,
hogy az embert valamilyen viszonyulásban szemlélik. Ez nem is
lehet másként, mert hiszen sohasem vagyunk egymagunkban,
mindig életfeltételünk a viszonyulás : ha születünk, életünk egybefonódik szüleinkkel, további életfolytatásunkban is mindig vannak társaink, „közösségben" élünk és halálunkkal is - amikor
pedig egészen magunkra maradunk - közösségből válunk ki.
A viszonyulás („relativitás") emberi életünk és mivoltunk alapfeltétele és döntő jellege. De ugyanakkor állandó kísértés alatt
élünk : valami módon szeretnénk szabadulni a viszonyulások sokféle kötelékétől, szeretnénk „függetlenek" lenni és függetlenségünkben „szabadok", hiszen minden viszonyulás egyúttal azt is
jelenti, hogy szabadságunknak határai vannak éppen abban a
viszonyulásban, amelyben élünk. A viszonyulás megszüntetése, a
korlátlan - vagy ilyennek vélt - függetlenség és szabadság elérése,
vagy más szóval önmagunk „abszolúttá" tevése állandó törekvésünk. Erre a függetlenségre és szabadságra törnek azok az egyének, akik egyéniségüket feltétlenül érvényesíteni törekszenek, de
ugyanerre igyekeznek különféle közösségek is (család, törzs, nép,
valamely társadalom vagy szövetkezés stb.).
2. Azzal, hogy életünk alapfeltétele és alapténye a viszonyulás,
együtt jár az emberi életnek egy másik, ugyancsak alapvető ténye,
az tudniillik, hogy akihez vagy amihez viszonyulunk, mindig
kérdéssé válik számunkra, mert szabadságunkban korlátoz. Ezért
- akár akarjuk, akár nem - kénytelenek vagyunk a kérdéssé vált
viszonyulásra „felelni". Ezt úgy is mondhatjuk: mint emberek
„felelősek" vagyunk. Ha az állat táplálékszerzés közben, hogy
életben tudjon maradni, már - akár növényi, akár állati - életet
olt ki, nem „felelős", mert életfenntartására rendelt életet oltott
ki és „ösztönszerűen" cselekedett. De az ember - mivel közösségi
lény - , mindig közösségben cselekszik, ezért cselekedeteiért, életfolytatásáért, közösségi viszonyulásáért mindig „felelős", cselekedete - általában véve - nem „ösztönszerű", hanem tudatos és
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meggondolt, éppen ezért magatartása, életfolytatása, cselekvése
„erkölcsi" jellegű. Az erkölcsi jelleg életünk eredeti és alapvető
meghatározottságai közé tartozik.
3. Azzal, hogy életünk alapvető jellegét a viszonyulás („relativitás") határozza meg, együtt jár annak múlandósága, a „halandóság". Azzal, hogy életünknek kezdete van, adva van - mint
általában a világ jelenségeinél - , hogy vége is van. A mulandóság
besorolja az embert a természet világába, amelybe szervezetével,
testi és lelki adottságaival együtt beletartozik. De itt azonnal
felvetődik a kérdés, amely nem hagyja nyugodni azóta, hogy
„öntudatra" vagy inkább „én"-tudatra ébredt, hogy tudniillik
vajon emberléte tisztára beleolvad-e a természeti világba, vagy
van-e valami, ami kiemeli belőle és sajátos létet biztosít neki. Az
emberi gondolkodás történetének erre az egyik alapvető kérdésére sokszor és nagyon különböző feleletet kerestek. Ezekkel itt nem
foglalkozhatunk. Csak arra kell rámutatnunk, hogy ez a kérdés
túlmutat önmagán. Ha nem akarunk megelégedni tisztára önmagunkat korlátozó nagyon is pragmatikus válasszal, akkor gondolkodásunkat ismét az istenkérdés elé állítja.
Gyakorlatilag a mulandóság kérdéséhez, ill. jelenségeihez kapcsolódik az is, amit gonoszságnak mondunk és ilyenként ismerünk. Az ember egyéni létén éppen úgy, mint közösségek, sőt az
egész emberiség történeti létén mutatkozik meg a gonoszság, mint
ártó hatalom leginkább. Hogy a természeti világban is meg kell
különböztetnünk a mulandóságot az ártó hatalmaktól, azt már
hangsúlyoztuk. De ez még sokkal inkább áll emberi egzisztenciánkra. Noha sokszor próbálták az emberi gonoszságot úgy
értelmezni, mint a jóság hiányát (ami végeredményben, mint
valami negatívum, annak semlegesítését jelenti), a gonoszság mint
ártás, kártevés és rombolás, sajnos, nagyon is „pozitív" realitás,
ti. az egyéni és közösségi életben valóságokat létesítő hatalom.
Hogy a gonoszság a világban leginkább az emberi cselekvésen
keresztül érvényesül és válik egzisztenciális és történelmi formáló
erővé, az egyéni életünkben éppen úgy, mint a népek és az egész
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emberiség életében a legfájdalmasabb jelenség. Egyéni életünkben
a gonoszság sokszor nem tudatos, nem is szándékos, mégis magunk és mások károsítását okozza, gondoljunk pl. közlekedési
balesetekre stb. Amikor pedig jó szándékunk ellenére is fájdalmat
vagy éppen bajt okozunk, ráébredhetünk arra, hogy a gonoszság,
amelyért felelősek vagyunk, a maga végső valójában irracionális
és értelmesen megmagyarázhatatlan rejtély. Különösen nehezen
viselhető rejtéllyé válik azok életében, akik azt tudatosan kerülni
akarják és egyéni életükben éppen úgy, mint másokhoz való
viszonyukban azt tudatosan kerülni akarják, és azt szeretnék
érvényesíteni, ami jó. Ha mindezt átgondoljuk, akkor megértjük
azt is, hogy a gonoszság kiküszöbölésére sem az egyéni, sem a
közösségi életben nem elég sem az egyéni tudatformálás, sem a
felvilágosítás.
4. Mindeddig az „emberről", „magunkról" úgy szóltunk, mint
természeti lényről. Emberi egzisztenciánk sok tekintetben „kérdéses", vagy gyakorlatibb kifejezéssel „problematikus" voltát így
sem kerülhettük el, sőt inkább minduntalan beleütköztünk. Keresztyén hitünk szerint életfolytatásunk és a társadalmi élet egybefonódásának sok kérdése nem „normális" természeti lényünkhöz
tartozik hozzá, hanem teremtettségünkben gyökereznek. Isten
„teremtette", „alkotta" az embert és helyezte őt bele a teremtett
világba. így osztozik az ember a világgal teremtettségében, annak
relativitásában és múlandóságában. Tehát mulandóságunk
- mint relativitásunk megnyilvánulása - Isten teremtő akaratában
és végzésében gyökerezik.
De az ember halandó volta ellenére is kiemelkedő helyet foglal
el a teremtett világban. Mert bár az embert is a teremtés - és ha
úgy tetszik: a természeti világ - formálja, akárcsak az élő világ
minden tagját, és noha teremtettsége beleállítja őt az élőlények
hosszú láncolatának sorába, egyedül az embernek van olyan
értelmes akarata, mellyel ő maga is formálni, alakítani tudja a
számára adott világot. Más szóval ez azt jelenti: egyedül az ember
tud kultúrát teremteni. Hitünk szerint ez a képességünk Isten
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teremtő akaratában, rendelésében, a Biblia szerint az ún. „kultúrparancsban" (lMóz 1,28) gyökerezik. Keresztyén hitünk szerint
tehát a kultúra létesítésével, a civilizáció évezredek óta létesülő
alkotásaival éppen úgy, mint a modern kultúra és a technikai
civilizáció lélegzetelállító teljesítményeivel is Isten akaratának
engedelmeskedünk. Ezért jó lelkiismerettel vehetünk részt a kulturális munkában és abban a törekvésben, hogy a technika segítségével szebbé és jobbá tegyük életünket. De tegyük itt mindjárt
hozzá : egyéni életünknek éppen úgy, mint a társadalmi közösségeknek és velük együtt kultúrának és civilizációnak egyaránt
teremtésbeli célját, azaz Istent kell szolgálnia. Egyik sem lehet
öncél, azaz egyikkel sem szolgálhatja az ember önmagát, önmaga
dicsőítését.
A kultúrát szolgáló tevékenységben az ember a természeti világ
adottságait, törvényszerű berendezéseit úgy használja fel és veszi
igénybe, mint ahogy azokat Isten megalkotta és állandóan alakítja. így az ember Isten teremtő és fenntartó művének osztályosává
lesz. Az Isten adta lehetőségek használatával és kulturális célok
szolgálatába állításával az ember maga is alkot : ez is beletartozik
abba, hogy Isten az embert „saját képére és hasonlatosságára"
teremtette. így Isten valósága tükröződik nemcsak a teremtett
világban, hanem sajátosképpen az emberben és értelmes alkotásaiban, kultúrájában és civilizációs tevékenységében is.
5. Ezzel azonban el is érkeztünk emberi egzisztenciánk egyik,
vagy talán éppen legsúlyosabb kérdéséhez. A teremtett világot
nemcsak a mulandóság jellemzi, hanem az ártó hatalmak is,
amelyek állandóan rombolnak is benne. Egyéni életsorsunkat is
átjárják és meghatározzák, alakítják ártó hatalmak - például
szerencsétlen életkörülmények, betegségek - , sőt azok úrrá is
válhatnak felettünk. De nemcsak egyéni életsorsunkra vonatkozik ez, hanem közösségekre is, annyira, hogy népek, nemzetek,
birodalmak történetének sorsdöntő formálójává válnak.
Ezekhez az ártó hatalmakhoz járul akaratunk deformáltsága,
a gonoszság, mely értelmünket, érzelmeinket és cselekvéseinket
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átjárja magunkat és embertársainkat állandóan károsítva. Határesetekben ezek az ártó hatalmak és a gonosszá vált akarat teljesen
hatalmukba keríthetik az embert, végképp megronthatják közösségek életét, sőt eluralkodhatnak népek és korok fölött is.
Modern gondolkodásunk az ártó hatalmak meglétét és az emberi akaratnak a gonosztól való fertőzöttségét adottnak, „normálisnak" minősíti. Ugyanakkor nem nélkülözhetjük olyan eszményképek létét, melyek ártó hatalmaktól mentesek, és az emberi
akaratból is kiküszöbölik a gonoszságra deformáló erőket. Emberek, közösségek, sőt népek történetében is „tragikusnak" érezzük a gonosz, ill. ártó hatalmak győzelmét mutató életsorsot vagy
közösségek pusztulására vezető eseményeket és eseménysorozatokat. Ezzel is jelezzük, hogy nemcsak hogy nem „normális", hanem
egyenesen „természetellenes" a gonoszság, olyasmi, aminek „nem
kellene lenni".
Keresztyén hitünk az ártástól, vagy egyenesen a gonoszságtól
meghatározott sorsot és cselekvést mondja bűnnek. A Szentírás
mitikus elbeszéléssel visszaviszi a bűnt az első emberpár életébe,
és Isten akaratával, ill. parancsolatával való szembehelyezkedéstől eredezteti. Az Isten akaratával való szembeszállás pedig nem
marad egyéni cselekedet, hanem az akarat deformálódásával átjárja minden ember életét és cselekvését. Ha a bűn eredetéről szóló
elbeszélés mitikus is, mélységes valóságtartalma van. Az ártó
hatalmak és a cselekedetben tettként megnyilatkozó gonosz akarat olyan „valóságok", amelyeknek léte nem szükségszerű.
Aminthogy az ember - még ha úgy érzi is, hogy valóságos vagy
érzelemszerű - kényszer hatása alatt cselekedett, mégis tudja,
hogy a valóságban másként is cselekedhetett volna. A „bűn", az
akaratnak tettekben is megnyilatkozó romlottsága, éppen ezért
nemcsak tragikus, hanem mélységesen fájdalmas és életünkből
kiküszöbölhetetlen valóság. Nem szabadulunk meg tőle sem nevelés („tudatformálás"), sem önfegyelmezés („aszkézis"), sem a
másokkal közösen viselt életsors felbontása vagy megtagadása
árán sem. A bűn gyökere ott rejtőzik Istentől elfordult és önzővé
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lett mivoltunkban. Ezt, hogy az Isten félelme és Isten iránti bizalom nélkül, vétkes kívánsággal fertőzötten születünk, mondjuk
régi egyházi szóhasználattal „eredendő bűnnek".
Ez az egész életvalóságunkat átjáró és megfertőző önzés válik
minden bűn gyökereként a tulajdonképpeni életrontó hatalommá, mely végül is a halálban teljesedik ki. Pedig önmagunk megvalósítására és kiteljesedésére törekedve az önzés ugyanakkor
életfenntartó erő is, mely nélkül igazi élet nem lehet. Es mégis az
önzés nemcsak csábít a szeretetlenségre, mint rosszra mások
iránt, sőt azok iránt is, akiket szeretünk, és akikkel életünk visszavonhatatlanul összefonódott, hanem ugyanez az önzés keres megnyilvánulást a gonosz cselekedetben, mellyel az ember többnyire
önmagát csalja meg a vélt haszon helyett. Végül, de nem utolsósorban az önzés csábít arra is, hogy engedjünk a bűnesetbeli kígyó
csábításának is: „Olyanok lesztek, mint az Isten" (lMóz 3,5). Itt
nemcsak arról van szó, hogy az ember természettől fogva tudja,
mi a jó és mi a rossz, hanem arról is, hogy az ember önmagát, a
sorsát és életét is a saját kezébe veszi. Ugyanezt teszik közösségek,
társadalmak is, amikor önmagukat tekintik minden hatalom és
jog forrásának. Mindezzel az ember önmagát „isteníti", vagyis
önmagát helyezi a középpontba és teszi mindenek mértékévé más szóval: önmagának igényli az „abszolútságot". A tetté váló
gonosz akarat annak az önzésnek a gyümölcse, amely megrontja
saját életünket, tönkreteszi mások életét is és megrontja a közösség életét, amelynek tagjai vagyunk.
Mindez arra utal, hogy a gonosz indulat, az önzés és a belőle
fakadó tettleges bűn beidegződhet az emberbe és megfertőzheti
egész életfolytatását, gondolkodását és érzésvilágát, sőt a legegyszerűbb akarati elhatározásait is. Mivel pedig minden ember
közösségben él, akaratunk deformálódása és vele az önzés, valamint a bűnös életfolytatás közösségi magatartássá is válhat annyira, hogy az egyes ember azt megszokja és „természetesnek" tartja,
így válhat egyesek átöröklött bűnös magatartása osztályok, népek stb. bűnös önzésévé és beidegződött magatartásává, amikor
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például természetesnek tartjuk, hogy valakinek a társadalmi helyzetét az osztálytársadalom határozza meg, és annak megfelelően
kedvez egyeseknek, míg másokat alantas sorban tart. A bűnnek
ezt a sajátos közösségi jellegét, a társadalmi igazságtalanság sokféle megnyilatkozását a hatalmon lévők sokszor nemcsak elnézték, hanem maguk is elősegítették. Sokszor nem ismerte ezt fel,
sőt alátámasztotta az egyház is. Ezt joggal rótta fel az egyháznak
az egyháztól elszakadt, sőt vele szembefordult, vallásellenessé lett
propaganda.
6. Az elmondottak csak egyes általános utalásokkal és vázlatosan mutattak rá arra, hogy az ember testi alkata és lelki-szellemi
felépítettsége szerint is milyen összetett, szövevényes („komplex")
lény. Mindez hozzátartozik egyén voltához, sőt jórészt ez teszi őt
„egyéniséggé". A modern genetikai tudományok, köztük az örökléstan tanúskodnak arról, hogy minden ember nemcsak testi
alkata, hanem lelki-szellemi karaktere tekintetében is mennyit
örökölt elődeitől. Mindezt még jelentős mértékben alakítja a
mindekori „környezet", amelybe mint családi és társadalmi közösségbe beleszületünk. Sokan úgy tekintik az embert, mint aki
beíratlan, tiszta fehér lappal születik, s ezt magának saját elhatározása szülte cselekedetekkel kell élete folyamán mintegy teleírnia, hogy kiteljék belőle nemcsak egyénisége, jelleme, hanem
életsorsa is. így gondolják sokan az embert alaptermészete szerint
jónak, és úgy vélik, hogy az alaptermészete szerint jó embert külső
tényezők, elsősorban környezete rontja meg. Viszont főként az
örökléstudomány derítette ki és mutatta ki, hogy testi-szellemi
lényünkben mennyi az örökség, amely adott esetben „terheltséggé" válik. Ez azután az ember életsorsát sok vonatkozásban
károsan befolyásolja olyannyira, hogy akarati elhatározásunkat
egyes esetekben végképp a „rossz" irányába sodorja.
De nem elégedhetünk meg és nem is elégszünk meg annak a
felismerésével, hogy a deformált akarat károsítja, sőt tönkreteheti
az egyént, és mint közösségformáló tényező antiszociálissá teszi
az embert. A nevelés egyéni körben igyekszik az ember egyénisé34

gét úgy formálni, hogy az megfeleljen a társadalmi követelményeknek, legyenek azok akár vallásos, akár szekuláris követelmények. Az ember nevelhetőségének évszázados vitája ma olyan
feleletet kap, hogy emberi jellemünk és egyéniségünk éppen olyan
mértékben egyéni, tehát teremtésbeli és nevelési hatásokban, ill.
adottságokban gyökerezik, mint ahogyan formálja környezetünk
(biológiai adottságok), szellemi örökségünk, valamint a szociális
tényezők. Ezeknek a különböző tényezőknek az eredményeként
nem veszik el egyéni és társadalmi felelősségünk, hanem inkább
fokozódik, mert ahogyan jellemünket formálja neveltetésünk és
környezetünk, ugyanúgy formálhatjuk mi magunk is cselekvésünkkel, egyéni akaratunk sokszor szerény keretei közt környezetünket.
Az ismeretek továbbadása mellett a nevelés fő feladata az olyan
jellemképzés, amely az egyéniség jó tulajdonságainak a kifejlesztését és megerősítését, a gonosz hajlamok visszaszorítását és így
a szociális együttesbe való sima beilleszkedését célozza. Az akarat
deformáltságát a nevelés nem tudja megszüntetni, de különféle
jellemformáló irányzatok igyekeznek a gonosz hajlamok minél
teljesebb elnyomására és az akaraterőben a jóra irányuló cselekvés minél erőteljesebb kimunkálására. Az utóbbiakba tartoznak
egyes modern irányzatú pedagógiai iskolákon kívül pl. az aszkézis
különféle nemeinek gyakorlatai vagy a pietista kegyesség kimunkálása. Azok az eredmények azonban, amelyeket az ilyen irányzatok elérnek, igen sokszor önámításra vagy az akarat olyan elferdüléseire vezetnek, amikor bizonyos irányban a gonosz hajlam
ugyan visszaszorul, más vonatkozásban azonban annál jobban
kiütközik. Külön is ki kell emelni, hogy az akarat befolyásolásának talán legősibb eszköze az akár szociális jellegű, akár vallásos
törvény, amely nemcsak az erkölcsi törvény alakjában, hanem
különféle - rendszerint a társadalmi helyzetre jellemző - korlátozások és a szokásjog alakjában elemi módon hozzátartozik az
egyéni és közösségi élet kialakításához. De a törvény csak korlátokat szab, nem öli meg a gonosz akaratot, hanem az utóbbit a
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törvény megszegésére ingerli, és így „bűnt" nemz, az embert
„bűnössé" teszi.
Ebbe az összefüggésbe tartozik bele korunkban az ún. tömegkommunikációs eszközök szerepe a társadalom és az egyén tudatformálásában, nevelésében. Hatásukat, erejüket, sokszor döntő
szerepüket az utolsó emberöltő nyomán sokszor megtapasztalhattuk. Kétségtelen, hogy nemcsak közvéleményformáló, hanem
sokak egyéni jellemének kialakításánál is olyan mélyreható és
messzemenő jelentőségük van, mint alig valaminek volt az emberiség eddigi életében. Ne feledjük, hogy a tömegkommunikációs
eszközök működését is emberek - „bűnös emberek" - irányítják,
és így azok éppen úgy vehetnek jó irányt, mint ahogyan rontó
hatalmasságokká is válhatnak. Gondoljunk például arra, mit
jelentenek a tömegkommunikációs eszközök régi társadalmi
struktúrák feloldásánál: ha ezek a struktúrák - mint mindig fogyatékosak is, „törvény" jellegüknél fogva mégis gátakat jelenthetnek életromboló eltorzulások megfékezésénél. Elég, ha e tekintetben arra gondolunk, amit az utóbbi évtizedekben az ún. szex
korlátlan felszabadítása tekintetében jelentettek. Ezért szükséges,
hogy a kommunikációs eszközök olyan ellenőrzés alá kerüljenek,
mely biztosítja azok programjaiban az egyéni és közösségi „építő"
erők érvényesülését. Ez annál fontosabb, mert a tömegkommunikációs erők lehetővé teszik egyének és társadalmi közösségek, „az
ember" manipulálását, közösségi és ideológiai célok, valamint
hatalmi érdekek szolgálatába állítását, és ezzel az emberi szabadság - az egyik legfontosabb emberi érték - bilincsbe verését.
7. Életsorsunkkal közvetlenül torkollunk bele a mulandóságba, vagy - hogy keresztyén hitünk szerint fejezzük ki - az örökkévalóságba. Életünk olyan, mint a hab a folyó sodrásában, elenyészik, csak ritkán marad emléke. Családok is feltűnnek, nemzedékeken keresztül felszínen maradnak, azután letűnnek, hogy többnyire még nyomuk se maradjon. Csak kivételesen válik valaki
vagy valamilyen család „történelemmé". Nagyobb közösségek-
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nek, szociális alakulatoknak, sőt népeknek és nemzeteknek is
lehet ez a „sorsa" : letűnhetnek, elveszhetnek az idő forgatagában.
A modern tudományos kutatás nemcsak az emberiség történetének sok kiveszett népét kutatta fel - és állandóan kutatja letűnt
kultúrák és birodalmak történetét. De felfedezte az emberi nem
történetének még néhány évtizeddel ezelőtt teljesen elveszettnek
hitt fázisait is. Az ember és az emberiség, népek és nemzetek
története azonban mindezzel nem válik érthetőbbé : a történelem
nem fedezi fel tulajdonképpeni titkát. Az egyes ember ugyan
kereshet és keres is cselekedetei, céljai és törekvései számára
értelmet akár családja vonatkozásában, akár embertársaihoz való
viszonyának alakításában („közéleti tevékenységben"), s ugyanez
értelmet adhat közösségeknek, nemzedékeknek és népeknek, ill.
nemzeteknek egyes korszakokban - az Istenhez való viszonyban
azonban mindez még nem adja meg az „értelmet". Nincs módunk
arra, hogy az emberi nem történetét egyértelmű cél szolgálatában
ismerjük fel. Nem bizonyul ilyennek pl. a „haladás" fogalma sem
- részben sokszínűsége, részben ambivalens jellege miatt, de nem
elégedhetünk meg valamely társadalmi forma (pl. „szocializmus")
abszolúttá tételével sem, mert a társadalmi formák is időlegesek
és így szükségképpen relatívok.
8. Mindezek, amiket elmondottunk, csak nagyon töredékes és
vázlatszerű szempontok az emberre vonatkozólag. De mindazt,
amit az emberrel, egzisztenciájával és annak értelmével kapcsolatban mondhatunk, alapvetően meghatározza teremtettségünk
megromlottsága, vagy egyszerűbb szóval annak felismerése, hogy
„bűnös" emberek vagyunk. Végigkísér bennünket az az alapvető,
nem is annyira értelmi, tudatos, mint inkább intuitív felismerés,
hogy bűnös voltunk nem tartozik szükségképpen teremtettségünkhöz. Amint az újszülött gyermeket „ártatlannak" tartjuk,
úgy tételezzük fel, hogy az ember eredeti teremtett állapotához
nem tartozott hozzá az akarat deformáltsága, „bűnössége". Ezért
emberlétünkhöz hozzátartozik az a reménység, hogy meg is szabadulhatunk bűnösségünktől, és visszatérhetünk olyan állapotba,
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amelyben az akarat deformáltsága ismét eltűnik, és helyreáll a
töretlenül jóra irányuló és ezt meg is valósító akarat.
Nemcsak az emberi gondolkodás története, hanem számos
egyéni és közösségi törekvés is tanúskodik azokról a kísérletekről,
amelyeknek révén az ember megkísérelte a szabadulást a bűnös
állapotból. Ezek a törekvések az egyéni tökéletességen túl mindig
a tökéletes társadalom - vallásos szóval : az Istenországa - megvalósítására igyekeztek. Bibliai szóhasználattal a bűnös állapotból
való kiszabadítást nevezzük „megváltásnak". Amikor az ember
a saját erejéből kísérli meg ezt a szabadítást, akkor szoktunk
„önmegváltásról" beszélni. De - tegyük mindjárt hozzá - a történelem tanúsága szerint az önmegváltás eredménytelen. Csak
olyasféle kísérlet, mint amikor Münchhausen báró a saját hajánál
fogva próbálja kihúzni magát a mocsárból. A valóságban minden
ilyen kísérlet csak azzal a fájdalmas felismeréssel jár, hogy újból
és jobban belecsúszunk a mocsárba. Amikor megváltásról beszélünk, akkor mindig abból indulunk ki, hogy a bűn - mint gonoszság - Istenhez való viszonyunkat rontja meg. A bűn - mint az
akarat deformáltságából fakadó tett - elsősorban az embertársainkhoz való viszonyunkat rontja meg. De ösztönszerű az a felismerés, hogy az embertársaink rovására elkövetett tett az Istenhez
való viszonyunkat is deformálja. Ezért keressük a bűntől való
szabadulást a megváltásban. Ez pedig azt jelenti, hogy az Istenhez
való eredeti viszony helyreállítása, mint megváltás, a bűntől való
szabadulást is eredményezi.
A vallástörténet tanúsága szerint az ember nagyon sokféle
módon megpróbálta a megváltást elérni. Ezek közt az egyik
leggyakoribb és legismertebb mód, hogy az ember különféle teljesítményekkel, részben áldozatokkal, részben tisztulási eljárásokkal (aszkézissel) próbálta az istenséget maga iránt kedvessé hangolni. Mindezek az eljárások abból a szempontból is tanulságosak, hogy tanúsítják: az erkölcsi követelményeknek általában
vallásos gyökerei vannak.
Keresztyén hitünk szerint a megváltás Jézus Krisztus művében
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gyökerezik. Ezért ez a hitvallás nem volna teljes, ha nem szólnánk
és nem tennénk vallást Jézusról és müvéről. A következőkben
erről lesz szó. Ehhez azonban röviden a Szentírással is meg kell
ismerkednünk.

I
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VI. A SZENTÍRÁS

1. Evangélikus egyházunk tanítása szerint a keresztyén hit és
élet normája a Szentírás. Vagy egyszerűbben : egyedül a Szentírásból tudhatjuk meg, mit higgyünk és milyen erkölcsi követelmények szerint rendezzük be életünket. Ez más szóval azt is jelenti :
a Szentíráson - pontosabban Istennek a Szentírásba foglalt igéjén - keresztül szól hozzánk Isten és hív magához, hogy gyermekei
legyünk. így mutatja meg nekünk, mi a jó és mi a rossz, hogyan
rendezzük be életünket, hogy az Istennek tetsző életfolytatás
legyen. De már itt hangsúlyoznunk kell : a Szentírás döntő módon
nem erkölcsi tanítás foglalata, hanem tanúbizonyságtétel arról,
hogyan választott ki magának népet, hogyan vezette azt és hogyan öltött testet irántunk, az emberek iránti szeretete Jézus
Krisztusban és hogyan vitte végre a váltságot Jézus Krisztusban,
akinek a nevében gyülekezetet is gyűjtött magának. Ebben a
gyülekezetben munkálkodik ma is Szentlelke által.
2. Tudvalevő, hogy a Szentírásnak két nagy része van: az Óés Újszövetség („Ótestamentum" és „Újtestamentum").
__ Az Ószövetséget a keresztyén egyház a zsidóságtól vette át. Az
Ószövetség összesen 39 nagyon különböző jellegű és különböző
korokban keletkezett iratok gyűjteménye. A legfontosabb és legkiemelkedőbb iratok : Mózes 5 könyve vagy héber névvel a „Tóra" („törvény"), amely a Jézus korabeli zsidóságban is már döntő
jelentőségű (kanonikus) irat volt. Mózes első könyve a teremtéstörténettel kezdődik, Mózes második könyvében találjuk a Tízpa40

rancsolatot. További kiemelkedő iratok az Ószövetségben: a
Zsoltárok könyve, jórészt vallásos költemények és istentiszteleti
énekek gyűjteménye. A „Zsoltárok könyve" a keresztyén gyülekezetben is az egyik legfontosabb imádságos könyv lett. Szenczi
Molnár Albert fordításában pedig a zsoltárok lettek mindmáig a
magyar református egyház alapvető énekgyűjteményévé. Végül
nem kevésbé kiemelkedő jelentőségűek az Ószövetségben az ún.
prófétai iratok: Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel könyvei, továbbá az ún. „kispróféták" (Hóseás, Ámósz, Zakariás stb.) könyvei.
Az Ószövetségi iratok gyűjteménye lényegileg már a Kr. e.
2. században lezárult (az ún. kánon, azaz zsinórmértékül szolgáló
iratok gyűjteménye). Az akkor már jórészt több száz éves iratokat
a zsidóság hihetetlen gondossággal őrizte azokban a századokban
is, amikor az írás még kevéssé volt elterjedve, és a „könyvek"
(főként irattekercsek alakjában) csak egyedi (kézi) másolatok
révén terjedhettek el. Az 1947 óta ismeretessé lett ún. Holt-tengeri
leletek („Quumráni tekercsek") világosan tanúsítják, hogy pl.
Ézsaiás próféta könyvének szövege lényegi romlás nélkül öröklődött át évszázadokon keresztül.
Az Ószövetséget a görögül beszélő egyház abban az alakban
vette át, ahogyan azt a görögül beszélő zsidóság az ún. Septuaginta formájában használta. A nyugati egyházban a görög biblia
latin fordítása, az ún. „Vulgata" (Ő- és Újszövetség együtt) terjedt
el: ezt ismerte el egyedül hiteles Szentírásnak az ún. tridenti zsinat
(1545-1563). Az Ószövetség említett görög fordítását azonban a
palesztinai zsidóság a 2. század elején elvetette. A palesztinai
zsidóság által kb. az 1. század végén véglegesen lezárt kánont
vették át a 16. században a reformáció egyházai. A Vulgátában
foglalt többletet mondjuk „apokrif' (azaz elrejtett, a gyülekezetben nem használt) iratoknak. Róluk mondotta Luther, hogy
célszerű ugyan olvasni őket, de nyilvános istentiszteleti használatra nem alkalmasak. Ezért nem is szolgálhatnak „normaként",
azaz hit és élet szabályozóiként az evangélikus egyházban.
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Az Újszövetség iratai - mint ismeretes - : a négy evangélium
(Máté, Márk, Lukács, János), az Apostolok Cselekedeteiről írt
könyv, Pál apostol levelei (az ún. Zsidókhoz írt levéllel 14 darab),
az ún. katolikus levelek és a János mennyei jelenéseiről (azaz
„látomásairól") írt könyv. A legrégibb újszövetségi irat Pál apostolnak a tesszalonikai gyülekezethez írt két levele, melyek Kr. u.
51-52-ben keletkeztek. A legrégibb evangélium Márké: ez kb.
68-70 táján keletkezett. Az Újszövetség legkésőbbi irata Péter 2.
levele, melyet szerzője kb. 120 és 150 között írt.
Az újszövetségi iratok gyűjteménye - a kánon - hosszú folyamat eredményeként alakult ki. Először Pál apostol leveleit gyűjtötték össze, valószínűleg legkésőbb 90-100 között, a négy evangéliumot már 160 táján gyűjteményként ismerték. Egyes iratok
(pl. Jakab levele) körül azonban bizonytalanság uralkodott. Végül is a híres görög egyházi tanító, Athanasius alexandriai pátriárka 367-ben megírt, ún. „húsvéti levelében" sorolta fel az Újszövetségben foglalt iratokat mint egységes kánont.
Az újszövetségi iratokat kezdetben másolták és kéziratokban
terjesztették. A legrégibb újszövetségi kézirattöredékek egy kb.
130 tájáról való papiruszlapon vannak, melyen János 18-ból van
néhány vers. De a 2. század végéről már terjedelmes kézirataink
vannak János és Lukács evangéliumáról. Ezek a papiruszkéziratok azonban viszonylag rövid életűek voltak : hamar elhasználódtak és csak nagyon szerencsés körülmények közt vészelték át az
évszázadokat. Kb. 400 táján kezdték az újszövetségi, ill. általában
a bibliai kéziratokat a jóval tartósabb pergamenre átírni. Különösen is két híres görög pergamen kézirat van még a 4. századból :
egyik a Vatikán könyvtárában Rómában, a másik, az ún. Codex
Sinaiticus, amelyet jelenleg Londonban, a British Múzeumban
őriznek. A kézi másolás természetesen sok másolási hibára és
ezzel egyúttal szövegromlásra adott lehetőséget. De a bibliai szövegeket különösen nagy gonddal és hűséggel másolták, úgyhogy
sok apró szövegváltozat ellenére is, amely könnyen ellenőrizhető,
az újszövetségi, ill. általában a bibliai szövegek abban a hiteles
42

formában maradtak ránk, amelyben azokat szerzőik megírták.
Csak naiv emberek vagy rosszhiszemű áltatok állíthatják, hogy
ezeket a szövegeket később (a „sötét középkorban") meghamisították volna.
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VII. JÉZUS KRISZTUS

1. A Szentírás középponti alakja Jézus. Mit tudunk történetileg
hitelesen és megbízhatóan róla? A történeti kutatás főként az
utolsó kétszáz esztendőben sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel.
Ennek a kutatásnak a során természetesen igen sok mindenféle,
sokszor egymásnak ellentmondó vélemény látott napvilágot.
Akadtak még olyan kutatók is, akik úgy vélték, hogy Jézus nem
is élt, alakját fanatikus hívők ókori mítoszok mintájára alkották
meg, és ruházták fel olyan tulajdonságokkal, amelyek hitüknek
megfeleltek. Ma az ilyen állításokra nyugodtan mondhatjuk,
hogy teljesen légből kapottak, téves tudományos elképzelések
szüleményei. Jézus éppen olyan történeti személy, mint pl. Augustus római császár.
Amit Jézusról a történeti kutatás módszereivel megállapíthatunk, azt elsősorban az evangéliumokból tudjuk. Jézus nem tartozott a világtörténelem azon nagy alakjai közé, akikről koruk írói
kimagasló történeti szerepük miatt emlékeztek meg. De tudott
Jézusról a zsidó történetíró Josephus is (az 1. század utolsó harmadában), aki azonban farizeusi mentalitása miatt inkább arra
törekedett, hogy a rómaiak számára írott műveiben Jézusról
lehetőleg hallgasson. Ugyanígy igyekezett az elhallgatás eszközeivel harcolni a keresztyén gyülekezet ellen a zsidó írástudomány
emlékeit őrző ún. „Talmud", mégis kénytelen alkalmilag említeni
Jézust. Tacitus, az egyik legkiválóbb római történetíró
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(kb. 55-119) szintén éppen csak alkalmilag említi Jézust, amikor
Rómának Néró császár alatti tűzvészéről ír.
Mindez nem sok, de annyit hitelesen bizonyít, hogy Jézus
történeti személy, akit Poncius Pilátus római helytartó (26-36)
alatt Jeruzsálemben keresztre feszítéssel kivégeztek.
2. Hogyan értékelhetők és használhatók az evangéliumok mint
történeti források? Ez is igen sokat vitatott kérdés, melyre - bár
nem könnyű - igyekszünk érthető és viszonylag rövid feleletet
adni.
Ismeretes, hogy a négy evangélium közül az első három, melyeket „szinoptikusoknak" szoktunk nevezni, rokonságban van egymással. A legrégibb közülük Márk evangéliuma, amelyet szerzője, Márk kb. 68-69-ben írt, akkor, amikor a palesztinai zsidó
háború (66-70) folyt, de amikor Jeruzsálem még nem került a
rómaiak kezére. Mivel Márk evangéliumának elbeszélésanyaga
megtalálható csekély kivétellel Máté és Lukács evangéliumában
is, azért ma a kutatók jelentős része feltételezi, hogy Márk evangéliumát forrásul felhasználta Máté és Lukács is. De a két utóbbi
valószínűleg felhasznált egy másik forrásiratot is, amely ugyan
eredeti alakjában nem maradt ránk, de a két utóbb említett
evangéliumból - úgy vélik sokan - nagyrészt kihámozható. Ezt
a kutatók többnyire „beszédgyűjteménynek" nevezik, mivel feltételezik, hogy az leginkább Jézus igéit, mondásait jegyezte fel. Az
evangéliumok közt legkésőbb keletkezett Jánosé: noha sok vonásban rokonságot mutat a „szinoptikusokkal" és Jézus halálát
is velük egyezően írja le, mégis annyi eltérést mutat azoktól, hogy
tőlük elkülönítve szokták tárgyalni.
3. Az evangéliumok sok mindent közölnek Jézusról. Máté és
Lukács szólnak születéséről és gyermekségéről, a szinoptikusok
elmondják Keresztelő János által történt megkereszteltetését és
első fellépését, tudósítanak cselekedeteiről, beszédeiről, csodatetteiről, példázatairól, végül leírják útját Jeruzsálembe, ottani bevonulását, elmondják a halála előtti utolsó hét vitáit, azután elfogatását, elítéltetését, kereszthalálát és végül feltámadását.
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Fontos azonban annak felismerése, hogy az evangéliumok nem
életrajzok abban a szokványos értelemben, ahogyan ókori írók
leírják történeti hőseiket és megalkotják azok jellemképét. Még
kevésbé életrajzok az evangéliumok modern értelemben, ahogyan
modern történetírók kiemelkedő történeti személyek élettörténetét születésüktől halálukig leírják. Az evangéliumok „forrásiratnak" sem használhatók a modern értelemben vett életrajz számára. Ez különösen kiderült akkor, amikor a 18. század utolsó
negyedétől a jelen század elejéig állandóan megújuló kísérletek
történtek Jézus személyének történeti feldolgozására. A „Jézus
élete" címen sorozatosan megjelent munkák (ilyen volt pl. a
francia Renan nagy szenzációvá lett műve a múlt század 60-as
éveiben) végül is csődbe juttatták a történeti kutatásnak ezt a
nagyon kedvelt ágát - annak ellenére, hogy az evangéliumok
természetszerűleg nagyon sok történeti adatot tartalmaznak Jézusról.
A teológiai és történeti tudományok határterületén mozgó Jézus élete-kutatás természetszerűleg megbukott, mert nem vette
figyelembe az evangéliumok sajátos jellegét. Fel kell ismernünk,
hogy az evangéliumok sajátos, egyébként utánozhatatlan „műfajt" alkotnak. Nem történeti tudósítások, és így nem más kutatók számára alkalmas „forrásiratok" akarnak lenni, hanem az
„evangéliumot" - a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot, „örömhírt" - akarják tanúsítani, vagy más szóval : gyülekezeti (ti. istentiszteleti) használatra szolgáló „tanúbizonyságok". Mindegyik
evangéliumnak megvan a sajátos jellege, de az közös bennük,
hogy tanúságtételként akarják hirdetni az evangéliumot éspedig
- mint Luk 1,1 mondja - „azoknak az eseményeknek elbeszélését,
amelyek köztünk (ti. Jézus történetének tanúi közt) végbementek". Az evangéliumok tehát a Krisztus-hit tanúi és első hirdetői.
Ez a Krisztus-hit átjárja és formálja az evangéliumokat, pontosabban a Krisztus-hit az értünk (ti. gyülekezete és az egész világ
javára) meghalt és feltámadott, végül is megdicsőült Jézus Krisztusba vetett hit. Ez a hit süt át az elbeszélés legkisebb részecskéjén
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is, rajta ragyog annak minden ízén, úgyhogy például Jézusnak
azok az igéi is, amelyeknek látszólag semmi közük sincs húsvéthoz (pl. erkölcsi jellegű igék), az evangéliumba való felvételük
értelmét így kapták.
Az evangéliumok tehát nem - többé-kevésbé - semleges vagy
érdektelen tudósítások Jézusról, nem is csak olyan tudósítások,
amelyek a történetíró számára valamiképpen tanulságos és szimpatikus történeti személy képét akarják megrajzolni és az utókor
számára megörökíteni. Az evangéliumok azáltal válnak „evangéliummá", hogy Krisztust hirdetik. Ez nem jelenti azt, mintha az
evangélisták Jézus történetének eseményeit vagy Jézus tanítását
a propagandista szemüvegén keresztül néznék, elrajzolnák és nem
éreznék kötve magukat az „igazsághoz", vagy azt elbeszélésük
érdekéből „meghamisítanák". Ellenkezőleg, az evangélisták meg
vannak győződve arról, hogy Jézus története csak mint „evangélium" igaz, és hogy azok az elbeszélések volnának Jézus történetének meghamisításai, amelyek azt nem mint „evangéliumot",
vagyis nem a hit szemüvegén keresztül nézve és nem mint Krisztusról szóló tanúbizonyságtételt írnák meg.
Világosan látnunk kell tehát, hogy az evangéliumok nem olyan
értelemben „hitelesek", mint egyéb történeti források. Ha a történész szemével nézzük őket, akkor látnunk kell, hogy az első
keresztyén gyülekezetekben szájról szájra járó hagyományból
táplálkoznak. Ez a gyülekezeti hagyomány nem volt érdektelen,
semleges tudósítás Jézusról: a gyülekezet kezdettől fogva mint
hívő gyülekezet őrizte és evangéliumként adta tovább a Jézus
cselekedeteiről és igéiről szóló hagyományt. De Jézus személyének történetiségéhez tartozik, hogy a rá vonatkozó hagyomány
is ki volt téve esetlegességeknek, sőt torzulásoknak is. Ezeket a hagyomány több emberöltőn keresztül, egyik nemzedékről a
másikra való átadásból származó változásait, alakulásait és részleges torzulásait - látnunk kell és számba kell vennünk. De az
evangéliumok döntő értékét nem a történetírók kereste „hiteles-
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ség" teszi, hanem azok evangéliumi jellege, vagyis az, hogy Krisztust hirdetik.
4. Mit tudhatunk Jézusról az evangéliumok alapján, ha számba véve azok sajátos jellegét - a modern történeti tudattal
rendelkező ember szemével vizsgáljuk azokat? A történeti kutatás
más esetekben is, de az evangéliumokra vonatkozólag is sokszor
sötétben tapogat, és ezért távolról sem igényelhetünk a következőkre egyértelműen elfogadott eredményt.
a) Jézus egyszerű családból származott : anyja, Mária ; „nevelőapja", József ács, vagy talán pontosabban építőmester volt. Valószínűleg Jézus is ezt a mesterséget tanulta és folytatta mindaddig,
amíg Keresztelő János fellépése őt is elindította, ő is felvette a
keresztséget. Ezután - talán pontosabban János elfogatása után
(Mát 4,12) - Jézus is elkezdett nyilvánosan tanítani. Ezt a nyilvános tanítást az evangélium „megtérésre való felhívásnak" és a
közeli „Isten királysága" eljövetelének meghirdetésében jelöli meg
(Mát 4,17). „Megtérésen" az Istentől elszakadt, engedetlenné vált
világból való kiválást és Isten iránti engedelmességben való életfolytatást kell érteni. Ezt a felhívást alátámasztja az az eszkatologikus-apokaliptikus meggyőződés, hogy Isten ítélet alá veszi a
tőle elszakadt, bűnbe süllyedt világot, és nyilvánvalóvá teszi az
egész világot átfogó királyi uralmát.
Ez a „nyilvánosan", tehát kisebb-nagyobb közösségekben, a
zsinagógákban, de azokon kívül is meghirdetett tanítás együtt járt
a széles néprétegekben erős befolyást gyakorló farizeusi kegyesség
megbélyegzésével. Nem lépett fel azonban Jézus nyílt „messiási"
(azaz politikai, Róma-ellenes) igénnyel, mégis felkeltette a hatalmon levők gyanúját, és Jézust - amikor húsvét ünnepének
megünneplésére Jeruzsálembe ment - elfogták, „istenkáromlás"
címén halálra ítélték és a halálbüntetés végrehajtása végett átadták a római helytartónak, Poncius Pilátusnak.
Jézus története azonban nem ért véget halálával. Röviddel
halála után tanítványai annak a hirdetésével léptek a nyilvánosság elé, hogy harmadnapon feltámadt a halálból és Isten megdi48

csöítette őt. Hamarosan megalakult az első keresztyén gyülekezet
Jeruzsálemben.
b) Az evangélista szerint Jézus „hatalommal", azaz Istentől
közvetlenül kapott felhatalmazással tanított, „nem úgy, mint az
írástudók" (Mát 7,29). Formailag van csak rokonság az írástudók
törvénymagyarázata és Jézus tanítása közt pl. abban, hogy adott
esetben Jézus is felszólalt és tanított a zsinagógai istentisztelet
keretei közt (Luk 4,16-30). De Jézus tanítása messze túlnő az
írástudók tanításán részben azzal, hogy az istentiszteleteken túl
más alkalmat is felhasznált a tanításra, részben pedig azzal, hogy
nem szorítkozik a mózesi törvény értelmezésére, saját felhataímazottsága alapján hirdeti meg „tanítását", azaz prófétai üzenetét.
Máté evangélista a hegyi beszédben (Mát 5-7) foglalta össze
Jézus tanításának summáját. Témája nem tételszerűen, de tartalmilag annak megmutatása: mi a megtérés az Istennek engedelmeskedő új viszonyban. A törvény érvénye és az abból fakadó
elkötelezés nem szűnik meg, de Jézus a törvénynek az írástudomány által gyakorolt aprólékos, egyes esetekre specializálódó
értelmezésével szembehelyezi az Isten akaratának eredeti és az
egész életet átfogó értelmét. Az írástudók törvényértelmezése
lehetővé teszi az Isten tulajdonképpeni akaratának megkerülését
(vő. pl. Mát 15,1-20). Jézus ezt akarja lehetetlenné tenni, de nem
új törvény adásával, hanem azzal, hogy összefoglalja Isten teljes
akaratát a szeretet nagy parancsában (Mát 22,34-38): Isten szeretete és a felebarát szeretete szétválaszthatatlanul egybefonódik,
egyik a másiktól el nem választható. Az a „szeretet" pedig, amelyet Isten kíván tőlünk, nem érzelmi síkon nyilatkozik meg oly
módon, hogy annak mélyén meghúzódik az önzés, hanem cselekedet; nyílt vallástétel és ragaszkodás életünk urához, bizalom
Isten iránt és belőle folyóan felebarátunk - embertársunk - felé
forduló, érte áldozatra kész közösség, bajának felvállalása és
önmagunk megtagadásában is kész segítés.
A megtérés követelménye különleges aktualitást kap Jézus igéjében Isten királysága, azaz Isten királyi uralma közeli eljövetelé49

nek meghirdetésével. Isten királysága, vagy érthetőbben Isten
királyi uralma azt jelenti, hogy Isten akarata - szeretete - teljesen,
maradéktalanul valósul meg nemcsak az Istenhez, hanem a felebaráthoz (embertársunkhoz) való viszonyban is. Isten országának - érthetőbben : Isten királyi uralmának - valósulása eszkatológikus apokaliptikus reménység. Nem ijesztő fenyegetés, amely
az ítéletet helyezi homloktérbe, hanem reménység a bűn és gonoszság hatalmaitól való szabadulásra. Ez tükröződik Jézus példázatában. Ezekben a hasonlatokban és hasonlatszerű elbeszélésekben, Jézus „tanításának" legjellemzőbb eszközeiben, amelyekben pl. a „király" tízezer talentumnyi - tehát elképzelhetetlenül
nagy - összeget is elenged a „gonosz szolgának", vagy az Atya
keblére öleli az idegenből lezüllötten hazaérkező fiát, vagy az
irgalmas szamaritánus saját magát is veszélyeztető készséggel
segít embertársán, kit a pap és lévita - a zsidó „egyház" hivatalos
képviselői - félholtra verve is az útfélen hagytak. Vagy ilyenek az
Isten királyi menyegzőjébe hívó elbeszélések stb. Ezeket a példázatokat a tanítványok és a későbbi gyülekezet mindig a saját
viszonyaikra alkalmazták. Jézus ajkán a példázatok Isten pásztorként kereső szeretetét tanúsítják úgy, hogy Isten szeretete Jézus
művében valósul: Ő a „jó pásztor", aki életét adja váltságul a
juhokért (Ján 10).
Az isteni szeretetben megnyilatkozó bűnbocsátó és bűnt elfedező kegyelem semmit sem von le Istennek a bűnre és gonoszságra
lesújtó ítéletének a komolyságából. Az ítélet apokaliptikus - a
jelenvaló gonosz világot eltörlő és új Istennek engedelmeskedő
világot építő - jellege nem szűnik meg. Jézus számára - úgy mint
kortársainak is - adott képzet az ezt a világkorszakot lezáró ítélet
gondolata, de az evangéliumokban hiába keressük az apokaliptikus borzalmak széles skálájú rajzát, a példázatokban is inkább
csak alkalmilag utal rá egy-egy mozzanat. Az evangélium szíve
inkább a megtérő tékozló fiú történetében (Lk 15,25-57) szólal
meg. Jézus pedig a megtérést, mellyel a tékozló fiú hazatalál
Atyjához, nemcsak hirdeti, nemcsak példájával igyekszik valósí50

tani, hanem önfeláldozó szeretetével véghez is viszi. Isten iránti
szeretetünk mindig a felebarát iránt tanúsított, saját biztonságunkról is megfeledkező segítő készségünkben (vö. Luk 10,25-37)
mutatkozik meg. Isten királyi uralma rajtunk is a segítőkészségben nyilatkozik meg.
Bár Jézus a korában uralkodó kegyességen kritikát is gyakorol
(amint az az irgalmas szamaritánusról szóló példázat is tanúsítja),
sőt esetenként (pl. a házassági elválás kérdésében) túlmegy a
gyakorlati kegyesség kritikáján és magát a mózesi törvényt is
korrigálja, mégsem utasítja el az Isten félelmében gyakorolt kegyességet : Jézus nem hirdet a kegyességtől függetlenülő „morált",
melyben az erkölcsiségnek önmagában van értelme. A felebaráti
szeretet nem függetlenülhet az Isten szeretetétől és annak értelme
csak az Isten akarata iránt tanúsított engedelmességben van. Az
Isten királyi menyegzőjére való meghívás elmulasztásánál nem
szolgálhat mentségül mindennapunk kötelező munkafeladata.
A „hivatalos" vendégek helyett pedig nem az erkölcsi életfolytatásukban kifogástalan polgárokat, hanem a „gonoszokat és jókat"
egyaránt beterelik a szolgák, azokat, akik éppen hajlandók engedelmeskedni és elfogadják a király bűnbocsátó irgalmát. És mégis
ugyanakkor a Király megköveteli a „menyegzői ruhát", nem
vihetjük eléje mindennapi életünk mocskát és úti porát (vö. Mát
22,1-10 és Luk 14,16-24).
c) Isten királysága közel voltának meghirdetése és vele kapcsolatban a megtérés követelménye Jézusnál nem marad „igei tanítás" - ahol a „tanítást" nem szabad a modern ismeretközlés
értelmében venni - , hanem az evangélium szerint isteni felhatalmazással szóló igehirdetést értve rajta: Jézusnál ez a „tanítás"
éppen ezért elválaszthatatlan a „cselekvéstől". A mai ember számára ezek a cselekedetek leginkább a modern gondolkodást megbotránkoztató „csodák", olyan cselekedetek, ill. események, amelyek a szokásos tapasztaláson túlnőnek és isteni hatalom megnyilatkozásává válnak. A „csodák" a mai gondolkodás, még inkább
a vallásos hiedelem számára a vallás tartozékainak, sőt egyenesen
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a vallás lényeges tartozékának számítanak. Ezt még inkább alátámasztja az olyan vélemény, amely a csodában olyan eseményt lát,
amely a mindenkor érvényes természeti törvénnyel ellenkező, azt
mintegy „felfüggesztő" esemény.
De ahogyan a hit manapság a közgondolkodásban egyenlővé
válik a hiedelemmel és ellentétbe kerül a tudománnyal, úgy tűnik
a csoda is a mai ember számára a hit olyan tartozékának, amely
már csak azért sem érdemel hitelt, mivel nem a mai megalapozottnak látszó tudományos gondolkodáson, hanem a hiten nyugszik.
Ebből következik, hogy sokszor próbálták a csodákat „természetesen" magyarázni, ill. megmagyarázni, és bennük olyan jelenségeket látni, amelyek - ha valóságos eseményeket tükröztetnek, és
nem tisztára a képzelőerő kitalálásai - a jelenség megtörténtekor
ismeretlen természeti erőket juttattak érvényre, vagy érzéki csalódáson alapultak.
Az evangéliumokban leírt csodákat hasonló módon vonták
sokszor kétségbe. Nem tagadhatjuk, hogy a csodákról szóló elbeszélések a gyülekezeti hagyomány alakulásának és továbbadásának folyamán leginkább voltak kitéve annak a veszedelemnek,
hogy színezték őket, az evangéliumi elbeszéléseket csodás vonásokkal gazdagították, ilyen módon el is torzították őket, sőt az
is megeshetett, hogy pogány csodás elbeszéléseket is Jézusra vonatkoztattak. Az evangéliumok kritikája ezért a csodatörténeteket ismételten összehasonlította az egykorú pogány csodaelbeszélésekkel és a zsidó írástudomány emlékeiben ránk maradt csodás
jellegű elbeszélésekkel. Nem is vonható kétségbe, hogy az ókori
csodaelbeszélések motívumaikkal, elbeszélésformájukkal hatottak az evangéliumi csodatörténetekre, és hogy ezek az elbeszélések helyenként mintegy átsütnek a bibliai csodatörténetek szerkezeti felépítésén és elbeszélés-modorán.
Mindennek ellenére helytelen volna feltételezni, hogy az evangéliumokban megőrzött csodatörténetek mind és teljes egészükben a gyülekezetek legendaköltő fantáziájának a gyümölcsei.
A legradikálisabb kritikai vizsgálat ellenére is mindig maradnak
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az evangéliumi elbeszélésnek olyan elemei, amelyek azt tanúsítják, hogy Jézus tanítványai és hallgatóközössége meg voltak
győződve arról, hogy Jézus cselekedeteiben maga Isten munkálkodott.
Ezért az evangéliumi elbeszélésekben nemcsak azokra a mozzanatokra kell figyelnünk, amelyek rokonságot mutatnak más antik
csodaelbeszélésekkel, hanem azokra is, amelyek az utóbbiaktól
való eltérést tanúsítják. Főként két ilyen vonást kell kiemelnünk.
Egyfelől hiányoznak az evangéliumokból az olyan „csodák",
amelyek arra mutatnának, hogy Jézus mintegy a saját csodatevő
erejét, isteni hatalmát akarja demonstrálni. Másfelől hiányoznak
Jézusnál az ún. „büntető csodák". Az antik csodaelbeszéléseknek
egyik gyakori vonása, hogy a csodatevő mágus meglepetésszerű
csodával bünteti azokat, akik vele szemben hitetlenkednek. Az
ilyen „csodatételek" tehát mintegy bizonyítani akarják a csodatevő titokzatos, isteni hatalmát. A későbbi keresztyén gondolkodásból is ismeretes az a felfogás, hogy Jézus csodái igazolják
istenfiúi méltóságát. Hangsúlyozni kell azonban, hogy ez a gondolkodás az evangéliumokból teljesen hiányzik. Sem Jézus, sem
az első keresztyén gyülekezetek nem hivatkoztak Jézus csodáira,
mint isteni küldetésének vagy személye titkának bizonyítékaira.
Az evangéliumi csodaelbeszélések zömét beteggyógyítások» teszik. Ezekhez tartoznak az ún. ördögűzések is, mivel antik gondolkodás szerint a betegségeket leginkább démonikus hatalmak
okozzák, amelyek megszállják az embert. Jézus az ilyen esetekben
segítőkészséggel fordul az elesettek, a társadalom nyomorultjai és
kivetettjei felé. Ezeknek a gyógyításoknak az értelmét és tulajdonképpeni jelentőségét világítja meg Jézus igéje : „Ha én az Isten
Lelkének segítségével űzöm ki az ördögöket, akkor bizonyára
elérkezett hozzátok az Isten országa" (azaz megvalósul Isten
királyi uralma; Mát 12,28). A gyógyítások, sőt általában Jézus
csodái „jelekké" válnak: Isten királyi uralmának megvalósulását
tanúsító előjelek - aminthogy főként János evngéliuma kimondottan „jeleknek" mondja Jézus csodáit (Ján 2,12 stb.). Baj,
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betegség, nyomorúság és halál (mint Isten ítélete rajtunk) mind e
világ Istentől elszakadt voltának a megnyilatkozásai. Ahol Isten
királyi uralma megvalósul, ott érvényesül Isten újjáteremtő, új
életet adó hatalma. Ezért válnak Jézus csodái Isten királyi uralmának előjeleivé vagy - ha úgy tetszik - „előfutáraivá". Vagyis:
a csodák Jézusnak a bűnösökhöz, nyomorultakhoz és szerencsétlenekhez lehajló cselekedetei, Isten kegyelmes szeretetének eszkatológikus - tehát az „új teremtés" előretolt - megnyilatkozásai.
Ezek a csodák szükségképpen hozzátartoznak Jézus cselekedeteihez.
Mindent összefoglalva : Jézus csodáinak jelentősége nem „történeti hitelességükben" van, még kevésbé abban, hogy Jézus istenfiúi méltóságának bizonyítékául szolgálnának, hanem abban,
hogy eszkatológikus jelei annak a reménységnek, hogy Isten nem
hagyja a világot a gonoszság hatalmában, hanem megszabadítja
bűntől, betegségtől, nyomorúságtól és haláltól, örökkévaló életének új teremtésébe, hogy ott neki éljen és „szolgáljon", vagy ha
úgy tetszik : vele együtt uralkodjék és megvalósítsa Isten szeretetének birodalmát. Előrevetett jelek és bizonyságai annak, hogy
Isten valóban megvalósítja örökkévaló jóságának és szeretetének
birodalmát.
d) Az elmondottak - Jézus tanításának tartalma és csodái már felvetették a kérdést, milyen értelmet tulajdonított Jézus a
saját fellépésének, tanításának és cselekedeteinek, végső értelemben a saját személyének. Ez közkeletű megjelöléssel Jézus „messiás"-voltának a kérdése. Az első gyülekezetek Jézust messiásnak,
a közkeletű görög fordítással Christosnak („Krisztusnak") mondották. Mit jelent az, hogy az egyház Jézusról mint a Krisztusról
beszél és őt mint ilyet hirdeti?
Hogy erre a kérdésre felelni tudjunk, két megfigyelést kell
előrebocsátani.
Egyik: a „messiás" (eredetileg „másiach") héber szó, amely a
„felkentet" (király) jelölte meg. Mivel egykor Izrael királyait
„felkenték" uralmukra, azért gondolják ma is sokan, hogy a
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zsidók Jézus korában olyan „felkent" királyt, ill. politikai vezért
vártak, aki a római szolgaság alatt nyögő népet felszabadítja
dicsőséges uralomra a világ felett. Ez azonban csak részben helytálló. A messiási remény ti. nagyon sokrétű és sokszínű volt. Pl.
a Jézus-korabeli ún. qumráni esszénus gyülekezet újabban felfedezett irataiban két messiásról van szó : egyik a „politikai" vezér,
a másik a felkent főpap. Ezért is helytelen a messiási reményt
leegyszerűsíteni a politikai rabságból felszabadító vezérre. A messiási remény eszkatologikus-apokaliptikus váradalmakkal társult, ill. jelentékeny részben ilyeneket vett fel magába.
A másik mozzanat, amelyet hangsúlyozottan ki kell emelnünk :
az evangéliumokban Jézus szavaként nem fordul elő sem a héber
„másiach", sem annak görög megfelelője, a „christos". Más szóval : az evangéliumokban (Jn 4,25 kivételével) Jézus nem mondja
magát „messiásnak" és nem lép fel a zsidó írástudományban, ill.
népi váradalmakban kialakult messiási igénnyel. Ezt sokszor értelmezték úgy, hogy Jézus nem akart politikai értelemben vett
messiás lenni, és hogy minden félreértést elkerüljön, nem is használta a messiás szót, sőt tiltotta tanítványait a messiási igény
meghirdetésétől - bár messiásnak tudta magát (vö. Mát 16,20).
Noha ebben a feltevésben van is igazság, az mégsem oldja meg
Jézus messiás-voltának kérdését. Nem lehet szó arról sem, hogy
Jézus mintegy átformálta volna a messiási reményt és a közkeletű
politikai messiási váradalmak helyébe más messiási reményt,
igényt állított volna.
e) Már említettük, hogy Jézusról hallgatói meg voltak győződve: bár az írástudókra emlékeztetően tanított - ezért rabbinak
(magyarul tanítónak, régi magyarsággal mesternek) szólították mégis nem írástudóként, hanem „isteni felhatalmazással" tanított
(Mát 7,29). Ezt mindenütt megerősítik az evangéliumok. Jézus
nem rabbiként az ószövetségi törvényt értelmezi, magyarázza és
alkalmazza a jelen gyakorlat számára. A törvény egészét, annak
érvényes tartalmát foglalja össze a „nagy parancsolatban" : „Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes
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elmédből" és „szeresd felebarátodat, mint tenmagadat" (Mát
22,36-39). Hogy ez mit jelent, azt akkor értjük meg, ha arra
gondolunk, hogy az ószövetségi törvény gazdag szövevényét nem
szabad a Tízparancsolatra leszűkíteni, hanem vele egyenértékű és
egyenrangú volt a mindennapi életet szabályozó rituális törvény
és az istentiszteleti életet meghatározó kultikus törvény. Az írástudók a törvénynek ezt a szerteágazó és nehezen áttekinthető
szövevényét több mint 600 parancsolatban és tilalomban írták le.
A parancsolatok és tilalmak szövevénye a mindennapi életben
akárhányszor egymással ellentétes rendelkezésekben nyilvánulhatott meg, úgyhogy adott esetben könnyű volt a parancsolatokat
egymással szembeállítani és azzal a törvényt önös érdekből kijátszani (Jézus ilyen esetet említ Mát 15,3-6-ban). A törvényből
kiemelt nagy „parancsolat" nem a törvénymagyarázó módjára
emeli ki a „lényeget", hanem valóban „isteni felhatalmazással"
foglalja össze - teljesen újszerűen - Istenhez való viszonyunkat.
Semmiféle írástudónak nem lett volna „joga" és bátorsága a
törvényből annak teljes tartalmaként kiemelni a szeretet nagy
parancsolatát. Jézus nyomán értelmezte a nagy parancsolatot
mint a törvény betöltését Pál apostol is (Róm 13,8-10). Az élet
mindennapi eseményeit szabályozó cerimoniális törvény (pl. a
tisztulási szertartások) és a kultikus törvény (pl. az ószövetségi
áldozati kultusz rendelkezései), így veszítik el jelentőségüket és
tűnnek el az Újszövetség alapján álló keresztyén vallásos élet
területéről.
Jézus isteni felhatalmazottsága nyilatkozik meg abban, hogy
Jézus a „régieknek", ti. az ősatyáknak és a pusztában vándorló
népnek kinyilatkoztatott törvénnyel szembehelyezi Isten érvényes
akaratát. így értendők azok az igék, amelyek így kezdődnek : „Én
azt mondom nektek..." (pl. a Hegyi beszédben, Mát 5,21-47).
A törvénnyel szemben Jézus nyilvánítja ki Isten igazi és mindenkor érvényes akaratát. Istennek ez az örökkévaló és mindenkor
érvényes akarata adott esetben érvényteleníti az ószövetségi törvényt is - noha Jézus annak kinyilatkoztatásszerű érvényét nem
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érinti. De pl. a házassági elválás (Márk 10,1-11)* vagy a szombatnapi munkatilalom (Márk 2^27—28) kérdésében Jézus egyenesen
érvényteleníti az ószövetségi törvényt. Pál apostol vonta le azután
Jézus igéjének és magatartásának a végleges következményeit,
amikor a zsidó körülmetélkedés törvényének érvénytelenítésével
lehetővé tette pogányok körülmetélés nélkül való felvételét a
gyülekezetbe és az így létrejött ún. pogánykeresztyén gyülekezetekben nem érvényesítette az ószövetségi törvényt, hanem a „nagy
parancsolat" érvényességét hirdette meg a gyülekezetekben (Róm
13,8-10).
f) Jézusnak ez az isteni felhatalmazást sugárzó és érvényesítő
igehirdetése és cselekvése magában véve is újra felveti a kérdést:
„Ki az, aki ilyen hatalommal cselekedhetik?" (vö. Márk 11,28).
Mint láttuk, Jézus erre a kérdésre nem válaszol azzal, hogy magát
messiásnak nyilvánítja. Az a megjelölés, amelyet Jézus önmagára
alkalmaz, az „emberfia"**. Ennek a sajátságos megjelölésnek az
önmagára való alkalmazásával Jézus egyfelől utalt arra a próféciára, amely szerint (Dán 7,13) Isten az apokaliptikus eszkatológikus titokzatos „Emberfiára ruház minden" hatalmat, dicsőséget
és királyságot, hogy „minden nép, nemzet és nyelv neki szolgáljon". Jézus ajkán ez a titokzatos „Emberfia" az az „ember", aki
mint a magvető elszórja a magot, melynek termését begyűjtve
megvalósul Isten királyi uralma (Márk 4,26-29; Mát 13,3-9;
Márk 4,1-9). Az „aratás", a termés betakarítása az ítéletet jelenti,
amelyben az ítéletre felhatalmazott Emberfia elválasztja a jókat
a gonoszoktól (Mát 25,31-46), nem a törvényhez ragaszkodó
kegyességük, hanem a szeretetet gyakorló életfolytatásuk alapján.
Az Emberfia-Jézusnak ezért az a küldetése, hogy „megkeresse
* A házassági elválás kérdésében az első gyülekezetek a mindennapi élet
viszonyaira való tekintettel valamelyes enyhítést engedélyeztek az elválás egyértelmű tilalmán, vö. Mát 5,31-32.
** Az „emberfia" (arámul „bar násá") tulajdonképpen egyszerűen azt jelenti:
„ember", ahogyan azt pl. Zsolt 2,5 vagy Ezékiel szóhasználata pl. Ezék 2,1 stb.)
mutatja. Különleges értelmet kap azonban a megjelölés Dán 7,13 próféciájában.
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és megtartsa, ami elveszett". Jézusnak ez az elveszettekhez, a
tékozló fiúhoz, a megvetett vámszedőkhöz és nyilvánvalóan bűnösökhöz lehajló megmentő szeretete teljesül ki abban, hogy
„életét adja váltságul sokakért" (Márk 10,45; Mát 20,28).
Kivégzése, keresztre feszíttetése - az ókori gondolkodás számára a rabszolgáknál gyakorolt leggyalázatosabb kivégzési mód így kap értelmet. Pilátus a halálos ítélet kimondásával és végrehajtásával Jézust „a zsidók királyának" - vagyis (elbukott) „messiásnak" deklarálta ugyan, de az evangéliumok világosan mutatják és tanúsítják, hogy Jézus nem lázadó messiásként szenvedett
halált, hiszen - mint említettük - Jézus nem is vette igénybe a
messiási méltóságot. Hogy az első keresztyén gyülekezet Jézust
mégis úgy tisztelte és úgy hirdette, mint a „Krisztust" azaz „Messiást", annak értelme abban van, hogy az Emberfia-Jézust maga
Isten tette „Úrrá és Krisztussá" (Csel 2,36) éspedig azáltal, hogy
benne teljesítette be az ószövetségi prófétai ígéretet és ennek
bizonyságául „harmadnapon feltámasztotta őt a halálból".
A feltámadás - húsvét - igazolta Jézust, vagyis igazolta igéjének (tanításának), cselekedeteinek (csodáinak) isteni felhatalmazottságát, halálának „kedvességét" Isten előtt. Sőt nemcsak ezt,
hanem nyilvánvalóvá tette az első gyülekezet számára, hogy a bün
és gonoszság, sőt a halál sem Istennek utolsó szava a világhoz és
a világban, hanem hogy Isten ép, azaz bűntől és gonoszságtól
mentes, „új" világot akar, amely a haláltól - pontosabban az
ítéletet jelentő haláltól - mentes. így akarja megszabadítani a
világot a gonoszság hatalmától, azaz meg akarja váltani az embert és vele együtt a világot. Jézus ezért bizonyul a feltámadásban
„az élet fejedelmének" (Csel 3,15; 5,31).
g) Jézus feltámadása - húsvéti esemény - lett az alapja annak
is, hogy Jézus tanítványai nem futottak szét félve a kivégzett Jézus
híveinek üldözésétől, és hogy Jézus nem került sem az elfeledett
tanítók vagy próféták, sem a megfeneklett hamis messiások sorába.
Az őskeresztyén hagyomány egyértelműen hangsúlyozza, hogy
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Jézus „valósággal" feltámadt, tehát legyőzve a halált életre kelt
és kijött a sírból. A gyülekezeti hagyomány hangsúlyt tett arra is,
hogy Jézust szokás szerint eltemették, de „test szerint" támadt fel:
sírját azok az asszonyok, kik azt húsvét reggelén felkeresték,
üresen találták. Ehhez hozzátett a hagyomány olyan mozzanatokat is, hogy Jézus nemcsak megjelent tanítványainak, hanem
velük evett is, azaz részt vett testi életük hétköznapi cselekedeteiben is. Ugyanakkor a hagyomány kifejezi azt is, hogy a feltámadott Jézus nem tért vissza a köznapi, mindennapi életbe. Ebben
is különbözik Jézus feltámadása az olyan történetektől, mint pl.
Jairus leányának feltámasztása. Noha tehát Jézus a húsvéti hagyomány szerint „test szerint" támadt fel, a feltámadott léte nem
volt a szokásos értelemben vett földi lét : Jézus nem a szokványos
földi életbe támadt fel, melynek vége szükségképpen a halál.
Érthető, hogy a felvilágosodás óta kialakult történeti-kritikai
szemlélet igyekezett „megmagyarázni" Jézus feltámadását, az arra vonatkozó hagyományt. Ezért a hagyomány mögött valami
„természetes" eseményt keresett. Például feltételezték, hogy Jézus
„tetszhalottként" került a sírba, ahol a tetszhalálból egy idő
múlva magához tért, és így találkozott ismét tanítványaival. De
nincs okunk kételkedni abban az elbeszélésben, hogy Jézus a
kereszten valóságosan és végérvényesen meghalt. Ennél komolyabbnak látszik az a feltevés, hogy Jézus tanítványai mesterüket
hallucinációs látomásokban vélték láthatni és ezt értelmezték úgy,
hogy Jézus „feltámadt". De ezt a feltevést nem lehet kritikailag
igazolni és elfogadni: Jézus tanítványait mesterük halála olyan
végképp csalódott, megfélemlített és kétségbeesett, széthullott
csoporttá tette - erről is az evangéliumi elbeszélés tanúskodik - ,
hogy a dicsőségben feltámadt Jézus megjelenéseit tanúsító hallucinációk teljességgel valószínűtlenek.
Jézus feltámadása tehát olyan megmagyarázhatatlanul titokzatos esemény marad, melyet a „tudományos" kritika fegyvereivel
feloldani nem lehet.
Jézus híveit - a tanítványokat és a hozzájuk csatlakozókat - a
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feltámadás híre, az arról való személyes meggyőződés és az első
tanúk meggyőző tanúságtétele kovácsolta össze az első gyülekezetté. Ez ebben a meggyőződésben élt : Isten a halott Jézust azért
hívta elő a sírból, hogy benne teljesítse be az ószövetségi ígéreteket, ilyen értelemben téve őt „Úrrá és Krisztussá". Ezt a meggyőződést az első gyülekezet nem emberi megbizonyosodásnak tekintette, hanem teljes hittel meg volt győződve arról, hogy ez a hit
Isten Lelkének - a Szentléleknek - adományából jött létre, tehát
magának az Istennek a műve volt.
Amilyen alapvető ténye a keresztyén egyháznak Jézus feltámadása, éppen olyan alapvető minden gyülekezet és vele az egyház,
de az egyes keresztyén személyes hite számára is az a hitbeli
meggyőződés, hogy az egyház és a gyülekezet, de az egyéni keresztyén hit is a Szentlélek munkájából él, erősödik és gyarapszik. Ez
más szóval kettőt jelent : Egyéni hitünk - ha túljutott az átöröklött megszokásban gyökerező és a megszokásban álló „vallásosságon" - Isten rajtunk végzett munkájából, vagyis a Szentlélek
ajándékából él. Ugyanúgy a gyülekezet és az egész egyház is:
egyik sem vallásosság ápolására tömörült emberek egyesülése
vagy egyesülete, hanem Isten állandó munkájának, a Szentlélek
szakadatlan hitet ébresztő, kételkedésben a hitet erősítő, hitben
megtartó szolgálatának gyümölcse. A Szentlélek művét igen sokszor hirtelen megtérésekben, sőt a keresztyén kegyesség „ébredésének" sajátos formáiban vélték felismerhetni, sőt arra próbálták
korlátozni. Noha „ébredések" sokszor előfordultak és előfordulnak, és a meglepő megtérések közt ott találjuk pl. Augustinus,
Luther vagy a Wesley testvérek megtérését is, mégsem szabad
megfeledkeznünk a Szentlélek csendes és folyamatos munkájáról,
mely látszatos események és jelenségek nélkül folyamatosan térít
meg, épít hitet és hitből fakadó „új életet".
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VIII. AZ APOSTOLI
KERESZTYÉNSÉG

1. Az első keresztyén gyülekezet Jeruzsálemben - pünkösdkor - alakult meg. Tagjai zsidók voltak, és az első időben mások,
mint zsidók nem is lettek a Krisztus eljövetelét váró gyülekezet
tagjaivá. Ezt a gyülekezetet kezdettől fogva két körülmény jellemezte: Egyik a Jézus nevére gyakorolt keresztség, mellyel a feltámadott és megdicsőült Krisztus tulajdonául fogadta azokat, akik
felismerték benne az ószövetségi ígéretek beteljesedését és eszkatologikus-apokaliptikus reménnyel várták e beteljesedés nyilvánvalóvá lételét. A másik döntő jellemvonás „a kenyér megtörése"
(Csel 2,42, 47). A kenyér megtörésével hirdette a gyülekezet Jézus
halálát, amelyet Jézus Isten akaratának beteljesítésére vállalt.
Ugyanakkor az úrvacsorában könyörgött a gyülekezet: „Marana
tha" (lKor 16,22), azaz „Jöjj el, Uram Jézus" (Jel 22,20). így volt
együtt az első gyülekezet, amikor házanként megtörték a kenyeret
és együtt voltak imádkozásban (Csel 2,42,47). Egyesek - ennek
az együttlétnek lehetővé tételére - vagyonukat is odaáldozták : ezt
szokták őskeresztyén „kommunizmusnak" nevezni, de a gyülekezet megmaradt az ajándékként felajánlott „vagyonok" elfogadásánál és nem alakított „termelő közösséget" (ami minden kommunista rendszer alapvető tényezője!).
A jeruzsálemi gyülekezet kezdetben a zsidó vallásos közösség
kebelében élt, melyet sem meg nem tagadott, sem megváltoztatni
nem igyekezett. A tanítványok azonban hamarosan felhívták
magukra a figyelmet, amikor Jézust hirdették és nyíltan prokla61

málták, hogy a keresztre feszített Jézust Isten feltámasztotta,
előhívta a sírból, „úrrá és Krisztussá tette" (Csel 2,36). Ezért
először egyes tanítványait, Pétert és Jánost idézték meg a legfőbb
zsidó hatóság, a szinedrium elé, de hamarosan sor került az első
keresztyén mártíriumra is, amikor Istvánt, a jeruzsálemi gyülekezet egyik vezető tagját a szinedrium elítélte és megkövezték
(Csel 7).
Az első gyülekezethez hamarosan csatlakoztak görögül beszélő
zsidók: „hellenisták" (Csel 6,1; közéjük tartozott István vértanú
is), sőt valószínűleg egyes prozeliták, tehát pogány származású
egyének, akik zsidóvá lettek. De például a szerecsen királynő
egyik főminiszterének (Csel 8,26-40), majd a római centuriónak
(századosnak) megtérése, Fülöp, ill. Péter által történt megkereszteltetése (Csel 10) nyilván egyedi esetek voltak. Azonban a keresztyénség hamarosan túlterjedt a jeruzsálemi gyülekezet körén,
eljutott Samáriába, sőt Palesztina határain túl Antiochiában megalakult az első keresztyén gyülekezet, amelynek tagjai pogány
származásúak voltak. Antiochiában nevezték a keresztyén gyülekezet tagjait „keresztyéneknek" (görögül „christianoi" Csel
11,26).
2. A zsidóság zöme azonban Jeruzsálemben, Palesztinában és
az egész római birodalomra kiterjedő (jórészt elgörögösödött, de
Jeruzsálemmel szoros kapcsolatot tartó) zsidó szórványokban is
megmaradt „az atyai hagyományokban". Ezért az egyház számára döntővé lett, hogy a zsidóság korlátait széttörve átlépett pogány területre és gyülekezeteinek többsége a római birodalomban
a pogány lakosság körében alakult meg. Ennek a „missziói"
szolgálatnak főhordozója Pál apostol lett, akit a keresztyéneket
üldöző fanatizmusából a megdicsőült Krisztus maga térített meg,
mikor Damaszkusz előtt mennyei dicsőségében megjelent neki
(Csel 9,1-9; 22,3-21 ; 26,9-20).
A pogányokból lett gyülekezetek megalakulása súlyos problémát jelentett az első egyház számára. A jeruzsálemi gyülekezet
tagjai megmaradtak az ószövetségi templomi közösségben, to62

vábbra is az ószövetségi törvény szabályai szerint éltek. A pogány-keresztyéneknél a kérdés főként abban a formában jelentkezett, hogy „zsidóvá" legyenek-e, vállalva a zsidóság egyik alapvető szimbólumát, a körülmetélést és vele együtt az egész ószövetségi (cerimoniális és kultikus) törvényt, tehát pl. a szombat megtartását és a különféle étkezési szabályokat. A kérdés súlyos válságot
idézett fel, amikor zsidó emisszáriusok a Pál apostol által alapított gyülekezeteket a törvény megtartására (körülmetélésre) akarták kötelezni. Ez utóbbi egyúttal azt is jelentette volna, hogy a
keresztyén egyház megmarad a zsidóság kebelében és annak egyik
válfajává, „szektájává" válik. Pál apostol harcolta meg az e vitakérdés körül támadt harcot, amint annak a Galata-levél máig is
érvényes és döntő jelentőségű dokumentuma, Pál így lett a pogányok apostolává. Amíg a zsidó-keresztyén gyülekezetek elsorvadtak, a pogány-keresztyén gyülekezetek gyorsan szaporodtak. Kisázsiából Pál apostol áthozta a keresztyénséget Európába, Görögországba, sőt hamarosan alakult gyülekezet Rómában is. Ezeknek a gyülekezeteknek az életét nem a törvény rendelkezései
szabályozták, hanem az Isten és a felebarát iránt tanúsított szeretet normája alatt (Róm 13,8-10) a Szentlélek által adott szabadságban éltek.
A pogány- keresztyén gyülekezetek szóhasználatában a „Krisztus" (messiás) megjelölés tulajdonnévvé lett, vele együtt elhalványult a messiási remény politikai vonala. Jézus Krisztus döntő
megjelölésévé az „úr" (görögül: „kyrios")* lett. Mivel pedig az
Ószövetség görög fordítói az ószövetségi Isten-nevet („Jahve")
ugyancsak „kyrios-nak", tehát úrnak fordították, azért amikor a
görögül beszélő gyülekezet Jézus Krisztust a Szentlélek által adott
felismerés alapján (lKor 12,3) „az Úr"-nak tudja, akkor egyúttal
azzal az Istennel találkozik, aki az „atyáknak" (Ábrahám, Izsák
* A „kyrios" a görögben nem a társadalmi rang megjelölése volt, ahogyan
azzá lett a későbbi nyugati népeknél. Az „úr" mindig „valakinek (pl. a rabszolgának) az ura", tehát az, aki valakivel rendelkezett.
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és Jákób) kijelentette magát. Erről az Úr Jézus Krisztusról vallja
a gyülekezet, hogy „amikor Isten formájában volt, nem tartotta
Istennel való egyenlőségét ragadománynak (azaz saját javára
kihasználható zsákmánynak), hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel és emberekhez lett hasonlóvá... megalázta
magát és engedelmes volt halálig, a keresztfa haláláig. Ezért Isten
is felmagasztalta őt és oly nevet (azaz méltóságot) ajándékozott
neki, amely minden név felett való, hogy Jézus nevére minden térd
meghajoljon..." (Fii 2,5-11). így Jézus Krisztus „Dávid magvából lett test szerint, és Isten fiául rendeltetett hatalommal a Szentség Lelke szerint a halálból való feltámadás által" (Róm 1,2-4).
Ezt az „evangéliumot" (örömhírt) hirdette Pál apostol és az
első keresztyén misszionáriusok: Isten kegyelmes Atyánkká lett
Jézus Krisztusban. Irgalmából fogadja gyermekeivé azokat, akik
Jézus Krisztust Uruknak fogadják és benne hisznek, mert Isten
Jézust az engesztelés eszközlőjévé tette, hogy így mutassa fel a tőle
elválasztó bűnt eltörlő és új engedelmességet szerző „igazságát"
(Róm 3,21-26). Isten pedig megmentő „igazságát" ingyen, (egyedül) a Jézus Krisztusba vetett hit által ajándékozza. Noha a
keresztyén gyülekezet és annak minden tagja felszabadult az ószövetségi törvény, de minden más népi vagy pl. régi szokásban
gyökerező törvény kötelezése alól, és Isten kegyelmét nem kell
sem kultikus szertartásokkal, sem ún. jócselekedetekkel keresni ;
Isten kegyelme és az azt elfogadó hit nem szabadít fel erkölcsi
lazaságra, még az önmagunk érdekét kereső önzésre sem, hanem
inkább kötelez Jézus követésére, vagyis a felebarát javára önmagunkat is odaáldozó szeretetre. Nem egyes vallásos cselekményekkel, pl. aszkézissel (böjtöléssel) vagy szertartásosan végzett
imádságokkal - kell Isten kegyelmét kiérdemelnünk, hanem egész
„testünket" azaz egész személyiségünket, életünket kell „odaszentelnünk élő, szent, Istennek kedves áldozatul": ez válik az igazi,
újszövetségi értelemben vett „okos istentiszteletté" (Róm 12,2).
Testi indulataink fegyelmezése vagy az imádság nem válik feleslegessé. Pál apostol jól tudja, hogy Ádám bűnesete megrontotta
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egész emberi nemünket: elszakadtunk Istentől, önmagunkat
akarjuk érvényesíteni vele szemben és így hadakozunk ellene. Ez
az önmagunkat Istennel szemben érvényesítő „ó-ember" - Pál
apostol ezt nevezi ószövetségi megjelöléssel „sarx"-nak* - csak a
Jézus által eszközölt megváltásban nyeri el Isten „igazságát" és
Isten állandóan rajtunk munkálkodó Szentlelke által válik „új
teremtménnyé" (2Kor 5,17), amikor „nem magunknak élünk,
hanem annak, aki érettünk meghalt és feltámadott" (2Kor 5,15).
így teremjük „a Lélek gyümölcseit" (Gal 5,22) és élünk szeretetben megújhodott új életet. így vagyunk „Isten gyermekei" (Róm
8,14-17), így ismerjük fel, hogy Isten minden ellenkező látszat sorscsapások, természeti és történeti katasztrófák, látszólagos
igazságtalanságok - ellenére is „szeretet" (ÍJán 4,16)**.
Az evangéliumnak ez az értelmezése, ahogyan azt elsősorban
Pál apostol fejtette ki sokszínűen leveleiben - de ahogyan az az
evangéliumokban, különösen hallhatóan János evangéliumában
is megszólal - Jézus evangéliumának döntő érvényű értelmezése.
Az egyház évszázados, sok viszontagsággal teli történetében sokszor elferdült és elhomályosult. De az egyház történetének döntő
fordulataiban, így főként a reformációban elpusztíthatatlan és
mindig újra figyelmeztető, intő erővel újból föltört és érvényesülést biztosított magának.
* A görög „sarx" (héber „bászár") tulajdonképpen annyi mint „hús", szokványos magyar fordítása megtévesztően „test". Megtévesztő a fordítás, mert a
„sarx" nem az Isten teremtéséből kikerült testi állapotot jelöli meg, hanem sajátos
páli szóhasználattal ennek a bűn által deformált ténylegességét.
** A „szeretet" (az újszövetségi görög szóval: „agapé") azonban nem érzelmi
aktus, a spontán erővel feltörő, érzelmi és akarati világunkat elárasztó indulat,
amely végső sorban szintén önzésünkben gyökerezik és önzésünket szolgálja, és
mint ilyen „önszeretet" (görög szóval „erós"). Az újszövetségi értelemben vett
szeretet („agapé") a felebarát javát szolgáló cselekedet, „samaritánusi szeretet",
amely a „tékozló fiút", ill. a „testvért" akkor is befogadja és segíti, ha vétkezett
ellene: megsegíti a másikat akkor is, ha elesetten, betegen és nyomorultul fekszik
az élet útjának porában, és ha segítő cselekedetéért nem várhat jutalmat, ellenszolgáltatást.
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3. Már az elmondottakból is világos, hogy az őskeresztyén
gyülekezetek nem voltak mind egyformák, hanem több irányzattal is színezték az egyház arculatát. Egyek voltak azonban abban,
hogy mind a megfeszített és feltámadott és az Isten jobbján trónoló Jézus Krisztusban mint Megváltóban hittek. De egyek voltak
abban is, hogy Istent annak a szerető Atyának ismerték, aki
végtelen szeretettel hajol le az emberhez, személyválogatás és a
népi hovatartozás előfeltételei nélkül öleli magához, a Szentlélek
munkájával megújítja őt, és úgy ismeri őt gyermekének, mint aki
a felebaráti szeretetben élve Istennek kedves megújult életben jár.
Az újszövetségi iratok ezeknek a különböző irányzatoknak is
tanúi, így pl. az evangéliumok is őrzik azoknak az emlékét,
amennyiben saját hitük és kegyességük szemléletéből hirdetik
meg Jézus evangéliumát. Ez a körülmény színezte az evangéliumok jelentőségét az évszázadok keresztyén kegyességében. Máté
evangéliuma ezért kapott kiemelkedő jelentőséget : belőle nyomatékos hangsúllyal szólalt meg a Hegyi Beszéd (Mát 5-7), a tanítványok kiküldéséről szóló fejezet (Mát 10) és Jézus több példázata (pl. Mát 13,1-35; 18,21-35 vagy 25) és az ún. „szinoptikus
apokalipszis" (Mát 24-25). Lukács evangéliumából kiemelkedő
jelentőséget kapott a karácsonyi történet, több példázat (Luk
10,25-37; 15; 16,19-31; 18,9-14 stb.). Mindezek természetesen
csak egyes kiragadott példák.
Az evangéliumok közt sajátos különállást foglal el János evangéliuma, melyet Luther a föevangéliumnak mondott. Benne az
emberi testben élő, valóságos-ember Jézus földi életének napjaiban is úgy jelenik meg, mint a „Fiú", ti. Istennek az a, Fia, aki „egy
az Atyával (Ján 10,30) és mint az Atya meghatalmazott küldötte
cselekszi „az Atya cselekedeteit". Ebben a Krisztusban a „testté
lett Ige" (Ján 1,14), vagyis Istennek örökkévaló valósága járt
halandó ember alakjában a történeti időben és földi ország területén hirdetve Isten akaratát mint örökkévaló szeretetet (Ján 3,16).
Hasonlóan különleges jelentőséget kapott a keresztyénség történetében a legtitokzatosabbnak érzett újszövetségi irat, a „hétpe66

csétes könyv" : János mennyei jelenéseiről írt könyv vagy röviden
„Apokalipszis", mely lángoló eszkatologikus-apokaliptikus várakozásával nem engedte feledésbe merülni azt a reménységet, hogy
Isten minden ellenkező látszat és a gonoszság hatalmainak sokszor megfékezhetetlennek látszó tobzódása ellenére is végérvényesen véghezviszi a bűn és gonoszság hatalmaiból, a halál karjaiból
is kiszabadító váltság művét, az Istennek új teremtését szimbolizáló „mennyei Jeruzsálemet" (Jel 21).
Nem vázolhatjuk itt fel az Újszövetség minden egyes iratának
tartalmát és jelentőségét. Szolgáljon ez a néhány példa buzdításul,
hogy mindenki maga vegye elő a Bibliát és igyekezzen annak
gazdag tartalmában elmerülni.

67

/

IX. N É H Á N Y VÁZLATOS
MOZZANAT AZ
EGYHÁZTÖRTÉNETBŐL

1. Már az első gyülekezetekben is akadtak „tévtanítók". Ettől
fogva állandó veszély volt, hogy pogány vallásosság és pogány
szellemi áramlatok eltorzítják a kegyességet és életfolytatást, valamint a gondolkodást és tanítást. Ezekkel a bajokkal csak jól
szervezett, egységes gyülekezetek tudnak szembeszállni. így alakult ki az a gyülekezeti rend, amelynek élén „püspök" (görögül
„episkopos", tulajdonképpen a. m. „felvigyázó") állott: nem az
ószövetségi papság utódjaként, hanem az újszövetségi apostoli
szolgálatból adódó, kézrátétellel továbbadott megbízatásként.
A 2. század elejére a gyülekezetekben már rendszerint egy püspök
őrködött a gyülekezet egységén és hitén. Az apostolok és munkatársaik által alapított gyülekezetek - amelyekben a gyülekezeti
szolgálat az alapítóktól folyamatosnak számított - hamarosan
különleges tekintélyre tettek szert anélkül azonban, hogy egyik
vagy másik püspöknek - pl. a rómainak - még a gyülekezeten
túlmenő „közegyházi" tekintélye és szerepe lett volna.
A gyülekezetek hithűségének az oltalmazására alakult ki a 2.
század közepe után két egyre jelentősebbé váló tényező : az újszövetségi kánonba foglalt szent iratok gyűjteménye és a „hitvallás"
(latinul: „regula fidei"). Az ószövetségi iratok gyűjteményét mint már említettük - a gyülekezetek szentírásként vették át a
zsidóságtól. Mellette az újszövetségi kánon kialakulásának a nyomai a 2. század első felére mennek vissza. 130 táján Markion, egy
később „eretneknek" minősült tanító a gyülekezetekben használt,
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de még nem gyűjteményt alkotó iratokból válogatta össze „kánonát", amelybe Lukács evangéliumát és Pál apostol leveleit (az ún.
pásztori levelek nélkül) vette fel. Kb. 150-180 táján a négy evangéliumból, Pál apostol leveleiből, az Apostolok Cselekedeteiről
írt könyvből, továbbá az ún. katolikus levelekből álló gyűjtemény
mint „kánon", azaz zsinórmértékül szolgáló iratok gyűjteménye
általában használatban volt a gyülekezetekben, a római birodalom keleti felében éppen úgy, mint nyugaton. Egyes iratok használata, mint például a Zsidókhoz írt levél, Jakab és Péter 2. levele
körül volt bizonytalanság, egyes gyülekezetek pedig az istentiszteletben használtak még néhány más iratot is. Ez a bizonytalanság
még eltartott egy darabig, a 3-4. században felújult az Apokalipszis körül is, de a kánon lényegileg egyértelműen volt meg mindenütt a gyülekezetekben.
A „hitvallás", azaz „regula fidei" is a 2. század második felében
kapta meg alapformáját. Legrégibb alakja az ún. „római keresztelési hitvallás" (azaz a római gyülekezetben a kereszteléskor használt hitvallás) formájában maradt ránk. Belőle alakult ki a ma is
használt „Apostoli Hitvallás" vagy „Hiszekegy".
Később, az egyházban támadt hitviták idején kialakultak más
hitvallások is, amelyek a vitatott tantételeknél a helyes, ún. „ortodox" tanítás rögzítésére szolgáltak. Ilyen az ún. niceai (pontosabban : „niceai-konstantinápolyi") és az ún. Athanasiusi hitvallás.
2. A keresztyénség történetében az első három századot az
üldözések korának szokták mondani. Néró, a vérszomjas római
császár idején szenvedett vértanúságot Rómában Péter és Pál
apostol (kb. 64-ben). Mellettük névtelen maradt az üldözések sok
ezer áldozata. A római hatóságok számára eleinte Trajanus
(98-117) császár rendelkezése volt az irányadó, amely szerint csak
feljelentésre kellett a hatóságoknak eljárni a keresztyének ellen.
Mikor azonban az istenített császárok kultusza államvallássá lett,
egyre nehezebbé vált a gyülekezetek és az egyes keresztyének
helyzete. A 3. század közepe táján kezdték megkövetelni az alattvalóktól, hogy polgári hűségüket a császár „géniusza" előtt be69

mutatott áldozattal igazolják. Ez indította el az üldözéseket Valerianus (253-260) és Gallienus (260-268) császárok alatt. Kb. 40
évi türelmi időszak után különösen Diocletianus (284-305) császár idején vált súlyossá a keresztyének üldözése.
A keresztyénség azonban az elnyomatás idején és az üldözések
ellenére is feltartóztathatatlanul terjedt, egyúttal egyre inkább
kiépítette gyülekezetei szervezetét. A súlyos belső válságokkal
küzdő birodalomban Nagy Konstantinusz (306-337) császár azzal igyekezett nemcsak hatalmi állását biztosítani, hanem a birodalmat is újjászervezni, hogy miután vetélytársát, Maxentiust
312. okt. 28-án legyőzte*, uralkodótársával Liciniusszal 313 januárjában kiadta híres rendeletét, az ún. „milánói edictumot",
amely döntő fordulattá vált a keresztyénség történetében. „Megtűrt vallássá" lett és ezután mindegyre nőtt befolyása. Végül Nagy
Theodosius (379-395) császár alatt „államvallássá" lett.
Ezzel indult el az ún. „nagykonstantinuszi korszak", az a történeti politikai-társadalmi képlet, amely főként az európai történelemnek döntő jelentőségű tényezője lett. Legtöbbször mint a
„trón és az oltár" szövetsége döntő befolyást gyakorolt az európai
népek életére és szociális tagozódására. Az államhatalom, főként
a monarchia az egyházban látta hatalmának legfőbb támaszát, és
az egyházat használta fel politikai célkitűzései érdekében. Az
egyház pedig az állam támogatásával igyekezett sokszor küldetésétől idegen hatalmi célokat megvalósítani. Ugyanakkor azonban
az államhatalom korlátlanságát korlátozta a keresztyén erkölcs
követelményeit magába felvevő jogalkotás. Az egyház, ill. hivatásuk tudatában élő egyházi férfiak nemegyszer figyelmeztették a
hatalmukkal visszaélő államfőket és udvaroncokat a hatalom
erkölcsileg át nem hágható korlátaira. Ugyanakkor az egyház
Nyugat-Európában a nevelés és iskolázás terén a közművelődésnek évszázadokon keresztül kizárólagos hordozójává lett. De
* Ekkor látta állítólag Konstantinusz a kereszt jelét és hallotta a mondatot :
„E jelben győzni fogsz".

70

nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az évszázadok folyamán az egyház - vagy inkább egyházi vezetők - sokszor küldetésüktől idegen célokat tűztek maguk elé, és így hatalmi célok
szolgálatába állva, ill. azokat magukévá téve nemcsak megfeledkeztek saját magukról és az egyház igazi szolgálatáról, hanem azt
egyenesen megtagadták. így a „trón és oltár" szövetsége végeredményben mindkét fél számára kérdésessé vált anélkül, hogy a két
fél egymásra utaltsága megszűnt volna. Ezért a „trón és oltár"
szövetségének a legújabb kori felbomlása nem biztosította olyan
társadalmi képlet kialakulását, hogy mindkét fél megtalálja önmagát és lehetségessé tegye olyan társadalmi rend kialakulását,
ahol egyik fél sem keres hatalmi túlsúlyt, hanem inkább egymást
segíti.
3. Mint láttuk, az egyház történetében korán felléptek olyan
irányzatok, amelyek az egyház eredeti jellegét elferdítették és így
a gyülekezet számára veszedelemmé, „eretnekké" váltak. Az egyház igehirdetését és a mögötte levő „tanítást", majd a tételes
„tant" (dogmát) az egyházi tudomány, a teológia fejtette és fejti
ki. De a teológiában is kifejlődtek egymástól eltérő irányzatok.
Az ókori egyházi tanítók - későbbi elnevezéssel az „egyházatyák" - ugyancsak több irányzatot, „iskolát" alakítottak ki. Ellentéteikből eredtek a hitviták. Ezek elsősorban Jézus személye és
méltósága körül, majd pedig a Szentháromság-tan körül forogtak. A hitviták eldöntése és az igazhitű („ortodox") tanítás megállapítása nagy egyházi gyűléseken, „zsinatokon" történt meg, amelyek közül kiemelkednek az ún. „ökumenikus" - tehát az egész
egyház által elfogadott - zsinatok. Amikor a római állam Nagy
Konstantinusztól fogva egyre nagyobb befolyást igyekezett biztosítani magának az egyházban, ill. a vallás terén, a zsinatokat is
a császárok hívták össze, udvari teológusaik pedig sokszor erős
befolyást gyakoroltak a dogmák létrejöttére. A zsinatok közül
különösen kiemelkedik a 325-i niceai és az 561-i chalcedoni. Az
első Krisztus méltóságát írta körül mint az Atyával való egylényegűséget, az utóbbi pedig Krisztus ún. emberi és isteni természeté71

nek különbözőségét, de egyúttal szétválaszthatatlan egységét foglalta tantételbe. E zsinatok jelentősége mindmáig fennáll, egyes
„dogmák" jelentősége pl. Krisztus „istensége" tekintetében ma is
kihat a népszerű kegyességre is. De a hitviták nyomán az 5.
századtól fogva megbomlott az egyház egysége, főként keleten
jelentős egyháztestek váltak le róla és éltek tovább - később arab
elnyomás alatt - mint betokosodott népegyházak. Ezen túlmenően az óegyházi tanfejlődés nyomán alakult ki az a kegyesség,
amely ókori görög gondolkodástól megterhelve sok tekintetben
elszakította a keresztyénséget bibliai gyökereitől, és utat nyitott
pogány hiedelmeknek és idegen hatások által táplált kegyességnek. Ide tartozik elsősorban a szentek tisztelete, és a kegyesség
sok népies formája, sokszor a pogány és babonás népszokásokat
is átvevő kiszíneződése. Ide tartozik az aszketikus kegyesség meghonosodása is és vele a szerzetesség kialakulása, végül az ún.
misztika - az istenséggel közvetlen kapcsolatot és az istenségben
való feloldódást hirdető kegyesség - betörése az egyházba.
4. Az első két század gyülekezetei majdnem kizárólag görög
nyelvűek voltak. Ilyen volt a római gyülekezet is kb. a 2. század
végéig. Csak ezután alakultak ki keleten főleg a szír, később a
kopt, örmény stb. nyelvű egyházak. Nyugaton is a 3. század elején
indult meg a latin nyelvű gyülekezetek szervezése. Ez utóbbin
belül egyre jobban kiemelkedő szerepet kapott a római gyülekezet
és élén a római püspök: mint a mártíriumot szenvedett Péter és
Pál apostolok örökségét őrző „apostoli szék" (sedes apostolica)
betöltője követelt magának egyedülálló tekintélyt a később „pápának" nevezett római püspök.
A nyugati keresztyénség útja lassanként eltávolodott a hitvitákba süllyedt görög egyháztól. Sajátos színt kaptak a nyugati
egyház tanítói a keletiekhez képest is. Kiemelkedő jelentőségűvé
vált köztük Augustinus („Szt. Ágoston", 354-430), az afrikai
Hippo püspöke. „Vallomások" („Confessiones") c. műve, melyben életútját rajzolja megtéréséig, a világirodalom örökbecsű
művei közé tartozik. „De civitate Dei" („Az Isten városa") c.
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műve pedig alapvető jelentőségűvé vált a nyugati keresztyénség
állampolitikai és világnézeti gondolkodására. De Augustinus életműve egyébként is oly gazdagnak bizonyult, hogy évszázadokon
keresztül megtermékenyítette az egyház teológiáját és kegyességét, amikor megelevenedett. Lutherre is mélyreható befolyást
gyakorolt.
A római birodalom bukása után a népvándorlás századaiban
a keleti és nyugati keresztyénség útjai még inkább szétváltak.
Nagy Károlytól (768-814) fogva azután a germán népeket egységbe foglaló hatalommá lett a német-római császárság, a népvándorlás hullámaiban pedig a római pápaság lett a nyugati
keresztyénség központjává.
Keleten a bizánci császárság és annak fővárosa, Konstantinápoly lett a politikai és egyházi élet központja. A keleti „orthodoxia" ezekben az évszázadokban kapta tradicionalizmustól, misztikus és népi kegyességből ötvözött sajátos jellegét. Ezt örökölték
azok a szláv népek, elsősorban az oroszok, amelyek felvették a
keresztyénséget.
Viszonylag jelentéktelen vita után 1054-ben a nyugati latin és
a keleti görög egyház útjai döntően szétváltak: 1054-ben a római
egyház követei excommunicálták („kizárták", népiesen: kiátkozták) a keleti egyházat. Róma szemében ettől fogva a keleti egyház
„szakadárnak" (schismatikusnak) számított. Csak VI. Pál pápa
újabb intézkedése javított ezen. Mikor pedig 1453-ban Konstantinápoly török kézre került, és a konstantinápolyi pátriárka is
török főhatóság alá került, a moszkvai patriarkátus lépett fel a
„harmadik Róma" igényével mint az orthodoxia szellemi központja és vezetője.
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X. N É H Á N Y SZÓ A KÖZÉPKORI
EGYHÁZRÓL

1. A nyugati keresztyénség a népvándorlás századaiban és azok
után a germán népekkel, a magyarokkal, a szlávok közül a lengyelekkel és horvátokkal stb. gyarapodott. Zivataros évszázadokban a római birodalom kultúrája majdnem teljesen elsüllyedt, míg
azután Nagy Károly idején lassú fellendülés indult el. A 9. és 10.
században azonban a pápaság egészen mélyre süllyedt. Egy franciaországi kolostorból, Clunyból indult el a 10. században az új
szellem, amely a l l . században átterjedt Rómára és VII. Gergely
(1073-1085) pápával elindította az egyház új korszakát. Ettől
fogva kötelezték a papokat nőtlenségre („coelibatusra"), majd a
IV. Henrik (1056-1106) német-római császár idején kitört a küzdelem a hatalom elsőbbségéért a pápaság és császárság közt (ún.
invesztitúraharc). Ez a küzdelem több mint két évszázadra beárnyékolta a Nyugat egyházi életét. Az egyházi hatalom felsőbbségéért folytatott harc III. Ince (1198-1216) pápánál tetőzött, de
VIII. Bonifác (1294-1303) pápaságában* meg is torpant. A pápák ún. „avignoni fogságában" (1309-1377), pápák és ellenpápák
vetélkedésében általánossá vált a vágy az egyház „reformációja",
azaz belső megújhodása után**. Azonban a konstanzi (1414-1418)
* VIII. Bonifác 1301-ben „Unam sanctam" kezdetű bullájában állította fel a
tételt: „Az üdvösség érdekében szükséges, hogy minden emberi teremtmény alá
legyen vetve a pápának".
* * A megújhodás vágya a „reformátio in capite et membris", azaz a „fő" ( = pápaság) és „tagok" ( = főpapok stb.) reformációjának a követelésében csúcsosodott ki.
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és baseli (1431-1449) „reformzsinatok" végül is eredménytelenek
maradtak.
Közben a feltörő világi műveltség, a reneszánsz és humanizmus
áramlatai a középkori egyházi műveltség egységét is megbontották. Ezt csak tetőzte az ún. „reneszánsz pápák" - II. Pius
(1458-1464) és utódai, köztük az erkölcstelenségéről hirhedt
VIII. Sándor (1492-1503) és a folyton háborúkat viselő II. Gyula
(1503-1513) - elvilágiasodott uralma. Alattuk és utódjuk, a pompakedvelő X. Ince (1513-1521) pápa idején mélypontra süllyedt
a pápaság.
2. Körülbelül a 9. században indult el és virágzott ki a középkori egyházi tudomány, az ún. „skolasztika". Felfelé ívelésének
elején Anselmus (1033-1109), Canterbury érseke áll. Híres műve
a „Cur deus homo?" („Miért lett az Isten emberré"), melynek
célja a hit és tudomány kiegyenlítéséből származó egységes világnézet kifejtése volt. Egyik képviselője Petrus Lombardus (meghalt
1160 körül) alkotta meg a középkori teológia alapvető összefoglalását („Sententiárum libri IV"). A skolasztika mindmáig kiható
vezető teológusa Aquinói Tamás (1227-1274) lett. Sok műve
közül kiemelkedik a keresztyén hit védelme az arab filozófiával
szemben („Summa ad gentiles") és a befejezetlen „Suma theologica".
3. A keresztyén kegyesség sokszínűvé vált a középkor folyamán és ezt csak növelték a sokszor egymással is vetélkedő régi és
új szerzetesrendek. Kivirágzott a kegyesség pl. Assisi Ferenc szeretetre méltó alakjában (1182-1226): alapításaként indult el a
szerzetesség új formája, a kolduló rendek: a ferencesek, hasonlóan utóbb a dominikánusok. Az utóbbi főként az eretneküldöző
inkvizíció fő támaszpontjaként vált ismertté, sőt hírhedtté. De
ezek az új rendek mint a skolasztika művelői is kitűntek.
A társadalmilag is sokrétű, a népi kegyesség pogány maradványaival is megfertőzött középkori kegyességben elhalványult az
evangélium, egyre inkább elburjánzott Mária és a szentek tisztelete. A kegyesek nem Istenben és az ő irgalmasságában bíztak,
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hanem Máriára, a szentek közbenjárására, valamint saját jó cselekedeteikre (böjtölésre, alamizsnaosztásra stb.) építettek. Színezte
ezt a kegyességet a misztika, mely az istenségben való elmerülésben, a benne feloldódásban kereste a vallásos kielégülést. A misztikus kegyességtől átitatott vallásosság sokat olvasott terméke
Kempis Tamás (1379/80-1471) „Krisztus követéséről" („De imitatione Christi") c. rendkívül elterjedt műve.
Az egyház azonban nem tűrte meg a sokszor feltörő, de nem
általa vezetett kegyességet. Bibliai forrásból, de teológiai gondolkodásból is táplálkoztak azok az irányzatok, amelyek jórészt
eretnekségeknek minősülve maradtak meg az emlékezetben.
A meggazdagodott egyházzal szemben az apostoli szegénység
eszménye tört fel egy lyoni kereskedő, Vald Péter (meghalt 1217
körül) által elindított mozgalomban. A valdensek róla elnevezett
szektáját az inkvizíció véres kegyetlenséggel nyomta el. Utóbb az
angol Wiclef János (kb. 1324-1384), majd az írásain nevelődött
Husz János (1366-1415) indított el olyan mozgalmakat, amelyek
megrázkódtatták a középkori egyház építményét. Husz János
ugyan a konstanzi zsinaton máglyán végezte életét, de az elindult
mozgalom véres háborúkban robbant ki. A huszita háborúk
Magyarországra is átterjedtek, aminthogy maga a huszitizmus is
átterjedt hazánkra. Az eretnekek kiirtására mindenütt fellángoltak a máglyák. Máglyán fejezte be életét Savonarola Jeromos
(1452-1498) dominikánus barát, aki Firenzében a reneszánsz
elvilágiasodásával szemben szigorú megtérést prédikált.
Az államok fölött is hatalomra törő, elvilágiasodott egyház,
élén a pápákkal, hatalomra törő főpapokkal és elvilágiasodott
papsággal, a keresztyénség elidegenedése eredeti gyökereitől, sokszor a kegyesség mezébe öltöző erkölcsi hanyatlás voltak azok a
tényezők, amelyek előkészítették a talajt a reformáció számára.
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XI. VÁZLATOSAN
A REFORMÁCIÓRÓL

1. A nyugati kereszténység történetében eddig a legdöntőbb
korszakváltozást, sőt törést a reformáció hozta. Eltekintve a
jelentéktelenségbe süllyedt régi keleti „eretnek" egyházaktól, a
középkor végéig a keresztyén egyház két nagy tömbben élt: a
keleti egyházban, amelyben Konstantinápoly eleste (1453) óta új
központja alakult ki a moszkvai patriarkátus vezetése alatt álló
orosz pravoszláv (= igazhitű) egyházban, és a latin egyházban,
melynek a pápa volt a feje és amely nyugat-európai egyházakból
állott. A reformáció a latin egyház egységét bontotta meg, és e
megbontásból eredtek a római katolikus, az evangélikus, a református, az anglikán és később a metodista, baptista stb. egyházak.
A reformáció elsősorban Luther Márton (1483-1546) nevéhez
kapcsolódik. Luther egyszerű, de nem teljesen szegény bányászcsaládból származott. Apja taníttatta, és jogi pályára szerette
volna küldeni, azonban Luther - hirtelen megtérés eredményeképpen - 1505-ben belépett Erfurtban a kolduló Ágoston-rendi
kolostorba. Mint szerzetes szerzett teológiai doktorátust és lett a
bibliai tudományok professzora a nemrég azelőtt (1502-ben) alapított wittenbergi egyetemen. A reformáció elindítójává a római
Szt. Péter-templom építésére engedélyezett búcsú terjesztése alkalmából tapasztalt visszaélések ellen való felszólalása tette:
1517. okt. 31-én kiszegezte a wittenbergi vártemplom kapujára 95
tételét, melyekkel a kor szokása szerint teológiai vitát kívánt
elindítani a búcsúkról. Vitatételei közt olvasható: Amikor Urunk
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és Mesterünk, Jézus Krisztus azt mondja: Térjetek meg!, akkor azt
akarja, hogy a hívők egész élete megtérés legyen ! vagy : Az egyház
igazi kincse az Isten dicsőségének és kegyelmének szentséges evangéliuma. A vitatételek villámszerűén gyors elterjedése Németországban nemcsak ellentételeket váltott ki a búcsúárusításban
nagykereskedői ügyességet tanúsító dominikánus barát, Tetzel
János részéről, hanem megmozgatta a közgondolkodást is.
Ugyanakkor Luther ellenfelei Rómában elindíttatták ellene az
inkvizíciós eljárást, amennyiben már 1518. aug. 25-én Rómába
idézték. Ezután sorra jelentek meg Luther vitairatai, valamint az
evangéliumi kegyesség ápolását célzó kegyességi iratok. Mindezek rendkívüli hatást gyakoroltak és Luthert rendkívül népszerűvé tették. 1520-ban jelentek meg Luther alapvetőnek tekintett
iratai : „A német nemzet keresztyén nemességéhez", mely a „keresztyén rend" megjavítása érdekében széles körű szociális és
kulturális reformokat követelt. Ugyanabban az évben jelent meg
„Az egyház babiloni fogságáról", mely az egyház tanításának a
bibliai alapokra visszatérő reformját sürgette, továbbá „A jócselekedetekről" és „A keresztyén ember szabadságáról" : az utóbbiak a keresztyén erkölcsiség evangéliumszerű megújítását követelték.
Közben Rómában folyt az inkvizíciós eljárás Luther ellen, 1518
októberében a pápai követ, Cajetan bíboros Augsburgban hallgatta ki Luthert és az elfogatás elől Luther kénytelen volt lopva
elmenekülni. Bölcs Frigyes, szász választófejedelem elhárította
Luther kiszolgáltatását Rómába. így azután 1520. jún. 15-én a
pápa kiadta bulláját Luther ellen („Exsurge Domine"), melyben
60 napot adott Luthernek tanítása visszavonására. Mivel ez a
bulla egyidejűleg elrendelte Luther iratainak elégetését, 1520. dec.
10-én Luther válaszul ünnepélyesen máglyára vetette a középkori
egyház főfegyverét, a kánonjogot és a tűzbe beledobta az „átokbullát" is. Bölcs Frigyes óvatos és ügyes politikájának folyománya volt, hogy Luthert az újonnan megválasztott német-római
császár, V. Károly (1519-1556) megidézte a wormsi birodalmi
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gyűlésre. Mikor itt Luthertől iratainak sima visszavonását követelték, ekkor hangzottak el 1521. ápr. 18-án Luther híres szavai:
Itt állok, másként nem tehetek! Isten segítsen meg! (kissé későbbi
fogalmazásban). Velük Luther nemcsak iratainak a visszavonását
tagadta meg, hanem az Istenben elkötelezett lelkiismeret szabadságát is proklamálta.
A reformáció ügye időközben népmozgalommá lett. Ezért a
birodalmi átok, amellyel a wormsi birodalmi gyűlés Luthert sújtotta, eredménytelen maradt. Ezt az is elősegítette, hogy Bölcs
Frigyes utasítására Luthert Eisenach mellett, Wartburg várában
rejtve tartották. Itt fordította le Luther német nyelvre az Újszövetséget (1522, ún. „Septemberbibel"). Ez nemcsak a reformáció
művének alapvetésévé lett, amikor hosszú évek munkájával 1534ben az egész Biblia német fordításában kiteljesedett, hanem az
újkori német irodalmi nyelv megteremtésének alapvető dokumentumává is vált. A reformációt elsősorban a városok és azok
polgársága fogadta el anélkül, hogy a reformáció tisztára polgári
mozgalommá vált volna : néhány német fejedelem is utat nyitott
annak népében. Ezért lett a reformáció számára is súlyos csapássá
a német parasztháború (1525). Luther először a nemes urakhoz
fordult és a parasztok gazdasági-szociális törekvéseit támogatta.
De amikor a parasztság az „urak" ellen lázadva gyújtogató rablóhadjárattá fajult, Luther erőteljesen a rendbontók ellen lépett fel
és ellenfeleiktől megtorlást követelt. A parasztháború a reformációt is sújtotta, az addigi népmozgalom beszűkült, noha ilyen
jellegét ezután sem vesztette el egészen.
A Luther fellépése által kiváltott és a vallás kérdésein túl az
egész szellemi és szociális életet megmozgató mozgalom szükségképpen váltott ki ellenhatást. A középkori hit követői elsősorban
az akkor modern irányzatot, a humanizmust igyekeztek a reformáció ellen mozgósítani. Az európai humanisták vezető egyénisége, Desiderius Erasmus Rotterdamus (1466-1536) katolikus unszolásra írta meg Luther ellen vitairatát („De liberó arbitrio")
címen, melyben az ember szabad akaratát hangsúlyozta olyan
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értelemben, hogy az „szabad", ti. elhatározóképes nemcsak Isten
mellett, hanem szembe is fordulhat vele. Luther a „De servo
arbitrio" („A szolgaakaratról", 1525) címen felelt, hangsúlyozva,
hogy üdvösség dolgában az ember teljesen attól az Istentől függ,
aki tulajdonképpeni mivoltában „elrejtett" („absconditus"), de az
evangéliumban kinyilatkoztatja üdvösségszerző irgalmasságát.
Noha maga Luther is átment a humanizmus nevelő hatásán, ettől
fogva a reformáció és humanizmus útjai, ha nem is fordultak
szembe egymással, mégis szétváltak. De Luthernek továbbra is
odaadó és szoros munkatársa maradt Melanchthon Fülöp
(1497-1560), aki szintén wittenbergi egyetemi tanár volt, és Luther barátjaként sem tagadta meg a humanizmust, hanem azt
egyeztetni igyekezett a reformáció újból felfedezett evangéliumával: rajta keresztül a reformáció továbbra is vonzóerőt gyakorolt
egyes humanistákra.
2. Lutherrel majdnem egy időben, de talán éppen Luther első
irataitól is indíttatva lépett fel a középkori egyház visszaélései
ellen Zwingli Ulrik (1484-1531). Zwingli elsősorban humanista
hatás alatt fejlődött, de az Újszövetség és Augustinus tanulmányozása által reformátorrá érlelődött. 1519-től fogva mint a zürichi székesegyház („Münster") lelkésze az evangélium szellemében
prédikált és végezte szolgálatát. Az ellene indított egyházfegyelmi
eljárás során került sor teológiai vitára, ún. „disputatióra" közte
és a konstanzi püspök megbízottja közt (1523), amelyben a zürichi tanács Zwinglit jelentette ki győztesnek. A vita eredménye
alapján a zürichi templomokból eltávolították a képeket, az oltárokat és orgonákat, a tanács pedig meghagyta a prédikátoroknak,
hogy a Biblia alapján hirdessék az evangéliumot a másik fél
bántalmazása nélkül.
Zwingli Lutherrel az úrvacsora szentségének a kérdésében került ellentétbe.
A középkorban a katolikus egyházban hét „szentség", vagyis
olyan egyházi cselekmény alakult ki, amelyhez az isteni kegyelem
különleges ajándékát fűzték. Ezek voltak a keresztség, a bérmá-

lás, a gyónás („poenitentia"), az úrvacsora, a házasság, a papi
nőtlenség és az utolsó kenet. Luther már „Az egyház babiloni
fogságáról" írt iratában kritika tárgyává tette ezt a tant és a hét
szentség közül csak kettőt, ti. a keresztséget és az úrvacsorát
ismerte el „szentségnek" („sakramentom"), azaz olyan egyházi
szent cselekménynek, amelyet Jézus rendelt és amellyel Isten az
emberrel egyénileg közli kegyelmét, elsősorban a bűnbocsánat és
az örök élet ajándékát. Luther e tekintetben is a Szentíráshoz
tartotta magát. Míg az úrvacsorára vonatkozólag még a középkorban kialakult az ún. „átlényegülés" („transsubstantiatio")
dogmája, amely szerint az úrvacsorában a miséző pap cselekménye folyományaként az ostya és a bor „átlényegül", azaz külső
jellegét megtartva lényege szerint átalakul Krisztus testévé és
vérévé, addig Luther - felismerve, hogy e dogmának nincs bibliai
alapja - az átlényegülés tanát elejtette, de az úrvacsorai szerzési
igék szó szerinti értelmezése alapján azt tanította, hogy a kenyér
és bor színe alatt Krisztus valóságos - értünk halálba adott testét és vérét vesszük.
Zwingli humanista gondolkodásának engedve az úrvacsora
szerzési igéit úgy értelmezte, hogy a kenyér és bor ,;jelképek",
amelyek révén a gyülekezet Krisztus halálára emlékezik : aki részt
vesz az úrvacsorán, az ezzel bizonyságot tesz a gyülekezethez való
tartozásáról és kötelezi magát keresztyén életfolytatásra. Zwingli
ezt az értelmezést „Az igazi és a hamis vallásról" („De vera et falsa
religione", 1525) c. művében fejtette ki. így indult el az úrvacsorai
vita, amelynek során Luther „Hitvallás Krisztus úrvacsorájáról"
(„Vom Abendmahl Christi, Bekenntnis", 1528) c. művében fejtette ki legrészletesebben véleményét.
Az úrvacsorai vita végzetesen megosztotta a reformáció híveit.
Ez súlyos zavart jelentett a reformáció ügye számára. Ez utóbbit
nehezítette a speyeri birodalmi gyűlés (1529) reformációellenes
határozata is. Ez ellen a határozat ellen emeltek óvást, azaz
„protestáltak" a reformáció híveivé lett birodalmi rendek („fejedelmek"). Innét a név: „protestánsok". Ugyanebben az időben
81

V. Károly mentesülve különféle politikai kötelezettségei alól,
tízévi távollét után visszatérni készült Németországba azzal a
céllal, hogy rendezi a vallásügyet és felszámolja a protestantizmust.
Ebben a kritikus helyzetben az evangélikus birodalmi rendek
egyik vezére, Fülöp, hesseni őrgróf a szakadás meggátlására tett
kísérletet. Találkozóra hívta Marburgba a két fél vezéreit. Luther
és társai, valamint Zwingli és társai közt létrejött a találkozó, az
ún. „marburgi kollokvium" (1529. okt. 1-4.), mely sajnos eredménytelen maradt, mert a két fél az úrvacsorai tanban nem tudott
megegyezni.
Svájcban hamarosan kiéleződtek az ellentétek a régi egyház és
a reformáció hívei közt. Ez végül is háborúban robbant ki, amelynek folyamán a Kappel melletti csatában Zwingli is elesett (1531.
okt. 11.). A reformáció ügye azonban Svájcban nem veszett el,
mert azt Zwingli utóda, Bullinger Henrik (1504-1576) folytatta.
3. V. Károly visszatérve Németországba 1530-ban Augsburgba
hívta össze a birodalmi gyűlést. Békülékeny hangú összehívó
levelében azt ígérte, hogy mindenkinek a véleményét meg fogja
hallgatni. így került sor arra, hogy Melanchthon - gyors munkával - összefoglalta az evangéliumi tanítást. Ezt, a későbbi ún.
„Ágo»tai Hitvallás"-t 1530. jún. 25-én olvasták fel a birodalmi
gyűlés előtt. A Hitvallás 19 cikkelyben foglalja össze az evangéliumi tanítást, és ehhez 7 cikkelyben fejti ki a megszüntetett visszaéléseket. A hitvallást Luther is elfogadta, aki - mivel a birodalmi
átok miatt nem jelenhetett meg Augsburgban - a közeli Coburg
várából kísérte figyelemmel a birodalmi gyűlés menetét. A Hitvallást az evangélikus fejedelmek - élükön a szász választóval - és
az evangélikussá lett városok tanácsai aláírták. Ez az Ágostai
Hitvallás lett az evangélikus (lutheri) egyházak alapvető hitvallási
iratává.
A császár cáfolatot készíttetett katolikus teológusokkal, ez az
ún. „Refutatio" azonban nem került felolvasásra. Melanchthon
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az Ágostai Hitvallás Apológiájában („Apologia Confessionis")
védelmezte meg és látta el részletes magyarázattal a Hitvallást.
Az augsburgi birodalmi gyűlés nem oldotta meg az egyházszakadássá lett vallási vitát. Ezért az evangélikus birodalmi rendek
szervezkedésre kényszerültek és megalkották az ún. „Schmalkalden! Szövetséget". Ez rövidesen olyan jelentős politikai tényezővé
vált, hogy 1532-ben létrejött a nürnbergi vallásbéke, amely egy
később összehívandó zsinatra bízta a vallásügy rendezését, és
addig fegyverszünetet biztosított az evangélikusoknak.
4. Luther számára a Szentírás volt és maradt az isteni kinyilatkoztatás kizárólagos forrása. De hamarosan támadtak olyan
„tanítók" és irányzatok, amelyek a Szentlélek különleges kinyilatkoztatására hivatkozva új, közvetlen kinyilatkoztatás birtokára
alapozták tanításukat és meggyőződésüket. Luther az ilyen tanítókat és követőiket nevezte „rajongóknak". Ma ezeket az irányzatokat úgy szokták nevezni, mint a reformáció „bal szárnyát".
Köztük újabban kimagasló szerepet tulajdonítanak Münzer Tamásnak, aki új istentiszteleti rendet épített ki és szociális követelményeket sürgetett. Mint ilyen vett részt a parasztháborúban:
ennek leverése után Münzert kivégezték.
A „rajongó" irányzatok közt különösen kiemelkedtek az „újrakeresztelők" („anabaptisták"). A gyermekkeresztelés érvényét tagadva több helyen - először Svájcban - léptek fel azok a „tanítók", akik kisebb közösségekben követelték és híveiknél végre is
hajtották az újrakeresztelést. De mivel az újrakeresztelök többnyire elutasították a felsőbbséget is és zárt közösséget alkottak,
amelyek sokszor vagyonközösségen („kommunizmus") alapultak, azért hamarosan felléptek ellenük a hatóságok és üldözték
őket, úgyhogy sokan vértanúsággal fizettek hitükért. Számos
ilyen közösség elhagyott helyekre húzódott, pl. Tirolbt, utóbb
főként Morvaországban voltak gyülekezeteik. Innen sokán Felső-Magyarországba jöttek. Főként mint iparosok igen jó hírük
volt és ilyenekként sok helyen meg is tűrték őket.
5. A reformáció a császáriak által tett ellenintézkedések sdlené83

re is terjedt a német birodalomban. A szakadás ugyan még nem
látszott véglegesnek, ezért ismételten történtek kísérletek az ellentétek kiegyenlítésére és az egyház egysége - a „régi rend" - helyreállítására. Folyamatosan folytak tárgyalások Wittenberg és a
helvét irányú reformáció közt is. A szakadék eltüntetésén főként
Bucer Márton (1491-1551) strassburgi lelkész fáradozott. Sikerült is neki közeledést elérni, főként, hogy a két irányzat ebben
az időben még nem vált szét. De a kettősséget elsimítani nem
sikerült, és ennek oka jórészt az úrvacsorai tanban való eltérés
volt.
A katolikusokkal való megegyezésre is több kísérlet történt. De
a pápák előfeltétellé a Rómának való behódolást tették. A törekvések homlokterében az összehívandó zsinat állott, ennek lett
volna feladata az egyházi egység helyreállítása. A zsinatra való
felkészülés során készítette el Luther az ún. „Schmalkaldeni cikkeket", melyekben összefoglalta az evangélikus álláspontot. Időközben a reformáció ügye megerősödött főként annak révén,
hogy Dánia 1536-ban, a brandenburgi választófejedelem pedig
1539-ben csatlakozott hozzá.
Újabb kísérletek a császár részéről, mint az 1540 decemberében
Wormsban megkezdett, majd 1541-ben Regensburgban folytatott
tárgyalások mindkét rész számára elfogadható megállapodás elérésére eredménytelenek voltak, a katolikus fél nem volt hajlandó
engedményekre. De a következő években az evangélikus fél helyzete meggyengült, nem utolsósorban Hesseni Fülöp szerencsétlen,
ún. kettős házassága miatt. Fülöp már nem volt aktív tagja a
Schmalkaldeni Szövetségnek, hogy a császár elnézését biztosítsa
magának. További politikai fejlemények is a császárnak kedveztek, úgyhogy a vita egyre közelebb sodródott a katonai szembenálláshoz. A háború kitörését azonban Luther nem érte meg: 1546.
február 16-án Eisenachban meghalt.
A következő évben a háború valóban ki is tört és az evangélikusok Mühlbergnél döntő vereséget szenvedtek (1547). V. Károly
ezután önhatalmúlag akarta a vallásügyet rendezni az ún. augs84

burgi „intrerimmel" (azaz a zsinatig érvényben lévő ideiglenes
rendezéssel). Az intrimben néhány jelentéktelen engedmény kivételével a régi rendhez való visszatérést követelte. Az interim az
evangélikusok körében súlyos belső válságot idézett elő : szembekerültek azok, akik - Melanchthon és hívei - engedmények árán
is a megegyezés mellett voltak, és azok, akik - mint Flacius
Mátyás és gnesiolutheranusoknak nevezett hívei - az evangéliumhoz nemcsak következetesen, hanem minden engedményt visszautasítva, mereven ragaszkodtak. A háború is új fordulatot vett,
amikor Móritz szász választófejedelem szembefordult a császárral, akinek addig szövetségese volt. Az új háborúnak a császárra
kedvezőtlen fordulatai végül is arra kényszerítették V. Károlyt,
hogy az ún. „augsburgi vallásbékében" hozzájáruljon ahhoz a
rendezéshez, amely szerint a fejedelmek, illetve birodalmi rendek
a saját területükön ragaszkodhatnak meglévő vallási, egyházi
státusukhoz, a saját elhatározásuk szerint rendezhessék azt. így
az augsburgi vallásbéke a német-római birodalom területén véglegesítette a vallási megoszlást. Ez a vallásbéke tette lehetővé, hogy
a fejedelem és a polgári hatalom birtokosa (mint a városi tanács
is) az alattvalók megkérdezése nélkül rendelkezhessék azok egyházi hovatartozásáról (az ún. „Cuius regio eius religio" elve). Ez
a jog azonban a fejedelmeket mégis azzal a megszorítással illette
meg, hogy a más hiten levő alattvalóknak meg kellett engedni a
kivándorlást. Amíg ez a vallásbéke lényegileg a meglevő határok
közé szorította a protestantizmust, addig szabad utat adott az
ellenreformációnak: Németországban az lett a katolikui restauráció alapja, és éppen ezáltal magában hordozta későbbi viszályok csíráját, sok kegyetlenséget okozott és belejátszott a harmincéves háború (1618-1648) kitörésébe is.
6. A 16. század közepétől fogva a katolikus egyházon belül is
megerősödtek a reformokat célzó törekvések. Újonnan alakult
szerzetesrendek a régi vallási keretek közt is új erő jeleit mutatták.
Köztük nemcsak kitűnt, hanem hovatovább az egyház harcos
újjászervezésének a zászlóvivője lett a Loyola Ignác által alapított
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és 1540-ben III. Pál pápa által jóváhagyott „Jézus-társaság",
közönséges néven a „Jezsuiták" rendje. A rend tagjai a szokott
szerzetesi fogadalom (szegénység, szüzesség, engedelmesség) kivül
külön kötelezettségként vállalták a pápa iránti engedelmességet
és a rend elsőrangú céljaként vallották a harcot a protestantizmus
ellen. Ennek a szolgálatába állították hamarosan kiépített és az
első időben nagyon korszerű iskolázási és nevelési rendszerüket.
Vele elsősorban a vezető társadalmi rétegekhez fordultak és azokat nemcsak megnyerni, hanem szolgálatukba állítani is törekedtek. így lett a rend rövid néhány évtized alatt a katolikus egyház
harcos elitje, hatalmi rendszerének fő támasza és egyúttal egyházi
és világi vonatkozásban egyik legfontosabb hatalmi tényező. Ezt
erősítette a rendben kialakított erkölcsi szellem, amely az egyház
és a katolikus dogma külsőséges elismerése mellett ún. „kazuista
morálban" jelentkezett. Ez utóbbi azt jelentette, hogy nem az
erkölcsi alapmagatartás alapján ítélendők meg az egyes cselekedetek, hanem önmagukban az egyes cselekedetek váltak döntővé.
Ez a „jezsuita morálnak" nevezett magatartás nemcsak kétszínű
erkölcsi magatartást tett lehetővé, hanem sokszor egyes erkölcstelen tettek is igazolhatókká váltak. A jezsuita rend lett a Máriakultusz egyik főápolójává és ezzel együtt helyet adott nem egy
esetben a népies babonának is. Mindezek révén a rend eleinte
rendkívül népszerű volt, utóbb azonban rettegetté vált, sőt visszaélések miatt magára vonta katolikus uralkodók ellenszenvét is.
Katolikus uralkodók voltak azok, akik a felvilágosodás hatása
alatt a 18. században a rend feloszlatását szorgalmazták.
XIV. Kelemen pápa végül is 1773-ban kénytelen volt a rendet
feloszlatni, de a napóleoni háborúk után VII. Pius pápa 1814-ben
a rendet ismét visszaállította.
A katolikus egyház reformja és újjászervezése a trienti (latinosan tridenti) zsinaton (1547-1563) történt meg. A zsinatot sok
huzavona, részben a pápák vonakodása után 1545-ben először
Trientben nyitották meg, azután egy időben áthelyezték Bolognába, majd 1551-ben ismét Trientbe helyezték, 1552-ben felfüggesz86

tették, végül 1562-1563-ban ismét Trientben ülésezett és itt is
fejezték be. A zsinat egyfelől megerősítette a középkori tanfejlődést, bár másfelől igyekezett a régi tanrendszer adta keretek közt
számolni a reformáció adta teológiai álláspontokkal. így elhatárolta magát a reformációtól és visszautasította, ill. elítélte az
evangéliumnak a reformációban adott felismeréseit. Mindezzel a
tridenti zsinat sok olyan vonatkozásban is hozott teológiai döntést, amelyekben a reformáció előtt a tanfejlődés még nyitva volt.
Mindezzel a katolikus egyház is felekezetté vált a reformáció által
létesült egyházakhoz való viszonyban. A trienti zsinatból a katolikus egyház lényegesen megerősödve került ki, úgyhogy egységesen határozott irányban vehette fel a harcot a reformáció egyházaival szemben. Következetesen megindulhatott a reformáció
leküzdése és visszaszorítása, a régi keretek új élettel való megtöltése: az ellenreformáció, amely a következő évszázadokban a katolikus egyház döntő jellemvonásává lett.
Az ellenreformáció elsősorban az egyre nagyobb hatalomra
törő jezsuita rend zászlaja alatt folyt, és a hatalmi eszközök
sokszor gátlástalan igénybevételével elsősorban a katolikus uralkodóházakra (pl. a Habsburgokra) és a vezető társadalmi rétegekre támaszkodott.
7. Az ellenreformáció sikerét lényegesen megkönnyítették a
protestantizmus belső ellentétei, amelyek időközben több egyháztestben, főként az evangélikus (lutheri) és a református (helvét
jellegű) egyházakban fejlődtek ki.
A svájci reformációt kiformáló vezéregyéniséggé Zwingli halála
után Kálvin János (1509-1564) lett. Ő tette Genfet a reformáció
második főközpontjává. Kálvin, akinek apja püspöki titkár volt,
viszonylag korán megismerkedett a reformációval és annak hamarosan hívévé lett. Nemcsak vallásos gondolkodásában, hanem
kegyességében is döntővé lett az Isten iránti feltétlen engedelmesség. Mozgalmas ifjúkor után, melynek során eretnekség gyanúja
miatt menekülnie is kellett hazájából, Franciaországból, 1536ban került először Genfbe, ahol a lelkészek közt hamarosan
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vezető helyre küzdötte fel magát. De az a törekvése, hogy Genfet
megreformálja és szigorú egyházfegyelmet vezessen be, ellenállásba ütközött, úgyhogy 1538-ban kénytelen volt Genfből távozni.
Néhány évi strassburgi tartózkodás után 1541-ben visszahívták
Genfbe, ahol most már szigorú és kíméletlen egyházfegyelemmel
igyekezett megteremteni az Istennek feltétlenül, fenntartás nélkül
engedelmeskedő gyülekezetet: a gyülekezet minden tagjának teljes odaadással, önös vágyainak maradéktalan megöldöklésével
kellett cselekednie Isten akaratát, élnie a keresztyén szent életben.
A polgári hatóságok is alávetették magukat a Kálvin által megszervezett „theokratikus" uralomnak, mely nem riadt vissza attól
sem, hogy súlyos büntetéssel sújtsa azokat, akik a fegyelemnek
nem engedelmeskedtek, ellene vétkeztek. A legsúlyosabb ilyen
eset az volt, amikor a Szentháromságot tagadó Servet Mihályt
(aki mint természettudós is kiváló volt: ő fedezte fel a vérkeringést) 1553. okt. 27-én máglyán megégették. De nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy Kálvin Genfben sok egyebütt üldözött
protestánsnak nyújtott menedékhelyet - ha azok a genfi rendbe
beleilleszkedtek.
Életmunkájával Kálvin lett a protestantizmus másik fő ágának,
a „kálvinizmusnak" az elindítója. Maga Kálvin a teológiai gondolkodás tekintetében közelebb állt Lutherhez, mint Zwingli.
Humanista műveltségét azonban Kálvin sem tagadta meg. A sokat vitatott úrvacsorai tanban elutasította Luther állásfoglalását,
amely szerint az úrvacsorázók a kenyér és bor színe alatt - kivétel
nélkül - veszik Krisztus testét és vérét. Kálvin szerint a kenyér és
bor jegyei alatt a megdicsőült Krisztus szellemileg van jelen és lép
közösségbe a hívőkkel. Ezért a hitetlenek csak a kenyér és bor
külső jegyeit veszik. A másik kiugró különbséggé a reformáció
két irányzata közt az lett, hogy Kálvin Isten hatalmának feltétlenségét olyan értelemben tanította, miszerint maga Isten választja
ki azokat, akiket üdvösséggel ajándékoz meg. Másokon viszont
Isten olyan értelemben mutatja meg dicsőségét, hogy őket kárhoztatja. Ez az ún. kettős predestináció tanítása. Vele szemben a
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Luther nyomdokain járó teológusok ugyan nem kevésbé hangsúlyozták, hogy üdvösségünk teljesen Isten kegyelmében gyökerezik
- a kárhozat titkát azonban nem vezették vissza Istenre, hanem
hangsúlyozták, hogy Isten mindenkit üdvözíteni akar.
8. Az első evangélikus gyülekezetek megszervezése még az
augsburgi birodalmi gyűlés előtti időre esik. Amikor azután a
középkori egyházzal való megegyezés lehetetlensége egyre világosabbá vált, a német fejedelmek biztosították a teológusok által
kidolgozott rendtartásokkal az evangélikus gyülekezeteknek eleinte ideiglenesnek látszó, de később állandósult szervezetet. így
alakultak ki a német fejedelemségekben az ún. „tartományi egyházak". Az V. Károly által kiadott interimet nemcsak a lutheri
irányt valló teológusok, hanem a gyülekezetek és fejedelmek mint
a tartományaikban levő gyülekezetek gondviselő őrei utasítottak
el. Részben az engedékenynek mutatkozó Melanchthon álláspontja nyomán kialakult igen súlyos teológiai viták, részben a
helvét irányzatot követő teológusokkal támadt viták évtizedekre
lekötötték a protestáns egyházakat. Közben a helvét irányzatú
teológusok előretörése nyomán Dél-Németországban, valamint a
Rajna vidékén is egész egyháztestek meghódoltak a hódításra
törő kálvinizmusnak. A sok egyházi vitának az eredménye volt,
hogy a vitás tételek evangélikus tisztázására létrejött az ún. „Formula Concordiae" („Egyességi irat"). Az Ágostai Hitvallás benyújtásának 50. évfordulójára azután a „Liber Concordiae"
(„Egyesség Könyve") foglalta össze azokat a „hitvallási iratokat", amelyek ettől fogva világszerte az evangélikus („ágostai
hitvallású evangélikus") egyházak ismertetői lettek. Ezek : az ún.
„egyetemes hitvallási iratok" („Apostoli Hitvallás", „niceai"
- azaz az ún. „niceai-konstantinápolyi" - hitvallás és az ún.
Athanasius-féle hitvallás), továbbá az Ágostai Hitvallás és Apológiája, Luther Kis- és Nagykátéja, a „Schmalkaldeni cikkek" és
a Formula Concordiae.
A helvét hitvallású egyházak két legfontosabb hitvallási irata
az ún. „Második Helvét Hitvallás" (Bullinger irata III. Frigyes
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pfalzi választófejedelem számára, 1562) és a „Heidelbergi Káté"
(1563). A legtöbb református egyház ezeket fogadta el.
Ezzel ezt a vázlatos áttekintést le is kell zárnunk. Nem mintha
a keresztyén egyházak története a reformáció korával lezárult
volna. Ellenkezőleg, az újkori egyháztörténet rendkívül gazdag.
De a protestáns egyházak története éppen úgy, mint a katolikus
egyházé olyan gazdaggá és változatossá lett, hogy az még a vázlatszerű áttekintést sem teszi lehetővé.
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XII. N É H Á N Y MOZZANAT
A MAGYAR EVANGÉLIKUS
EGYHÁZ TÖRTÉNETÉBŐL

1. Végül szóljunk egész röviden a magyar evangélikus egyházról. De itt azonnal ki kell emelni, hogy magyarországi evangélikus
egyházunk léte és élete nem különíthető el a magyarországi református egyháztól : vele évszázadokon keresztül összefonódott létében is és társadalmi kapcsolataiban is. De nem különíthető el a
magyarországi katolikus egyháztól sem, hiszen a történeti szembenállás ellenére is ugyanabban a hazában, ugyanazon nép, népek
körében élt és él. így a katolicizmus és a protestantizmus sorsa
hazánkban akaratlanul is egybefonódott.
2. A 16. század elején a magyarországi katolikus egyház sok
vonatkozásban ugyanazt az elszomorító képet mutatta, mint az
egyház az európai népeknél általában. Hatalmas, díszben és pompában élő egyházfejedelmek: Bakócz Tamás azzal vonult 1513ban Rómába a pápaválasztásra, hogy megválasztatja magát pápának! A királyok nálunk is igyekeztek rátenni kezüket az egyházra, a főpapi székek betöltésénél sokszor nem egyházi, hanem
politikai szempontok döntöttek. Tomori, a mohácsi csatában
elesett kalocsai érsek, nem egyházi emberként, hanem mint katona került az érseki székbe! É mellett a papság erkölcsi státusa
ugyancsak sokszor igen sok fogyatékosságot mutatott. Az egyház
belső ereje ennek ellenére töretlen volt.
3. Luthernek és fellépésének híre hamar eljutott az országba.
Luther „hívei" nemcsak a városok (német) polgárságában voltak
találhatók, hanem „szimpatizánsok" a királyi udvarban is akad91

tak (Mária királyné és környezete!). De II. Lajos azonnal elrendelte a gyanús papok és polgárok ellen az eretnek-pereket. Az
országgyűlések kegyetlen törvényeket hoztak a „lutheránusok"
ellen ( 1523 és 1525) : a középkori eretnekellenes törvényeket alkalmazták a mozgalomra, amelyben főként a köznemesség német
ügyet látott és így kifejezést adott németellenességének. 1526 előtt
valószínűleg néhány esetben érvényt is szereztek e törvényeknek,
úgyhogy alighanem voltak a mozgalomnak máglyán halált szenvedett vértanúi is. A mohácsi csatavesztés azonban új helyzetet
teremtett azzal is, hogy a csatában sok főpap elesett és a püspöki
székek egy része betöltetlen maradt hosszabb ideig. Ezenfelül bár
Ferdinánd is, Zápolya is törhetetlenül a régi egyház híve maradt,
mégis : egyiknek sem volt módja a rohamosan terjedő reformáció
ellen erélyes intézkedéseket tenni. Hamarosan megindult a tanulni vágyó magyar ifjak áramlása a wittenbergi egyetemre, lassan
megindult újonnan alapított nyomdák munkája evangélikus
irányzatú művek kinyomtatásával és terjesztésével. 1540 táján a
vezető társadalmi rétegek vagy evangélikusok voltak vagy szimpatizáltak az újonnan felfedezett evangéliummal. Tíz év múlva,
1550 táján a katolikus egyházi szervezet gyakorlatilag összeomlott.
A magyarországi reformációnak néhány fő vezető személyiségét is meg kell említeni : Dévai Bíró Mátyást, aki hitéért ismételten
szenvedett fogságot, Sztárai Mihályt, Batizi Andrást, Huszár
Gált, azután Szegedi Kis Istvánt, Melius Pétert, az erdélyi Hontems Jánost. A 16. század második felében különösen Bornemisza
Péter alakja emelkedik ki. A reformáció szellemi téren is döntő
jelentőségű volt a magyarság szempontjából. A mohácsi vész
utáni gyászos évtizedekben a Szentírás világításába helyezte a
magyar sorsot, hirdetve Isten büntetését a nép bűnei miatt, de
ugyanakkor vigasztalta is a balsorsot szenvedő embert.
A század második felében kezd jelentkezni és azután egyre
erőteljesebbé válik - talán részben a Wittenberget járt diákok
Melanchthonhoz kapcsolódó szellemiségétől befolyásolva - az
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elhajlás Luthertől és a „helvét" (református) irányzat. Erdélyben
a szászok mint Melanchthon tanítványai is hívek maradtak az
Ágostai Hitvalláshoz, de a magyarok körében először a helvét
irányzat, majd nem sokkal utóbb a Szentháromságot tagadó
„antitrinitárius" (unitárius) irányzat kapott erőre. A Magyarországtól különvált Erdélyben már 1568-1576 között törvényes
elismerést kapott a katolikuson kívül az evangélikus, a református és az unitárius egyház is.
3. Míg Ferdinánd igyekezett visszaszorítani a reformáció terjedését, utóda, Miksa (1564-1576) ugyan nem szakított a katolikus
egyházzal, de mégis rokonszenvezett a humanizmussal és reformációval. így nem is tett erőszakos lépéseket a reformáció terjedése ellen. A tridenti zsinat után azonban Magyarországon is megindult a katolikus egyház újjászervezése és ezzel együtt az ellenreformáció. Ennek ellenére Miksa utódja, Rudolf (1576-1608) alatt
a 16. század végén nemcsak a magyar főurak és a nemesség kevés
kivétellel, hanem a lakosság is túlnyomó többségében protestáns
volt. Amikor Belgiojoso császári generális 1604-ben a teljesen
evangélikus vallású Kassán erőszakkal visszafoglalta a dómot a
katolikus egyház számára és ez ellen az országgyűlés tiltakozott,
Rudolf önkényesen megtoldotta az országgyűlés végzéseit egy 22.
tc.-kel, és benne kijelentette, hogy uralkodói kötelességének tartja
országait, köztük Magyarországot is minden eretnekségtől megtisztítani. Ezután robbant ki Bocskai István erdélyi fejedelem
vezetésével a felkelés, amely 1606-ban a bécsi békéhez és vele az
evangélikus és református egyházak elismeréséhez vezetett. Az
1608-i országgyűlés az evangélikusok és reformátusok vallásszabadságát törvénybe iktatta és biztosította nekik a (kezükön levő)
templomok használatát. Az egyre nagyobb erővel meginduló és
tért hódító ellenreformáció ellen Bethlen Gábor és I. Rákóczi
György erdélyi fejedelmek ismételten kényszerültek háborút viselni a protestantizmus érdekében. A nikolsburgi (1619) és kiváltképpen a linzi (1645) békekötésben a királyok ismét el kellett,
hogy ismerjék és biztosítsák a protestánsok vallásszabadságát.
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A linzi békekötést törvénybe iktató 1647-i országgyűlés nemcsak
a rendeknek, hanem a jobbágyoknak is biztosította a szabad
vallásgyakorlatot.
Bocskai István felkelése óta a magyar protestáns vallásszabadság és a magyar szabadság ügye elválaszthatatlanul összefonódott, és a protestánsok vallásszabadsága a magyarság nemzeti
törekvéseinek is a biztosítékául szolgált a nemzeti köztudatban is.
4. A 17. század elejétől egyre nagyobb erővel jelentkező ellenreformáció vezéralakjává Pázmány Péter (1570-1637) lett: protestáns apától született, katolikus hitre tért és belépett a jezsuita
rendbe. 1616-ban esztergomi érsek, 1629-ben bíboros lett. Pázmány a tridenti zsinaton megújult katolicizmus szellemi erejével
támadta irataiban a protestánsokat. Ezek ugyan vitairataikban
szembeszálltak vele, de a megújult katolicizmus szellemi erejét
nem tudták leküzdeni, annál kevésbé, mert számukra nem volt
biztosítva sem a magasfokú tudományos hazai iskolázás, sem
pedig az ellenreformációt kíméletlenül kihasználó restauratív politikai hatalom.
A protestantizmus belső viszályai ugyan a 16. század elejére
elültek, hazai viszonylatban azonban az evangélikus-református
ellentét megerősödött és vitairatokkal gyengítette a protestantizmus belső erejét. A protestánsoknak voltak jelentős iskoláik (kollégiumok) is, de ezek közül több még a 17. században megszűnt.
Még kevésbé volt módjuk a protestánsoknak uralkodói engedélyt
kapni a királyi Magyarországon egyetem létesítésére. Ez még
Erdélyben sem sikerült. Ezért a feltörekvő protestáns lelkészek
kénytelenek voltak külföldre (Németország, Hollandia) menni.
Még sokkal súlyosabbá lett, hogy a reformációban újra felfedezett evangélium a belső hitviták korában tanná merevedett, majd
egyoldalú biblicizmussá lett.
E nehézségek ellenére is mindkét protestáns egyház jelentékeny
gyülekezetépítő kegyességi irodalmat létesített, részben magyar,
részben szlovák nyelven. Magyar nyelven különösen nagyjelentőségűvé lett Károlyi Gáspár gönci református esperes bibliafordí94

tása, mely 1590-ben Vizsolyban jelent meg. Kiemelkedő jelentőségű volt evangélikus vonalon Bornemisza Péter több műve, Zvonarits Mihály magyar posztillája (prédikációk az egyházi esztendő vasárnapjaira és ünnepeire, 1627-1628). A szlovákok számára
alapvető kegyességi irattá lett az ún. Tranoscius-énekeskönyv
(„Cithara sanctorum", 1636, azóta is számos kiadás). Református
vonalon főként Szenei Molnár Albert (1574-1634) a rendkívül
hányatott életű tudós zsoltárfordításai (1607) emelkednek ki,
melyek mind a mai napig meghatározták a református éneklést
és jórészt a kegyességet is.
A 17. század a magyar protestantizmus fénykora volt. Pázmány sikereit tulajdonképpen nem annyira szellemi téren érte el
- noha ez sem lebecsülhető - , hanem inkább annak révén, hogy
a magyar főnemesség előkelő családjait sikerült áttérítenie. Ennek
következtében a nagyurak a „cuius regio, eius religio" elvének
birtokaikon érvényt szereztek és a jobbágyoknak is vallásszabadságot biztosító törvény ellenében katolizálták a falvakat. Nádasdy Ferenc áttérésével birtokain százával vesztek el az evangélikus
gyülekezetek. Már a protestáns lelkészek elűzése az áttért földesurak birtokairól sem ment erőszak nélkül, hasonlóan erőszakkal
történt a falvak lakosságának katolikus hitre kényszerítése, de a
17. század második felétől fogva az ellenreformáció szinte kizárólag az erőszak eszközeihez volt kénytelen folyamodni, főleg a
Wesselényi-féle összeesküvés felszámolása címén. A század elején
is indítottak hűtlenségi pereket evangélikus főurak, pl. Illésházy
István (1540-1609) ellen. A legnagyobb szabású ilyen per azonban az volt, amikor Szelepcsényi György (1595-1685) a Wesselényi-féle összeesküvés felszámolása címén mint az ún. „iudicium
delegatum" („rendkívüli bíróság") elnöke válogatás nélkül Pozsonyba idézte a protestáns lelkészeket, és az összeesküvésben
való részvétel, felségsértés vádjával elítéltette őket : akik reverzálist adtak, száműzetésbe küldte, de azt a negyvenkét foglyot,
akiket semmiképpen sem sikerült megtörni, Kollonich Lipót
(1631-1707, utoljára esztergomi érsek) Nápolyba gályákra küld95

te, ahonnan az életben maradottakat diplomáciai eljárás után
Ruyter Mihály holland tengernagy szabadította ki. Közben erőszakkal katolizálták a többségükben evangélikus szabad királyi
városokat is.
A Thököly Imre vezette felkelés sikerei kényszerítették a bécsi
kormányt az 1681. évi soproni országgyűlés összehívására és
engedményekre is a vallásügyben. A többségükben katolikus rendek a törvényben megnevezett ún. „artikuláris" (azaz „becikkelyezett") helyeken kénytelenek voltak a protestánsok vallásgyakorlatát biztosítani. A régebbi vallásügyi törvényekhez képest
igen megszorított protestáns vallásgyakorlat mégis lehetővé tette
a gyülekezeteknek az átélési lehetőséget, noha I. Lipót „törvénymagyarázatokban" („explanatio") ezt a lehetőséget tovább korlátozta, különbséget téve nyilvános és magán-vallásgyakorlat közt.
Rákóczi szabadságharcának elbukása után az ellenreformáció
nem csökkenő nyomással törekedett a protestáns egyházakat
végképp felszámolni. Az államhatalom azonban azzal, hogy abszolutisztikus intézkedésekkel belenyúlt az egyházak életébe is,
nekik medret is biztosított. III. Károly rendeletileg állapította
meg (és ezzel biztosította is!) a két protestáns egyház egyházkerületeinek számát. Mária Terézia alatt a protestánsok nem kevésbé
voltak súlyos nyomás alatt, míg azután II. József a felvilágosodás
hatása alatt 1781-ben a „türelmi rendelettel" („Toleranzedikt")
szabadabb lélegzethez juttatta a protestánsokat. Ezek most újból
nyíltan szervezkedhettek a rendelet meghatározta korlátokon belül és az addig csak megtűrt közösségeik gyülekezeteket alakíthattak. Idő közben azonban az ellenreformáció mégis olyan sikereket ért el, hogy a (régi) Magyarország többsége most már katolikus volt és az evangélikusok számaránya 10% körül mozgott. Ez
a százalékarány a katolikusok továbbra is meglévő nyomása
ellenére, némileg csökkenő tendenciával, megmaradt az első világháború végéig, amikor a trianoni szerződés következtében
megcsonkult Magyarországon a felénél is kevesebbre apadt az
evangélikusok száma.
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A türelmi rendelet engedélyével százszámra támadtak fel a
protestáns gyülekezetek, de belső erejüket a felvilágosodás erősen
gyengítette. Evangélikus egyházunkban a 19. század harmincas
évei után megnőttek a nemzetiségi ellentétek, melyek időnként
súlyos belső nehézségekre vezettek. Ehhez járult a kiegyezés után
még egy másik körülmény is : az ország lakosságában egyre erősödő tendenciával indult meg a városiasodás és ez nagymértékű
lakosságvándorláshoz vezetett. Bár a falusi gyülekezetek zártsága
nagyrészt megmaradt, számos, főként új városi gyülekezet keletkezett. De ezek szórványgyülekezetek voltak, amelyeknek összegyűjtése és lelki gondozása főként pl. az alföldi református többségű városokban nem kis gondot okozott egyházunk akkori vezetőségének. A szórványosodás még fokozottabb mértékben indult
meg a második világháború utáni években. Ez egyre súlyosabb
feladatok elé állítja egyházunkat annál is inkább, mert most már
a falusi gyülekezetek zártsága is megszűnt. Ez a körülmény fokozottan kötelességévé teszi minden egyes evangélikusnak, hogy
gyülekezetébe élő tagként épüljön bele, és lehetővé tegye egyházunknak, hogy a változó körülmények közt is a tiszta evangélium
fényével világítson és segítsen utat mutatni hazánkban a jövő felé.
Végül is ne feledjük: az egyház története folyamán az igazán
hívő keresztyének mindig kevesen voltak. Ma sem a számarány
a döntő, hanem az, hogy Jézus igazi tanítványai legyünk, a kísértések és hitbeli megpróbáltatások idején is keresztyénekként éljünk, életünkkel tanúságot tegyünk hitünkről és állhatatosak
maradjunk halálunkig.
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Akik ezeket a sorokat és lapokat olvassák, bizonyára úgy érzik,
hogy nagyon hosszúra nyúltak és még ráadásul le is csúsztak a
múltba, amely keveseket érdekel. Magam is nagyon érzem ennek
az észrevételnek a súlyosságát. Tudom, hogy olvasóimat sokkal
jobban érdekelné napjaink sok és nehéz kérdése. Gyötrődöm én is
ezekkel. De ha sok hozzáértő, filozófus, tudós és politikus is csak
tapogatódzva tud hozzájuk közelíteni és érdemlegesen úgy hozzászólni, hogy az érvényes legyen, hogyan tudnék én, a világ zajától
távol öreg koromban olyasvalamit mondani, ami családi körben
meghallgatásra érdemes volna. Ezért nem is nyúlok ezekhez hozzá.
Ez még nem jelenti azonban azt, hogy saját életünk területén,
hivatásunkban és munkakörünkben, családunkban és munkatársaink körében fel volnánk mentve a felelősség alól, hogy keresztyénekként éljünk és dolgozzunk és vállaljuk a ránk eső felelősséget
hozzátartozóink, munkatársaink és tágabb értelemben népünk, sőt
az emberiség körében.
Mit jelent keresztyénként élni ebben a mai világban? Lehetne
erről részletesen beszélni és keresni a megnyugtató feleletet. De erre
sincs módom. Valamit mégis, ha csak nagyon vázlatosan is, hadd
fűzzek hozzá utószóként az elmondottakhoz.
1. Amikor Pál apostol több évi munkával összegyűjtötte a korinthusi gyülekezetet és más munkaterületre ment át, a fiatal korinthusi gyülekezetben belső nehézségek és zavarok támadtak. Ezek annak folyományai voltak, hogy egyfelől a gyülekezet belső egysége
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megbomlott, egyes tanítók körül csoportosulások keletkeztek és
ezek egymással szemben állottak. Másfelől kísértett a gyülekezetet
körülvevő pogány világ életformája is.
A korinthusi gyülekezet kicsiny csapat volt, igazi diaszpóra az
antik pogány nagyvárosban. Ha ennek a kicsiny seregnek a belső
egysége megbomlik és különféle tanítókat követve felekezetekre"
oszlik, ez magában véve is fenyegeti fennmaradását. És ez annál
inkább is így volt, mert tagjaiban ott éltek régebbi életük pogánykori emlékei. Rokonságuk is benne élt az évszázadossá vált pogány
életformában, melyhez képest a gyülekezet életformája idegenszerűvé vált és bizonyos értelemben „elavultnak" is látszott.
Pál apostol ebben a helyzetben nem a törvény szigorával fenyegeti híveit, hogy összetartsa őket. Inkább az igazi egységre, hitük
közös forrására emlékezteti és ezzel „vigasztalja" őket. Ezzel
igyekszik erősíteni összetartozásuk tudatát, hogy meg ne feledkezzenek elhivatásukról és küldetésükről ebben a világban, azaz a
pogány világban is Krisztus elhív ott aiként éljenek. „Ti az Isten
temploma vagytok és az Isten lelke lakozik bennetek!" Ha különféle tanítóik vannak is, nem ez a döntő: „Ti Krisztuséi vagytok" akárki is a tanítótok, tehetnénk ma hozzá: „Krisztuséi vagytok",
„Krisztus pedig Istené" (lKor 3,13-23). S ez azt jelenti, hogy
egyedül Krisztuson keresztül találkozhatunk Istennel, és egyedül
mint Krisztus gyermekei szolgálhatunk Istennek. Ezért figyelmezteti Pál a korinthusiakat : „Gonoszok nem örökölhetik Isten országát!" S ez nemcsak a cégéres „gonoszokra" vonatkozik, hanem a
krisztusi elhivatáshoz méltó életvitelt jelent - nem valami szűkkeblű
elzárkózottságban. „Minden szabad nekem" - írja Pál. S ez azt
jelenti, „az Úré a föld és annak teljessége", tehát az a mérhetetlen
sok kincs, amelyet Isten teremtett, de azok az életformák is, amelyeket az ember - kultúrájának hosszú évszázadai során - kitermelt.
„Minden szabad nekem, de nem minden használ". Azért „senki se
keresse a maga hasznát, hanem ki-ki a másét" (lKor 10,23-26).
A másik „haszna", az éppen a családban a testvérek, a munkahe-
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lyen a munkatársak, a hivatásban népünk, söt az emberiség java,
békéje.
Ebben a modern világunkban, amelyben annyi minden gyökeresen megváltozott (ezt a „mindent" kiki a saját kis világában hosszasan sorolhatja!), az az „egy" azonban nem változott: ma is „az Úré
a föld és annak teljessége" - akár elismerjük ezt, akár megfeledkezünk róla, és az Úré akkor is, ha ezt esetleg tagadjuk, sőt megtagadjuk tőle, és Istenről megfeledkezve az embernek próbáljuk kisajátítani! Ránk is áll: „Minden szabad nekem, de nem minden
használ", legfőképpen pedig mi is „Krisztuséi vagyunk, Krisztus
pedig Istené". Ezért minden változás ellenére is Istennek elkötelezett teremtményei, az Ő szolgálatára, sőt „dicsőítésére" rendelt
gyermekei vagyunk.
2. „Krisztuséi vagyunk!" - ez elsősorban ajándék. Fájdalmas
volt, amikor a felekezeti harcok során úgy vélték, hogy csak egy
bizonyos felekezet hozzátartozója lehet Krisztusé és ezen a címen
az egyik felekezet tagja lenézte, „eretneknek" minősítette a másik
felekezetet és annak tagját. Fájdalmas ma is, ha akármilyen akár
faji, akár ideológiai szempontok érvényesítésével valahol valakik
különbséget tesznek emberek közt és aszerint osztályozzák, részesítik előnyben vagy hátrányban őket. „Krisztuséi vagyunk" - ez a
felekezeteken belül „ökumenizmusra", az egyházi egység keresésére és az egyházakon belül megértésre kötelez minket. Az, hogy
„Krisztuséi vagyunk!" - elsősorban ajándék, amelyre építhetünk és
belőle erősödhetünk, ha bizonytalankodunk életünk felől, kételyeink támadnak és az élet megpróbáltatásai, vagy baj, betegség kísértenek. De ez kötelezést is jelent. Krisztuséi keresztségünk által
vagyunk, és ez azt jelenti, Krisztus gyülekezetének tagjaihoz tartozunk. Pál apostol a korinthusiakhoz mint a gyülekezet tagjaihoz ír,
olyanokhoz, akik a gyülekezetben élnek, részt vesznek az istentiszteleteken, együtt épülnek Isten igéjén és együtt veszik a Krisztus
rendelte „vacsorát", a megtört kenyeret és a „hálaadás kelyhét"
(lKor 10,16-17). így „egy test" a gyülekezet. Ma is áll, hogy „egy
Lélek által egy testté kereszteltettünk meg" és „mindnyájan egy
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Lélekkel itattattunk meg" (lKor 12,12-13). így vagyunk Krisztuséi és ebbeli elhivatásunkban kell „áron is megvenni az alkalmat",
ti. hogy „elhivatásunkhoz méltóan járjunk" és „megújuljunk" (Ef
4,1 ; 5,16; 4,23). S hogy ez mit jelent, azt Pál apostol így foglalja
össze tömören: „Szánjátok oda testeteket" - azaz magatokat,
egész lényeteket - „élő szent és Istennek kedves áldozatul. Ez
legyen a ti okos istentiszteletetek. És ne szabjátok magatokat a
világhoz", azaz ne legyen számotokra Krisztuson kívüli gondolkodás és életfolytatás az irányadó, „hanem formálódjatok át elmétek
megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Istennek jó, kedves és
tökéletes akarata" (Róm 12,1-2).
Mindnyájan küzdünk életünkben nemcsak ránk szakadó bajokkal, betegségekkel, családi nehézségekkel, hivatásbeli kellemetlenségekkel, mindenféle felénk megnyilatkozó szeretetlenséggel, sőt
ellenségeskedéssel. Sokszor elővesz a kétségeskedés, hogy valamit
jól cselekedtünk-e, vagy hogy miként határoztuk el magunkat valamely élethelyzetünkben, hogy utóbb valamilyen szerencsétlen és
- mint utóbb kiderül - helytelen döntésért vagy magaviseletért ne
kelljen magunkat okolni és hibáztatni, esetleg egyenesen bánkódni
miatta. Az, ahogyan életünket berendezzük, ahogyan életkörülményeinkhez, sorsunkhoz viszonyulunk, Pál apostol szavával mind
„istentisztelet", ti. szolgálat annak az „istennek" vagy „istenségnek", akinek, ill. aminek a szolgálatába szegődtünk. De jól akkor
járunk, ha életfolytatásunk, magatartásunk és viszonyulásunk életkörülményeinkhez, sorsunkhoz „okos", azaz Istennek, az igaz és
szent Istennek tetsző istentisztelet lesz. Ez pedig olyan szolgálat,
amelyben nem szabjuk magunkat a „világhoz", ti. pillanatnyi, hasznosnak és célszerűnek látszó körülményekhez - még akkor sem, ha
ezek a körülmények kényszerítőknek és elkerülhetetleneknek látszanak -, hanem megújulunk „elménkben", amikor életünk és életfolytatásunk zsinórmértékévé „Isten jó, kedves és tökéletes akarata" lesz. Mondhatjuk ezt úgy is, hogy ez a megújulás az Isten és a
felebarát iránti szeretetre való megújulás. Ez több mint „közösségi
magatartás", amelynek szabályozója a „közösség" érdeke vagy
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haszna, és amely - állítólag - végeredményben a saját javunkat is
szolgálja. Több, mert a felebarát iránti szeretetben embertársunk
javát kell szolgálnunk (nemcsak felebarátunk „érdekét" vagy
„hasznát" !), egészen addig, hogy magunkat is odaadjuk erre a
szolgálatra, és ezért esetleges hátrányt vagy nehézséget is vállalunk.
Többnyire nem látványos, embertársaink figyelmét is felkeltő vagy
éppen a.nyilvánosság figyelmét is magára vonó szolgálatról van szó,
hanem csendben munkálkodó szeretetről, olyasmiről, ami a szokványos magatartásnál jóval több, ami embertársunkat esetleg súlyos
élethelyzetében erősíti, sőt esetleg a szeretet megmentő és áldozatot
kívánó cselekedete.
3. Ha Pál apostol fent idézett szavain tájékozódunk, eltűnik a
vallásos „ünnepnap" és „hétköznap" szokványos különbsége. Eletünk napjainak „szürke" folyásából a „vasárnap" és „ünnepnap"
nem azért emelkedik ki, mivel ezeken a napokon ki kell mutatni
kegyességünket, esetleg valamilyen különleges magatartással
(pl. templomi istentiszteleten való részvétellel) kellene tanúsítani az
egyházhoz tartozásunkat. Az ünnepnapokon sem másként kell „vallásosnak", ill. keresztyénnek lennünk, mint hétköznapjainkon. Keresztyénnek lenni nem is jelenti azt, mintha évezredes - lényegileg
pogány - vallásos gondolkodás szerint Istennek valamit ajándékul
- „áldozatul" - kellene hozni. Nem ajándékozhatunk Istennek
semmit, ami nem volna az övé, akié a Föld és annak tejessége. Az
ünnepek arra valók, hogy hálaadással és könyörgéssel forduljunk
Istenhez, hálát adjunk ajándékaiért és kérjük segítségét, de különösképpen is hálaadással vegyük Isten ajándékait, amint azokat
igéjében és szentségeiben nekünk ajándékozza. Amikor pedig életünk minden napján Krisztuséi vagyunk és életünket neki szenteljük, életfolytatásunkban pedig szeretetet gyakorolunk azok iránt,
akiket Isten családunkban, népünkben társainkul rendelt, akkor ez
mindennapjaink „istentisztelete".
Ezt hangsúlyozza Jakab apostol ismert mondata (1,27) : „Tiszta
és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és Atya előtt ez: meglátogatni az özvegyeket és árvákat nyomorúságukban és szeplő nélkül
102

megtartani magunkat a világtól". Jakab sem emeli ki ünnepnapjainkat hétköznapjaink sorából, de figyelmeztet : életünknek, napjainknak szélesebb látókörben kell folyniok, mint foglalkozásunk
egyhangú ütemében. Jakab igéje a szociális munkakörre utal. Igaz,
hogy a múlthoz képest e tekintetben is nagy a változás, mert hiszen
a modern állam a szociális gondoskodást nagymértékben kivette az
egyéni kezdeményezés és jótékonykodás sokszor nagyon szűk és
sokszor érdekek irányította kereteiből. De ez nem ment fel az alól
a kötelezettség alól, hogy ne csak magunkkal, családunkkal, rokonainkkal és esetleg közvetlen munkatársainkkal vagy valamilyen
formában „ránk bízottakkal" törődjünk. így kellfelvállalnunk napjaink nagy kérdéseit is, amilyenek a társadalom nyomorultjainak,
fogyatékosoknak
vagy pl. szenvedélyek által megrontottaknak
(pl. alkoholistáknak stb.), az életben elbukottaknak, magukra
maradottaknak (öregeknek) stb. az ügye. Sőt ide tartozik - nem
utolsósorban - a népek közti megértésnek és békének a munkálása
is.
Mindezt éppen csak vázlatos színfoltokkal, nagy vonalakban
jelezhetjük, részletezésre nincs módunk. De ne feledkezzünk meg
Pál apostol intelméről: „Amint kinek-kinek az Úr adta, amint
kit-kit elhívott az Isten, úgy járjon!... Ki-ki maradjon meg abban
a hivatásban, amelyben elhivatott!... Aron vétettetek meg, ne legyetek emberek rabszolgái..." (lKor 7,17-24). És ne feledkezzünk
meg róla: a szabadság, amelyre Krisztus megszabadított minket,
nem lehet szeretetlenség és gonoszság ürügye vagy takarója: „Gonoszok nem örökölhetik az Isten országát! Ne tévelyegjetek", és
ehhez Pál felsorolja azt a sok mindenféle bűnt és vétket, amely
korábban széltében el volt terjedve és amely - mint ki-ki tudhatja
- napjainktól sem idegen (lKor 6,9-10). Jó ezt ma is elolvasni!
(Hasonlítsuk össze azzal, amit Róm 1,18-32-ben ír!)
Mikor ennek a „hitvallásnak" a végére érek, újból csak azt
hangsúlyozhatom : Krisztuséi vagyunk - ebben a modern, sok sebből vérző, de előrehaladottságára, technikai teljesítményeire oly
büszke világban is. Krisztus megszabadított minket, hogy szabadok
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legyünk! Ezért „minden a mienk!" Isten úgy tette az embert a
„teremtés koronájává", hogy szabadon éljen és használja - Isten
szolgálatában - az egész teremtett világot. Ezért „minden a miénk"
- valljuk az apostollal -, de nem minden hasznos nekem. „ Álljatok
meg ebben a szabadságban" - valljuk az apostollal, „ne tűrjétek,
hogy megint szolgaság igájába fogjanak titeket!" (Gal 5,1).
Amikor erre a csodálatos szabadságra, Isten szabadítására gondolunk, hogyne fogna el mindnyájunkat a hálaadás és dicsőítés:
„O Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége! Mily kikutathatatlanok ítéletei és kinyomozhatatlanok útjai!...
Őtőle, Őáltala és Őreá nézve van minden ! Övé a dicsőség mindörökké! Ámen." (Róm 11,33-36.)
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