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MÉCSES A TE IGÉD

SMIDÉLIUSZ ANDRÁS

Trónus és röntgensugár
„Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van,de az Úr azt nézi, 
ami a szívben van.” (1Sám 16,7)

A pannonhalmi apátság altemplomában áll az a kőből fara-
gott, méretes trónus, amely a legenda szerint különleges je-
lentőséggel bírt évszázadokon keresztül. Azt mondják, Ma-
gyarország királyává csakis olyan termetű ember volt választ-
ható, akinek ebbe a trónszékbe ülve leért a lába a padlózatra. 
A turistacsoportok általában elidőznek ebben a teremben: 
sokan szeretnék kipróbálni, vajon ők megütnék-e a mércét?!

Olvasom az ószövetségi történetet: Sámuel feladatot kap 
az Úrtól. A betlehemi Isai gyermekei közül kiszemelt új királyt 
kell felkennie. Az Úr már tudja, melyikük lesz az, Sámuel 
még nem. Isten embere a régen beidegződött, megszokott 
emberi szempontok alapján keres: a „jelöltek” megjelenését, 
termetét figyeli. A külsőre tekint. Amikor pedig úgy véli, hogy 
megtalálta a kiválasztottat, és a felületes emberi elvárások-
nak minden szempontból megfelelni látszó Eliábot kenné fel 
királlyá, az Úr közbelép. „Mert nem az a fontos, amit lát az 
ember” – mondja. Végül a legkisebb testvér, az éppen juhokat 
őrző Dávid lesz az, akit kiválaszt az Úr. Dávid, aki emberi 
szempontok alapján olyannyira alkalmatlannak tűnik, hogy 
apja még csak be sem mutatná Sámuelnek, ha ő külön nem 
kérné erre. Isten azonban pontosan tudja, hogy ki is ő való-
jában. Tudja, hogy Izráel élére ő a legmegfelelőbb ember.

A mindenkori királyválasztók problémája a miénk is. 
Hogy alapvetően rossz mértékkel mérünk. Rossz a mérté-
künk, mert képtelenek vagyunk a dolgok mélyére látni. Ez 
mutatkozik meg akkor, amikor számunkra is csak a felszín 
a fontos. Csak a látszat, csak a külcsín az érdekes. Amikor 
megelégszünk a kirakatokkal. Így hozunk ítéletet másokról, 
és mi magunk is pontosan ilyen ítélettel számolunk leg-
többször. Sőt, mindezt természetesnek vesszük, megelég-
szünk felszínes, hamis (m)értékeinkkel: maszkok mögött, 
sminkelt arculattal, pózolva várjuk az elismerést. Takargat-
juk hibáinkat, titkoljuk hiányosságainkat. Igyekszünk ma-
gunkat jobb színben feltüntetni, mint amilyenek valójában 
vagyunk. Csak minél kedvezőbb kép alakuljon ki rólunk.

Rossz a mérték. Mert emberi. Alaphelyzetünkből fakadó 
igazság – ahogyan József Attila mondja –, „hogy fecseg a 

felszín, hallgat a mély.” A felszín fecsegése ömlik minden-
honnan. Folyik, mert magunkkal hozzuk egyházba is. Go-
molyog körülöttünk, árad belőlünk. Néha megkaparjuk, 
talán felborzoljuk. De igazán mélyre egyikünk se lát.

Urunk azonban más mértékkel mér. Nem alkalmazkodik 
felületes emberi ítélethez. Ő mindig a lényeget tárja fel. Ő 
az ember életének is a közepébe lát. Azt vizsgálja bennem, 
aki valójában vagyok. Szava, igéje „élő és ható, élesebb 
minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az 
ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondo-
latait és szándékait.” (Zsid 4,12) Ez az ige, ez a szó igazán 
mélyszántást végez. Feltárja, ami csak feltárható. Engem 
is így vizsgál.

Amikor 1895 végén Conrad Röntgen würzburgi fizikus 
egy újfajta sugárzásról adott hírt, talán maga sem hitte, 
milyen fontos felfedezést tett. Ez a sugár áthatol a szilárd 
testeken, és alkalmas arra, hogy láthatóvá tegye az addig 
láthatatlan belső szerkezetet. Röntgen felfedezését szeré-
nyen X-sugárnak nevezte el. Hatalmas előrelépést jelentett 
ez az orvoslásban. Különösebb panaszok és külső elválto-
zások nélkül jelentkező betegségek feltárását tette lehetővé.

Legmélyebbre ható átvilágításunkat Urunk végzi el. Ő 
az, aki valóban képes meglátni lappangó betegségeinket is. 
A legpontosabb diagnózist ő állítja ki, de a megfelelő terá-
piát is ő biztosítja. Életünk kérdéseire, a halálos kórra, 
„szívproblémánkra” hatékony, biztos gyógyulást kínál: a 
betlehemi éjszakában emberré lett, a golgotai kereszten 
kínhalált szenvedett s a húsvétkor feltámadott Jézus sze-
mélyében. Ezt a szívig hatoló átvilágítást éli át Péter, ami-
kor szakadozó hálóit látva leborul Jézus lába elé, és így szól: 
„Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!” (Lk 5,8) 
De ugyanennek a Jézusnak hozzá intézett első két szava 
– „Ne félj…” – indítja el benne a gyógyulást is.

E szavak nélkül s az azokat kimondó Názáreti jelenléte 
nélkül lelki szűrővizsgálatunk csupán jogos félelmet, szo-
rongást jelentene: Mi lesz, ha kiderül…? Az ő közelségével, 
őrá tekintve, benne bízva azonban átvilágításunk első lépés 
a gyógyulás felé. Vele teljes bizalommal, rá hagyatkozva 
teljes nyitottsággal állhatunk oda az új évben is naponta 
Isten röntgengépe elé.
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ELÖLJÁRÓBAN

Magyarországi Evangélikus Egyházunk által kiírt millenni-
umi pályázatra dolgozatot készítettem Samarjai Vidos Lé-
nárd és a vigasztaló iratok címmel. Vidos Lénárd rövidebb 
munkája, A halandó embernek kisirtetiről 1632-ben a gyu-
lafehérvári fejedelmi nyomdában együtt jelent meg két má-
sik, hasonló gondolatokat tartalmazó irattal, Sibolti Deme-
ter és Sárkány György könyvecskéjével. Az irodalomtudo-
mány összefoglaló névvel „vigasztaló iratokként” tartja 
számon ezeket. Dolgozatomban bemutattam, hogy mind-
egyik irat ugyan más-más aspektusból foglalkozik a témá-
val, valójában kiegészítik egymást.

Nem ok nélkül nyomtatta ki tehát újonnan, így együtte-
sen Bethlen István menyegzői ajándéknak szánva a fél 
évszázaddal azelőtt már Mantskovit Bálint galgóci műhe-
lyében is megjelent iratokat. Eggyé teszi a három írást, hogy 
a halandó embernek kíván bátorítást, vigasztalást nyújtani. 
Akár lelkiismereti harcban, betegségben, akár a halál révén 
állva hitbeli, lelki erősítést akar nyújtani az olvasónak.

Jellemzi ezeket az iratokat a teológiai megalapozottság, az 
életismeret, az emberi pszichével kapcsolatos gyakorlati ta-
pasztalat. Jól ismerik az ember gyengeségét, kísérthetőségét, 
a halállal szemben való félelmet és kétségbeesést, de ismerik 
a Szentírás nagyszerű üzenetét is. És ami ennél még fonto-
sabb: ismerik, hiszik az ember bűneiért szenvedett és meghalt, 
de az érettünk feltámadott, élő Jézus Krisztus valóságát.

A „vigasztaló irodalom” azonban sokkal színesebb, gaz-
dagabb annál, mint ahogyan e három bemutatott iratból 
elénk tárul! Az évszázadok során sokféle típusával talál-
kozhattunk, és a legkülönbözőbb formákban jelentek meg.

A műfaj kialakulásával, történeti gyökereivel neves ku-
tatók foglalkoztak, és alapos munkáikból részletes tájékoz-
tatást kaphatunk. Úgy gondolom, hogy ezekre az eredmé-
nyekre bátran hagyatkozhatunk. Olyan tüzetes, mindenre 
kiterjedő feltárást végeztek, hogy aligha lesz már újabb 
felfedezni valónk.

A vigasztaló irodalom nemzetközileg elismert tudós szak-
értője éppen magyar irodalomtudós: Kozáky István. A ha-
láltáncról készített elemző, kutató munkája a legteljesebb 

mértékben eligazít ebben a kérdéskörben. A haláltáncok 
története első része, A mulandóság ábrázolásai történeti 
fejlődésükben (Budapest, 1936), magyar nyelven is olvas-
ható. De a teljes munka német nyelvű: Geschichte der 
Totentanz (I–III. Budapest, 1936–1944).

Egy másik, számomra igen jelentős munka Szabó Flóris: 
Források kódexeink halálszövegéhez című tanulmánya, mely 
az Irodalomtudományi Közlemények 1964. évfolyamában 
jelent meg.

Az alábbiakban elsősorban az ő megállapításaikra és 
eredményeikre alapozom jelen írásomat. Munkájukat figye-
lembe véve különösen is a „vigasztaló iratok” magyar vo-
natkozásait szeretném e rövid áttekintésben közreadni. 
Egyben a kiemelkedőbb, figyelemre méltó darabokat, a 
különböző típusú iratok sorában bibliai gyökereikkel együt-
tesen megismertetni, kapcsolódási pontjaikat és különbsé-
geiket feltárni, hogy teljesebb képet kapjunk róluk.

AZ EMBER ÉS A HALÁL

Hérodotosztól (Kr. e. 4. sz.) tudjuk azt, hogy Egyiptomban 
valaha nagyobb vendégségek alkalmával a szolgák fából 
készített „hullafigurát” hordoztak körbe, hogy csak egyen 
és igyon a társaság jó étvággyal addig, míg „ilyenné nem 
válik”. Vagyis arra figyelmeztettek, hogy az ember gondolja 
meg sorsát, hiszen örömei között is leselkedik reá a halál.

A halálkérdés az ember, sőt az emberiség központi kér-
dése volt mindig. A biblikus tudat lényeges meghatározója 
is az, hogy mi a „halál árnyéka völgyében járunk” (Zsolt 
23,4). A halállal számolnia kell minden halandónak.

Az Ószövetség szemlélete teljességgel „theologia in 
conspectu mortis”. Már Gen 3,19-ben elhangzik az isteni 
ítélet: „Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba.” 
Vagyis a halál természetes következménye a bűnnek, az 
Isten ellen fordulásnak. Még a hatalmas király, Dávid is ezt 
mondja fiának, Salamonnak: „Én már elmegyek azon az 
úton, amelyen minden földi ember elmegy.” (1Kir 2,2) És 
Izrael meghajolt e törvény előtt. Nem kendőzte, nem takar-
ta el a halált. „Hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, 

TANULMÁNYOK
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hogy porból lettünk.” (Zsolt 103,14) A halál végül is nem 
más, mint Istentől való teljes elszakadás.

Erről vall Ezékiás király halálos ágyán: „Hajlékomat le-
bontják, mint a pásztorok sátrát, (…) elvágja életem fonalát. 
(…) Hiszen megmentettél az enyészet vermétől, (…) Mert 
nem a holtak hazájában magasztalnak téged, nem a halot-
tak dicsőítenek, (…) Az élő, csak az élő magasztalhat téged, 
akárcsak én most.” (Ézs 38,12–19)

Mindezek ellenére közben meg-megcsillan a reménység 
is. „Véget vet a halálnak örökre!” – énekli a próféta (Ézs 
25,8), sőt: „Életre kelnek halottaid, föltámadnak a holttes-
tek!” (Ézs 26,19) Vagyis Izrael később az élők Istenében 
bizakodik a halállal szemben.

Az Újszövetség embere már Jézus feltámadása és távlatot 
nyitó szavai nyomán mer a halálon túlra is tekinteni. Pál 
apostol meggyőződése az, hogy még a halál is közelebb 
viszi őt az Istennel való teljes közösséghez, az örök élethez 
(Fil 1,19–21).

Az első keresztények között már ilyen aspektussal válik 
fontossá a halálkérdés. Kezdettől fogva nagy teret szentel-
tek erre az irodalomban. Úgy látták, fel kell készíteni a 
meghalókat, a halandó embert a halál sötét kapuján való 
áthaladásra, az ottani megérkezésre.

A Krisztus utáni első évszázadok, a keresztényüldözések 
korszakai – akár a 3. századbeli Decius–Valerianus-féle 
kíméletlen üldözésekre, akár a 4. század elején átélt Dioc-
letianus-kori megpróbáltatásokra gondolunk – fizikai erő 
alkalmazásával kényszerítenek egyeseket hittagadásra, 
másokat mártíromságra. Ezek a súlyos évtizedek különösen 
is szembesítettek a halállal. Közben azonban a pogány mí-
toszok is tért hódítottak az emberek között. Ők megszemé-
lyesítették a halált. Legelterjedtebb kép volt a mezőgazda-
ságból vett szimbólum: az arató-kaszáló halál alakja. Ez a 
keresztény gondolkodásban is teret nyert. A halál az Isten 
eszköze. Az isteni igazságszolgáltatás kérlelhetetlen és be-
folyásolhatatlan. Egyformán kaszál, arat s eltakarít. A Jé-
zus-kortárs római filozófus, Seneca, a császári udvar tekin-
télyes tanítója mondotta: „Az életet mindvégig tanulnunk 
kell. De ami ennél meglepőbb: egész életünkben tanulnunk 
kell a meghalást!” (Az élet rövidségéről)

Az első szerzetesek között is fontos szerepet játszott a 
halálról való elmélkedés – a meditatio mortis – és ennek 
társa: a helyes életvitel, az életművészet megvalósítása (ars 
bene vivendi). A karthauzi kolostorok megteremtőjét, a köl-
ni Brunót egy halotti zsolozsma víziós élménye késztette 
arra, hogy Dionüsziosz írását – Az ember végső dolgairól 
– olvassa társaival. Az őskeresztényekhez hasonlóan ők is 
a világvége beköszöntését várták.

A halálfélelem és a világvégevárás valamiképpen össze-
fonódnak. Egyszeri és kikerülhetetlen az ember halála, s 
ugyanilyen szorongató félelem a vég. Bizonyára ez ébresz-
tette rá az egyházat arra, hogy a megrettent lelkekkel ki-
váltképpen törődjék, ne hagyja magukra aggályaikkal őket.

Az egyházi tanítás elsősorban helyes látásra, szemlélet-
re kívánt segíteni, és arra törekedett, hogy megmutassa a 

helyes magatartást, a kegyes viselkedést. Nemcsak félni 
lehet a végtől, a haláltól, hanem felkészülni rá, érkeztére, 
elfogadására.

Ebből az indítékból született meg a vigasztaló irodalom.
Elmélkedések, prédikációk, temetési beszédek, sokszor 

költői formában elmondott tanítások, gondolatok ezek élet-
ről, halálról, a lét végső titkairól. Különböző formájú, tar-
talmú, irányultságú írások alakultak ki az idők folyamán. 
Egymásba kapcsolódó láncszemek ezek mégis. Néhányat 
hadd említsünk meg közülük: a memento mori, contemptus 
mundi, a vadomori, a haláltáncok, az ars moriendi – ezek 
a figyelemre méltó fejlődési csoportok, amelyek egymást 
követik, egymásból fakadnak, s a századok múltával mint 
búvópatakok vissza-visszatérnek. Ugyanazon tőből sarjadt 
virágok ezek a „vigasztaló irodalom” terebélyes fáján. Ve-
gyük sorra őket!

MEMENTO MORI (EMLÉKEZZ A HALÁLRA)

Ez az alaptémája, egyik legősibb formája ennek az irodalmi 
műfajnak. Gondold meg, ember, hogy halandó vagy, s a ha-
lál hatalma les reád. Ennek tudatában tedd dolgaidat. Ez 
megőrizhet a hamis utaktól, gonosz gondolatoktól, és meg-
menthet a meglepetés, a felkészületlenség izgalmaitól. Tu-
lajdonképpen bibliai gyökerű gondolat ez. A Prédikátor köny-
vében, Salamonnak a hiábavalóságról szóló fejtegetései 
között is megtaláljuk ezt az intést, elsősorban fiatalok szá-
mára való figyelmeztetésként: „Örvendezz, ifjú, míg fiatal 
vagy, (…) és élj szíved vágya szerint, (…) De tudd meg, hogy 
mindezekért Isten megítél téged! Gondolj Teremtődre ifjúsá-
god idején, míg el nem jönnek a rossz napok.” (Préd 11,9–
12,1) A halál az embert számon kérő Teremtővel szembesít.

Az egyetlen magyar eredetű szerzetesrend, az 1263-ban 
alapított és Remete Szent Pálról nevezett pálos (paulinus) 
rend jelmondata lett ez, amelyet pecsétjein is használt, és 
amellyel a rend tagjai egymást minden találkozáskor kö-
szöntötték: „Memento mori!”

„Ember, emlékezzél a szomorú halálról,
Emlékezzél az halálnak rövid órájáról:
Emlékezzél, emberi állat
Ingyen majd meg kell halnod…”

Így kezdődik a Batizi Andrásnak (1515?–1547?) tulajdoní-
tott első magyar nyelvű ének, melyet Huszár Gál 1560-as 
énekeskönyvéből ismerünk. (A keresztyéni gyülekezetben 
való isteni dicséretek I/5. ívén Az halálról való emlékeztetés 
címszó alatt maradt ránk.)

Heltai Gáspár 1553-ban Kolozsvárt kiadott Vigasztaló 
könyvecskéjében pedig így fordította Johann Spangenbergnek, 
a Luther környezetéhez tartozó prédikátornak az énekét: 
„Ember, emlékezzél végedről!”

A „memento mori” gondolatot viszi tovább aztán az ún. 
Váradi Énekeskönyv (1566) 112. oldalán található ének:
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„Emlékezzünk, mi keresztyén népek,
Hogy meghalunk testünkben vétkünknek.
Új életet viseljünk hitünkben,
Kimúlását várjuk mi lelkünknek…”

A Balassi Bálint neve alatt megjelentetett Istenes énekek 
(Bécs, 1633) kiadásának 69. lapján illusztrációt találunk: 
egy halálfej látható a sírbolt előtt, és a következő felirat ol-
vasható: „Memento mori”. Hozzá a nyomtató megjegyzése: 
„Melyet írt jó kimúlásért”. Az énekköltemény Szepsi Csom-
bor Mártontól (1595–1622) való: az „Egekben lakozó szent-
séges háromság” kezdetű ének 9. versszaka:

„Jól tudom határát földi életemnek.
Elvégezted Urai mint több embereknek,
Múlandó órái, napjai fejemnek,
Nálad nyilván vannak cselekedetimnek.”

És a 11. vers:

„Virágnak szépsége csakhamar elmúlik,
Gyenge fűnek színe rút földdé változik,
Így rövid életem, ki mostan tündöklik
Rövid idő múltán itt nem találtatik.”

Végezetül nem feledhetjük, hogy a „memento mori” gondo-
latát viszi tovább az a 13. századból való ének, mely diák-
nóta az érettségiző fiatalok ballagási énekeként még a mai 
napig is fel-felcsendül:

„Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus.
Post jucundam juventutem,
Post molestan senectutem,
Nos habebit tumulus”

CONTEMPTUS MUNDI (A VILÁG MEGVETÉSE)

A vigasztaló iratok másik témája a „memento mori” mellett 
a világ megvetésének gondolata. A halál hatalmával és ki-
kerülhetetlenségével párosul a világtól való elfordulás, a 
földi lét lenézése, megvetése.

Ennek is megtalálhatjuk gyökerét a Biblia könyvei között: 
a Prédikátor könyvében, hiszen ez a hiábavalóságok hatal-
mas költeménye: vanitatum vanitas.

Canterburyi Anselmusnak (1033–1109) tulajdonítják azt 
a verset, amely Gen 3,19 alapján arról beszél, hogy az em-
ber az anyaföldből születik, és az anyaföldbe tér vissza. A 
középkor minden ilyen írása valamiképpen ennek a gon-
dolatnak a kifejtése: „Bizony por vagy, és vissza fogsz térni 
a porba!” A világ hamissága, csalárdsága abban nyilvánul 
meg, hogy meztelenül jöttünk e világra, és mezítelenül tá-
vozunk is el. Így vallotta Jób is (1,21). Miként a virág, a fű 
egy pillanat alatt elfonnyad, elhervad, megszárad, így lesz 
semmivé az ember. Bizony minden hiábavalóság e világon.

Jacopone da Todi (kb. 1230–1306) – akit Bonifác püspök 
lázadás miatt bebörtönzött –, amikor feleségét elvesztette, 
teljesen összetört lelkileg, és elkeseredtében a világ megve-
tésére szólította fel kortársait akkor szerzett énekével. Ver-
sét magyarra is lefordították, és Huszár Gál 1574. évi éne-
keskönyvébe azt himnuszként vette fel. A latin szöveg: „Cur 
mundus militat sub vana gloria” ekként hangzik magyarul:

„Mit bízik e világ ő álnokságában,
Melynek szerencséje eltűn páraképpen…”

„Ez világnak megutálásáról” – jegyzi az énekhez Huszár 
Gál. Érdemes az ének további sorsát nyomon követni! Jiřík 
Třanovský sziléziai evangélikus lelkész Chitara Sanctorum 
énekeskönyvébe (1635) Adam Plintovitz szlovák fordításá-
val vette át. Ezt Vietorisz József aztán magyar fordításában 
(Budapest, 1935) így adta vissza:

„Miért küzd ez a világ, mikor oly múlandó,
Nincs boldogságában semmi maradandó…”

Az ún. Dunántúli énekeskönyv (1911) részére Sántha Károly 
már finomította Huszár Gál szövegét:

„Mit bízik e világ ő dicsőségében,
Melynek szerencséje eltűn páraképpen…
Bizonyos elmúlás a mi osztályrészünk,
Föld porából lettünk, ismét porrá lészünk.”

A halandó ember ne tartsa nagyra ezt a világot, ne értékelje 
túl földi életét, hiszen csalóka, álnok a világ, csak megvetést, 
utálatot érdemel.

VADOMORI (MEG FOGOK HALNI!)

Tovább viszik az elmúlás gondolatát a „vadomori írások”. Min-
den ember halandó. Nincsen kivétel. Ebben fejeződik ki a ha-
lálban való egyenlőség gondolata. A mulandóság mindenkit 
egyformán sújtó, érintő valóság. A társadalmi rendek legkülön-
bözőbb képviselői, alakjai kivétel nélkül a „Halál Úr” rabszol-
gái. Akár gazdag, akár szegény valaki, vitéz lovag, tudós vagy 
fejedelem, bármilyen rendbéli: nő vagy férfi, gyermek vagy 
élemedett öreg, mind a halálnak kiszolgáltatott, s csak ezt 
mondhatja, mert ez a sorsa: „Meg fogok halni!” – vadomori.

„Elmegyek meghalni” – fordították általában eddig ma-
gyarra a latin „vado mori”-t. A középkori latinban azonban 
a futurumot, a jövő időt jelezte ez a formula.

Maga a szólás ismerős a Szentírásból is. „Én már meg-
halok. De Isten veletek lesz” – mondta Jákob fiainak (Gen 
48,21). „Mielőtt elmegyek, és nem leszek többé” – jelenti ki 
a zsoltáros (Zsolt 39,14). És Jézus Sirák könyvében (Ecc le-
si as ticus) is ezt olvassuk: „Ne aggódj a halál végzése miatt, 
gondolj az előző és a későbbi nemzedékre.” (41,3)

A biblikus, keresztény aspektus azonban később átfor-
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málja, átfesti a vadomori gondolatát, amikor a Jelenések 
könyve alapján (2,11) rámutat a második, vagyis az örök 
halál tényére. Ezért vallja az egyik magyar nyelvű vadomori-
szöveg 38. versszaka így:

„Elmegyek az első halálra,
Hogy az én Uram Krisztus
Az második haláltól megmentsen engemet,
Ezenképen jól megyek meghalni.” (Szabó Flóris)

Jelen életünkben Krisztus ellenségeinek hatalma még nem 
szűnt meg. Még arat a halál. Krisztus evangéliuma azonban 
arról a reménységről szól, hogy ez a hatalom már megtört, és 
Krisztus visszajövetelekor nyilvánvalóvá lesz, hogy aki hisz, 
annak örök élete van, és annak „nem árt a második halál”. Nem 
jut kárhozatra. Ezért mehet a Krisztus-hívő „jól meghalni”.

HALÁLTÁNC

A vadomori költeményekre tovább épülve alakult ki a közép-
kor iszonyatos pestisjárványainak hatásaként egy újabb, 
bűnbánatra indító irodalmi műfaj: a haláltánc.

Dominikánus szerzetesek terjesztették a 14. században. 
A sípoló-táncoló halál megszemélyesített alakja magával 
ragadja sorra a különböző rangú-rendű embereket. Sokfelé 
fametszeteken maradtak fenn ezek a jelenetek latin versek 
kíséretében.

Később a ferencesek a konkretizált halálfigura, vagyis a 
csontváz és a halandó ember dialógusává formálták ezt.

A muzsika szörnyű vonzerőt kölcsönöz a halál hatalmá-
nak, a tánc szédítő mozgalmasságával ragadja magával 
áldozatait. A bubópestis, a „nagy halál” aratása mellett 
színezték a képet akkoriban a flagellánsok, az önostorozók, 
ezek a vallásos rajongók is, akik nagy csoportokban hát-
borzongatóan egyhangú énekléssel vonultak helységről 
helységre. Férfiak és nők órákig táncoltak körbe-körbe, 
habzó szájjal, míg félájultan földre nem zuhantak.

Már egy közép-rajnai szöveg illusztrált színes kiadása is 
fametszetben maradt ránk. Végül a reneszánsz korában, 
Hans Holbein (1538) metszeteiben teljesedett ki a bűnbá-
natra figyelmeztető gondolat: ember, a földi létből könyör-
telenül ragad el a halál. Készülj hát erre, te sem vagy kivétel!

Bibliai gyökerét elsősorban a már említett deute ro ka no ni kus 
iratban, Jézus Sirák (Ecclesiasticus) könyvében találjuk meg, 
ahol a 38. fejezetben olvassuk: „Gyermekem, hulljanak köny-
nyeid a halott fölött, és kezdj gyászéneket a szörnyű szenve-
désben. Emlékezz a véleményemre, s legyen ez a tied is: Tegnap 
nekem, ma pedig neked.” (38,16.22) Kozáky István hívta fel a 
figyelmet arra, hogy habár hazánkba német telepeseken ke-
resztül jutott el ez a műfaj, a „Totentanz” – vagyis a „halottak 
tánca” – nálunk a „haláltánc” kifejezéssel honosult meg.

Az első magyar nyelvű haláltáncének Pesti György verse 
1560-ból: „A halálról való emlékeztető ének, mintha beszél-
ne Ádám fiaival”. Tehát a megszemélyesített halál és az 

ember párbeszéde ez. A szerző éneklésre szánta költemé-
nyét, hiszen megjegyezte: „Nótáját sokféle énekből rendel-
hetsz. Jó ím ez is: Mennyi sokat szól az Isten embernek.” 
Az ajánlott dallam nem más, mint Sztárai Mihály éneke.

Pesti György 1550. október 10-én a wittenbergi egyetem-
re Georgius Abstemius névvel iratkozott be. Ezért bizonyá-
ra Bornemisza Péter rokonságához tartozott, sőt az is lehet, 
hogy testvérek voltak. Bornemisza Péter 1582-ben megjelent 
énekeskönyvébe vette be Pesti György versét. Valószínűleg 
Holbein világhírű haláltáncképei hatottak rá, mégpedig 
Wagner Bálint 1557-es brassói kiadványának közvetítésé-
vel. A terjedelmes, sokversszakos költeményből csak néhány 
szakaszt idézünk fel. A táncba hívó halál szavai:

„Tudni hagyom ezt én minden embernek,
Hogy kezemből meg nem menekedhetnek.
Soha nekem annyit nem fizethetnek,
Hogy ők énelőttem elmehessenek…
Királyokat, császárokat eljártam.
Őket halálra méltóknak találtam.
De az urak házát még nem láttam.
Bizony mondom, szép ifjakra találtam.”

A gazdagokat, utazókat, szerelmeseket, gyermekeket mind 
magával ragadja a halál. De Pesti György végül is Krisztusra 
mutat:

„Szükség szerint az testnek meg kell halni.
Isten szavának be kell teljesedni.
De keresztyénnek szükség bizony vigyázni,
Hogy az Krisztus készen fogja találni.”

És végül:

„Ezerötszáz és hatvan esztendőben
Böjtmás hónapnak az tizedik napjában
Halál ábrázatja forgott eszében,
Azki ezeket rendelé versekben.”

A kéziratos Komáromi énekeskönyv (1701) is megőrzött Ba-
lassi- és Rimay-verseken kívül egy haláltáncverset a 33/a 
oldalán. De íróinkat azóta is sokszor megihlette ez a téma, és 
Arany Jánoson, valamint Madách Imrén át Ady Endréig sokan 
gazdagították ezt a „vigasztaló iratokhoz” tartozó műfajt.

ARS MORIENDI (A MEGHALÁS MŰVÉSZETE)

A „vigasztaló iratok” változatos sokféleségéhez, a halálról 
való elmélkedések, prédikációk, halotti beszédek mellett az 
eddig felsoroltakon kívül hozzátartoznak az „ars mori en dik”. 
Ezek a didaktikus irodalom legkifejezőbb darabjai. Az eddig 
említetteknek tulajdonképpen ezek a betetőzései. Hiszen a 
középkortól kezdve hangos az az üzenet, hogy az embernek 
készülnie kell a halálra. De a halandónak nemcsak ezt elég 
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tudnia, mert nemcsak figyelmeztetésre, rettentésre van szük-
sége, hanem arra is, hogy felkészítsék, tanítást kapjon.

Az egyházban ezért alakult ki a betegeknek, haldoklók-
nak a lelkigondozását segítő, vigasztaló irodalomnak az a 
fajtája, amely eredetileg csupán lelkipásztori tanácsokat, 
utasításokat tartalmazott.

A legismertebb példánya – a fentebb már említett – Can-
terburyi Anselmus Admonitio morienti című irata. Ez tulaj-
donképpen három részből állt: a) A haldoklónak felteendő 
kérdések; b) Intelmek; c) Az ajánlott imádságok.

A párizsi plébániáján meleg hangú beszédeiről híres Jo-
hannes Gerson (1363–1429), akinek nagy része volt az új-
kori katolikus gondolkodás kialakításában, már négyes fel-
osztásban írta meg ilyen jellegű művét: a) Jámbor intelmek; 
b) Kérdések a beteghez; c) Imádságok; d) Kegyes tanácsok.

Általában a halandó ember utolsó óráira terelődött a fi-
gyelem, s közben valamiképpen háttérbe szorult az a bib-
liai üzenet, hogy a Krisztus halálára és feltámadására meg-
keresztelt ember egész élete folyamatos meghalás, illetve 
lelki feltámadás, amint azt Pál apostol Római levelének 6. 
fejezetében kifejtette.

A reformáció s elsősorban maga Luther hozott ebben 
fordulatot. Amíg a középkori „ars moriendi”-k az ember 
fizikai pusztulása felett meditáltak, a reformáció képviselői 
pedig a nyomasztó gondokból kiemelve valóban segíteni, 
felkészíteni kívánták a félelemtől megkötözött keresztényt.

Luther Márton már 1519-ben három, ebbe a témába vágó 
iratot adott közre. Ezek közül a legrészletesebb a Sermon 
von der Bereitung zum Sterben címmel ismert, történeti je-
lentőségű mű. Ebben kereken húsz tételben foglalja össze 
mondanivalóját, tanácsait. Már a 3. pont új értelmezést ad 
a halálról: az „újjászületés napja” ez, amiként a mártírok 
halála napját nevezték régen. Luther nemcsak a bűnbánat-
ra és bűnbocsánatra tesz hangsúlyt, és nemcsak a kereszt-
hordozáshoz ad bátorítást, vigaszt, hanem arra bátorít, 
hogy a halált ne önmagában nézzük, hanem úgy, mint a 
Krisztus keresztje által megsebesült és meggyöngült ellen-
felet, melyet Krisztus halálával legyőzött, mert „Krisztus 
maga csupa élet!” (10. pont)

Végül azzal fejezi be Luther fejtegetéseit, hogy „lássunk 
hozzá, és nagy örömmel, szívbéli hálával áldjuk Istent, mert 
mérhetetlen kegyelemmel és irgalommal van irántunk. Ha-
lálfélelem helyett egyedül az Ő kegyelmét dicsérjük és sze-
ressük!” (20. pont)

Luther nyomában és környezetében aztán sorra készültek 
hasonló „ars moriendi”-k. Urbanus Rhegius 1529-ben adta 
ki Seelenarznei, majd Johann Spangenberg 1543-ban Trost-
büch lein címen a maga munkáját. Valamivel később Michael 
Bock Würzgärtlein für kranken Seelen írása jelent meg 1562-
ben. Martin Moeller görlitzi evangélikus lelkész 1593-ban adta 
ki Manuale de preparatione ad mortem művét, és 1595-ben 
Joachim Beust Ars moriendije látott napvilágot. Hozzáfűzhet-
jük tüstént, hogy mindezek néhány esztendővel megjelenésük 
után már magyar fordításban is közkézen forogtak! Mind-
egyiküket megelőzte azonban egy magyar nyelvű vallásos 

tartalmú kézirat, amely Erdélyben készült a 16. század elején 
ferences rendi apácák részére. Ez az ún. Székelyudvarhelyi 
kódex, amelybe egész példagyűjteményt írtak össze a halálról.

A magyarra fordítók sorát Heltai Gáspár vezeti 1553-ban 
Kolozsvárt nyomtatott Vigasztaló könyvecske keresztyéni 
intéssel és tanítással, miképpen kelljen az embernek készül-
ni keresztyén és boldog e világból való kimúláshoz. Ez a 
hosszú című munka Spangenberg-fordítás, amely később 
többször is megjelent.

A sajnos elveszett A halál könyve, melyet Méliusz Juhász 
Péternek tulajdonítanak, és Debrecenben 1563-ban láthatott 
napvilágot, forrása ismeretlen, de későbbi utalások szerint 
ugyancsak a betegek vigasztalásával foglalkozott.

Aztán a fiatal Balassi Bálintot kell megemlítenünk, aki 
M. Bock írását ültette át magyarra: Beteg lelkeknek való 
füves kertecske (1572, Krakkó) címen. Ez a sablonos hármas 
felosztásban először elmélkedéseket közöl, majd a második 
részben arról szól, „miként kell tartania magát az embernek 
a halál órájában”, és végül imádságokat ajánl az olvasónak.

Az eddigiektől eltérően kátészerű feldolgozással, vagyis kér-
dés-felelet formájában írta meg 1573-ban az alsólindvai evan-
gélikus prédikátor, Kultsár György a maga munkáját Az halál-
ra való készületről rövid tanúság címmel. Az ő forrását sem 
ismerjük. De ugyanebben az esztendőben adta közre Kultsár 
Urbanus Rhegius doktor művének fordítását is: Az ördögnek 
a pönitencia tartó bűnössel való vetekedéséről és az kétségbe-
esés ellen az reménységről való tanúság címmel. Ez párbeszéd 
formájában fejtegeti a megigazulásról szóló lutheri tanítást, 
amikor a beteg és a kísértő ördög „vetekedését” mutatja be.

A Galgócon megjelent „vigasztaló iratok” közül Sibolti 
Demeter Lelki hartz című és Sárkány György: Az idvességes 
kimúláshoz való készületnek tudománya című írása 1584-
ben nagyon hasonló az előzőekhez. Folytatják a párbeszé-
des formát, és a kísértő kérdésekre születnek meg a biblikus, 
sőt evangéliumi válaszok a bűnös, illetve beteg ember gyá-
molítására, vigasztalására.

A harmadik irat, Vidos Lénárd: A halandó embernek ki-
sir tetiről, újra visszatér a régebbi felosztási rendhez: elmél-
kedéseket, igéket és imádságokat ajánl, és végül ágendánis 
útmutatást is ad a lelkigondozók számára.

Az ún. kátéstílustól és -formától teljesen elszakad és eltér 
Joachim Beust „ars moriendije”, amelyet Magyari István sár-
vári senior ültetett át 1600-ban magyarra: Kézbeli könyvecs-
ke… címmel. Ez prózai, leíró jellegű teológiai munka, amely 
egyrészt hitbeli tisztázást igyekszik nyújtani, másrészt a 
keresztény életfolytatáshoz ad gyakorlati tanácsokat, útmu-
tatást. Az eredetileg latin mű (Enchiridion de arte bene 
beateque moriendi) tele van régi és újabb auktorokra való 
utalással, idézetekkel, tanító jellegű énekkel és imádságok-
kal. Mondanivalóját három gondolatkörben csoportosítja. Az 
első részben a parancsolatokról szól, majd a földi lét nyomo-
rúságát állítja szembe az örök élet örömével, s végül a halál-
ról és a keresztény ember vigasztalásáról beszél. Akkor válik 
hangsúlyossá ez a harmadik gondolatkör, amikor a halandó 
ember vigasztalódása legfőbb pillérének az Apostoli hitvallás 
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harmadik ágazatából való tételt tartja: „Hiszem a test feltá-
madását!” Isten ugyanis értünk adta egyszülött Fiát, és Jézus 
halála, feltámadása által a halál hatalma megtöretett.

Nem hiányoznak a bibliai idézetek sem a teológiailag 
nagyszerű könyvből. Praktikus lelkipásztori tanács zárja az 
írásművet: „A feltámadt Jézus Krisztusban higgy és őnéki 
ajánljad lelkedet!” Az „ars moriendi”-k 16. századi soroza-
tát zárva nem feledkezhetünk meg arról, hogy Martin Moeller 
1593-ban megjelent Manuale de preparatione ad mortem 
című latin írását csak két évtized múltán fordította magyar-
ra Zólyomi Perinna Boldizsár semptei evangélikus lelkész.

Végül egy bánfai nyomtatványt kell megemlítenünk, 
amely ebbe a témakörbe tartozik. Jakob Klösz nyomdájában 
jelent meg 1597-ben a latin című, de magyar nyelvű verses 
imádság: „Precatio pia ad Jesum Christum in extremo mortis 
discrimine…” (RMNy 796.). Ez is haldoklók számára ad 
tanácsokat az előkészülethez, s rámutat a golgotai kereszt 
vigasztaló erejére a kísértések idején. Forrása ismeretlen. 
Megállapíthatjuk, hogy Kultsár György és Sibolti Demeter 
ars moriendijein kívül a többi mind adaptáció, idegen nyel-
vű munka átvétele. Így is bizonyosan sok értékes szolgála-
tot végezhettek a maguk idején, hiszen nagy volt a hatósu-
garuk az olvasói táborban.

ÖSSZEGZÉS

A „vigasztaló iratok” magyar vonatkozású anyagát igyekez-
tünk feleleveníteni és áttekinteni. Bemutatásuk nem lehet 
teljes, hiszen láthattuk, hogy ennek az irodalmi műfajnak 
milyen színes skálája maradt ránk a régi századokból. Elkezd-
ve az egyszerű, kifejtő, magyarázó prózától a verses, költői 
megfogalmazásokon át alakult, fejlődött és változott. Külön-
böző típusokkal, formákkal és stílusokkal találkoztunk.

Nem beszéltünk ősi gyökereikről, nyelvezetükről, hiszen 
az a szakkutatók feladata – amit szinte teljességgel feltár-
tak már. De nem hallgathatjuk el, hogy saját korukban 
mindig fontos szolgálatot végeztek, a maguk nemében min-
dig értékeseknek bizonyultak.

Hans Küng kortárs teológus vetette fel a kérdést Credo 
című könyvében: „Vajon nem lenne-e ma is szükség valami 
olyasmire, amit »ars moriendi« néven a »halál művészeté-
nek«, vagy »kulturált meghalásnak« nevezhetünk?” És hogy 

a kérdés nem légből kapott, jelzi az is, amit mindnyájan 
tapasztalunk. Az ugyanis, hogy a mi korunk szellemisége 
inkább eltereli a figyelmet a halálról, nem akar szembesülni 
vele, elhallgatja. Egyházi tanítás, „vigasztaló iratok” helyett 
különféle tévtanítások terjednek parajelenségek ürügyén 
vagy alapján. A lelki felkészülés helyett az eutanázia kérdé-
se izgatja ma a kedélyeket. Pedig Krisztushitünk szerint 
lehetne másképpen, emberhez, és keresztényekhez méltóan 
meghalnunk. Történelmi visszatekintésünket a fél évszáza-
da kivégzett lutheránus teológus, Dietrich Bon hoef fer gon-
dolataival zárhatjuk. Ő ezt állapította meg: „Nicht von der 
ars moriendi, sondern von der Auferstehung Christi her kann 
ein neuer, reinigender Wind in die gägenwertige Welt we-
hen.” Csak Krisztus feltámadása az a tény, mely új, tisztító 
szelével átjárhatja világunkat, és segíthet a halandó embe-
ren. Nem tanítás, oktatás, felkészítő bölcsesség, hanem 
egyedül a feltámadott Jézusban való hit tarthat meg ma is.

Ez a hit bizonyos abban, hogy a halál „fullánkja”, hatal-
ma már elvétetett. „Mert meg vagyok győződve, hogy sem 
halál, (…) sem eljövendők, sem hatalmak, (…) nem választ-
hat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus 
Krisztusban, a mi Urunkban” (Róm 8,38) – amiképpen Pál 
apostol is vallotta.
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PETRI GÁBOR

Misszió egy posztmodern korban II.*

V allási pluralizmus: egy újonnan 
tapasztalt valóság

Az emberi fajnak eredetétől kezdve, mióta világának és saját 
létének értelmét kutatja, mindig is volt vallásos világmagya-
rázata, és mindegyik vallás kidolgozta a maga végső vála-
szait a lét végső kérdéseire. Jelen korunk tömegkommuni-
kációs és multikulturális világa kikerülhetetlenül szembesít 
bennünket a vallási pluralizmussal és a sok egymástól elté-
rő végső válasszal.

Napjainkban a sok más vallásról szóló tudás mennyisége 
és minősége olyan kérdések áradatát zúdítja ránk (lásd a 
bevezető részben), amelyekkel a múlt vallásos embereinek, 
akik a saját izolált közösségeik biztonságában éltek, soha-
sem kellett szembenézniük.12 Bárki számára, aki a vallásos 
hitet komolyan veszi, ezek fájdalmas kérdések. Egyre több 
ember érzi úgy, hogy nem futhat el az ilyen kérdések elől, 
ha a saját hite őszinte kíván lenni. Ez különösen igaz a 
keresztényekre – talán mert ők mindig azt érezték, vagy 
inkább azt tanították nekik, hogy az övék az egyetlen igaz 
vallás, és hogy a sok más vallás arra rendeltetett Isten aka-
rata által, hogy végül az egy keresztény vallássá váljon.13

A vallási pluralizmus a 20. században egy újonnan ta-
pasztalt valósággá vált a keresztények számára. Ma nyu-
gaton többet tudunk más vallásokról, mint bármikor ezelőtt. 
A vallástudomány hosszú utat járt be, amióta megalapítot-
ta és tudományos elismertséget szerzett neki F. Max Müller 
a 19. század második felében. Ami eleinte egzotikus tudás-
anyag volt az elefántcsonttoronyban élő filológusok, fe no-
me nológusok és vallástudósok örömére, az mára népsze-
rűén megírt és gazdagon illusztrált vallásos kézikönyvek 
sorozatává vált, amelyek megtöltötték az amerikai és eu-
rópai könyvesboltok polcait. A Bhagavad-Gíta, a Tao Te 
King, a Dhammapada, az Upanishadok vagy a Korán for-
dításai mind megtalálhatóak a Biblia mellett. A hinduizmus, 
a buddhizmus, a taoizmus jelentőségéről és értékéről írt 
kommentárok a nagy vallástörténészek tollából éppolyan 
jól eladhatóak – ha nem jobban, mint a keresztény teoló-
gusok munkái. Egyre több embernek van egyre több lehe-
tősége arra, hogy megismerje a sajátjától eltérő vallásokat, 
és ezeket a lehetőségeket sokan ki is használják.

Mára széles körű társadalmi érdeklődés alakult ki a más 
vallások tanításai iránt, és ez különösen a világvallásokról 

 * A tanulmány első részét lásd: LP 2002/12. 446–449. o. Befejező részét 
a következő számban közöljük.
 12 Fontos megjegyezni, hogy a kereszténység a Római Birodalom vallásilag 
pluralista világában született: csak a konstantinuszi fordulat után vált a biro-
dalom hivatalos vallásává. Newbigin, Lesslie: A Word in Season, 158– 159. o.
 13 Knitter, Paul F.: No Other Name? 2. o.

szóló egyetemi kurzusok növekvő népszerűségében mutatko-
zik meg. Az ilyen kurzusok továbbra is vonzzák a diákokat, 
legalább annyira – sok esetben jobban, mint a keresztény te-
ológia hagyományos kurzusai. De ami ennél is fontosabb: más 
vallások tanulásánál a diákok általában nem elégedettek azzal, 
hogy egyszerűen a tanításokról vagy a vallásos gyakorlatokról 
tanuljanak – a nirvánáról, a karmáról, a Brahmanról vagy a 
Taóról. Ők felteszik – sőt kényszerítik a tanárt, hogy feltegye 
– az értékelés, az igazság és a keresztény tanítással való ösz-
szehasonlítás kérdéseit. Charles Davis teológus professzor így 
reflektált a tapasztalatokra: „Egyre nehezebb bármilyen val-
lásos kérdést felvetni fiatal emberek között anélkül, hogy meg-
tárgyalnánk az összes világvallás hátterével szemben… A di-
ákok nemcsak a keresztény gondolatok keretein belül akarnak 
vallási kérdésekkel foglalkozni… A vallási pluralizmus kétség 
kívül belépett a fiatalabb generáció tudatába.”14

Vajon megteheti-e a keresztény teológia – és azon belül 
a missziológia hogy nem reagál ezekre a jelenségekre, s 
ezeket a problémákat, melyek a diákokat és a kereső em-
bereket foglalkoztatják, nem jeleníti meg tárgykörén belül? 
Nos, ezt nyilvánvalóan meg kell tennie, a fő kérdés azonban 
az: hogyan, milyen szemlélettel, milyen megközelítéssel és 
milyen módszerekkel tegye?

A KERESZTÉNYSÉG VISZONYA MÁS VALLÁSOKHOZ

Ha az evangélizáló lelkészeknek és misszionáriusoknak felte-
szik a kérdést, hogy a kereszténységen kívül is létezik-e üd-
vösség, és a keresztény üzenet egyedisége hogyan viszonyul 
a többi valláshoz, meggondolatlan ítéletek és kategorikus ki-
jelentések helyett sokkal célszerűbb lenne, ha a misszió során 
ismertetnék a keresztény teológiának azokat a különféle  elmé-
leteit, melyek erről a viszonyról eddig kidolgozásra kerültek.

Az exkluzivista megközelítés

E szerint az elmélet szerint csak azok üdvözülhetnek, akik 
meghallják a keresztény evangéliumot, és válaszolnak rá. 
Isten kijelentette az utat, az igazságot és az életet Jézus 
Krisztusban, és azt akarja, hogy ezt megismerje az egész 
világ. Ez az isteni kijelentés teljesen önálló, sui generis ka-
tegória, és nem lehet odaállítani a többi vallási tradícióban 
található eszmék mellé.

Néhány exkluzivista (pl. Karl Barth)  azt az álláspontot 
képviseli, miszerint Krisztuson kívül nincsen istenismeret: 

 14 Uo. 2–3. o.
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a vallások emberi kitalációk. Mások szerint Isten önkijelen-
tése sokféleképpen és sok helyen történik – de ragaszkodnak 
ahhoz, hogy e kijelentés helyes értelmezése és valóságtar-
talmának megállapítása csak a Krisztusban adott végső 
kijelentés fényében lehetséges. Barth szerint az üdvösség 
csak Krisztus által lehetséges, de arról is beszél, hogy az 
isteni kegyelem végül az eszkatonban győz a hitetlenség 
felett, és mindenki a Krisztusban való hitre jut. Isten Krisz-
tusban adott kijelentésének egyedisége tehát nem áll ellen-
tétben az üdvösség egyetemességével.15

Az inkluzivista megközelítés

A jezsuita teológus, Karl Rahner dolgozta ki ezt az elméletet, 
mely szerint a nem keresztények is üdvözülnek, sőt a nem 
keresztény vallási tradíciók is elvezethetnek Istennek Krisz-
tusban adott üdvözítő kegyelméhez. Az elmélet tézisei a kö-
vetkezők: a) a kereszténység az abszolút vallás, amit Istennek 
Krisztusban való különleges önkijelentése hozott létre. Mivel 
ez a kijelentés a történelem egy adott pontján történt, ezért 
azok, akik eme időpont előtt éltek, vagy akik még nem hallot-
tak erről az eseményről, látsz ólag kimaradnak az üdvösségből 
– ez ellentmond Isten üdvözítő akaratának; b) hibáik és téve-
déseik ellenére a nem keresztény vallási tradíciók érvényesek 
és alkalmasak Isten üdvözítő kegyelmének közvetítésére, 
amíg az evangélium ismertté válik tagjai számára. Miután az 
evangélium hirdettetett e vallások követőinek, e vallások már 
nem számítanak legitimnek a keresztény teológia nézőpont-
ja szerint; c) a nem keresztény tradíciók követői tehát „ano-
nim keresztényeknek” számítanak; d) a többi vallást nem 
fogja felváltani a kereszténység, a vallási pluralizmus tovább-
ra is az emberi létezés jellemzője marad.

Ahol az exkluzivisták azt állítják, hogy a nem keresztény 
vallási tradíciók az ember önigazoló alkotásai, ott Rahner 
azt mondja, hogy ezek a vallásos tanok tartalmazhatnak 
igazságelemeket. Állítását az Ószövetség és az Újszövetség 
kapcsolatával igazolja. Az Ószövetség szemlélete szigorú 
értelemben véve nem keresztény, a keresztények mégis hasz-
nálják, és sok olyan elemet találnak benne, melyek tovább-
ra is érvényesek. Az Újszövetség fényében értékelve bizonyos 
gyakorlatokat (pl. étkezési törvények) nem fogadnak el, míg 
másokat (pl. erkölcsi törvények) megtartanak. Ugyanez a 
viszonyulás alkalmazandó a többi vallás esetében.16

A pluralista megközelítés

Az elmélet képviselői a Krisztus-központú megközelítésről 
az Isten-központú megközelítésre való áttérés szükségessége 
mellett érvelnek. A kereszténységnek nincs kitüntetett köz-

 15 McGrath, Alister E.: Bevezetés a keresztény teológiába, 402. o. Vö. Bosch, 
David: Transforming Mission, 478–479. o.
 16 McGrath. Alister E.: Bevezetés a keresztény teológiába, 403. o.

ponti helye a vallások között, minden vallás ugyanahhoz az 
Istenhez vezet el, minden vallásos tradíción keresztül elérhe-
tő az üdvösség. A világ vallásai ugyan radikálisan különböz-
nek hitükben, tanításukban és gyakorlatukban, de ezeket 
úgy kell felfogni, mint az egy isteni abszolút valóság egymást 
kiegészítő és nem egymásnak ellentmondó felismeréseit. Ez 
a megközelítés súlyos nehézségekbe ütközik, amikor olyan 
nem teista tradíciókkal kell foglalkoznia, mint az advaitin 
hinduizmus vagy a hinajána buddhizmus, melyekben nincs 
helye s emmiféle istenképzetnek.17  Ugyanakkor ez az elmélet 
veti fel azt a problémát, hogy más vallásos tradíciók nagy 
számban tudnak megszabadult, megvilágosodott, azaz üd-
vözült emberekről, és azt állítják, hogy tanaik és gyakorlatuk 
révén ez igenis megvalósítható. Mit kezdjen a keresztény 
üdvtan ezekkel a tradíciókkal a misszió során?

20. SZÁZADI TEOLÓGUSOK A KERESZTÉNY HITRŐL

Barth profetikus valláskritikája

A 20. század első felében a barthi valláskritika súlyos krízis-
be taszította a kultúrprotestantizmus liberális-optimista te-
ológiáját, amely előtte harmonikusan tanított a vallásról és 
az Istenről szóló bibliai kijelentésről, míg Barth nem győzte 
hangsúlyozni a kettő ellentétét. „Deus dixit” – Isten szólt az 
emberhez, mégpedig a Jézus Krisztusban adott kijelentésben, 
amely nem más, mint az evangélium. A vallás ezzel szemben 
Barth szerint egyenesen hitetlenség, az egyik legnagyobb 
emberi bűn, mivel kizárólag emberi alkotás, amellyel a gőgös 
ember Isten felé törekszik. Barth iskolájában a teológiát ki-
zárólag az Igére, a kijelentés tényére, tehát a Szentírásra le-
het alapozni.18 Még a „keresztény vallásosság” sem jöhet 
szóba, nemhogy a más világnézetekről való elmélkedés.

A vallásosság ilyen értelemben vett elutasí tása ellenére 
Barth elementáris, szinte prófétai erővel volt képes a hit 
mélységeiről beszélni. Ennek legeklatánsabb példája a bom-
barobbanásként hatott Römerbrief, a Római levélhez írott 
kommentárja, amelyben úgy ír a hit páli megfogalmazása-
inak igazi mélységéről és értelméről, és annyira közel képes 
hozni a levél üzenetét hallgatóihoz/olvasóihoz, mintha ő 
maga írta volna a levelet, mintha nem is telt volna el kétezer 
esztendő a levél megírása óta.19

Barth missziós sémája egyszerű: Deus dixit, Isten szólt, 
innen egyenes nyíl vezet az emberig, aki az evangélium 
hatására, a Szentlélek munkája révén hitre jut. Az, hogy az 
embernek milyen egzisztenciális kérdései, világnézeti prob-
lémái vannak, Barth szerint a hitre jutás szempontjából 
lényegtelen. Ebből fakad Barthnak az igehirdetés formája 
és módszere iránti érdektelensége is: a „hogyan?” számára 
mellékes kérdés, amelyet Istenre kell hagyni. Barthot egye-

 17 Uo. 404–405. o.
 18 Pásztor János: Misszió a XXI. században, 175. o.
 19 Barth, Karl: Der Römerbrief, 5. o.
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dül a „mit?”, az evangélium, az Ige ügye érdekli, és az 
ügyre magára bízza, hogy az önmaga által létrehozott győ-
zelmi erővel érvényre jusson.

Brunner és az ember kapcsolódási pontja

Az Ige teológiájának barthi kizárólagossága kikerülhetetle-
nül felvet egy súlyos kérdést: hogyan képes az ember egyál-
talán Isten kijelentéseként elfogadni Istennek Krisztusban 
adott kijelentését, ha nincs valamilyen előzetes sejtése és 
ismerete Istenről, amelyhez a Krisztusban adott kijelentés 
hozzákötődhet, kapcsolódhat? A Barth által elindított dia-
lektikus teológia képviselői közül Emil Brunner volt az, aki 
újra a természeti teológia kérdésköre felé fordult, és az em-
berben teremtésbeli rend alapján meglévő kapcsolópont 
(Anknüpfungspunkt) létezése mellett érvelt.

Míg Barth a természetet és a kegyelmet egymást kizáró 
fogalmakként állította szembe egymással, és mereven el-
utasította a természeti teológia minden formáját, addig 
Brunner abban látta a jelen teológiájának egyik fő feladatát, 
hogy ismét rátaláljon a helyes keresztény természeti teoló-
giára. Brunner soha nem akarta úgy beállítani a természe-
tet és a kegyelmet, mintha egymással egyenrangú és azonos 
szintű tényezők lennének. Mindössze arra tö rekedett, hogy 
a kegyelem kizárólagos érvényének megőrzése mellett he-
lyes módon határozza meg és megfelelő viszonyba állítva 
tárgyalja szerepüket és jelentőségüket.20

Ahogy minden alkotásban felismerhető valamilyen mó-
don alkotójának szelleme, ez Isten teremtő munkájára is 
igaz: Isten a maga lényegének bélyegét rányomja minden-
re, amit létrehoz. Ezért a világ teremtése egyúttal az ő kije-
lentése is. Brunner nem győzte elég nyomatékosan hang-
súlyozni, hogy ez a gondolat nem pogány, hanem kifeje-
zetten fundamentális keresztény tétel.

Isten teremtésben adott természeti kijelentésének ob-
jektív oldala analógiában áll az ember istenképűségének 
(imago Dei) szubjektív oldalával. Az ember istenképűsé-
géről azonban Brunner csakis formális-strukturális, nem 
pedig materiális értelemben hajlandó beszélni. Ez azt je-
lenti, hogy az istenképűség kizárólag a humánum mélyén 
nyilvánul meg, vagyis abban, ami az embert – akár bűnös, 
akár nem – minden más élőlénytől megkülönbözteti: az 
embernek szubjektuma, éntudata van, képes reflektálni 
önmagára, és felelősséget hordoz. Mivel bűnösként sem 
szűnik meg szubjektumnak lenni, ezért megmarad olyan 
valakinek, aki megszólítható, s akit ilyen módon Isten is 
megszólíthat. Az ember bűne megnehezítette ugyan szá-
mára, hogy felismerje Istent az ő műveiből, de azt nem 
tette lehetetlenné.21

 20 Zahrnt, Heinz: Az Isten-kérdés, 59–61. o.
 21 Brunner ennél a sokat támadott megkülönböztetésnél talán nem a leg-
szerencsésebb fogalmakat használta. A „formális” egyfajta lényegnélküli-
séget, a „materiális” pedig anyagi-fizikai szubsztancialitást sugall, pedig 
Brunner nem ilyesmire gondolt az istenképűség kapcsán. Distinkciójának 

Ilyen módon nyilvánul meg az emberi természetben a 
kapcsolódási pont az isteni kegyelemhez. Ez nem az erede-
ti istenképűségnek valamilyen „anyagi” maradványa, ame-
lyet az ember a bűn rontása ellenére is megőrzött. A kap-
csolódási pont lényege tisztán formális megszólíthatóságá-
ban rejlik. Csak megszólítható lények hordozhatnak 
fe le lősséget, hozhatnak döntéseket, és követhetnek el bűnt. 
Az embert beszédkészsége, lényegi istenképűsége és az eb-
ben rejlő szubjektív kapcsolópontja – melytől a bűn sem 
fosztotta meg – képessé teszi arra, hogy az isteni kijelentés 
igéjét egyáltalán meghallja.22

A kapcsolópontról szóló brunneri tanításnak komoly 
missziológiai relevanciája van. Brunner ugyanis távolról 
sem dogmatikai, hanem pusztán metodikai szempontból 
kívánt a természeti teológiával foglalkozni. Az egyház 
igehirdetői feladatát tartotta szem előtt, különösen a nem 
hívőkkel, az értelmiségiekkel és a modern ifjúsággal foly-
tatandó párbeszéd kapcsán. Annak érdekében van szük-
ség a természeti teológiára, hogy ezeket a rétegeket ért-
hető módon lehessen megszólítani. Az igehirdetés mi-
kéntje sohasem választható el annak tartalmától; a 
ta pasztalat azt mutatja, hogy ahol elvetik a természeti 
teológiát, ott kevés gondot fordítanak az igehirdetés mód-
szertanára. A természeti teológia és a kapcsolódási pont 
elutasítása majdnem mindig együtt jár a pedagógiai-lel-
kigondozói dimenzió mellőzésével, mely különösen a 
fogalmi-intellektuális előkészítés elhanyagolását jelenti. 
Ez viszont elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy az 
igehirdetés érthető legyen a modern kontextusban, és 
hogy az igehirdető megtalálja a kornak legjobban meg-
felelő kifejezési formát.

Brunnernek, az evangélium elkötelezett hirdetőjének 
egész életét végigkísérte az a lelkigondozói-missziói fe-
lelősségérzet, melyet leginkább az egyház kapuin kívül 
élő, kereső és kérdező emberek iránt érzett, sőt azok iránt 
is, akik már nem is keresnek és kérdeznek semmit, akik 
már teljesen elhallgattak. Az ember megszólíthatóságát 
kutatva mindvégig komolyan vette és tisztelte az ember 
nagykorúságát, ugyanakkor látta a kereszténységtől való 
eltávolodást (mely az egyházat árnyékként követi), a 
növekvő világnézeti tanácstalanságot és elbizonytalano-
dást. Brunner megpróbálta figyelmeztetni pályatársait: 
a természeti teológia és az ember kapcsolódási pontjának 
figyelmen kívül hagyása az egyház fokozatos, de teljes 
szellemi elszigetelődésének végzetes következményével 
járhat.

Ha a kapcsolópontvitát a posztmodern sajátosságok és 
a posztmodern állapotban élő ember megszólíthatóságá-
nak szemszögéből vizsgáljuk, talán még élesebben vetődik 

lényegét talán jobban megvilágítja az „aktuális” (tehát a helyes Isten-ember 
viszonyban megélt) és a „potenciális” (az eredetitől elszakadt, de lényegileg 
meglévő, a kegyelem által helyreállítható) istenképűség.
 22 Brunner hangsúlyozta, hogy itt a meghallásra való tisztán formális 
képességről van szó. Hogy Isten igéjének hallása nyomán az ember hitre 
jut, ez csakis Isten Igéjének műve lehet.
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fel a kérdés: vajon megteheti-e a keresztény misszió, hogy 
igehirdetése során az emberi kapcsolópont szemléletének 
metodikai lehetőségeit figyelmen kívül hagyja?

Tillich és az emberi szituáció

Hitvallás a vallásról
Paul Tillich felelősségteljes aggodalommal intett attól, 
hogy a vallást és a vallásosságot keresztény teológusok a 
szigorúan leszűkített barthi értelemben kizárólag a vallá-
sos megnyilvánulások, szokások, szertartások vagy intéz-
mények jelenségeinek körére redukálják. Tillich szerint 
egyáltalán nem a fentiek külsőleges cselekvésétől lesz 
valaki vallásos. Vallásosnak lenni azt jelenti: szenvedélye-
sen kérdezni az élet értelme felől, és nyitottnak lenni a fe-
lelet irányában, még ha az mélyen megrendíti is az embert. 
Ez a felfogás a vallást univerzálisan emberinek tekinti, és 
ezért alapvetően különbözik a megszokott felfogástól. Eb-
ben a szemléletben a filozófus, a művész és a tudomány 
határaihoz elérkezett tudós is – vallásos kérdések, igaz-
ságok és az élet értelmének elkötelezett kutatója. Sok 
olyan ember van, akit megragadott valami transzcendens 
erő, ami őt feltétlen módon érinti és meghatározza; ugyan-
akkor ezek az emberek minden konkrét vallástól idegen-
kednek, mégpedig azért, mert életük értelmét komolyan 
veszik, és úgy látják, hogy az ő legmélyebb és legszemé-
lyesebb ügyük nem jut kifejezésre az ún. vallásokban, 
vagyis éppen vallási alapon utasítják el a vallásokat. 
Tillich szerint ha meg akarjuk érteni a mai ember szituá-
cióját, akkor a vallás lényegének a fogalmából kell kiin-
dulnunk és nem egyes speciális vallásokból, sőt még csak 
nem is a kereszténységből.

Az elveszített dimenzió
Tillich kíméletlen őszinteséggel kereste a kulcsot saját kora 
problémáinak megértéséhez. A válság gyökerét megragadó 
híres t ételmondata a következő: a nyugati ember jelenlegi 
szituációjában az a döntő tényező, hogy elveszítette a mély-
ségdimenzióját. A „mélység dimenziója” térbeli hasonlat az 
ember szellemi életére vonatkozik, és azt jelenti, hogy az 
ember életéből kiveszett minden vertikális meghatározott-
ság, a transzcendens eredet biztos tudata, ezért elveszítette 
a választ arra a kérdésre, hogy mi az életének az értelme, 
honnan jön, és hová megy, mit kell tennie, és mit kell kihoz-
nia magából a születése és halála közti rövid időben. Ezekre 
a kérdésekre jobb esetben nem találják a választ, rosszabb 
esetben már fel sem teszik őket.

A modern embernek a világhoz és önmagához való vi-
szonyulása döntően megváltozott. Az ember a tudomány 
segítségével a világot hatalmába vette és magának aláren-
delte, a technika segítségével pedig forrásait kiaknázza. 
Eközben pedig az ipari társadalom hajtóerői rabul ejtik, 
sürgetik és hajszolják az embert előre a horizontális irány-
ba, aki a termelés és fogyasztás elidegenedett rendszerében 

egy pótolható részegységgé válik. Élete már rég nem a mély-
ség (vertikális) dimenziójában zajlik, hanem a horizontális 
dimenzióban. S minthogy a vallás az ember végső és feltét-
len meghatározottsága, Tillich szerint be kell vallanunk, 
hogy a tipikusan modern ember ilyen végsőről és feltétlen-
ről egyáltalán nem is tud. Amit ma a vallás újrafelfedezé-
sének tartanak, az leginkább kétségbeesett és legtöbbször 
hiábavaló kísérlet az elveszített visszaszerzésére. Tillich 
döbbenetes pontossággal figyelte meg saját korát, és mint-
ha előre látta volna, a későbbi posztmodern állapotban élő 
ember helyzetének diagnózisát írta le.

Korreláció a korral
Tillich, mintegy válaszképpen Barth teológiájának egyol-
dalúságára, kidolgozta a korreláció módszerét, melynek 
lényege, hogy az evangélium üzenetét mindenkor kölcsönös 
összefüggésbe kell hozni az ember adott történelmi, szoci-
okulturális, egzisztenciális szituációjából fakadó sajátos 
kér désekkel. A kérdésekre adott válaszokat a teológus nem 
a szituációból, hanem az evangéliumból vezeti le.

Missziológiai szempontból Tillich módszere egy olyan 
teológiai kört képez, amelyben a keresztény üzenet és az 
adott szituáció mindig korrelatív módon hatnak egymásra, 
így az evangélium dinamikus jellege kap hangsúlyt, vagy-
is az a tény, hogy az evangélium más korokban, megválto-
zott körülmények és élethelyzetek által felvetett egziszten-
ciális kérdésekre is megnyugtató választ képes adni a kér-
dező embernek, de úgy, hogy közben a keresztény üzenet, 
a kérügma hitelessége nem szenved károkat.23

Bultmann és a mitológiátlanított értelmezés

Rudolf Bultmannt az a probléma foglalkoztatta, hogy a két-
ezer éves mitológiai világkép nyelvi eszközeivel megírt bib-
liai elbeszéléseket hogyan lehet helyesen interpretálni a mai 
modern tudományos világképben gondolkodó emberek szá-
mára. Módszere a mitológiátlanított, más néven egziszten-
ciális értelmezés, amely a mitológiai elemeket mai egzisz-
tenciális fogalmakkal próbálja újrafogalmazni.24 Bultmann 
ezért a módszerért súlyos árat fizetett: a bibliai elbeszélések 
történetisége ugyanis ezáltal teljesen megfoghatatlanná és 
lényegtelenné válik, s emiatt jogosan bírálták kortársai. (Hi-
szen pl. az a kérdés, hogy Jézus feltámadása valóságos tör-
téneti tény volt-e vagy csak a tanítványok hitében lezajlott 
folyamat, egyáltalán nem mindegy).

Mindenestre missziói szempontból (nemcsak abból) van 
létjogosultsága ennek a módszernek: bizonyos bibliai nar-
ratívák esetében hasznos lehet az egzisztenciális interpre-
táció, amely hozzásegítheti a tudományos világképben 
gondolkodó, posztmodern állapotban élő embert, hogy hin-
ni tudjon.

 23 Tillich, Paul: Rendszeres teológia, 63–69. o.
 24 Bultmann, Rudolf: Jézus Krisztus és a mitológia, 34–43. o.
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FIGYELÕ

BOGÁRDI SZABÓ ISTVÁN

Kecskeméthy István bibliafordítása 
rendszeres teológiai szemmel*

Előadásom alapvető célkitűzése nem más, mint Kecs ke mé thy 
István bibliafordításának méltatása, több szempontból is. 
Mindenekelőtt nagyszerű tény, hogy majdnem hetven esz-
tendei lappangás után – legendák és szóbeszédek, sejtetések 
igazolásaként – a kolozsvári Koinónia Kiadó szép és áttekint-
hető tipográfiával, alázatos és a lényeget semmiben nem 
módosító, inkább az olvasást segítő korrekciókkal és jegyze-
teléssel kiadta Kecskeméthy István bibliafordítását. A fordító 
által kényszerűen abbahagyott szövegleírás, tisztázás a Ró-
mai levél első részénél szakadt meg, ám könnyedén hozzá-
toldható volt Kecskeméthy korábbi bibliarevíziós munkájából 
az újszövetségi kánon maradék része, így joggal nevezhetjük 
a kiadást teljes bibliafordításnak.

Mint naponkénti bibliaolvasó, akinek elemi szüksége a 
Szentírás üzenetének minél pontosabb és alaposabb meg-
ismerése, mindazokkal együtt örülhetek, akik többféle for-
dítást használva olvassák a Bibliát.

Mint lelkipásztor és igehirdető, az igehirdetést szükség-
szerűen megelőző egzegetikai munka és az igehirdetés 
megfelelő kifejezéseiért való küzdelem szempontjából, s 
mint bibliaórák és katekézisek tartója a Bibliáról való közös 
beszélgetések szempontjából tartom a fordítás megjelente-
tését nagyszerű ténynek.

Mindezek mellett mint teológiai tanár – elsősorban mint 
szisztematikus – nem annyira a fordítás filológiai, a fordí-
tás szakmai szempontjait tartom most szem előtt, mert ezek 
az egzegézisnél jönnek számításba, hanem, ahogy előadá-
som címében jeleztem, elsősorban a rendszeres teológiai 
szempontokat.

Mindenekelőtt azonban szükségesnek tartom, hogy né-
hány szóban bemutassam a bibliafordító személyét és mun-
kásságát, majd szólni szeretnék bibliafordító tevékenysé-
gének korabeli értékeléséről, azután a most kiadott fordí-
tása munkálatainak körülményeiről, s csak ezután térek rá 
előadásom érdemi részére.1

 * Elhangzott az Evangélikus Hittudományi Egyetemen a szerző habilitá-
ciós előadásaként.
 1 Molnár János: Kecskeméthy István. Református Szemle, 1996/1. 65–77. o. 

Kecskeméthy Csapó István 1864. január 31-én született 
Pakson. 1880 és 1884 között a Nagykőrösi Gimnáziumban 
tanul, 1884 és 1888 között a budapesti Református Teológi-
án folytatja tanulmányait. 1888 és 1890 között Szász K ároly 
püspök titkára. 1890-ben bölcsészdoktori vizsgát tesz keleti 
összehasonlító nyelvészetből, indogermán nyelvészetből és 
magyar irodalomból. 1890 és 1894 között budai helyettes 
lelkész. 1894 nősül meg, felesége Schodl Irma. Gyermekük 
nem születik. 1930-ban örökbe fogadják nevelt lányukat, 
Máthé Erzsébetet, akinek később a kézirathagyaték megőr-
zésében felülmúlhatatlan érdemei lesznek. 1895-ben Erdély-
be hívják, fél évig Nagyenyeden tanít, majd a Kolozsvári 
Teológia megnyitása után, 1936-ig az ószövetségi tanszék 
vezetője. 1912/13-ban és 1919/20-ban a fakultás igazgatója. 
1896-ban megszervezi az Evangélium Szövetség (Pro Christo) 
erdélyi tagozatát. 1900-ban megszervezi a Keresztyén Mun-
kaegyletet és az Evangéliumi Munkások Erdélyi Szövetségét. 
1896 és 1908 tagja a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság-
nak. 1908-tól egyházkerületi közgyűlési tag. 1896–1907 
között a kolozsvár-monostori reformátusok alakuló gyüle-
kezetének lelkésze. 1912-ben külföldi tanulmányútra megy. 
1893–1907 között, majd 1926 és 1936 között szerkesztője, 
kiadója az első magyar keresztyén családi hetilapnak, a Kis 
Tükörnek. Az ebben megjelent írásaiból a Koinónia Kiadó 
most tervezi egy válogatás közzétételét. 1903 és 1907 között 
a Napsugár ifjúsági lap szerkesztője. 1920 és 1923 között a 
romániai református lel kész egye sület lapját, az Egyházi Fi-
gyelőt szerkeszti.

Musnai László: Kecskeméthy Cs. István. 1935. Emlékkönyv Kecskeméthy 
István születésének 70. évfordulóján. Kolozsvár, 1934.

Magyari István: Kecskeméthy titka Jézus volt. Református Szemle, 1935. 
június. 252–256. o.

Sipos Gábor: Kecskeméthy István bibliafordításának kéziratáról, Biblia 
Kecskeméthy István fordításában. Koinonia, Kolozsvár, 2002. 1577. kk.
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1898-ban bekapcsolódik a brit bibliakiadó támogatása mel-
lett zajló bibliarevízióba, mely 1898-ra megjelenik. A számos 
kritika hatására újabb revíziót készítenek, s ez 1908-ban, 
igaz, 1905-ös dátummal jelenik meg, sok helyütt a Károli-
Bibliaként ez használatos. E revízió ószövetségi részében 
oroszlánrésze volt.

Önálló fordítások

1890-ben jelent meg az Énekek éneke, 1903-ban Márk evan-
géliuma, 1904-ben a Római levél, 1910-ben a Zsoltárok első 
könyve fordítása.

1912 és 1933 között kommentárjai jelennek meg Jósiás 
törvénykönyvéhez, Ámós, Hóseás, Mikeás, Zofóniás, Ná-
hum, Haggeus próféta könyvéhez, Mózes 5. könyvéhez, 
Malakiás, Jónás, Habakuk, Abdiás, Jóel könyvéhez és Márk 
evangéliumához.

Emellett számos tudományos cikke, értekezése, egyetemi 
jegyzete jelenik meg a bibliatudományok köréből, elsősor-
ban erdélyi, kolozsvári kiadóknál.

1931-ben a Skót Nemzeti Bibliatársulat megjelenteti az 
általa revideált Újszövetséget. 1929 és 1934 között az Ószö-
vetség fordításán dolgozik. Az Újszövetség fordítását Róm 
1,19-ig tisztázza le. Tevékenységét 1936-ban bekövetkezett 
agyvérzése szakítja meg.

1938. május 10-én meghal.
A kitűnő teológus, Musnai László már 1934-ben terjedel-

mes tanulmányban méltatta Kecskeméthy fordítói és kom-
mentátori munkásságát, elsősorban a Márk evangéliumá-
hoz írt kommentárja és az abban közölt új fordítás alapján. 
Musnai László igen jó érzékkel mutat rá Kecskeméthy bo-
nyolult és olykor ellentmondásos személyiségére, teológiai 
és tudományos felfogásának komplexitására és fordítói 
erényeire, de finom kritikával jelzi a korlátokat is. Mivel 
előadásom lényegi részét is érinti, Musnai megjegyzéseiből 
ki kell emelnem azt, hogy Kecskeméthy István egyszerre 
volt hitépítő, evangélizátori hajlamú belmissziói munkás 
– ennek jellegzetes lenyomata pl. a Kis Tükör című hetilap 
vagy a Bethánia Egyesület munkájában való részvétele s 
ugyanakkor a szinte már-már racionalistának, de helyeseb-
ben az újkantiánus filozófiai haladáselv képviselőjének 
tekinthető. Miközben erdélyi méltatói, így Musnai László 
vagy a születésnapján tisztelgő egykori tanítvány, Ravasz 
László, vagy a nekrológíró Magyari Árpád és a kései emlé-
kező Molnár János (de ugyanígy Széles Mária és Tőkés Ist-
ván, akik szintén kitűnő elemzést adnak fordítói munkás-
ságáról), illetve a hagyatékot gondozó Sipos Gábor azt 
emelik ki, hogy a dunántúli származású Kecskeméthy Ist-
ván mennyire idegen és zárkózott maradt mindvégig Ko-
lozsvárt, aközben Musnai István és Molnár János elemzé-
seiből az derül ki, hogy Kecskeméthy inkább szuverén al-
kotó volt, csupa eredeti ötlettel.

Vegyünk ezek közül néhány példát, s ezek kiválasztásá-
ban már rendszeres teológiai szempontok is dominálnak.

A legnevezetesebb talán az, hogy a Márk evangéliumát 
egyfajta Krisztus-eposznak tekintette és eszerint is osztotta 
24 énekre és 72 részre. A figyelmes olvasó megállapíthatja, 
hogy Kecskeméthynek ez a leleménye nem tesz erőszakot 
az evangélium szövegének tartalmi tagolásán, de talán 
megjegyezhetjük, hogy némiképp túlzás ennek az antik 
irodalmi formának az erőltetése. Bár ha – E. Farley szavá-
val – itt arról van szó, hogy Kecskeméthy egész teológiai 
ítéletalkotásának középpontjában a Messiás-kritériológia2 
áll, akkor a formai beosztásnak van némi alapja, igaz, ez 
immár nem bibliateológiai vagy filológiai, hanem inkább 
dogmatikai gyökerű. Igazolja ezt az is, hogy Kecskeméthy, 
aki egyébként igen szabad és invenciózus költőiséggel, de 
filológiai pontossággal fordít, az újszövetségi részeknél ra-
gaszkodik a régi fordítások nyomán bevett krisztológiai 
titulusokhoz, elnevezésekhez.

Például Ézs 7,14 jövendölését kétszeresen is krisztológiai 
értelemben fordítja. Egyrészt megtartja a Immánuel nevet, 
noha ószövetségi szimbolikus névalakokat rendszeresen 
magyarba ültet át, itt tehát tulajdonnévként kezeli az Im-
mánuelt. Másrészt a szűz kifejezést is megtartja, tehát 
krisztologikusan értelmezi, noha filológiailag választhatná 
azt is, amit a protestáns új fordítás hoz. A következőképpen 
olvasható ez a vers a különböző fordításokban: Protestáns 
új: „Íme egy fiatal nő teherben van, és fiút fog szülni, és 
Immánuelnek nevezik el.” Kecskeméthy: „Íme a szűz fogan, 
és mikor megszüli fiát, Immánulnek nevezi annak nevét.” 
Károli: „Íme egy szeplőtelen szűz fogad az ő méhébe, és 
szül fiat, és nevezi azt Immánuelnek.”

Másik példa: miközben Kecskeméthy osztja kora tudo-
mányos pátoszát, és elsősorban a kibontakozó formatörté-
neti kutatások és történetkritikai módszerek iránt érdeklő-
dik, aközben fordítói és bibliaértelmezői munkásságában 
nem annyira az a célja, hogy előbb a szöveget a jelen olva-
sótól eltávolítsa, hogy aztán a történeti és formai beágya-
zottság alapján keresse a legpontosabb értelmet, hanem 
sokszor ellenkezőleg, költői és metaforikus emelkedettség-
gel, a századfordulón oly átható szimbolikus költészet esz-
közeivel is élve közelíti az értelmet a mai olvasóhoz. Tehát 
tudatosan vállalja, hogy interpretál, miközben fordít. Erről 
ő maga így ír kéziratos ószövetségi bevezetésében 1910-
ben: a formatörténet és történetkritika módszerei következ-
tében „az isteni kijelentés nem rendült meg, sőt annak 
történeti folyamata, a világban és egyesekben való műkö-
dése, hogy úgy mondjuk, emberi, immanens oldala csak 
még világosabbá, a történelemben szinte kézzelfoghatóvá 
lett. A régiek, az ő kissé tagadhatatlanul merev inspiráció-
tanukkal és a bibliai könyvek betű szerinti hitelességéhez 
ebből folyó ragaszkodásukkal minden súlyt egyoldalúan 
egészen a kijelentés isteni, transzcendens oldalára helyez-
tek, a történeti, immanens oldalát pedig elhanyagolták: 

 2 E. Farley: Ecclesial Reflection. 1983, 75. kk.
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most itt a visszahatás, ami azonban csak az utóbbit juttat-
ja természetes jogaihoz, anélkül hogy az előbbinek árthat-
na. És így most már a hitelesség kérdése is egészen másként 
áll előttünk: nem az a kérdés, hogy ki ír valamely könyvet, 
hanem az, hogy mi van benne.”3

Különösen az ószövetségi bölcsességirodalom és a költői 
könyvek esetében válik nyilvánvalóvá ez a szándéka. Több 
méltatója kiemeli az Énekek énekének fordítását, egy példát 
hadd idézzek:

„Bevitt engem a borozó házba,
és zászlója felettem szerelem volt.
Erősítsetek engem kaláccsal,
üdítsetek engem almával,
mert szerelembeteg vagyok én.”

De a Teremtéstörténetből is érdekes megoldást választ az 
„élő lehelet” (nefes hájjá) kifejezés visszaadására. „Akkor 
alakította az Úr Isten az embert a talajból vett porból és 
életleheletet fújt az orrába – így lett az ember élőlénnyé.” 
(1Móz 2,7)

Kecskeméthy az elsők között van Magyarországon, aki 
a bibliai szövegek pontos formai szerkezetét fordításaiban 
is visszaadja – a prófétai és bölcsességirodalmi könyvek 
tipográfiájában ezt következetesen véghezviszi, több kor-
társa csodálkozását, némelyek csodálatát kiváltva. Szuve-
renitását jelzi, hogy miközben – Molnár János és Széles 
Mária elemzései szerint – fordításainál szinte kizárólag csak 
az eredeti szöveg apparátus nélküli kiadását használta – ezt 
az erre a célra sajátos módon, a héber oldalak közé beköt-
tetett üres lapokkal ellátott 1865-ös londoni kiadású héber 
Bibliája igazolja –, aközben a korábbi magyar fordításokból 
szabadon vesz át általa megfelelőnek ítélt megoldásokat. 
Döntési szabadságát nemcsak formai felosztások jellemzik, 
hanem az is, hogy például Márk evangéliuma végére oda-
illeszti az egyik negyedik századi kéziratban található zá-
radékot is: „Mindent pedig, ami parancsolva volt, a Péter 
körül levőknek röviden hírül adtak. Ezek után pedig maga 
Jézus is kelettől nyugatig kibocsátotta általuk az örök üdv 
szent és romolhatatlan prédikációját.”

Ez a kiegészítés kánoni kérdéseket is érint, de nyilván a 
fentebb említett Messiás-kriteriológia értelmében vállalja 
ezt Kecskeméthy. Ugyanakkor János evangéliuma végén 
szellemes feliratozással oldja meg a régi vitát, hogy az evan-
gélium a 20. résszel ér-e véget, s a 21. rész későbbi függe-
léknek tekintendő, vagy a 21. rész is az evangélium erede-
ti része. Kecskeméthy a 20. rész utolsó verseinek ezt a 
feliratot adja: „Az evangélium célja”, míg a 21. része vége 
a „Befejezés” feliratot kapja.

S végül még egy példa fordítói szuverenitására: Kecs ke-
mé thy korában kezdett beérni a nyelvújítás korának egyik, 
a teológiára nézve kellemetlen gyümölcse. Mint tudjuk, a 
szellem szó a nyelvújítás korából való, s elsősorban az ak-

 3 Idézi Molnár János, 69. o.

kor eldivatozó német szellemfilozófia szakterminusát volt 
hivatott visszaadni. Ezzel ugyanakkor megteremtődött a 
lehetőség arra, hogy az ószövetség ruah és nefes, illetve az 
újszövetség pneuma és pszhükhé szavait – legalábbis for-
dítási szempontból hozzávetőleges pontossággal adják 
vissza. Ahogy Széles Mária rámutat, Kecskeméthy minden 
megnyilatkozásában ellene volt bármiféle trichotomikus 
vagy dualisztikus antropológiának – ha olvashatta volna, 
minden bizonnyal egyetértett volna azzal, amit Hans Wal-
ter Wolff jóval később sztereometrikus és szintetikus ant-
ropológiának nevezett4 az Ószövetség antropológiájának 
kapcsán – fordításában mégsem tartozódik attól, hogy a 
szellem szóval fordítsa a pneuma, illetve ruah kifejezéseket. 
A szisztematikus szempont felett itt a filológus szempontja 
diadalmaskodott, bár mégsem teljesen. Például Ezékiel 
könyvének híres látomását így fordítja: „Prófétálj a lehelet-
nek, a szellemnek, prófétálj, emberfia, és mondd a lehelet-
nek (…) A négy szél felől jövel, ó lehelet, és lehelj ezekbe a 
megölöttekbe, hogy éljenek.” (Ez 37,8–9; 1115. o.)

Itt Kecskeméthy egyrészt az eredetiben levő egyetlen ruah 
szót kétszerezve fordítja, „leheletnek, szellemnek”, másrészt 
aztán leheletnek fordítja a ruahot, amit másutt szellemnek 
vagy olykor szélnek fordít. Csak az Újszövetségi részeknél 
kezdi következetesen a Szent Szellem fordítást használni, 
amit éppen általános teológiai megfontolásokból, a magyar 
szó alkalmazásának hagyományát figyelembe véve kellett 
volna megfontolnia vagy annak alapján, hogy Ezékiel lá-
tomásában a „szellem” fordítás egyáltalán nem alkalmas 
annak az erőnek a kifejezésére, amit a feltámasztás-meg-
elevenítés isteni tette feltételez.

Talán ezek a példák – a nagyszerűek és a bírálhatók 
egyaránt – elegendők annak bizonyítására, hogy Kecs ke-
mé thy bibliafordítói munkássága önmagában is figyelmet 
érdemel. Az az 1910-es megjegyzése pedig, hogy a forma-
történeti módszer nem takarhatja el azt a döntő dolgot, 
hogy „nem az a kérdés, hogy ki ír valamely könyvet, hanem 
az, hogy mi van benne”, egészen elvezet korunk hermene-
utikai vitáiig, s gyakorlatilag implikálja azt a jelentős for-
dulatot, melyet napjaink bibliatudományában a történet-
kritikai irányzatot módosítva a kánontörténeti és hatástör-
téneti irányzatok irányában következett be. Ezekről a 
vitákról és változásokról kitűnő áttekintés ad a Hermene-
utikai Kutatóközpont nagyszerű vállalkozása. Külön hálás 
vagyok ifj. Fabiny Tibornak, a kutatóközpont igazgatójá-
nak, hogy olykor fordítóként engem is bevont ebbe a mun-
kába. E sorozat keretében jelent meg Gerhard Ebeling kitű-
nő tanulmánya Az értelmezéstörténet mint a Szentírás ér-
telmezésének története címmel. E tanulmányában a svájci 
teológus arra hívja fel a figyelmet, hogy a Szentírás értel-
mezésére (tegyük hozzá: első fokon tehát fordítására) tett 
kísérletek – melyeket kegyességi, liturgiai, dogmatikai ér-
dekek éppúgy mozgatnak, mint a teológiai ítéletalkotás 
kritériumaiért való fáradozás – az egyház történetének ten-

 4 H. W. Wolff: Az Ószövetség antropológiája. Pápa, 2001.
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gelyében állanak, merthogy az egyház története ott zajlik, 
„…ahol a Szentírást értelmezve fölhangzik a Jézus Krisz-
tusról szóló tanúságtétel… Értelmezésen a Szentírással való 
kapcsolatfelvételnek nemcsak kimondott, hanem ki nem 
mondott megvalósulását is értjük, nemcsak a tudatost, ha-
nem az öntudatlant is, nemcsak a pozitívat, hanem a ne-
gatívat is. Mert ahol bármi kapcsolatba lép a Szentírással 
(…), ott a történelmi események ennek a történelmi 
Movensnek hatalma alatt állnak, úgyhogy bármilyen elő-
jellel is állnak, egyháztörténeti eseményekké válnak.”5 
Nincs módunk arra, hogy Ebeling tételeit teljes mélységük-
ben bemutassuk. E rövid és határozott igénye arra vonat-
kozik, hogy az egyház történetét a kinyilatkoztatással való 
találkozás alá rendeljük, mert csak „azon keresztül ér el 
hozzánk a Jézus Krisztusról szól tanúságtétel”.6

Ebeling ezzel újra megnyitja azt az utat, amit a 18–19. 
század racionalizmusa torlaszolt el a teológia és a Szentírás 
között: fölnagyítva elítéli a 17. századi ortodoxia azon tö-
rekvését, hogy a Szentírást a dogmatikai állítások afféle 
kőbányájaként használja, melyből aztán kitermelhetők egy 
teológiai felépítmény, például – megint Farley kifejezésével 
élve – a „tekintély házának” építőelemei, majd kulturális 
szakadékot állít fel az „ott és akkor” rögzített bibliai szöveg 
történeti adottságai és az „itt és most” olvasó történeti be-
ágyazottsága között, aztán azzal, hogy az „ott és akkor” 
sajátos kondícióit is elveti a bibliai fogalmak értelmezésénél; 
végül – és ez nem csak a fordítás világába tartozik – kizá-
rólagos elsőbbséget adott a „dinamikus ekvivalencia elvé-
nek”, mely viszont magában hordozza azt a veszélyt, hogy 
az értelmezés története, a hagyomány, a teológiai diszpo-
zíció teljes mértékben ignorálható.

Mint közismert, a dinamikus ekvivalencia elvét a misz-
sziológia sürgető szempontjai tették aktuálissá még a 20. 
század negyvenes éveiben. Eugene Nida és társai az Ame-
rican Bible Society keretében tettek elméleti és gyakorlati 
kísérleteket arra, hogy a missziós társaságokat olyan fordí-
tásokkal lássák el, melyek az adott nyelvre nemcsak fordí-
tanak, hanem az érthetőség érdekében a bibliai képeket, 
ki fejezéseket, gondolattartalmakat az adott nyelv kulturális 
világának megfelelően alakítják át. Ez a törekvés teljesség-
gel illeszkedik ahhoz az elvhez, amit Kálvin „akkomodáci-
ónak” nevez, amikor Isten kinyilatkoztatásának érthetősé-
géről beszél.7 A dinamikus ekvivalencia hívei még azt is 
föl hozhatják önmaguk mellett – s okkal –, hogy – a nagy 
ellenlábas – az úgynevezett konkordáns fordítási módszer 
viszont élvezhetetlenné teszi a bibliai szöveget, illetve eltor-
zítja annak szimbolikus gazdagságát, és ignorálja a kon tex-
tu alitás elvét. Ilyen típusú fordításként jelent meg Csia Lajos 
Újszövetség-fordítása, mely – például – János evangéliuma 
prológusában (a konkordáns elv értelmében = egy szót min-

 5 Értelmezéstörténet mint egyháztörténet. Hermeneutikai Kutatóközpont, 
1994. 20–21. o.
 6 Uo. 21. o.
 7 Részletesen ismerteti A. McGrath: Bevezetés a keresztény teológiába. 
Osiris, Budapest, 1995.

dig csak egy szóval lehet visszaadni) így hozza a „logosz 
szarksz egeneto” mondatát: „az ige hússá lett”. Itt nem is 
csak az a baj, hogy a szarksz szó húsként való fordítása 
teljesen idegen attól, ahogyan a magyar nyelv az emberi 
életteljességet kifejezi, hanem az is, hogy a logoszt sem lehet 
minden esetben igének fordítani (lásd Goethe Faustjának 
nagyszerű sorait erről!) Ám a konkordáns módszer gyenge-
sége nem rejtheti el a dinamikus ekvivalencia hibáit és fo-
gyatékosságait sem. Vajon ha a „cselekedet” szó avíttnak 
vagy terheltnek tűnik, átléphetjük-e, és fordíthatunk-e he-
lyette tettet, művet (ahogyan azt egyébként a görög szó 
megengedné)? S ha igen, akkor el kell vetnünk Goethe szép 
megoldását, aki a logoszt tettnek fordítja? Bizony valamilyen 
értelemben köt minket az a teológiai szókészlet is, mely 
például a régi fordítások alapján a „cselekedeti üdvösség” 
lehetetlenségről beszél. Gondoljunk e ponton George Lind-
beck tételére, aki szerint hitünket olyan nyelvi közegben 
szólaltatjuk meg, mely közeget éppen maga a hit nyelvtana 
alakította ki.8 Másképpen a dogma természete analóg módon 
mutatja ugyanazt, mint az eredeti szöveg és a fordítás vi-
szonyának természete: nem változtatható meg, vagy ha igen, 
azzal a hit nyelvtana, grammatikája is megváltozik, mássá, 
más jelentésűvé és más jelentőségűvé lesz. Átalakítható-e 
például Ézs 9 messiási jövendölése: „Mert egy gyermek szü-
letik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, 
és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örök-
kévaló Atya, Békesség fejedelme!” Ily módon: „mert gyermek 
született nékünk, fiú adatott nékünk, és így nevezik nevét: 
Csoda-tanácsos, Isten-hős, Örök-atya, Béke-fejedelem”? Az 
utóbbi megoldás Kecskeméthy fordításából való, aki nyilván 
erőteljesebbnek és lendületesebbnek érezte a nehézkes bir-
tokos-vocativusos szerkezetek helyett az egyszerű fo ga lom-
összevonásokat. Mint jeleztem, nagy érzéke volt a szimbo-
likus költészethez, ez néhány megmaradt költeményéből is 
kiderül. Ám a fogalomösszevonásokkal nem változik-e meg 
alapvetően az üzenet? Nem válik a metaforikus szerkezet 
túlságosan is fogalmi jellegűvé? Kecskeméthy, aki a messi-
ási kri té ri o ló gia értelmében annyira érzékenyen utasít el 
modernkedő megoldásokat, nem áldozza-e fel az arányérzék 
és a versritmus oltárán a tartalmi megfontolást? Azzal sem-
miképpen sem vádolhatjuk Kecskeméthyt, hogy valamiféle 
előfutára lenne a dinamikus ekvivalencia elvének hiszen 
ilyen értelemben mindenki az, aki nem követte – az amúgy 
is lehetetlen – konkordáns módszert, márpedig a bibliafor-
dítók, kezdve a Septuaginta fordítóitól, nem tették azt. Fi-
gyeljük meg, hogy Kecskeméthy István a Bibliát fordítván 
nem magyarít, hanem magyarul alkot olyan szóvalóságokat, 
melyek a fordítás folyamata nélkül sosem jöttek volna létre. 
Ám fordítása néhány ponton megállásra készteti az olvasót, 
s éppen azért, mert Kecskeméthy szinte sehol nem hoz suta 
vagy nehézkes, esetleg bosszantóan esetlen megoldást. 
Szándéka szerint sehol nem ereszt alább a szövegben foglalt 

 8 Lindbeck, George: A dogma természete. Hermeneutikai Kutatóközpont, 
Budapest, 1998. /Hermeneutikai füzetek 17./
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tartalmi és képi színvonalból, és éppen ezért kell ezeket a 
megoldásait óvatos kritikával kezelnünk.

A nagyszerű és csak méltatható munka mindazáltal nem 
csak ilyen típusú kérdéseket vet fel, melyek száma termé-
szetesen tovább szaporítható. Az a tény, hogy újabb és újabb 
fordítások készülnek egy viszonylag rövid kulturális és 
nyelvfejlődési perióduson belül, előtérbe állítja a bibliaol-
vasó és a Biblia-alkalmazó általános kérdését: „melyik for-
dítást válasszam és használjam rendszeresen?” A fordítói 
megoldások sokfélesége, az eltérő metódusok és a másféle 
teológiai beágyazottságok eltérő fordításokhoz és jelentés-
tartalmakhoz vezetnek. Könnyű lenne a tridenti zsinat 
módjára valamely fordítást afféle anyanyelvi Vulgatának 
tekinteni, s amellé az egyház tekintélyével fölsorakozni, a 
többi fordítást pedig a magános és tudományos bibliata-
nulmányozás céljára meghagyni. Ezt a szempontot az a 
liturgiai szükséglet is erősíteni látszik, hogy a közös isten-
tisztelet teljessége és hosszú távú tartóssága – ha úgy tet-
szik megbízhatósága – csak viszonylag egységes liturgiai 
nyelvezettel biztosítható, ami viszont a bibliai citátumok, 
lekcionáriumok, zsoltárok és könyörgések okán egyfajta 
Szentírás- fordítás használatát kívánná meg. Az igehirdetés 
textusa már kivétel lehet ez alól, főleg ha a lelkipásztor 
textusszerűen prédikál. A másik oldalról is könnyű – sőt 
könnyelmű – feleletnek ígérkezik az, amit Billy Grahamnek 
tulajdonítanak, aki arra a kérdésre, hogy melyik fordítás a 
legjobb, az felelte: „Nos, amelyiket éppen olvassa.”

Nem inkább arról van-e szó, hogy a fordítás mindig má-
sodlagos az eredetihez képest? Végül is a dinamikus ekvi-
valencia híveit ez a szempont nyugtatja meg: egy fordítás 
sem örök érvényű, a változó kulturális kondíciókkal maga 
a fordítás is változtatható. Vagy mégis inkább arról volna 
szó, hogy a bibliafordítások áthatnak a fordított nyelvbe is, 
és ahogy Ebeling utal rá, e találkozásban valami újat adnak 
és teremtenek abban a nyelvi közegben is? Vajon a Biblia 
fordítása egyfajta assumptio carnis? Ezeket a kérdéseket és 
olykor dilemmákat azonban már nem a filológus és az 
egzegéta teszi fel, hanem a rendszeres teológus. S ha kite-
kintünk egy bibliafordítás kapcsán ezekbe az irányokba is, 
talán mélyebben megértjük Melanchthon sokat idézett 
dictumát: theologia est grammatica.

Kecskeméthy István bibliafordítása csak most, megjele-
nése után kezdhet hatni. Hogy kései tisztelgés-e munkájá-
nak megjelentetése vagy egy újabb lehetőség a Szentírás 
mélyebb megértésére, azt még nem tudjuk eldönteni. De 
hogy mint tudós és bibliafordító egész személyiségével is 
hatott, abban bizonyosak lehetünk. Bizonyságul erre elég 
csak annyit elmondanunk, hogy az a Ravasz László, aki 
Kecskeméthy „haszontalan diákjának” nevezte magát egy-
kori professzorát köszöntve, az 1950-es években a nyilvá-
nos prédikálástól eltiltva maga is lefordította az Újszövet-
séget. Mert mi más minden fordítás igazi diadala, minthogy 
elhozza számunkra az eredeti üzenetet, s mi más minden 
fordító diadala, minthogy visszavisz minket az eredetihez?

KEREPESZKI ANIKÓ

Babits istenképe III.*

ISTEN HALÁLA MINT ISTEN HIÁNYÁNAK 
AZ ÉLMÉNYE

A 19. században – elsősorban Nyugat-Európában – kialakult 
a hit krízise, amely folyamat még a 20. században is éreztette 
hatását. Isten hiányának az élménye megjelent a költészetben:

„But it seems that something has happened that
as never happened before: though we know
o just when, or why, or how, or where.
Men have left GOD not for other gods, they say,
but for no god; and this has never happened before”.1

 * A tanulmány előző részét lásd LP 2002/12. 450–457. o.
 1 Eliot, T S.: Choruses from „The Rock”. In: uő: Collected Poems 1909–
1935. Harcourt, Brace and Company, New York, é. n., 200. o. Magyarul: „De 
úgy tűnik, olyasmi történt, ami még sohasem történt: bár mi épp azt nem 
tudjuk, hogy mikor vagy miért vagy hogyan vagy hol. Az ember elhagyta az 
Istent, nem más istenek miatt, mondják, hanem a nem isten miatt; és ilyen 
még soha nem történt eddig.” McGrath 1995, 208. o.

Babits a Fortissimo című versben felveti azt a lehetőséget, 
hogy Isten azért nem hallgatja meg a síró anyákat, mert nem 
is létezik, mert „halott”.2 A „halott Isten” kifejezés Friedrich 
Wilhelm Nietzsche (1844–1900) nevéhez kötődik. Nietzsche 
bírálta a korabeli kultúrát, és elvetette az erkölcs vallási, 
illetve metafizikai megalapozását. Azt vallotta, hogy a civi-
lizáció már elérte azt a szintet, ahol mellőzni lehet az isten-
fogalmat. „Isten halott! Isten halott is marad! És mi öltük 
meg Őt!”3 Ezért csodálkozik Zarathustra is: „Vajon lehetsé-
ges-e? Ez az öreg szent az erdejében még semmit sem hallott 
volna arról, hogy isten meghalt?!”4

De még azokra a keresztény teológusokra is hatással volt 
az Isten hiányának az élménye, akik követték a kulturális 
fejlődést (Paul van Buren, Thomas J. J. Altizer). A transz-
cendens hitet felváltotta egy Jézus-etika iránti elkötelezett-

 2 Fortissimo, in: BMÖV, 246. o.
 3 McGrath 1995, 208. o.
 4 Nietzsche 1997, 13. o.
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ség. Altizer azt állította, hogy Jézus tetteinek, szavainak 
lehet úgy is erkölcsi tekintélyt adni, ha már nem hiszünk 
Istenben.

Babitsnál Isten hiányának az élménye nem úgy jelenik 
meg, mint a filozófiai gondolkodóknál, a nem hit és az el-
vesztés tudata, hanem úgy, hogy a költő az egy Isten he-
lyébe az „ezer istent” állítja (akik a görög mitológiából 
lépnek elénk), bár a világ már bennük sem hisz:

„Nem hiszem én az egy istent; hiszem az ezer istent:
azt aki adja a fényt; azt aki adja a dalt;
azt kivel a kin is édes, azt kivel a mocsok is szent;
Kronost az öreget s Bacchost a fiatalt;
az arany Aphroditét s minden derűs égi mosolygót;
holdnak szűz erejét, Artemisz enyhe nyilát;
Zeüszt a komor dörgőt s Próteüszt a tengeri bolygót
és a nyilas napot is, mely a világra kilát;
Gabnaadó bús anyát s lányát, a vidám hazajárót;
erdei lányokat is s fura furtfülü Pánt;
látom amint a Moira köröttem fonja a hálót
s olykor az Eümenidák vércsepegős szeme bánt.
Élnek az istenek és még érzi hatalmukat egyre
bárha nem is hisz már bennük a léha világ:
egy isten se szorult a hitre s az emberi kegyre
egyike zengő ég, másika néma virág.”5

Az Ady Endrének írt versben pedig büszkén mondja:

„s csak oly istent fogok imádni,
akit én alkotok magamnak.”6

Egy hátrahagyott költeményében azonban már a fájdalom 
és a gúny hangján szól az emberről, akinek nincs szüksége 
az Istenre, hiszen elég erős, bármit megtehet, még egy nem-
zetet is képes eltörölni a föld színéről, legalábbis hagyni, 
hogy az eltűnjön:

„Mi szükség az Istenre? Hisz
elég erős az ember is.
Felhőt csinál, gázat lehel
s napkelte és napszállta közt
egy kisebb nemzet pusztul el.”7

Az ember valójában nem tud Isten nélkül élni, ezért ha meg-
tagadja, saját maga állít fel isteneket. Ahogyan Babits írja 
az Egy verseskönyv epilógusában:

„Minden léleknek megvan az istene
(bár nem minden istent neveznek istennek).”8

 5 Hiszekegy, in: BMÖV, 152. o.
 6 Ady Endrének, in: BMÖV, 205. o.
 7 Özönvizet, kőessőt, üstököst…, in: BMÖV, 657. o.
 8 Egy verseskönyv epilógusa, in: BMÖV, 537. o.

Ezzel a jelenséggel már az ószövetségi Izrael is találkozott. 
Ezért inti Mózes a népét így a törvény megtartására: „Ha 
szemedet az égre emeled, és látod a napot, a holdat és a 
csillagokat, az ég egész seregét, ne tántorodj meg, ne borulj 
le azok előtt, és ne tiszteld azokat; mert azokat az ég alatt 
levő többi népnek hagyta meg Istened, az Úr.” (5Móz 4,19) 
Még Nietzsche Zarathustrája sem tud igazán elmenekülni 
Isten elől, az embernek szüksége van valamiféle istenre:

„– Nem! Jövel vissza,
Minden gyötrelmeddel!
Az árvák árvájához,
Jövel vissza!
Minden könnypatakom
Feléd folyik!
Szívem utolsó lángja –
Reád lobog! Jövel vissza,
Ismeretlen istenem! Jajom! Utolsó – boldogságom!”9

ISTEN MINDENHATÓSÁGA

Az embernek azonban nem akármilyen Istenre van szüksé-
ge, hanem az egy, mindenható Istenre. Babits az Ima című 
versében még kétségbe vonja Isten mindenhatóságának rá 
vonatkozó érvényét:

„Szegény vagy, Isten, bár tiéd a mennynek boltja
és százezer világ lesi szemöldököd:
addig játszol velük, míg egyszer eltöröd –

de az én szomjamat tengered el nem oltja –
szegény vagy, Isten! mert mivel szívem betelnék
meg nem teremtheti erőd és örök elméd.”10

Később azonban az Októberi ájtatosságban már Isten hatal-
mát ecseteli, aki ura mindennek, aki képes még a „lomha 
rögökben” is lelket gyújtani, aki ellen csak vele harcolhat a 
költő:

„Uram, ki úr vagy száz seregek fölött,
teremtesz, s ki ellened, eltöröd,
világokat vegyítesz, sújtasz,
s lelket a lomha rögökben gyújtasz,

te, kit magasztal a zenit és nadír,
a jármod édes és a csapásod ír:
jármodba fogj be, csapj meg engem,
mért nem örök diadalmad zengem?

Mért zengem a csúf, kór kicsinyek hadát,
a földi szégyent, béka-egércsatát,

 9 Nietzsche, 251. o.
 10 Ima, in: BMÖV, 72. o.
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a halni születőknek éltét,
únt bajok újszerü visszatértét?

Tán azt hiszem, hogy sok kicsi sokra megy?
Pedig a soknál mennyire több az egy,
az Egy, aki Valaki, mégis,
akire hallgat a föld is, ég is.
egész világunk mind csupa látomás,
folytatott álom, lassú lidércnyomás,
de legcsodásabb látomásunk
te vagy, Urunk, te vagy, égi másunk.
Te a nagy Álom, te vagy a fő Lidérc:
a tested lélek, hanem a lelked érc,
érclelkeddel lelkünkre fekszel,
századok ülnek el és növekszel.

Kórus padjáról, halld, sürü rácson át
küldöm tehozzád, Isten, ez új imát;
hatalmas vagy földön és égen:
adj, magad ellen, erőt énnékem!”11

A Fortissimo című vers a háború árnyékában a rejtőzködő, 
nem megnyilatkozó, a világgal szemben részvétlen Istent 
idézi.

A kereszténység alapvető tanítása szerint Isten jó, és 
bármit megtehet. Azonban C. S. Lewis szavai mást mutat-
nak: „Ha Isten jó volna, akkor az ő teremtményeit tökéle-
tesen boldoggá akarná tenni, ha pedig Isten mindenható 
volna, akkor megtehetne mindent, amit csak akar. De a 
teremtmények nem boldogok. Így hát Isten híján van vagy 
a jóságnak, vagy a hatalomnak, vagy mindkettőnek.”12 Ez 
a probléma már régóta foglalkoztatja a keresztény gondol-
kodókat. Canterburyi Anselmus (1033–1109) a következő-
ket fogalmazza meg, amikor Isten természetéről elmélkedik: 
„Hogyan lehetnél mindenható, ha nem tehetsz meg min-
dent? De hogyan tehetnél meg mindent, ha nem lennél 
tisztességtelen, vagy ne hazudnál, vagy az igazat hamissá 
ne tennéd? (…) Vagy ezen dolgok cselekvése nem hatalom, 
hanem gyengeség?”13 William Ockham (1300–1349/1350) 
Isten kettős hatalmával magyarázza azt, hogy van, amit 
már Isten sem tehet meg. Szerinte Isten abszolút hatalma 
(potentia absoluta) akkor állt fenn, amikor Isten még nem 
kötelezte el magát semmiféle cselekedetre. Isten elrendelt 
hatalma (potentia ordinata) pedig a dolgok mai állapotára 
vonatkozik, „mely a teremtő Isten által megszabott rendre 
utal”.14 Azaz vannak bizonyos dolgok, amiket Isten valaha 
megtehetett, de ma már nem tehet meg. Így például azzal, 
hogy döntött a világ megteremtése mellett, elutasította azt 
a lehetőséget, hogy nem teremti meg a világot, így ez a 
lehetőség többé már nem áll fenn.

 11 Októberi ájtatosság, in: BMÖV, 175–176. o.
 12 McGrath 1995, 210. o.
 13 Uo.
 14 McGrath 1995, 211. o.

Babits azonban nem mondja ki, hogy a szenvedés oka 
Isten hatalmának a hiánya. Ő csak a tényt közli: az embe-
rek boldogtalanok a háború miatt, és Isten nem enyhíti 
fájdalmukat.

Nemcsak a többi ember, hanem a költő sorsa sem alakul 
mindig úgy, ahogyan ő azt szeretné, de mindezt a belenyug-
vás hangjával veszi tudomásul:

„Rossz végzet tölté fürtömet tömötté,
mert szomszéd szemek szögletes-zömökké
nyomtak, ki szépnek, szabadnak születtem,

s nemes-rohadni napmagányt szerettem. –
Nő s megvagyok már. Lettem ami lettem.
Az Isten sem változtat rajta többé.”15

De miért nem változtat rajta az Isten sem többé? Nem akar 
vagy nem tud? S vajon az Úr, aki mindent megtehet és min-
dent tud, látja-e, mi van a költő lelkében?

„Mint bakfislány éjjel letolja dőrén
paplanát, ingét, hogy Isten szeme
korcsolyázzon legalább síma bőrén:
perverz lelkem épúgy tolja le
takaróit az utolsó szálig
mikor maga van (Isten látja-e)”16

A zárójelben feltett kérdésre egy későbbi versében „igen” 
válasz születik: Isten szeme mindent lát, azt is, amit em-
ber szeme fel nem fedezhet. A lényeg is ez: a Psychoanaly-
sis Christiana című műben a költő azért fohászkodik, hogy 
bár olyanok lennénk, mint a régi kőfaragók, akik munká-
jukat becsülettel végezték, úgy, hogy az Istennek tetsző 
legyen:

„Hallottunk ájtatós, régi faragókat,
kik mindent egyforma türelemmel róttak,
nem törődve, ki mit lát belőle s mit nem:
tudva, hogy mindent lát gazdájuk, az Isten.
Bár ilyenek lennénk mi!”17

Az Úr a lélek legmélyébe is belelát, azt is észreveszi, amit 
mások elől eltitkolni igyekszünk:

„Úgyis csak az Úr lát mindenki szemével,
s hamit temagadból szégyenkezve nézel,
tudd meg, lelkem, s borzadj, mert szemeden által
az Isten is nézi, az Isten is látja!”18

 15 Magamról, in: BMÖV, 210. o.
 16 Őszi harangozó, in: BMÖV, 174. o.
 17 Psychoanalysis Christiana, in: BMÖV, 336. o.
 18 Uo. 337. o.
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AZ ÍTÉLŐ ISTEN

Keresztény felfogás szerint a beteljesedéshez hozzátartozik 
az ítélet. Akkor nemcsak a világtörténelem, hanem minden 
egyes ember ítélet alá esik.

Babits az Elég a kóstoló című versében a következőket 
mondja arról, hogy mi várhatja az embert a halál után:

„Hogyha mostan halnál, úgy omolnál
zajjal, könnyel, mint egy büszke bércről
zuhataggá leszakadt folyó. (…)
Minden folyót vár a Styx.
Óh, megoldó biztos X!
De jaj neked, apadva s feledve,
mint a pohár kiloccsantott alja,
lenni a földé vagy Istené!”19

Mindez attól függ, hogy „mi van túl minden tarkaságon… a 
semmi vagy az Isten”.20 Az Esős nyár című költeményében már 
Istentől, akit itt Császárnak nevez, várja személyes ítéletét:

„Csak annyit mozdulok, amennyit hajt a szél:
gyakorlom a halált
veszteg, száműzve, és várva itéletem,
mint a sztoikusok,
a Császártól, kinek nyarából életem
elejtve kicsúszott.”21

De mi történik azokkal, akik nem hallották, vagy elutasítot-
ták a keresztény igehirdetést? Az univerzalizmusnak neve-
zett irányzat szerint minden ember üdvözül, függetlenül 
attól, hogy hallott-e Krisztusról, vagy hitt-e benne. Ennek a 
nézetnek egyik legjelentősebb korai képviselője volt Óri ge-
nész, akinek tanait 553-ban végleg elítélték. Órigenésszel 
szemben azonban Augustinus azt a nézetet képviselte, hogy 
csak a hívők üdvözülhetnek, az üdvösség előfeltétele a hit.

Többek között Dantét is foglalkoztatta ez a kérdés: mi 
történik azokkal, akik nem hallották vagy elutasították a 
keresztény igehirdetést?

„…Kit az Indus messze partja
szült, ahol senki a Krisztust valóban
nem mondja, írja, olvassa, se hallja:
minden szándéka s minden tette jóban
fárad, amennyi látást nyert az Égtül
és nincsen vétke példában, se szóban:
hitetlen hal meg s kereszt vize nélkül:
hol az igazság, mely őt elitélje?
S ha ő hitetlen, hogy róhatni vétkül?”22

 19 Elég a kóstoló, in: BMÖV, 362. o.
 20 Zöld, piros, sárga, barna…, in: BMÖV, 412. o.
 21 Esős nyár, in: BMÖV, 433. o.
 22 Dante, 1982, 394. o.

A válasz azonban az, hogy a hit elengedhetetlen:

„…Nem járt e magasban
előbb vagy utóbb, mint meghalt a Krisztus,
csak aki hitt őbenne, az Igazban. ”23

Az utolsó ítéletkor Krisztus lesz a bíró. „Amikor pedig az 
Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, 
akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden 
népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor 
elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, 
a kecskéket pedig bal keze felől állítja.” „Akkor így szól a ki-
rály a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örö-
köljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. 
Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom ad-
ta tok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, 
és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtön-
ben voltam, és eljöttetek hozzám…” „Akkor szól a bal keze 
felől állókhoz is: Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és 
angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem, és nem 
ad ta tok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, jöve-
vény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem 
ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem láto-
gattatok meg.” (Mt 25,31–36.41–43) Az ítéletnek ez a for-
mája Babits képzeletében is megjelenik: 

„Csak majd az Isten
ha az ítélet trombitája szól,
állítand jobbra vagy balra.”24

A béke Istene
Babits az első világháború éveiben békéért kiált:

„Ó, béke, béke!
legyen béke már!
Legyen vége már!”25

A költő számára Isten ekkor a béke Istene: „Ő az Áldás, ő a 
Béke / nem a harcok istensége”.26 Hozzá fohászkodik béké-
ért, hiszen Istennek, akinek Békesség a neve, nem lehet más 
az igazi akarata, csak a béke:

„Miatyánk ki vagy a mennyekben,
harcokban, bűnökben, szennyekben,
rád tekint árva világod:
a te neved megszenteltessék,
a te legszebb neved: Békesség!
Jöjjön el a te országod.
Véres a földünk, háború van,
kezed sújtását sejtjük, uram,

 23 Uo. 395. o.
 24 Jobb és bal, in: BMÖV, 361. o.
 25 Húsvét előtt, in: BMÖV, 223. o.
 26 Zsoltár gyermekhangra, in: BMÖV, 248. o.
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s mondjuk, de nyögve, szomorúan
– add, hogy mondhassuk könnyebben –:
Legyen meg a te akaratod!
– mint angyalok mondják mennyekben.”27

Jézus, a feltámadott Úr is így köszönti tanítványait: „Békes-
ség nektek!” (Lk 24,36) De már feltámadása előtt békességét 
ígérte az őt követőknek: „Békességet hagyok nektek: az én 
békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, aho-
gyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is 
csüggedjen.” (Jn 14,27) Jézus az Istennel való békét hirdeti, 
hiszen máshol a következőket mondja: „Ne gondoljátok, 
hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért 
jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért 
jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt any-
jával, a menyet anyósával, és így az embernek ellensége lesz 
a háza népe. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint en-
gem, az nem méltó hozzám; aki jobban szereti fiát vagy leá-
nyát, mint engem, az nem méltó hozzám; és aki nem veszi fel 
keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám.” (Mt 
10,34–38) A tanítvány a hivatását olykor csak nehéz küzde-
lem árán töltheti be. „Jézus olyan isteni küldetést nyert, 
amely harcot jelent és pedig annyira, hogy szembeállítja egy-
mással azokat is, akiket a vér köteléke a családban a legszo-
rosabb közösségbe kapcsol össze.”28 Ugyanakkor a tanítvá-
nyoknak a béke hirdetésével kell közelednie az emberekhez. 
Az Újszövetségben Pál apostolnál is megjelenik a békesség 
Istene. Pál így áldja meg a római gyülekezetet: „A békesség 
Istene legyen mindnyájatokkal.” (Róm 15,33)

Babits bízik abban, hogy ez a föld nem a harc istenéé, 
legalábbis addig nem, amíg gyermekek élnek a földön és 
amíg van zene:

„nem tiéd igazában,
ó, harcok istene,
e föld, míg a világon
van gyermek és zene!”29

Később azonban a Ne ily halált, ne ily harcot! című versében 
a költő csak a gyáva, igazságtalan harcot ítéli el:

„Nem kívánok örök békét,
csak a gyáva harcok végét.”
„Harcolja meg, ha van harca,
igazságát föl ne adja,
mert a föladott igazság
a világ testén sebet vág.
De senki se szálljon hadba,
ha egy angyal nem ragadja
saját hittel, saját célért”.30

 27 Miatyánk, in: BMÖV, 218. o.
 28 Karner 1995, 71. o.
 29 Prológus, in: BMÖV, 216. o.
 30 Ne ily halált, ne ily harcot!, in: BMÖV, 355. o.

Az ószövetségi Izraelnek is volt ilyen istentapasztalata, ami-
kor kivonult Egyiptomból, és elfoglalta Kánaánt: Jahve kész 
arra, hogy jogát és népének jogát akár harc árán is érvénye-
sítse: „Az Úr vitéz harcos, az Úr: ez a neve. A fáraó szekereit 
és hadát tengerbe vetette, válogatott harcosai a Vörös-ten-
gerbe fúltak. Mélység borította be őket, kőként merültek az 
örvénybe. Jobbod, Uram, erőtől dicső, jobbod, Uram, ellensé-
get zúz szét.” (2Móz 15,3–6)

De Babits számára fontos a béke, hiszen a háború halált 
hoz, az élet pedig érték:

„zenész, te szívhúrokból
vágyszőnyeget szövő,
csendüljön ki dalodból
a Béke és Jövő:
zengd, amit Ők akartak
– s jaj! Meg nem élhetik –:
kik életünkért haltak,
zengj életet nekik!”31

ISTEN GYERTYÁJA

Babits Istene a mindenható örök egy Isten, aki a világot te-
remtette. A szeretet Istene: „a szó, amibe a látnokok és su-
galmazottak a megismert Isten lényegét próbálják sűríteni, 
mindig csak ez: szeretet.

Az Isten lényege a szeretet.”32 Szelíd Isten, akinek „Bé-
kesség” a neve. Néha rejtőzködő, kifürkészhetetlen Isten:

„hol apámnak, hol kínzómnak látszik,
égi gazda, bosszú, megbocsátás,
s úgy nem értem, mint te engem, Ádáz!”33

Azonban az bizonyos, hogy teremtményei javát akarja, ezért 
megfedd olykor, és akkor úgy tűnik, hogy elhagyta az em-
bert. De szeretete nem szűnik meg sohasem, mindenhol őrt 
áll „tárt tenyere”.

Babits Istene mindenekelőtt személyes Isten. A költő be-
lülről éli meg a kapcsolatot, amely Istenhez köti. A szemé-
lyes Istennel való találkozás útján katolikus neveltetése is 
segítette. A katolikus egyház közvetítette fogalmak, érzések 
mind megtalálhatóak alkotásaiban. Katolikusságáról és 
személyes istenélményéről így vall egyik jegyzetében: „Per-
sze katolikusnak születtem, e vallás csarnokaiban találkoz-
tam és küszködtem Istennel, kételyeimnek és legmisztiku-
sabb reményeimnek egyformán a katolicizmus adott először 
testet, színt, szavakat. E színek és szavak nem maradhattak 
ki írásaimból: de más a lírai vallomás, és más az egyházi 
hitvallás. Van-e mélyebb érzés, mint ami Istenhez köt, akár 
hiszünk benne, mondhatnám, akár nem? S a vers feladata 

 31 Prológus, in: BMÖV, 217–218. o.
 32 Babits Mihály: Szeretet. Bergson teológiája. In: Babits 1973, 127. o.
 33 Ádáz kutyám, in: BMÖV, 301. o.
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minden mély emberi érzést kifejezni.”34 Később olvasmá-
nyaiban találkozott Dante hitével, és megismerte az egész 
keresztény aszketikus-misztikus irodalmat, amelyből for-
dításait is közreadta. A Timár Virgil fiában pedig megemlí-
ti Aquinói Tamás: Summa Theologiae című művét is. A 
legmeghatározóbb élményt talán Augustinus jelentette Ba-
bits számára, akinek Vallomások című művéről így írt: 
„Úton a mindig nagyobb megigazulás felé Ágoston könyve 
régi és örök »Isteni Igazságra vezérlő Kalauz«.”35

Babits benne élt a keresztény kultúrában. Ez magyaráz-
za azt, hogy bár nem szerzett rendszerezett teológiai isme-
reteket, verseiben mégis sok olyan kérdés, élmény, vallomás 
fordul elő, amely dogmatikailag is értelmezhető. Nincs 
nyoma annak, hogy a költő bármikor is foglalkozott volna 
a dogmatika kérdéseivel. Ugyanakkor a keresztény kultú-
rán, hitéletén, olvasmányain keresztül közvetett módon 
szerezhetett „teológiai” ismereteket. Ezt a közvetetett mó-
don megszerzett tudást pedig Babits bármikor képes moz-
gósítani – erről árulkodnak a versei.

Ez a keresztény hagyomány egészül ki a korszak filozó-
fiai kérdéseivel (Nietzsche, Schopenhauer, Bergson stb.), de 
Babits istenélménye mindenképpen személyes istenélmény. 
Hite hol gyenge, hol erősebb volt. „De melyik igaz katolikus 
az, aki kétellyel, lázadással ne küzdött volna soha? A mi 
hitünk nem olcsó és nyugodt; még maga Krisztus is elcsüg-
gedt a keresztfán.”36

Babits így küzdött egész életén át. Istennel való kapcso-
latát a szabadságban való oldhatatlan kötődés jellemezte, 
amely megengedte ugyan a pillanatnyi eltávolodást, de 
rögtön visszakövetelte az eltávolodót.

Babits, mint Jónás, Isten prófétája maradt.

„Hozzám már hűtlen lettek a szavak,
vagy én lettem mint túláradt patak
oly tétova céltalan parttalan
s úgy hordom régi sok hiú szavam
mint a tévelygő ár az elszakadt
sövényt jelző karókat gátakat.
Óh bár adna a Gazda patakom
sodrának medret, biztos útakon
vinni tenger felé, bár verseim
csücskére Tőle volna szabva rim
előre kész, s mely itt áll polcomon,
szent Bibliája lenne verstanom,
hogy ki mint Jónás, rest szolgája, hajdan
bújkálva, később mint Jónás a Halban
leszálltam kinoknak eleven
süket és forró sötétjébe, nem
három napra, de három hóra, három
évre vagy évszázadra, megtaláljam,
mielőtt egy mégvakabb és örök

 34 Babits Mihály: Esztétikai katolicizmus. In: Babits 1973, 173. o.
 35 Babits Mihály: Ágoston. In: Babits 1978, 498. o.
 36 Babits Mihály: Esztétikai katolicizmus. In: Babits 1973, 174. o.

Cethal szájában végképp eltünök,
a régi hangot s, szavaim hibátlan
hadsorba állván, mint Ő súgja, bátran
szólhassak s mint rossz gégémből telik
és ne fáradjak bele estelig
vagy míg az égi és ninivei hatalmak
engedik hogy beszéljek s meg ne haljak.”37
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VÉGH LÁSZLÓ

A rövidlátó ember megrontja a világot*

Isten az embert tökéletesnek teremtette. Az istenképű em-
ber értelmes, de annyira nem, hogy azonnal pontosan át-
láthatná, milyen hatással lesznek a cselekedetei a világra. 
Nagy szabadságot adott nekünk Isten: arról a fáról szakít-
hatunk, ahonnan jólesik, kivéve persze a tiltott gyümöl-
csöket. Azaz az ember sok mindent tehet, sokféleképpen 
élhet. A szabadsággal együtt azonban nagy az ember fele-
lőssége is, mert mint az Edénkert őrzője és művelője nem 
tehet akármit. Az embernek körültekintően, éberen, mindig 
az adott helyzetnek megfelelően, Istenére és az ő teremtett 
világára alázatosan figyelve kell meghoznia döntéseit. Az 
eredendő bűnben élő ember nem így cselekszik, hanem ön-
fejűen dönt. Úgy él, mintha mindent tudna, amiről meg 
nem tud, arról azt gondolja, hogy az nem is számít. Csak 
önmagára vagy a legszűkebb rokoni környezetére figyel, 
másra, a többi emberre, a természetre, Istenre nem. Vala-
mennyi világvallás azt tanítja, hogy az ember a világ egé-
szére, harmóniájára tekintve gondolkodjon és tevékeny-
kedjen, rövidlátóan, önfejűen élve nem ronthatja meg a 
világot, a létezést.

Arra, hogy mit jelenthet a világ, a létezés megrontása, 
nézzünk egy történelmi példát, a Húsvét-sziget társadal-
mának összeomlását. A Húsvét-sziget területe durván 
160 négyzetkilométernyi, más szárazföldtől hatalmas 
távolságokra található. A sziget talaja termékeny, éghaj-
lata szubtrópusi. A Húsvét-sziget kopár, növény- és ál-
latvilága szegényes, csak a hatalmas kőszobrok hívják 
fel magukra a figyelmet. 1722 húsvétján a kietlen, pusz-
ta szigeten a felfedezők alig kétezer tengődő őslakost 
találtak. A szigeten nem láttak egyetlen három méternél 
magasabbra növő fát vagy bokrot sem, a növényzet fű-
félékből, sásból és páfrányokból állt. Az állatvilág hason-
lóan szegényes volt, a rovarokon kívül egyetlen őshonos 
szárazföldi állat sem található, nincsenek sem denevérek, 
sem szárazföldi madarak, sem csigák vagy gyíkok. Az 
egyedüli háziállat a tyúk. A szigeten történteket az alapos 
régészeti feltárások alapján ismerjük, a leletek alapján 
készített megdöbbentő krónikát nemrég, pár éve közölték. 
Valaha valóságos földi paradicsom volt, szubtrópusi ős-
erdővel, igen gazdag növény- és állatvilággal. Mivel a 
szigeten nem éltek ragadozók, a tengeri madarak hábo-
rítatlan fészkelő helyeként szolgált. A telepesek 1600 éve, 
400 körül érkeztek. Jól boldogultak, a sziget adottságai-
hoz alkalmazkodó, összetett gazdasági, politikai rend-
szert építettek ki, fejlett kultúrával rendelkeztek. A vul-
káni tufából faragott kőszobraik 8–20 méter magasak, 
van közöttük 270 tonna tömegű is. Ezeket a kőbányától 

 *  A protestáns kulturális esten elhangzott beszéd szerkesztett változata.

sokszor csaknem tíz kilo mé terre kellett elszállítaniuk. 
Pálmafák törzsein görgetve, kötelekkel húzták őket. A kö-
teleiket egy, a szigeten őshonos fa rostjaiból készítették. 
A gazdag és termékeny szigeten a virágzás korszakában 
hétezer, egyes becslések szerint húszezer ember élhetett. 
A pusztulás nem hirtelen következett be. Kb. 800 környé-
kén kezdték irtani az őserdőt, a fa eleinte, főleg kenuk 
építéséhez és tűzifának kellett. A kőszobrok 1200–1500 
között készültek. A görgetésükhöz használt pálmafa nem 
sokkal 1400 után végleg kiveszett a szigetről. A kötelek 
készítéséhez használt fa is kihalt, az utolsó, hírmondó 
példány a 20. században pusztult ki. A 15. századra nem-
csak a pálmafák lettek oda, hanem letarolták az őserdőt, 
valamennyi fafajtájával együtt. A szigetről szinte az ösz-
szes fa eltűnt. Nem tudtak újabb kenukat építeni, az ét-
rendből ettől fogva hiányoztak a tengeren fogott halak. 
Kiveszett az összes őshonos szárazföldi madár, eltűnt a 
tengeri szárnyasok jó része is. A szigetlakok élelmét ezek 
után a mezőgazdasági termelés adta. Húsként ott volt a 
szigetlakok által hozott tyúk. A termékeny földeket gyor-
san pusztította az erózió, és a talaj egyre soványabb ter-
mést adott. Az emberek éhezni kezdtek. Lázadások törtek 
ki, elsöpörték a vezető rétegeket, az arisztokráciát, a pap-
ságot. Felbomlott a rend, a nagy családok egymásnak 
estek, tombolt az erőszak, elterjedt az emberevés. A meg-
döbbentő történetet megismerve jobban megérthetjük, mit 
jelenthet az, hogy az ember megrontja a világot. A bál-
ványszobrokat emelő, csak önmagukkal törődő, magukat 
felmagasztaló, rövidlátó emberek nem csak közösségüket 
tették tönkre, hanem a természetet is. Felfoghatjuk, mit 
jelenthet az, hogy a bűnben élő ember eltűnik a Földről, 
hogy az apák bűnei miatt a fiak bűnhődnek.

Más szigeteken valóban paradicsomi körülményeket 
találtak a felfedezők. Nem szükségszerű az, hogy egy 
civilizáció elpusztítsa magát. A Húsvét-szigeten a tragé-
dia oka az emberi rövidlátás. Mérlegelnünk kell lépéseink 
következményeit, nem maradhatunk meg, ha csupán a 
mára gondolunk. Az ember szó görög megfelelője, az 
antroposz eredeti jelentése szerint a felfelé tekintő, a jö-
vőbe néző, a célt kereső lény jellemzője. Az emberi civi-
lizáció alapja éppen az, hogy az ember messzebbre, a 
távolabbi jövőre is tekint. A Húsvét-szigeten élők okosak 
lehettek, bölcsek nem. Az okos a dolgok közötti logikai 
kapcsolatokat, ok-okozati összefüggéseket vizsgálja, a 
bölcs inkább a dolgok, mintázatok közötti hasonlóságok-
ra figyel. Míg az okos gondolkodáshoz elég a logika és 
némi képzelőerő, addig a bölcs megfontoláshoz a logika 
mellett még nagyon sok tapasztalatra, ismeretre és jóko-
ra képzelőerőre is szükség van. Míg az okos gondolkodás 
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csak az egyszerű vagy leegyszerűsíthető rendszerek vizs-
gálatára alkalmas, addig a bölcs gondolkodás a bonyo-
lult, nagyon összetett dolgok elemzésére is használható. 
Az okosan gondolkodó képes arra, hogy egyszerűbb dol-
gokat ésszerűen áttekintsen, jól megértsen, megoldjon, 
a mában boldoguljon, sikeres legyen. Megmaradni vi-
szont csak olyan civilizáció maradhat, amelyet a bölcses-
ség kormányoz, mert a bölcs ember képes arra, hogy a 
távolabbi jövőre is tekintsen. Tudjuk jól, hogy a bölcses-
ség kezdete az Úrnak a félelme. A mai világunk a Húsvét-
sziget nagyban, a szobor emelések fénykorának végén. 
Bál ványai a piac, a haszon. A piac, a gazdaság mű köd-
tetője alapvetően fontos. De nem lehet bálvány, fontosabb 
nála az ember boldogsága, az élete, a természet rendje 
és az Isten. A piac természeténél fogva csak a jelenre fi-
gyel. A fejlett országok meghatározó gondolkodásmódja 
az okosság.

A globalizáció az egyformává tett világra törekszik, 
amelyben mindenütt ugyanazokat a termékeket – legyen 
az élelmiszer, élvezeti cikk, gépkocsi – vásárolják, ahol 
ugyanazokat a filmeket nézik, ugyanazokat a zeneszámo-
kat hallgatják. A nagyszámú, futószalagon gyártható ter-
méket ugyanis gazdaságosabban lehet előállítani és elad-
ni. Az embereket a tudatipar, az antroposztól oly idegen 
eszmék állandó sulykolása veszi rá ennek a tarthatatlan 
és emberhez méltatlan életmódnak a követésére. A demok-
rácia csak megfelelő, intézményesített szellemi irányítás-
sal működhetne fenntartható módon. Ha az emberek gon-
dolkodását a tudatipar eszközei – mint a reklámok, a 
bul vár sajtó, a kereskedelmi tévék és hasonlók határozzák 
meg akkor az a civilizáció pusztulásra van ítélve. A törté-
nelmi tapasztalat szerint ugyanis az egyforma igényű, 
szokású, gondolkodású és tudású emberek társadalma, 
az általuk alkotott civilizáció sérülékeny. Az egyformává 
gyúrt civilizációt már kisebb külső változások is elpusz-
títhatják, mert egy sokszínűséget, sokféleséget nélkülöző 
rendszer nem tud alkalmazkodni a külső feltételek válto-
zásaihoz. A világ pedig manapság félelmetes ütemben 
változik. A természetes környezetünk nem csupán helyi, 
hanem bolygó méretű romlása, a fajok sokféleségének 
nagymértékű csökkenése, a termőtalaj pusztulása mind 
az emberi élettér zsugorodásával jár együtt. A levegő és a 
vizek szennyezése, környezetünk mérgezése mai jelenség, 
a csak kőszerszámokkal rendelkező húsvét-szigetiek eddig 
nem jutottak.

Amíg környezetünk romlásának hatása évtizedek során 
válik egyre fenyegetőbbé, az erőforrások felelőtlen pazar-
lása miatt, amit a globalizáció csak serkent, máris mély 
válságba jutottunk. A tengeri halászat hozama a túlha-
lászás miatt máris gyorsan csökken. Például az Atlanti-
óceánban a tőkehal fogások hozama 1972 óta ez évre 
csaknem a nyolcadára zuhant vissza. A világ mezőgaz-
dasági termelése lehetőségei határán ingadozik, a talajok 
pusztulása és az édesvíz hiánya miatt a gabonatermelés 

is visszaesőben van. A világ erdővel borított területe 30 
év alatt 12%-kal csökkent, gondoljunk most vissza a hús-
vét-szigetiek erdőirtásaira. Ráadásul a mai termelés és 
életmód fenntartásához nincs elég energia, és nem is lát-
juk, hogy honnan lehetne. A világ kőolajtermelése már 
nem vagy alig növelhető, sőt néhány éven belül, 2008-tól 
kezdve évi 2-3%-kal csökkenni kezdhet. Pár évtizeden 
belül a földgázmezők is kimerülnek, Észak-Amerika föld-
gázkészleteinek apadása akár egy-két éven belül komoly 
ot ta ni energiaválsághoz vezethet. A világ mezőgazdasága 
messzemenően épít a kőolaj és földgáz használatára. 
A mezőgazdaság gépesítése, a műtrágyák és nö vény vé-
dő szerek alkalmazása a terméshozamokat két-háromszo-
rosára emelte, és ennek eredményeképpen Földünk lakos-
sága rohamosan nőhetett. Az olaj- és földgázkészletek 
szűkössége miatt az olaj- és földgázárak többszörösükre 
emelkedhetnek. Az egyébként is szegény és eladósodott 
országok mezőgazdasága lesz az első, amely a növekvő 
energiaárakat nem tudja megfizetni. Ez az élelmiszer-ter-
melés erőteljes csökkenésével, emberek százmillióinak, 
milliárdjainak gyengén tápláltságával, éhezésével és 
pusz tulásával járhat együtt. A fentiek miatt megindult a 
világpolitikai szintér gyors átrendeződése. Az Egyesült 
Államok a fenyegető olajválság miatt közvetlen ellenőr-
zése alá akarja vonni a közel-keleti, közép-ázsiai olaj-
termelést, ez lehet a készülődő iraki háború igazi oka. 
A globalizáció káros hatásai és a civilizációs összeomlás 
veszélye ellen egyaránt védekeznünk kell. A világválság 
elsődlegesen szellemi válság, a környezeti és nyersanyag-
válság csak ennek következménye.

Meg kell őriznünk magunkat és kultúránkat. Meg kell 
tartani népünket és országunkat. A Kárpát-medencében 
élők másokhoz képest sokkal jobb helyzetben vannak. Az 
itteni föld gazdag termést ad, és a környezetpusztítás sem 
akkora, mint másutt. Az itt élő népek különösen a közel-
gő válság esetén lesznek nagyon egymásra utalva. Nem 
szabad megengednünk, hogy kívülről újra feszültségeket 
keltsenek az itt élők között. Nem szolgálhatunk egyszerre 
Istennek és a mammonnak. Újuljunk meg keresztyén hi-
tünkben, és annak szellemében legyünk minél éberebbek. 
A szeresd felebarátodat, mint tenmagadat könnyebben 
felfogható parancs, mint az, hogy szeresd a te Istenedet 
teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes 
elmédből. Az Isten iránti szeretet magában foglalja, hogy 
szeressem, óvjam, gondozzam Isten teremtett világát. Mű-
veljem és őrizzem. Ne érezzük magunkat tehetetlennek! 
Bízzunk az Úrban, és cselekedjünk jót! Átmeneti korsza-
kokban még a nagyon kis változások is nagy átalakulá-
sokhoz vezethetnek. Ezért nem gondolhatjuk azt, hogy 
egyetlen ember úgysem számít, és az erőfeszítéseim úgy-
is hiábavalóak. Ilyen időkben még jobban igaz, hogy le-
gyünk hasonlatosak a mustármaghoz vagy a kovászhoz. 
Valamennyien személyesen is felelősek vagyunk azért, 
hogy milyenné válik világunk.
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HAFENSCHER KÁROLY (ID.)

Crede et fac quod vis
Negyven éve halt meg id. D. dr. Prőhle Károly, feledhetetlen tanítómesterünk

Higgy, és tégy amit akarsz. Ez a mondat – a híres au gusz ti-
nuszi bölcsesség variációja (szeress, és tégy amit akarsz) – 
Prőhle Károly egyik írásában olvasható, és teológiai monda-
nivalóját summázó mottó is lehetne. Az Ágostai hitvallás 400 
éves évfordulójára írta. A hit prioritását hangoztatja, de nem 
feledkezik meg a szeretetben munkálkodó, tevékeny keresz-
tény életről sem. Életének és művének ars poeticája: crede et 
fac quod vis. Szívesen írok róla, a széles látókörű, minden 
fontos eseményre figyelő és reflektáló Mesterről. Kortársai 
tudását felhasználta, az európai kultúrát jól ismerte, a szel-
lemi és lelki életet magas szinten művelte. Ahogy mi, tanít-
ványai neveztük: ő volt az „érett eszű bölcs”. Akik még élünk 
hallgatói közül, kötelességünknek tartjuk, hogy ne csupán 
emlékezzünk egy-egy évforduló kapcsán, hanem emlékez-
tessünk is rá másokat, akik őt már nem ismerhették.

Múltat jól ismerő, a jelenben tájékozott, a jövő iránt is ér-
deklődő, nagy formátumú teológus volt. Saját szavaival: nem 
a radikális protestantizmus embere, hanem értékőrző tudós, 
az evangéliummal mindent összefogó protestáns, aki fel mer-
te venni a fejlődés értékeit önmagába és rendszerébe, és min-
dent a jövő érdekében akart felhasználni. Nem volt türelmetlen 
vagy agresszív, fanatikus kon fesszi o nalista, de öntudatos 
evangélikus, aki fejét és szívét egyaránt használta. Kant tisz-
ta ész és gyakorlati ész kritikáján élesítette elméjét, és Schle-
i er macher melegítette szívét-lelkét. Becsülte sajátos evangéli-
kus vonásainkat, a családi élet és érzület értékeit, a munka 
hivatásszerű gyakorlását. Erős egyéniség volt, ugyanakkor 
közösségi, egyházi ember is. Nála az erkölcsi élet komolyan 
vétele jól megfért a keresztény ember szabadságával, feleke-
zetéhez hű, de más felekezetek iránt korát megelőzve barát-
ságos és tanulni vágyó kívánt lenni. Nemcsak itthon ismerték, 
de határainkon messze túl is, nemcsak honi evangélikus egy-
házunk közvéleménye becsülte, de a világ kereszténysége is. 
Szívügye volt a világ evangélikusságának nagy családja, bá-
báskodott az evangélikus egység megszületésénél, ugyanakkor 
a keresztény felekezetek egységmozgalmának odaadó híve.

Megpróbálom Prőhle Károly egyéniségét és hatását több 
oldalról megközelíteni, természetesen a teljesség igénye 
nélkül, megköszönve családjának is segítségnyújtását, 
mondanivalóm kontrollját és a Szerkesztő felkérését.

AZ EMBER

Nyílt tekintetű, szép szavú, tudós tanár. Külsejére és benső 
világára egyaránt érvényesen: rendezett ember. Szavai mö-
gött ott éreztük olvasottságát, bámulatos ismeretanyagát, 

tudtuk, hogy nem mond el mindent, amit tud, de amit mon-
dott, átszűrte saját egyéniségén, megemésztette ismeret-
anyagát. Hitelesen vallott, veretes mondatokban, könyv és 
„kotta” nélkül adta elő nyomdakész közölnivalóját.

Már édesapja is lelkészcsaládból származott, gazdatiszt-
ként (ma talán agronómusnak mondanánk) Poroszországból 
került Magyarországra. Itt nősült meg. Öt gyermekük között 
Károly volt a középső. Idősebbik bátyja, Henrik, po zsonyi 
lelkész, a soproni fakultás díszdoktora. Gyakran pub likált a 
Keresztyén Igazságban. Prőhle Károly 1875. már cius 17-én 
született, a Vas megyei Rábabogyoszlón, ami egyházilag Sár-
vár fíliája volt. „A Rábaköz kicsiny falvaiban, majorságaiban 
nevelkedett. A helyi szokás szerint hat elemi iskolát járt, 12 
éves volt, amikor a Soproni Líceumba került, s mivel kitűnő 
tanuló volt, osztályt ugrott, vagyis egy évet nyert.” Teológiai 
tanulmányait Sopronban, Greifs waldban, Tübingenben foly-
tatta. 1900-ban Pápán avatták lelkésszé. Szolgált Ne mes dö-
möl kön, Sopronban, Pápán, Budapesten, parókus lelkészként 
Lajtaújfaluban öt évig. A teológiai tanári képesítő vizsga le-
tétele után megbízott előadó Sopronban, a Teológiai Akadé-
mián. 1907-ben rendes tanárrá választották. 1923-ban az 
Erzsébet Tudományegyetem Hittudományi Karán nyilvános 
rendes tanárrá nevezték ki. Közben 1918-ban bölcsészdokto-
ri diplomát szerzett Budapesten. 1926-ban a Lipcsei Egyetem 
tiszteletbeli doktorává avatták. Házasságot kötött Thiering 
Rózával 1906. június 6-án. Gyermekei: Irén – teológiát vég-
zett, de az egyházban állást nem kapott, – férje pedig az 
Evan gélikus Ta ní tóképző (Sopron) igazgatója volt. Jenő 23 
éves korától a Líceum tanára, majd igazgatója lett. Az angol 
fogságban elsajátította az angol nyelvet, egy évig angol lek-
torunk volt a Teológián. Károly teológiai professzor lett, bán-
falvi lelkészi állása után. Róza Martos Ödön lelkész felesége, 
Margit Laborczi Zoltán lelkész felesége. Unokái közül Erzsé-
bet a tanárképző főiskola egyházzenei tanszéken tanít, Géza 
nyír egyházi lelkész. Rokonsága szerteágazó.

Mind az egyházban, mind a társadalomban joggal be-
csülték meg. Méltóságteljes megjelenése, komoly, ízes be-
széde, „attikai sóval fűszerezett” társalgása, kortársai kö-
zött jól ismert. Egyházunkat méltó módon képviselte ha-
zánkban és külföldön egyaránt.

A PROFESSZOR

Megkérdőjelezhetetlen szavú tanár. Amit mondott, a mögött 
megemésztett ismeretanyag és tudatos meggyőződés volt. 
Akár dogmatikát tanított (még apologetikát is), akár etikát 
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vagy enciklopédiát, szava mindig hitelesen csengett. Lelke 
a biblikus és hitvallásos evangélikus egyházért égett, de ez 
nem fojtotta el ökumenikus érdeklődését. Volt alapállása, 
koordináta-rendszere, amibe mindent beleilleszthetett: filo-
zófiát, nyelvészetet, természettudományt, történelmet, iro-
dalmat, művészetet. Műveltségében európai ember, nyelvé-
ben dunántúli magyar. Katedrája előtt állt, és jegyzet nélkül, 
hibátlan fogalmazásban adta elő tárgyait. Magam előtt lá-
tom ma is. Pontosan kezdett, pontosan fejezte be előadását, 
tiszteletben tartva hallgatóit. A háború soproni megérkezé-
séig mindig ünnepi feketében járt – fehér ing, fekete nyak-
kendő, fekete kalap… Jegyzetének anyagát pontosan, szö-
veghűen követelte meg. A vizsgázónak fél órát hagyott kol-
lokvium idején, csak ezután mondott véleményt, vagy kérte, 
hogy a jelölt ismételje meg kísérletét. A felelő szavaiba nem 
vágott bele, hagyta, hogy mindent elmondjon a tanítvány. 
Ha pedig még többletirodalmat ismert és idézett, azt külön 
méltányolta. A Prőhle-féle kollokvium nem nélkülözte a di-
ákdrukkot sem. Kettesével mentünk a Mező utcába, a tett 
színhelyére, és számoltuk a házszámokat: nyolc, tíz, tizen-
kettő… húsz. A front elvonulása után is otthonában, ebben 
a kifosztott lakásban, pontosabban, az egyetlen meleg he-
lyiségben, a konyhában fogadott bennünket. Feledhetetlen 
marad, amint a nagy tudós megalázott helyzetben is figyel-
mesen hallgatta néha dadogó szavainkat. Mondják, szigor-
latkor megértőbb és segítőkészebb volt, mint a kollokviu-
moknál. A készületlen hallgatóknak azonban gyakran tette 
fel kérdését: „Fiam, maga el készül a teológiáról?” Máskor: 
„Fiam, így akar lelkész lenni? Szent és komoly hivatás az, a 
készületlenség felelőtlenség Isten egyházában…”

AZ EGYHÁZ EMBERE

Tudós voltának és tekintélyének ismeretében sem szakadt 
el a gyülekezettől és egyházától. Számára a teológia az egy-
ház tudománya volt. Luxusnak tekintette, ha valakit csak a 
teológia érdekelt, de az egyház nem. Megbecsülte a női hall-
gatókat is. Semmiféle megkülönböztetést nem tett közöt-
tünk. Szívesen prédikált, és egyházi tisztségeket is vállalt 
helyi és országos szinten. Elismerést szerzett egyházunknak 
az anyaegyetemen, a Pécsi Erzsébet Tudomány Egyetem 
többi karának tanárai és hallgatói előtt.

EGYHÁZI SAJTÓMUNKÁJA

Élénk és hasznos szolgálatot végzett sajtónkban. Ezt első-
sorban a kitűnő Keresztyén Igazság periodikára értem, 
melynek főszerkesztője volt. Karner Károly és Sólyom Jenő 
társszerkesztőként működött. Rendszeresen írt cikkeket, 
tanulmányokat, szemlét, könyvrecenziót. Érdekesnek tar-
tom, hogy ezt a munkásságát alig emlegetik, pedig a ma-
gyar evangélikus értelmiség körében egykor igen jelentős 
volt ez a szolgálata. Merészségnek tartom, hogy korunkban 

azonos címen sokkal szerényebb igényű lapot jelentettünk 
meg. A Lelkipásztor és a Credo szerkesztőjeként példának 
tekintettem az egykori Keresztyén Igazság számait 1934-től 
kezdődően. Imponált széles ölelése, biztos alapú, frissen 
reflektáló jellege.

AZ EVANGÉLIKUS VILÁG ISMERT, NAGYRA 
BECSÜLT MAGYAR KÉPVISELŐJE

Az Ágostai hitvallást 1930-ban latinból fordította, és ennek 
magyarázatában páratlanul szépen és tömören ír tanító 
egyházunk szolgálatáról. Tanításunkat nem elméleti tisz-
tázásnak tekinti csupán. A „doctrina evangelii, az evangé-
lium tanítását, hirdetését, az evangéliumról való bizony-
ságtevést jelenti, ahogyan később őseink mondták: cre di-
mus, docemus et confitemur”. A békülékeny hang nem a 
megalkuvásé, de azt jelenti, hogy az egy Krisztus alatt 
élünk, egy közösségben, egy egyházban akarunk lenni. Az 
eredeti bűnnek komolyságát Prőhle Károly éppen úgy hang-
súlyozza, mint a bűn sötét hátterén felfénylő evangéliumi 
szabadságot. Gyakran idézte Anselmus tanítását: „Nondum 
considerasti quanti ponderis sit peccatum”. Meggyőzően 
igazolja, hogy névadó hitvallásunk fő jellemvonása a Krisz-
tus-központúság. Így ír: „A keresztyénség fő típusai között 
a lutheri kegyesség az egyetlen, amelynek belső szerkeze-
tében minden fővonal világosan és határozottan a krisztu-
si központban találkozik.” Ugyanakkor szerinte az evangé-
likus keresztyénség a legkevésbé türelmetlen és agresszív. 
Másik megnyilatkozása, hogy ápolja a bensőségességet, a 
szív és jó kedély szerepét, „mindezért nemcsak múltja és 
jelene van, hanem biztos jövője is”.

Prőhle Károly ott volt a Lutheránus Világszövetség böl-
csőjénél, az Evangélikus Világkonvent három nagygyűlésén: 
Eisenach 1923, Koppenhága 1929, Párizs 1935. Ugyanakkor 
ott volt a Faith and Order és a Life and Work mozgalom 
indulásánál is. Idekívánkozik, hogy volt érzéke ahhoz, kit 
tiszteljenek meg Sopronban az egyetemi fakultás díszdok-
tori címével. N. Söderblom svéd érsek, L. Ihmells szász püs-
pök, J. Morehead New York-i evangélikus elnök, T. Rendtorf 
lipcsei professzor mind az evangélikus nagy család kiváló-
sága. Később Ravasz László református püspök, Prőhle Hen-
rik pozsonyi lelkész, K. Stange, a Luther Márton Intézet 
göttingeni igazgatója folytatja a díszdoktorok sorát. Prőhle 
Károly maga is a Luther Akadémia elnökségi tagja lett, kül-
földi előadásokra hívták, közben kétszer volt a fakultás 
dékánja. Külföldi szolgálatai mellett gondja volt arra is, hogy 
ne legyen az evangélikus fakultás „corpus separatum” a 
pécsi egyetem keretében, ahogy ő fogalmazta. Szavait, írá-
sait ismerve, az evangélikus világegyházhoz tartozását szá-
mon tartva, állíthatom, hogy az ő idejében nem fenyegetett 
olyan teológiai viszály, ami szerint esetleg külön egyházi 
fakultásra lett volna szükség, mint pl. Norvégiában vagy 
Németországban. A soproni fakultásra jellemző volt meg-
alakulásától kezdve az egyházhűség, a bibliai és jellegzete-



26

sen evangélikus irány. Ugyanakkor nem esett a német ke-
reszténység bűvöletébe, nem ejtette el az Ószövetséget, nem 
esett áldozatul az antiszemitizmus irány zatának, és nem 
volt hajlandó a pogány magyar elő idők vallási világát visz-
szahozni. Nem akart ellentétes irányzatok harctere lenni. 
Mindebben benne volt Prőhle Károly józan evangélikussága, 
egyensúlyt tartani képes tekintélye is.

AZ ÖKUMENÉ EMBERE

Sok kortársát megelőzve, még keresi ugyan a megfelelő ter-
minológiát, hogy kifejezhesse az egyházak egységmozgal-
mának törekvéseit, de egyértelműen ökumenikus beállított-
ságú. A hit világa című könyvében (50 kk.) fejtegeti a keresz-
ténység újraegyesülésének lehetőségét, óv a felszínességtől, 
őrködik az evangélikus identitáson, de nyitott a többi fele-
kezet tanítására és életére, szívesen tanul és gazdagodik. 
„Nem presztizsérdekből” tartja jelentősnek egyházunk szol-
gálatát az ökumenében, hanem természetes, belülről fakadó 
és igenelt magatartásként. Számos cikke utal e józan és re-
ményteljes látásra a Keresztyén Igazságban is.

NÉHÁNY SZEMÉLYES MEGJEGYZÉS

Négy évig hallgatója voltam. Enciklopédiát, dogmatikát, 
apologetikát és etikát tanultunk nála. Tartott rendszeres 
szemináriumot is. Végszigorlatra készülve tananyagunk 
már a korábbi jegyzet helyett akkor megjelent könyve volt. 
Sajnos szigorlatunk napjára megbetegedett, és helyette 
Wiczián Dezső professzor úr kérdezett, de az ő általa előké-
szített tételek szerint. Prőhle Károly volt, aki Karner Károly-
lyal együtt a megszokott magyar és német nyelvű irodalom 
mellé angol publikációkat is megjelölt, sőt az utolsó évben 
felhívta figyelmünket az északi evangélikus teológiára is.

Megérkezésem napján, 1944 őszén, a soproni Questurá-
ban vettem át indexemet. Prőhle Károly belépett, átkarolta 
vállamat, és meglepetésszerűen így szólt: „Tudja, fiam, mi 
majdnem rokonok vagyunk. A maga dédapja keresztelt en-
gem Rábabogyoszlón”. Sárvári lelkész volt a dédapám. A 
négy év alatt többször kérdezett a családról, jó dunántúli 
szokás szerint még nagyanyámék családját is ismerte (a 
kékfestő Kluge család Pápán és Körmenden). Váratlan volt 
ez az első találkozás, ma sem tudom feledni.

1947-ben, amikor az alakulóban levő Egyházak Világta-
nácsa ösztöndíjpályázatot hirdetett, ő volt az egyik, aki 

biztatott a kérvény megírására. A témát is megbeszéltük 
(Korunk krízise keresztyén etikai szempontból), és ő volt 
az egyik a három ajánló közül, aki meleg hangú professzo-
ri ajánlást írt Genfbe. Ő nem féltett az ökumenétől, mint 
ahogy Budapesten: ott ugyanis nem vették örömmel, hogy 
nem az LVSZ-ösztöndíjra jelentkeztem. Hálás voltam neki, 
hogy külföldön is jól ismert nevét adja ösztöndíjkérvényem-
hez. Mielőtt kimentem, ő volt az, aki elmondta, hogy Dr. 
Abdel Ross Wentz, amerikai (Gettysburg) egyháztörténeti 
professzor hamarosan fakultásunk díszdoktora lesz. Wentz 
Ordass püspök úrral együtt az LVSZ egyik alelnöke volt. 
Sajnos nem került sor a díszdoktori cím átadására az ak-
kori politikai és egyházpolitikai helyzet miatt. Kíváncsi 
lennék, milyen nyoma van mindennek a tanári kari jegy-
zőkönyvekben. Mint ismeretes, hazajövetelem után sem a 
krízisről, sem Amerikáról nem volt tanácsos beszélni. Erről 
már nem tudtunk szót váltani egymással.

Utolsó találkozásom már nem személyesen, hanem a betű 
útján történt. Egyik hívünk örökségeként négy évfolyamot 
kaptam a Keresztyén Igazság folyóiratból. Ma is olvasom. 
Itt ismertem meg Prőhle Károlyt, az evangélikus értelmisé-
gért felelős embert. Nagyszerűen szerkesztett periodika, 
evangélikus egyházi, társadalmi és hitvédelmi folyóirat. 
Elmélkedéseket, verseket, tanulmányokat, etikai útmutatást 
(bölcsőtől a koporsóig) éppen úgy hozott, mint egyházi kró-
nikát, szellemes széljegyzeteket, foglalkozott könyvszem-
lével és a korabeli magyar szellemi élet jelenségeivel. Az 
említett társszerkesztők mellett neves, sokat olvasó, jól 
tájékozott gárdával dolgozott a főszerkesztő. Csak néhány 
nevet említek: Wiczián Dezső (tollából a németországi egy-
házi helyzet naprakész ismerete került bemutatásra), Mádi 
(Hirschler) Zoltán, Budaker Oszkár, Kiss Jenő, Schulek Ti-
bor, Bőhm Dezső, Gárdonyi Zoltán, Raffay Sándor, Jánossy 
Lajos, Urbán Ernő, Kapi-Králik Jenő, Koch István, Keken 
András, Viszkok (Vető) Lajos, Wolf Lajos, Erőss Sándor, 
Prőhle Henrik, Rozsondai Károly stb. A főszerkesztő öku-
menikus, társadalmi, teológiai, történeti jegyzetei, könyv-
szemléje mellett áhítatok írása, vezércikkek sora mutatja a 
szerkesztés átgondolt programját. Veretes írásai, körülte-
kintő, perspektívát repesztő szolgálatát mindenkor köve-
tendőnek tartottam.

Álljon itt végezetül A hit világa című könyv elejére írt 
mottója Augustinustól: „Deo gratias, quia quod non potest 
competenter dici potest fideliter credi” (amit nem lehet meg-
felelően elmondanom, azt lehetséges volt hűségesen hin-
nem). Ez a mondat összecseng címünkkel, a hit teológusá-
nak ars poeticájával: Crede et fac quod vis.
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MATTHIAS PÖHLMANN

Tök, karnevál, kommersz*

A Halloween Németországban…

Október 31-ét a protestáns egyházakban a reformáció em-
léknapjaként ünnepük, de az utóbbi években versenytársat 
kapott: az október 31-ről november 1-jére virradó éjszaka a 
boszorkányok, szellemek és ijesztő szörnyek éjszakája. Ek-
kor már hosszabbodnak az éjszakák, ilyenkor teszik ki a 
tököt a konyhaablakba, és ekkor jön el a vámpírpartik és az 
ajtónál kéregető kísértetek ideje – a Halloween. Ez az előké-
szület ideje, ezért egy neves internetes könyvküldő szolgálat 
ajánlott irodalmat állít össze a szülőknek és gyerekeknek. 
Ünnepi sminkötletek, különféle dekoráció, végül pedig bar-
kácsfüzetek vagy a hároméveseknek szóló könyv: Teddy 
Hal lo weent ünnepel. Mindenki tippeket keres a nap eltölté-
séhez: szellemjátékok, vámpírlevesek, Frankenstein pizzája 
és varázsreceptek a boszorkánybüféhez, „nyársra húzott 
pók, varangysaslik”. Az interneten is teljes gőzzel folynak 
az előkészületek erre a napra (www.itshalloweenagain.de). 
A kirakatok díszeit a különböző tökfajták adják. Németor-
szág-szerte Halloween-partikra hívogatnak. Az édesség- és 
játékgyártók is egyre inkább kihasználják a Halloweent mint 
marketingötletet.

Nem lehet nem észrevenni – minden eltérés ellenére – a 
hasonlóságokat a Halloween és a karnevál között: élvezik, 
hogy beöltöznek, hogy kifestik magukat, és nagyobb élve-
zettel fogyasztják a szeszesitalokat. A beöltözésnél minden 
esetben két szín dominál: a fekete (sötétség, éjszaka) és a 
narancssárga (tök). Közismert Halloween-szimbólum a tök-
lámpa, a „Jack O’ Lantern”. Ez egy kibelezett tök, amelybe 
a gyerekek arcot vágnak, és egy égő gyertyát állítanak bele. 
Ez belülről megvilágítja, és ijesztő hatást kelt.

 KELTA VALLÁSI GYÖKEREK ÉS A KERESZTÉNY 
NAPTÁR

A Halloween gyökerei a kelták vallási képzeletvilágába nyúl-
nak vissza (további háttérinformáció az interneten: www.
halloween-im-rheinland.de). Az ír-kelta naptárban Samhain 
ünnepe egy a négy nagy ünnep közül. November első napja 
volt a keltáknál a tél kezdete, ezzel együtt az új év kezdetét 
is jelölte. Egyidejűleg mint aratási ünnepet is ülték, amely 
már az előző este elkezdődött. Ez az este köztes idő volt (ó- 
és újév között – a ford.) a mágia és a elhárítórituálék számá-
ra. Óriási jelzőtüzekkel tartották távol a gonosz szellemeket. 
Nyilván azt gondolták, hogy az emberek ezekben az órákban 

 * Pöhlmann, Matthias: Kürbis, Karneval, Kommerz. Halloween in Deutsch-
land. Materialdienst der EZW, 2002/10. 305–307. o.

megtalálhatják az utat a szellemek világába. Az ünnep to-
vábbi részletei a kelta irodalom forrásainak hiányossága 
miatt homályban maradnak. Az irodalom részben feltétele-
zi, hogy ezen a napon áldozati szertartást is tartottak, ahol 
az elsőszülötteket áldozták fel. Ezzel az áldozattal kellett az 
alvilági hatalmakat lecsendesíteni, és ilyenkor a termékeny-
ségért is fohászkodtak. Mint általában az ősi gondolkodás-
ban, az emberek itt is szoros összefüggésbe hozták a szüle-
tést a halállal, és azt képzelték, hogy ezek a hatalmak ter-
mékenységet adhatnak, és fenn is tartják.

A szokás Írországból ered. A szentekről való megemléke-
zést november 1-jén összekötötték a kelta év kezdetével. 
Végül IV. Gergely pápa (828–844) támogatásával vezették 
be nyugaton. Keleten a keresztények már a 4. században 
megemlékeztek a mártírokról. Mindenszentek ünnepe ebből 
alakult ki a 7. században. A keresztények a húsvéti időszak-
ban minden évben megünnepelték a Pantheon felavatását 
Rómában Szűz Mária és az összes szent tiszteletére. Az ün-
nepet 835-ben rendelte el IV. Gergely pápa az egész egyház-
ban, és november 1-jét jelölte ki időpontjául. Nagy-Britan-
niában mindenszentek ünnepét „All Saints’ Day”-nek vagy 
„All Hallows’ Day”-nek is hívták. A Halloween eredetileg 
mindenszentek ünnepének előestéje. Az eredetileg kelta 
Samhain-ünnep már a mindenszentek napjának előestéjén 
lezajlott, tehát az „All Hallows’ Evening”-en vagy röviden a 
„Hallows’ E’”-n. Ebből lett később a Halloween. A szokást 
ír bevándorlók hozták magukkal a 19. században az Egye-
sült Államok keleti partjára. Ott – egy egyébként hagyomá-
nyokban szegény helyen – válhatott a gyermekjelmezek és 
partik híres ünnepévé (pl. tökkaláccsal). Az Egyesült Álla-
mokban csak a 20. században alakult ki az álarcos gyerekek 
felvonulásának szokása. Beöltözve vonulnak végig a gye-
rekek az utcákon, és édességért kopogtatnak az ajtókon. 
Közben ezt kiáltják: „Trick or Treat” (magyarul nehéz visz-
szaadni: vagy adsz, vagy megnézheted magad), „Édeset vagy 
savanyút!” (a németeknél). Ezért gyakran dugnak édességet 
a gyerekek zsebeibe – ha nem, akkor megtréfálják a ház 
tulajdonosát. A ’90-es években jutott el az ünnep végül Né-
metországba is a médiumok és a reklámipar által. Nálunk 
elsősorban a fiatalabb generációnál talál visszhangra.

BORZONGÁS MINT KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNY

A Halloween kelta vallásos háttere ugyanúgy eltűnt, mint 
a katolikus mindenszentek ünnepéé. Már csak az angol 
kifejezés gyökerei utalnak rá. A növekvő szekularizáció és 
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kom mer cializáció folyamatában a Halloween új ünnepként 
jelent meg. Ez nálunk nem elterjedt szokás, inkább a mé-
diumok vezették be és fogadtatták el. Ezt a napot nemcsak 
egy „event”-ként (esemény, történés) ünneplik az ír kocs-
mák ide vágó ajánlataival együtt, hanem erősen karneváli 
ünnepként is, hátborzongató partikkal (boszorkány- és 
szel lemkosztümökkel). A Halloween népszerűsége egyrészt 
a beöltözés és a borzongás élvezésére vezethető vissza az 
élménytársadalom, másrészt az egyes Halloween-szer-
vezők ügyes piaci hadjárataira. A Halloween mint import-
szokás fellendülésében megmutatkozik a vágy egy fantá-
ziadús és csaknem gyerekes ünnep iránt. Az intézménye-
sített karneváli ünnepekkel ellentétben a mindenkori 
val lá si fellegvárakban Halloweenkor a közösségi ünnepe-
ken egyéni alakításra is van lehetőség. A Halloween fellen-
dülése a növekvő szekularizáció kísérőjelenségeként is 

megfigyelhető. Elsősorban a fiatalabb generáció néz új ün-
nepek után, mivel nyilvánvalóan nem elégítik ki őket a 
ránk maradt hagyományos, keresztény jellegű ünnepna-
pok. Feltűnő a különbség a karnevállal szemben: a Hal lo-
ween-ünnepségek kizárólag a bor zongás körül forognak. 
A mindennapok megszakításával ez az ünnep magára ölti 
a félelmet is, és fel kí nálja a lehetőséget, hogy az elfojtást, 
a félelmetest és a kiszámíthatatlant játékos formában ki-
éljék. A boszorkány-, varázsló- és kísértetkosztümökre pil-
lantva felvetődik a világnézeti kérdés: az érthetetlen és a 
titokzatos iránti vágy által nem azok a szellemek térnek-e 
vissza, amelyekről a modern sze ku la ri zá ció azt hiszi, hogy 
megszabadult tőlük? A Hallo ween szellemét, azaz „a szel-
lemek szemtelenül grimaszoló éjszakáját” nem lehet egy-
könnyen száműzni ebből a társadalomból. 

Fordította: Fitos Mónika és Lőrincz Csaba

FITOS MÓNIKA

…és máshol*

KIEGÉSZÍTÉS A KEZDETEKHEZ

Halloween az egyik legrégebbi ünnep, melynek eredete év-
századokra vezethető vissza. Mai formája több kultúra ke-
veredésével alakult ki: A kelta Samhain-fesztiválon kívül a 
római Pomona-napban gyökerezik.

A kelták évszázadokkal ezelőtt a mai Nagy-Britannia és 
Észak-Franciaország területén éltek. Az évszakok váltako-
zásának mágikus erőt tulajdonítottak, és sok istent imád-
tak, de közülük Samhain napisten volt a legfontosabb, aki 
a földön a termést növesztette. A kelta újévet – melynek 
kezdete november 1-je volt – egy három napos fesztivállal 
ünnepelték, ez jelentette a napszezon végét, a sötétség és 
a hideg kezdetét. A hagyomány szerint Samhain napisten 
ekkor került a halál és sötétség istenének fogságába, és 
ezért változott meg az időjárás is. Az újév előestéjén – ok-
tóber 31-én – a hiedelem szerint Samhain összehívta a ha-
lottakat, akik különböző formában jelentek meg, rossz 
lelkek és állatok figuráit öltötték magukra, főleg macskáét. 
Mivel szerintük a halottak azóta is visszajárnak a földre 
ezen az éjszakán, hogy embereket varázsoljanak gonosz 
boszorkányokká, ezért a hívők máglyákat gyújtottak, hogy 
a rossz bolyongó szellemeket és kísérteteket elűzzék. A tűz 
körül táncoltak, és másnap reggel a papok minden család-
nak parazsat adtak, hogy félelmükön így enyhítsenek, me-

 * A fent leírtak forrása az internetről: http://parameter.elosoft.com/
halloween.html, http://nepszabadsag.hu, http://showcase.netins.net/web/
medea/hollow.html, http://kidskusine.com, http://altavizsla.hu.

legen tarthassák otthonaikat, és ezzel űzzék el a gonosz 
szellemeket. A szelleműzés másik fajtája az volt, 

hogy ételeket készítettek nekik, és ők maguk is kísértet-
nek öltöztek be, hogy észrevétlenekké váljanak a szellemek 
előtt. Így zajlottak az első Halloween-ünnepek.

Amikor az első században a rómaiak elfoglalták Angliát, 
sok hagyományt hoztak magukkal, például az úgynevezett 
Po mona-napot. Ez a gyümölcsök és kertek istennőjének ün-
nepe volt, és november 1-je körül tartották. A következő év-
századok folyamán a kelta Samhain-fesztivál és a római Po-
mo na-nap szokásai egymással keveredve egy olyan őszi ün-
nepet hoztak létre, amelynek kelta és római gyökerei is vannak.

KERESZTÉNYSÉG ÉS HALLOWEEN

A kereszténység elterjedése is hatással volt a Halloween-
ünnepre, de ez fordítva is igaz.

A 9–10. században a halottak napja és a mindenszentek 
ünnepe már a korabeli Európa jeles ünnepének számított. 
835-ben rendelte el a katolikus egyház – IV. Gergely pápa 
– az ünnep egyetemessé válását, és már III. Gergely pápa 
idején is a halottakra való emlékezés napjaként említik 
november 1-jét. A néphagyományban számos hiedelem is 
övezi a halottak napját: egyes vidékeken kenyeret, sót és 
vizet tesznek az asztalra az ilyenkor „hazalátogató” halot-
taknak. Van ahol kivitték az ételt a temetőbe, és odatették 
a sírra, a maradékot pedig a koldusoknak adták. Ezt a ha-
gyományt gyakorolták az idén is Szegeden, ahol az úgyne-
vezett „kóduskalácsot” vagy „mindönszentek kalácsát” 
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osz togatták a szegényeknek ezen a napon. Székelyföldön a 
mindenszentek lepényét adták a templom előtt várakozó 
nincsteleneknek november 1-jén. Ma már a legtöbb ember-
nek fogalma sincsen az ünnep hátteréről, de a hozzátarto-
zók ma is ezen a napon (és utána halottak napján) helyezik 
el a kegyelet virágait az elhunytak sírjain, és gyújtanak 
gyer tyát megemlékezésük jeleként.

HALLOWEEN ÉS GLOBALIZÁCIÓ

A Nagy-Britanniában és Észak-Franciaországban honos 
Hal lo ween ünnepet ír bevándorlók vitték be Amerikába 
1840 körül, amikor ezrek vándoroltak ki az írországi éh-
ínség miatt, és magukkal vitték szokásaikat is. Így vált a 
folklór részévé egy-két elemmel kibővülve. A globalizáció 
folyamata által jutott el az ünnep a 20. században Európá-
ba, a rendszerváltás után az egykori szocialista országok-
ba is. Romániába (ahol Branba, a hírhedt Drakula-kas tély-
ba várták október 31-én a turistákat álarcosbálra és egy 
denevérbarlangban eltöltött éjszakára), Lengyelországba 
(ahol a kel lemetlent összekötötték a hasznossal: egy kato-
wicei vér adó központban vámpíroknak, ördögöknek és bo-
szor ká nyok nak öltözött orvosok és ápolónők várták vér-
adásra a helyi egyetem hallgatóit), Bulgáriába (ahol főleg 
a nemzetközi iskolák hallgatói szerveztek Halloween-ün-
nep ségeket) és Magyarországra is. Nálunk még nem terjedt 
el annyira, de főleg a városokban (pl. Budapest, Szarvas. 
Pécs, Martfű) már találkozhatunk vele; Budapesten egyre 

több helyen. Itt is megjelentek az álarcok, a póktorták, a 
különböző, tökből készült ijesztő kinézetű ételek, szellem-
ételek (pl. „fagyasztott kéz”) és a töklámpás is, amely egy 
ír legenda szerint egy Jack nevű férfi nevéhez fűződik. Jack 
olyan rossz ember volt, hogy nem nyert bebocsátást a 
menny be, de a pokolba sem, mert túl sok tréfát űzött az 
ör dög gel, ezért halála után egy lámpással kellett bolyon-
gania éjszakánként. Az emberek hasonló lámpást raktak 
az ablakukba, hogy elűzzék Jacket.

A Gallup Intézet által 2001-ben Amerikában végzett köz-
vélemény-kutatás során megvizsgálták az amerikai fiatalok 
okkultista jellegű hiedelmeit. Kiderült, hogy a megkérde-
zettek 42%-a hisz a rémfilmekben gyakran megjelenő kísér-
tetházakban, 38%-a fogadta el a vámpírok létezését – akik 
visszajáró halottak lelkei és 36%-uk hisz az ufókban. Ez azt 
jelenti, hogy 11 év alatt 13%-kal nőtt a kísértetekben és a 
visszajáró halottakban való hit (talán a médiának köszön-
hetően), az ufó-hit viszont jelentősen csökkent. Meg sem 
merem becsülni, hogy ma milyen eredményeket kapnánk 
Magyarországon, ahol egy 1993-as felmérés alapján a fia-
talok 51% hitt az ufókban és 34% a kísértetekben.

Vannak más ünnepek is, amelyekhez kereszténység előt-
ti szokások kapcsolódnak (karácsonyhoz és húsvéthoz is), 
mégsem ezektől függ az ünneplő ember hite. Szokás és 
szo kás között persze van különbség… A lelki vezetőknek 
mégis fontos tudniuk a hátteret, hogy valóban vezetni tud-
janak. Meg kell ismertetni a Halloweent ünneplő vagy a 
farsangoló fiatalokkal a másik oldalt – vagyis a keresztény 
tanítást, életet – is…

Krisztusban mindnyájan életre kelnek (1Kor 15,22)

REUSS ANDRÁS

Kesztler Lászlóné Buránszky Erzsébet 
búcsúztatása

 Évtizedeken keresztül Kesztler Lászlóné Buránszky Erzsébet 
jelenítette meg az Evangélikus Teológiai Akadémiát, és ő 
jelentette az állandóságot.

Hallgatók jöttek és mentek, de ő, aki végül mindenkinek 
Erzsike néni lett, maradt. Egy személyben adminisztrálta 
az egész akadémiát. Az új hallgatók az elsők között vele 
találkoztak, és ő vezette be őket az intézmény életébe. A 
felsőbb évesekhez úgy tudott szólni, hogy készségesen vol-
tak segítségére. A végzetteket évek múltán is név szerint 
ismerte, és szeretettel fogadta.

Professzorok jöttek és mentek, de Erzsike maradt, titkár-
nője volt mindegyiknek. Az új dékánokat ő vezette be az 
ügyek intézésébe, kezelte a házi pénztárt, gépelte a jegyze-

teket, küldte a leveleket, rendben tartotta az iratokat, vette 
és továbbadta a telefonüzeneteket. Egyszemélyes hivatal 
volt, de ugyanakkor személyes hivatal, ahol nemcsak kinek-
kinek a rigolyáit vagy gyengéit ismerte, de értékeit is. Tudott 
mindenkinek a családjáról. Tudott titkot őrizni, és tudott 
jó tanácsokat is adni.

Egyházi vezetők, állami és külföldi egyházi vendégek 
jöttek és mentek, de Erzsike maradt. Derűje feszültségeket 
oldott.

Akkor látszott meg, milyen munkát végzett, amikor végleg 
nyugdíjba vonult, és találni kellett valakit, aki helyére áll.

Nemcsak a munkája, munkabírása, türelme, helytállása 
emlékezetes, hanem az a szinte elnyűhetetlen derű, amely-
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lyel mindezt végezte. Jó volt tudni, hogy a helyén van, és 
nem volt kisebb öröm látni őt nyugdíjasként az akadémia 
évnyitó vagy évzáró ünnepségein. Nem lehet szabadulni a 
gondolattól, hogy szíve mélyén élt abból, amit munkahe-
lyének falai között tanítottak.

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem, az egykori és 
mai oktatók és hallgatók nevében mondok köszönetet mun-
kájáért, életének jó példájáért azzal a könyörgéssel, hogy 
az Úr is emlékezzék meg róla irgalmasan, amikor eljön 
országába.

FABINY TIBOR (ID.)

Igehirdetés Kesztler Lászlóné temetésén*

Jn 14,18

Isten az ő csodálatos teremtményét, az embert kettős aján-
dékkal ruházta fel. Az egyik látható, a másik láthatatlan. Az 
egyik földi, testi, a másik lelki-szellemi. Özv. Kesztler Lász-
lóné Buránszky Erzsébetnek, drága halottunknak is két kin-
cse volt: a földi élet és a hit világa.

Életútját a pestújhelyi bölcsőtől a Szent János kórház be-
tegágyáig kilenc évtized hányatott magyar sorsa, de ugyan-
akkor boldog családi harmóniája kísérte. A szép békeévek 
szülöttét kortársaihoz hasonlóan megtépázták politikai és 
gazdasági válságok, világháborúk, kitelepítések, barna és 
vörös veszedelmek, ijesztések és félelmek. Ám eközben 
mindezt a hivatás, az önfeláldozó, lelkiismeretes munka és 
boldog családi élet feledtette. Országos egyházi pénztáros 
férje oldalán előbb Keken András fennkölt személye mellett 
a Deák téren dolgozott, majd 1952 decemberétől az Evan-
gélikus Teológiai Akadémia dékáni irodavezetője lett.

Özv. Kesztler Lászlónénak az idősebb lelkésznemzedék 
számára felejthetetlen, tapintatos, csendes, lelkiismeretes 
szolgálata a Teológián 35 éven át tartott. Munkájával vé-
gigkísérte a hányatott sorsú Teológia négy különböző épü-
letének viszontagságait, átélte az Állami Egyházügyi Hiva-
talnak és az egykori belügyi hatóságoknak szüntelen kont-
rollját, de átérezhette ezalatt a professzorok és teológiai 
hallgatók feltétlen bizalmát és ragaszkodását is. A Fasor, 
a Lendvay utca és az Üllői út 24. viszontagságait ma már 
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jótékony ködfátyol borítja. De személyének finom varázsa 
nem halványul el az egykori munkatársak és a ma már 
őszülő halántékú hallgatók emlékezetében.

Mindez az elköltözött testvérünk látható, földi életének 
kilenc évtizedes vonulata. Azoké az évtizedeké, amelyekért 
ma könnyes szemmel ad hálát leánya, fia, menye, az egész 
rokonsága és a gyászoló gyülekezet.

De van ennek az életnek egy láthatatlan, lelki-szellemi 
vetülete is. Ez a hit világa. Azé a hité, amelyből Jézus egy-
kori tanítványai is vigaszt és reménységet meríthettek, 
amikor Uruktól ezt hallották: Nem hagylak titeket árván, 
eljövök tihozzátok! A feltámadásra, Krisztus visszajövete-
lére utaló ígéretbe csak a hívő élet vágyakozó bizodalma 
tud belekapaszkodni. A halál fájdalmát egyedül ez enyhít-
heti: Jézus nem hagy magunkra sem életünkben, sem ha-
lálunkban, ha rá hagyjuk magunkat. Az ő megígért jelen-
létében köszönjük most meg a drága édesanyának és sokak 
segítőjének azt, amit gondoskodó, féltő szeretetével egy 
életen át értük, boldogulásukért és előmenetelükért tett. 
„A szeretet soha el nem múlik” – mondja Pál apostol. Jé-
zusnak az övéi iránt érzett szeretete volt az, ami őt a vi-
gasztaló, biztató szóra indította: Nem hagylak titeket ár-
ván, eljövök hozzátok. Igéjével ide, a drága hamvakat 
tartalmazó urnához is eljött, megáldva a halott porokat. 
Mi pedig Jobbal együtt válaszolunk neki élő Krisztus-hittel: 
„Tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom 
fölött megáll!” Ámen.
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KENDEH K. PÉTER

Igehirdetés Kendeh Györgyné 
Bendl Mária temetésén*

„Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nek-
tek.” (Jn 14,27) „Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a föl-
det.” (Mt 5,5)

Isten végtelen csodája között az egyik legkülönlegesebb 
a nagymama. A nagymamák régi korokat idéznek az uno-
kák számára úgy, hogy a gyökerek jelenvalóságát a saját 
személyükben adják az unokáknak. Szavaikban, mozdula-
taikban a kisgyermek, de később, a már felnőtt szeme előtt 
is együtt lüktet a mögöttük hagyott több évtized rengeteg 
harca, győzelme-veresége, fájdalma-öröme, szenvedése-vi-
gasztalása és a jelen, az unoka szemében feltétlen békes-
sége, a megharcolt élet bölcsessége. A nagymamák látszó-
lag mindig háttérbe húzódnak, úgy érzi az ember, hogy 
éle tükben sodródtak az eseményekkel, a valóban fontos 
kér désekben általában nem is volt más választásuk, csak 
az az egy, amit megéltek. Látszólag ezért sajnálatra méltó-
ak, mégis az unoka szemében a jelenben éppen fordítva 
van minden. A nagymamában látja a minden küzdelemben 
megtartó erőt, ám meglepő, hogy ez nem az erős akarat, a 
kemény, fenyítő szó, hanem a mindeneket szinte már ön-
kényesen uraló szeretet és békesség. Nagymamámat soha 
nem láttam mérgesnek még akkor sem, ha kisgyermekként 
olyat tettem, amit a felnőttek szerint nem illett volna – ha-
nem inkább a „cinkos mosoly” volt az, ami oly sokszor 
meg jelent az arcán. És persze a kisgyerek fejében nem áll 
össze a kép: hogyan lehetséges, hogy amíg édesanyja le-
szidja tetteiért, szavaiért, addig ugyanezekért a nagyma-
mától ezt a jó értelemben vett „cinkosságot” kapja. Nem 
akarok általánosítani, sőt éppen Nagymamám ravatalánál 
nem szabad általánosítanom, ezért mondhatom: olyan bé-
kesség lakott benne, amely minden helyzetben képes volt 
az emberileg adható legnagyobb csodára: a feltétel nélküli 
melléállásra, a minden akadályt leküzdő közösségterem-
tésre, arra, hogy mellette az ember, az unoka nem is érez-
hetett mást, mint a végtelen, békességes szeretetet.

De tudom, nemcsak és talán nem is elsősorban az unoka 
tapasztalhatta ezt meg a múlthoz képest mindenképpen 
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nyugodtabb időkben, hanem Nagymama ilyen volt, ilyen 
tudott lenni akkor is, amikor az élet mérhetetlen sok szen-
vedéssel, lemondással, kétséggel és fájdalommal mélyítette 
az arcán a barázdákat. Ő akkor is békességgel szeretett, és 
mondott le önmagáról, hogy szeretteivel megossza önma-
gát. És bár látszólag az idők legyőzték őt, de lám, mégis ő 
győzött. Mert a békesség, a szeretet, amely a szelíd emberek 
legyőzhetetlen fegyvere, most már nem egyszerűen csak 
egy életforma a számára, nem egyszerűen egy alapvető 
men talitás, amit megélt az életében, hanem a békesség és 
a szeretet forrása befogadta őt, otthonává lett. Krisztus az 
ő békességét hagyta rá, bízta rá, talán „feladatként” ebben 
az életben – és az elfáradt élet után most Krisztus, a Békes-
ség Fejedelme öleli magához. Nagymama ott lehet, ahova 
élete a legmélyebb szálakkal kötötte: a békesség és a sze-
retet végtelen hatalmában.

Sokat veszítettünk azzal, hogy ő már nincs közöttünk, 
de ez a világ rajta keresztül is sokat kapott. Sokat, mert a 
világ minden ellentmondásossága, fájdalma ellenére a sze-
lídek öröksége. Minden csatán, vereségen túl a szelídek 
örök lik a földet. Minél inkább az erőszakosság látszik el-
uralkodni, annál inkább válik egyértelművé a szelídség le-
győzhetetlen ereje. Mert a szelíd nem sző praktikus terveket, 
nem agyal ki lehengerlő hadműveleteket, nem veszi fel a 
fegyvert, hanem csak csöndesen, látszólagos jelentéktelen-
ségében nyeri meg az életet, és ajándékozza meg azokat, 
akik között él. Ahogy Krisztus kitaszítottságban, elhagya-
tottságban, a végső tragédiában, a halálában nyeri meg az 
emberiséget, benne mindannyiunk életét, a megváltást. Az 
abszolútnak hitt vereségben a végső győzelem…

És Isten továbbra is, szüntelenül kiáll a szelídek mellett. 
Megnyeri nekik a szelídségük miatt elveszített csatákat, és 
nekünk, itt maradottaknak pedig azt mondja: látjátok, le-
het szelíden élni, lehet az isteni békességben élni – és va-
lójában az ilyen élet éli át az élet teljességét, hiszen kimoz-
díthatatlan az isteni békesség biztonságából, a legvégső 
valóságból: a békesség, a szelídség, a szeretet végtelen 
hatalmából, amely Nagymamát is hazavárta, és befogad-
ta… örökre. Ámen.
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AZ IGEHIRDETÕ MÛHELYE

VÍZKERESZT ÜNNEPE U TÁN 1. VASÁRNAP

• 4Móz 14,10b–23

Az igér ől

Visszatekintés az előzményekre. Isten csodálatos módon 
kihozta népét Egyiptomból. A pusztában nappal elrejtette 
őket felhőben, éjjel tűzoszlop jelezte az utat. Oázistól oázisig 
mehettek, mindig volt elegendő víz és élelem. Látták az Úr 
dicsőséges hatalmát.

Az ígéret földjének határáról kémeket küldtek, akik azzal 
a hírrel jöttek, hogy valóban olyan ez a föld, mint Isten 
ígérte: tejjel és mézzel folyó Kánaán, de erős népek lakják, 
és nem tudjuk elfoglalni. Csak Józsué és Káléb volt, akik 
azt mondták: „A föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, 
igen-igen jó föld. Ha az Úr kedvel bennünket, akkor bevisz 
arra a földre, és nekünk adja a tejjel és mézzel folyó földet.” 
A közösség azonban meg akarta kövezni őket, és új veze-
tőkkel vissza szeretett volna Egyiptomba menni. Ekkor 
jelent meg az Úr.

Ez egy új szakasz, amely a haragvó Isten és Mózes pár-
beszédét írja le. Emlékeztet ez a harc 2Móz 32,9 kk.-re. 
Ott az aranyborjú készítése után ugyanígy utasította visz-
sza Mózes a lehetőséget, hogy az elpusztítandó kemény 
nyakú nép helyébe ő lépjen. Mózes ebben a párbeszédben 
úgy beszél Istennel, mint az ember az embertársával. Meg 
akarja győzni arról az Urat, hogy ha elhagyja vagy kiirtja 
a népet, akkor a többi nép ezt az Úr gyengeségének fogja 
gondolni, aki nem tudja véghezvinni terveit. Mózes ismét 
közbenjáró lesz a hűtlen nép és Isten között. Pedig a nép 
ellene is épp oly módon fordult, mint Isten ellen. Mégis 
szereti és sajnálja ezt a népet. Szeretné, ha eljutna az 
ígéret földjére.

Végül az Úr nem pusztítja ki a hűtleneket mint népet, de 
az a nemzedék, amely így hitetlenkedett és zúgolódott, nem 
juthat be az új hazába. Akik átélték Isten dicsőséges veze-
tését a fogságból való kiszabaduláskor és az eddigi vándor-
lás alatt, azok most a saját erejükre tekintettek. Szomorú 
ismétlődés ez az emberiség életében.

Illusztráció

Egy szilveszteri paródiában láttam a következő történetet. 
Egy házaspárról szól, akik pokollá tették egymás és a 
saját életüket is. Eljött a szenteste, szégyenlősen készül-
tek rá. Az ajándékokat l opva csúsztatták a karácsonyfa 
alá. Estére a férj megborotválkozott, a feleség finom va-
csorát készített. A karácsonyfa mellett sírva énekeltek, 
egymás nyakába borultak. mégis van boldogság. Isten 
csodát tett. Mi összetartozunk, mi szeretjük egymást. Fo-
gadalmak, hogy ez így lesz most már. Karácsony második 
napján aztán ismét kezdődik a morgolódás. S mire óév 
napjához érnek, már minden a régi. Látták Isten dicsősé-
gét, de nem hitték el, hogy ő vezet bennünket a hétköz-
napokban is.

Egy kínai festő Ádámról és Éváról készített egy képet. Az 
első emberpár az Édenkerten kívül felemeli tekintetét, mert 
az elvesztett Paradicsom bezárt kapujával szemben áll egy 
dombon Jézus Krisztus keresztje. Ide sietnek: „Legyen ne-
kem végső szavad Lámpásként, éj ha rám szakad, Kereszt-
fád botként támaszom…” Isten dicsősége így lesz ma is 
látható a keresztben. Amikor bűneim eltakarják Isten ha-
talmát és dicsőségét, akkor Krisztus keresztjét állítja elém. 
Itt, a kereszten ismerhetem fel Isten dicsőségét, a bűneim 
bocsánatában, hogy mégis szeret engem bűneim ellenére 
is. Tudjuk: „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké 
ugyanaz.” (Zsid 13,8)

Meditáció

Hogy egy adott gyülekezetben mi lesz az új év első napja-
iban az a próba, amely eltakarja Isten dicsőségét, azt 
egyenként kell észrevennünk. Lehet olyan félelem is, 
amely egész népünket vagy az egész világot is rettegésbe 
ejti, de talán csak a szokásos évkezdeti melankólia: a jövőt 
nem sejthetem. Ebben a melankolikus hangulatban bátran 
szóljunk Isten ről, akinek a hatalma, dicsősége változat-
lan. Nem Isten gyengült meg, mi lettünk hitetlenek. Ilyen-
kor eszembe jut sok bizonyságtétel, amit a látogatások 



33

alkalmából a testvérektől őrzök a szívemben. Ilyenekre 
hivatkozhatunk, ha ez volt a múlt, akkor ne rettenjünk 
meg a jelentől sem. Még akkor sem, ha próbatétel szakad 
ránk. „Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el 
ne essék! Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért ti-
teket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön 
felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a 
szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni.” (1Kor 
10,12–13)

Azt gondolom, hogy keveset kellene a múltban baran-
golni. Pár bevezető mondat után igehirdetést vár a gyü-
lekezet arról, hogy Isten dicsősége 2003-ban hogyan 
jelenik meg.

Egy ismerősömmel beszélgettem, aki hosszabb időt töltött 
Amerikában. Azt mondta, hozzá kell szoknunk a bizonyta-
lansághoz. Ez az élet normális velejárója. Ne visszafele 
nézzünk, egy „álbiztonságérzet” felé. Ha ez vár ránk, akkor 
még boldogabban hirdethetjük: van Atyánk, aki eddig is 
vezetett bennünket.

Vázlat

Kicsoda és milyen a mi Istenünk?
Evangéliumi igénk Jn 7,14–18. Urunk tanít a templomban, 
és a zsidók csodálkoznak rajta. Az óegyházi evangélium: 
Lk 2,41–52, a 12 éves Jézus a templomban, még jobban 
kifejezi ezt a csodálkozást. De Urunk az Atya dicsőségét 
kereste mindig. Az Atya dicsősége pedig az, amikor az ő 
akarata egy lesz az én akaratommal. Ezt Jézus tudta meg-
valósítani: „Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, 
mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied.” 
( Lk 22,42)

Isten jövőt készít
Még akkor is, ha mi elfelejtjük a múltat, és a szívünkben 
nagyon rövid az út a hála és a kétségbeesés között. Ha-
marabb hiszünk minden reménytelen beszédnek, mint a 
megtapasztalt múltnak. Bizony nehéz nekünk megma-
radni az állhatatos hitben. Mi újra és újra két szemünkkel 
szeretnénk látni Istent és dicsőségét. Ő nem vesztette el 
erejét. Ha nem látjuk, akkor a hiba a mi készülékünkben 
van. A Szentírás gyakran hasonlítja Istent a szülőkhöz. 
Ők sem azért nem teljesítik gyermekeik minden kérését, 
mert nem tudj ák megtenni, hanem azért, mert a jelenben 
jövőt formálnak. Milyen sokan elfordulnak Istentől: már 
imádkoztam is, de Isten is hallgat, nem segít. A Zsidók-
hoz írt levél figyelmeztet: „Mi nem a meghátrálás emberei 
vagyunk, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyel-
jünk.” (Zsid 10,39)

Van közbenjárónk
A pusztai vándorlás alatt a nép többször is fellázadt. „Megkí-
sértettek engem tízszer is” – mondja az Úr. Mózes újra és újra 
odafordul Istenhez. Urunk Krisztusunk is ezt teszi. A termé-
ketlen fügefa mellett: „Uram, hagyd meg még ebben  az évben, 
míg körülásom és megtrágyázom, hátha terem jövőre.” (Lk 
13,8–9) Urunk figyelmezteti Pétert is: „Simon, Simon, íme, a 
Sátán kikért, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én könyö-
rögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited.” (Lk 23,31) 
Most is az Atya jobbján ül, és esedezik értünk (Róm 8,34).

Van bűnbocsánat
Itt hívom fel a figyelmet, hogy a  bűnbocsánat nem azonos a 
felejtéssel. A bűnbocsánat egy hatalmas erő. Illyés Gyula így 
ír egy epigrammájában: „Reszkess ellenem, szörnyű a fegy-
verem. Megbocsátok.” Megbocsátani csak a bűnöket lehet. 
Emil Zolát, amikor elítélték a versei miatt, száműzték Ang-
liába. Pár év múlva kegyelmet kapott, de nem fogadta el, 
mondván, hogy nincs szüksége a kegyelemre. Neki rehabi-
litáció jár. Hogyan állok én Isten elé? A Krisztusban kapott 
bűnbocsánat az enyém. Gondoljunk a gyónási liturgiánkra, 
ott is az első és az utolsó kérdésre: Vallod-e magadat bűnös-
nek, és ezért kárhozatra méltónak? Hiszed-e, hogy Isten a 
Krisztusért meg bocsát a megtérő bűnösnek?

Nem kérhetjük számon Istent a kudarcaink miatt. Ez a 
bocsánat életformáló bocsánat. Ez a bocsánat nem tesz 
könnyelművé. Erre a bocsánatra nézve zenghet az ének: 
„Jól láttad minden tévelygésemet. Mennyiszer lázadt szívem 
ellened! Én lettem a hűtlen, de te sohasem, most már mind 
halálig maradj velem.” (EÉ 121,5) Isten dicsősége. Ilyen a 
mi Istenünk. Az új évben is bízhatunk benne.

Felhasznált irodalom

(A vallásosság alapjelenségei alcím alatt a vasárnap témájához 
lehet sok illusztrációt találni. Isten dicsősége. Az egyháztörté-
netet nézve azt is mondhatjuk, hogy kortársak vallomásai Isten 
dicsőségének megjelenéséről egy hívő életében.)
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VÍZKERESZT ÜNNEPE U TÁN 2. VASÁRNAP

• Péld 3,19–21.27–35

A vasárna p üzenete

Krisztus dicsősége megjelenik a világban. Isten akarata.
A bevezető zsoltár kitágítja előttünk a horizontot, és így 

nyitogatja szemeinket Istennek az egész földön, az egész 
teremtettségben véghezvitt tetteinek a felfedezésére, vala-
mint az ő dicsősége előtti hódolatra.

Lekcióként az óegyházi evangéliumot olvassuk, Jn 2,1–
11-et. Jézus a kánai menyegzőn teszi az első jelet, mely 
által kijelenti Isten dicsőségét. Így nyitogatja mindenekelőtt 
tanítványai szívét és értelmét, hogy meglássák, Isten dicső-
sége legfőképpen benne jelent meg a világban. A vasárnap 
üzenetének összefüggésében azonban most hangsúlyos 
Máriának a szolgákhoz intézett felhívása is: „Bármit mond 
nektek, tegyétek meg.”

A könyvről

Szerzője: Salamon király (1,1). Úgy tekintettek rá Izraelben, 
mint a bölcse sség legfőbb képviselőjére. Bölcs mondásait, 
hasonlatait, énekeit szájról szájra adták, majd minden bi-
zonnyal hamarosan megkezdődött írásba foglalásuk is. 
Ugyanakkor mások bölcs mondásai is bekerültek a könyvbe 
(Agur, Lemuél).

Eredetileg a másál szó felel meg a példabeszédnek. A msl 
gyök jelentése a héberben lehet: „uralkodni” és „hasonlíta-
ni”. Akik az első jelentés felől értelmezik a szót, azok rá-
mutatnak, hogy az eredeti szöveg tele van szójátékkal, ezek 
pedig a régiek szerint gondolatébresztő, magyarázó, meg-
győző erővel bírnak. Emellett szól, hogy prófétai kijelenté-
sekben többször előfordul: Ézs 14,4; Mik 2,4; Hab 2,6.

E helyek egyike sem zárja ki a másik értelmezést: erede-
tileg hasonlatot jelentett a szó.

A bölcsesség (hokmáh) az Ószövetségben jelenti a szak-
értelmet: valaki valamit csinál, és azt jól teszi. Salamon 
Istentől kap bölcsességet a jó uralkodásra. Jelent életböl-
csességet: bölcs az, aki jól éli az életet. Mivel azonban az 
él jól, aki nem hagyja ki Istent a számításból, azért „a böl-
csesség kezdete az Úrnak félelme”. A bölcsesség és a ke-
gyesség egymást fedő fogalmakká válnak, és csak Isten 
adhatja az igazi bölcsességet. Jelent isteni tulajdonságot, 
mivel Isten minden dolgát jól végzi. Éppen igénkben hang-
zik el az utalás arra, hogy ezzel a bölcsességgel teremtett 
(3,19), de ezzel irányítja ma is, amit teremtett (Jób 38,37). 
Ugyanakkor az emberi bölcsességet fölülmúlja, annyira, 
hogy inkább úgy mondhatjuk: igazán csak ő bölcs (Jób 
12,13). Bölcsessége sokszor egyenesen ellentétes az embe-
ri bölcsességgel (Péld 21,30). Éppen ezért csak az az igazi 
bölcsesség, amit tőle kapunk (1Kir 3), és amely szüntelen 

rá figyel. Isten nélkül még a tőle kapott bölcsesség sem ér 
semmit. (Lásd öregkorára hogyan viselkedik Salamon…)

Érdemes még arra figyelni, amikor a bölcsesség megsze-
mélyesítve, költői képekben fogalmazódik meg. A bölcsesség 
az utcán jár, házat épít, lakomát készít, vendégeket hív, 
végül azt olvassuk róla éppen textusunkban, hogy jelen 
volt a teremtésnél. Ez már átvezet ahhoz, hogy ne csak 
költői kép legyen, hanem valóban Isten megszemélyesült 
tulajdonságának fogjuk föl. „A bölcsesség mindennek előt-
te teremtetett” – mondja az apokrif Jézus Sirák kezdete. 
Salamon Bölcsessége 6,18–19 úgy beszél róla, mint a hal-
hatatlanság forrásáról. Ezzel előkészítik a testté lett Isten-
ről szóló újszövetségi tanítást. (Kol 1,15-öt összevetve a 
Jézus Sirák-idézettel erre következtethetünk.)

A könyv a törvény és a próféták tanításának alkalmazá-
sa a mindennapokban. Ma ugyan más a világ, de a Példa-
beszédek állandóan időszerű. Visszatérő témája az istenfé-
lelem. Ezt ajánlja Pál 1Tim 4,7-ben, (kegyesség = eusebeia 
= istenfélelem.) Az Újszövetség többször idézi. Jézus ige-
hirdetésében is ott található a mondás, a példázat (Lk 
7,32kk). Ő a bölcsesség, aki hívja az embert (Péld 8), mert 
ő az Isten megjelent bölcsessége (Kol 1,15).

A textushoz

Két összefüggő szakaszból van kijelölve az alapige. Az első 
a 3,13–26; a második a 27–35. v. egységébe tartozik.

A 19–20. versek rámutatnak, hogy az ajánlott, gyakor-
lati bölcsesség azonos azzal a bölcsességgel, amely által 
Isten a világot megteremtette, sőt fönn is tartja. Itt a kiin-
dulópont a 8. fejezetben kidolgozott, majd később az apok-
rif iratokban továbbfejlesztett megszemélyesíté shez. A böl-
csesség önálló személy, aki részt vesz a teremtésben. Az a 
bölcsesség segíthet az emberi életet értékesen fölépíteni, 
berendezni, amelyik Istennek szolgált a világ fölépítésénél, 
berendezésénél, sőt szolgál a fönntartásánál. Harmóniába 
kerülünk a körülöttünk lévő világgal. „Ilyen kifejezések, 
mint az ellenséges univerzum, a nagy ismeretlen, a véletlen 
törvényei, nem félelmetesek, mert Isten, aki fenntartja a 
mindenséget hatalommal és bölcsességgel, az emberi élet-
nek is irányítója, és értelmessé teszi azt.” (Fritsch–Proverbs: 
Interpreter’s Bible. New York) Akármilyen nagy dolog a 
bölcsesség, nem ő, hanem az Úr az áldások forrása. A böl-
csesség jelentősége, hogy elvezet hozzá.

A 27–30. versek gyakorlati intelmeket tartalmaznak a 
felebaráti szeretetre vonatkozólag. A bölcsességet mint ma-
gatartásformát mutatják be. Érdemes ezek tükrében ma is 
megvizsgálni gyakorlati kereszténységünket. Az izraeli 
próféták nagy súlyt helyeznek az elesettek fölkarolására. 
A bölcsességirodalom is nyomatékosan ajánlja a szegény 
megsegítését. Ezekben a versekben kifejezésre jut, hogy 
egyenesen jogos tulajdonosa a jótéteménynek az, aki rá-
szorult. A másikat megalázni nem szabad. Ha van mit adni, 
akkor azt habozás nélkül kell megtenni. A felebarát egysze-
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rűen „egy másik ember”, már nem egy szűkebb közösség 
tagja, de még nem is az, ahogy Jézus értelmezte: bárki, még 
az ellenség is (Lk 10,25–37).

Becsületes nyíltság, békeszeretés az, amire a bölcsesség 
indít.

A 31–35. versekben kifejezésre jut az a gondolat, mely 
az igazat is megkísérti, hogy mennyivel többet engedhet 
meg magának a gonosz, sokszor jobban megy a dolga. 
A bölcsesség azonban arra indít, hogy az istenfélelem ha-
tározza meg életünkben azokat az eszközöket, amelyeket 
céljaink elérésére választunk. Áldás és átok az ószövetségi 
fölfogás szerint hatóerők, melyek működése szemmel lát-
ható. Így ha ideig-óráig hátrányba is kerül az alázatos, a 
bölcs a csúfolódókkal és az ostobákkal szemben, megtör-
ténik az igazságszolgáltatás Isten részéről.

Az igehirdetéshez

„Az egész föld leborul előtted, Uram…” – hangzik a vasárnap 
nyitányaként a bevezető zsoltár. Alapigénk mindenekelőtt 
mai igehirdetőket és igehallgatókat hív hódolatra, imádatra 
a mindeneket oly bölcsen megtervező és megalkotó Úr előtt. 
A világegyetemben s benne e föld nevű bolygón ugyanis 
nincs semmi esetleges, nincs semmi véletlenszerű. Ez a világ 
Isten bölcsessége által teremtetett és áll fenn mind a mai 
napig. A föld alapja, a kozmosz, a tengerek, s a harmatot, 
éltető esőt hozó fellegek Isten terve, szándéka szerint töltik 
be rendeltetésüket az egész teremtettségért, s benne az em-
berért. Isten által teremtett mindenségben adatik meg vala-
mennyi teremtmény számára az életfeltétel. S aki így alkot-
ta meg, aki így visel gondot erről a világról, az értelmet, a 
képességet, a hitet is ajándékozza az embernek, hogy mind-
ezt képes legyen felismerni, belátni. A bölcsességgel alkotó 
bölcsességet ajándékozó is egyben. A Példabeszédek szerző-
je ezért int egészen személyesen megszólító módon: „Fiam, 
ne téveszd ezt szem elől, vigyázz arra, hogy okos és megfon-
tolt légy!” Mintha az apa intése hangzana féltőn szeretett 
gyermeke felé! Ma talán így is fogalmazhatnánk: Fiam, Is-
tentől kaptad az értelmet, képességeidet, hogy ismereteidet, 
tudásodat gyarapítsd. A lehetőségek tárháza kimeríthetetlen 
számodra, hogy kutass, információkat szerezz. Soha nem 
látott magasságokba és mélységekbe juthatsz el korszerű 
technikai eszközökkel a világegyetem, az emberi élet titkait 
vizsgálva. Kijárhatod a „mindentudás” egyetemét. Ha azon-
ban csak a magad eszére támaszkodsz, még nem jutottál el 
az igazi bölcsességre. Okos és megfontolt úgy lehetsz, ha 
képes leszel rácsodálkozni arra, aki kezével alkotott és ke-
zében tart mindent. Mindaz, ami létrejött, Isten akaratából 
jött létre és áll fenn.

Textusunk másik része pedig arra mutat rá, hogyan tölt-
hetjük be Isten akaratát mi, akiknek életével Urunknak 
célja és terve van. Mint ahogyan az egész teremtettség nem 
önmagáért van, úgy az emberi élet sem. Az Úristen nem 
egyszerűen egymás mellé állította és rendelte teremtménye-

it, hanem egymásért. Aki mindent oly bölcsen alkotott, 
egymás segítőtársaiként akar látni bennünket. Ez, mond-
hatnánk önző módon, a mi érdekünk is, hiszen csak így 
lesz harmonikus életünk a természettel s még inkább em-
bertársainkkal. Ha azon törjük a fejünket, hogyan vádas-
kodjunk és pöröljünk, távol vagyunk az Istentől jövő böl-
csességtől. Ez emberi és ördögi. Így nem lehet békességünk, 
nem lehet nyugalmunk. Az Istentől jövő bölcsesség aláza-
tossá teszi a benne bízót. Az Isten előtt alázatos ember is-
merheti fel egyedül az Úr akaratát. S nem bizonytalanodik 
el, amikor úgy tűnik, jobban megy a sora az erőszakosnak, 
a rossz úton járónak. Tudja, melyik utat érdemes választa-
ni. S az ő kegyelméből képes lesz járni is azon.

„Az istenfélelem és a bölcsesség áldást hoz” – olvassuk 
e fejezet összefoglaló üzeneteként. Áldottá lesz életünk, ha 
a mindvégig alázatosan Isten akaratát teljesítő Jézus Krisz-
tussal közösségben maradunk, „akiben van a bölcsesség 
és ismeret minden kincse elrejtve” (Kol 2,3). A fölülről ka-
pott bölcsességgel lehetséges a rövid földi életet értékesen 
fölépíteni, berendezni, Isten dicsőségére, embertársaink 
javára megélni.

Deme Dávid

VÍZKERESZT ÜNNEPE U TÁN 3. VASÁRNAP

• Ézs 61,1–2.8

Vízkereszt ünnepe után 3. vasárnapon az oltári ige, Mt 8,1–
13, két gyógyítási története is Krisztus dicsőségét hirdeti, 
mégpedig azzal, hogy Isten szeretetét, a betegek, a szegé-
nyek, az erőtlenek felemelésével mutatja be. Mintha egyfaj-
ta bizonyítási eljárás tanúi lennénk. A jövendőmondó, vá-
lasztott emberek szavára alapozva az Isten Fia megteszi, 
kihirdeti, megvalósítja az ézsaiási jövendölést. Örömhírt, 
gyógyulást, szabadulást ad egy leprásnak, egy katona szol-
gájának. Évezredek távolából világít az Isten szeretetéből 
elindított terv a megváltás nagy művének előkészítése, meg-
valósítása. Az ézsaiási prófécia hallatlan súlyú, rendkívül 
mély, stílusa pedig különösen szép.

Meditáció

„Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam…” A sok nehéz-
séget átéltek számára a reménysugarat gyújtja meg az ígé-
ret, hogy egyszer megszűnik a zaklatottság, a hányattatások 
sora, a kilátástalanság homálya felszáll, mert jön a Meg-
mentő, akin Isten lelke megnyugszik. Mint ahogy a teremtés 
hajnalán az ő lelke lebegett a mélység, a vizek, a káosz felett, 
s végül ki lehetett mondani a megteremtettekre, életre hívot-
takra: Minden jó! Aki a nyugalmat adja, hozza, annak min-
den jó szándékú örül, mert végre föl lehet sóhajtani, lehet 
nagy lélegzetet venni a tiszta, új levegőből, az új világ, a 
nyugalom világától. A görcsös arcizmok mosolyra simulhat-
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nak, mert ütés helyett simogatás jön, s ez testnek, léleknek 
nyugalmat jelent. Az Úr Lelkének ajándékával megáldott a 
prófétai küldetést vállaló, a nyugalmat hozó. A próféta igéi 
új és teljes értelmet kapnak Jézus szájában, amikor első ige-
hirdetésének alapigéjéül Názáretben ő maga választja ezeket 
a mondatokat: „…az Úr lelke nyugszik rajtam”, és az alkal-
mazás is a legrövidebb, legtöményebb: „Ma teljesedett be az 
Írás fületek hallatára.” Ilyen röviden, ilyen jól és ilyen töké-
letesen senki sem tud prédikálni.

Vízkereszt ünnepe utáni 3. vasárnapon sem lehet a Lel-
ket megkerülni. Igaz, hogy nem pünkösd van, de Isten meg-
jelent testet öltött szeretetéről nem lehet máshogy beszélni, 
csak „lelkesen”, szent lelkesedéssel, ahogy a felkentek, a 
legnagyobbak, ahogy próféta. Nem kényszerpálya a vízke-
reszt és a Szentlélek kapcsolata, hiszen Jézus megkeresz-
telésekor a Lélek galamb formájában száll Jézusra, és nyug-
szik meg rajta. A Lélek viszi a pusztába működése kezdetén, 
hogy a kísértéseken túl Isten szeretetét, békéjét sugározza.

„Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosoknak”, a 
szegényeknek. Ebben az időben is voltak olyanok, akik jól 
helyezkedtek, igyekeztek kihasználni a lehetőségeket, s nem 
válogattak az eszközökben, nem voltak finnyásak a mód-
szerekben sem, nem zavarta őket a fényűzés és a nyomor 
kontrasztja, a külső vallásosság és bálványimádás sem. 
Nem nekik, a hazug köpönyegforgatóknak, hanem inkább 
a megtört szívűeknek szól az örömhír, a tűrve szenvedőknek 
szól a vigasztalás, mert ők Istentől várják és kapják terhe-
ik leoldását. Az örömhír azok szívébe juthat csak el, akik 
ajtót nyitnak alázattal, s felülről várnak segítséget és lelki 
gazdagságot. A felkent próféta pozitív életprogrammal ho-
zakodik elő, nem elégszik meg csupán egy jó hírrel, tovább 
megy a küldetése részletezésébe: „Bekötözzem a megtört 
szíveket…” A boldog herceg a mese végén azt kéri az Úr 
angyalától, hogy hozza föl neki a földről a két legértéke-
sebbet. Az angyal a segítőkészségbe belepusztult fecskét 
valamint a város szegényeinek nyomorát észrevevő, éppen 
ezért boldogtalanná lett herceg másokért összetört, össze-
roppant szívét hozza, talán kötözésre vagy a mese szerint 
értékelésre, megbecsülésre, a paradicsomi boldogságra. Az 
elnyomás, a fogság, a nyomor, külső és belső megpróbál-
tatások, sok hittel reménykedő zsidó szívét is összetörte. 
Most a sebkötözés ideje jött el, ahogy a Prédikátor fogalmaz: 
„Megvan az ideje a gyógyításnak”, amikor enyhülést, nyu-
galmat lehet kapni. Aki komoly műtéten esett át, tudja, mit 
jelent a kötözés. Néha fájdalmat, talán keserűséget is az 
elején, de azzal a jóleső érzéssel ül vagy fekszik le az ember, 
hogy a kötözéskor gyógyszer kerül a fájós helyre, ha törés 
volt, fájdalmasan, de helyre teszik, és a javulás útján lehet 
elindulni. Olyan Istenünk van, aki nem azt mondja: hulljon 
a férgese, vagy hogy szemétre az értéktelennel. Hanem be-
kötözi a megtört szívű, megroppant életű embereket. Hoz-
zá járhatunk egy egész életen át kötözésre, hogy lelki sérü-
léseink gyógyuljanak, hogy összeszedettebbek lehessünk, 
esetleg beállhassunk a lelki „sebkötözők” munkájába.

„Szabadulást hirdessek a foglyoknak és szabadon bocsá-

tást a megkötözötteknek.” Foglyok és megkötözöttek kerül-
nek sorra Tritoézsaiás evangéliumában. Már talán nem 
politikai foglyokról, láncon vagy kötélen tartott vagy ide-
genbe hurcolt, munkára kényszerített hadifoglyokról van 
szó. Inkább valami néven nevezhető, kézzel fogható bűn 
foglyairól, mondjuk bálványszobor imádása, idegen áldo-
zati torokon való részvétel, eltávolodás az egy élő Istenbe 
vetett hittől, amire Isten azt mondja: gyűlölöm…, nem sze-
retem… A költő sorai megértetik, mit jelent, ha egy gondo-
lat, ha egy hamis gondolat bánt engem, ami megkötöz, ami 
fogva tart, és nem enged szabadulni. Ilyenek lehetnek a 
milliók, a kábulatok és bódulatok, adrenalinszint-emelő 
anyagok vagy ugrások. A küldött, a szolga és az Újszövet-
ségben maga Jézus jön, szelíden, kedvesen, és ha elfogadja 
valaki, átveheti a szabaduló levelet. Néha féltem a „sza ba-
du lóművészeket”, akik kigyakorolnak valami mutatványt, 
lakatokkal, kötelekkel és láncokkal, és az életük kockázta-
tásával vagy éppen veszélyeztetésével próbálnak szabadul-
ni, ládákból, víz alól vagy jégből. Az emberek jó része ilyen, 
megkötözteti magát, hogy megmutassa, sikerül neki a sza-
badulás, pedig karácsonykor, vízkeresztkor megjelent, aki 
meghirdette a szabadulást, és el is végezte a kereszten. 
Amikor őt megkötözték, a mi kezünkről oldódott a kötél, 
amikor hátán csattogott, táncolt a kegyetlen ostor, akkor a 
mi szívünknek adott szabadságot minden jóra, amikor oda-
szögelték a fához, akkor lettünk szabadok, hogy majd vele 
lehessünk a Paradicsomban.

„Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét.” Volt ítélet, 
volt iszonyat és kínok kínja, most valami egészen más jön. 
Amikor bocsánatot lehet kapni, amikor elengedik a rabokat. 
Amikor rendszerváltás történik, amikor új idők, új uralko-
dók jönnek, akkor amnesztiát, elengedést hirdetnek, hogy 
mindenkinek felhőtlen legyen az öröme. Itt a földi örömö-
kön túl mutató kegyelmi időről van szó, a golgotai kereszt 
Messiásának kegyelméről, az ő idejéről, aki nem akarja a 
bűnös halálát, hanem hogy megtérjen, és a kegyelemben 
részesüljön. Nagy lehetőséget, esélyt szalaszt el, aki nem 
vesz erről tudomást, aki azt mondja: nem érdekel, vagy nem 
fontos számomra. Sokan bedugták akkor és bedugják ma 
is a fülüket a hívás elől, nem tájékozódnak a kegyelem nagy 
ajándékáról.

„Mert én, az Úr szeretem az igazságot, gyűlölöm a rablást 
és az álnokságot. Megadom munkájuk megérdemelt jutal-
mát, és örök szövetséget kötök velük.” Az Úr nagy napja ez, 
amikor Isten mérlegre teszi népét és dolgait, hogy végre 
mindent helyre állítson, a jó rendet, az igazságosság ural-
mát. És ez olyan fontos üzenet a Próféta, a Szolga részéről, 
ami szinte nem hasonlítható semmihez. „Tudomásunk sze-
rint Izrael története folyamán most szólal meg utoljára az-
zal a nagy bizonyossággal, hogy őt Isten népéhez szóló 
üzenet átadásával bízta meg” – írja Westermann (ATD, 202. 
o.). Világosan lehet látni, mit szeret, mit gyűlöl, mit jutal-
maz, és milyen szövetségről beszél a Teremtő a Megváltón 
keresztül. Lehet igazodni…! Mint a katonáknál szokás, 
hogy a jó rend helyreálljon.
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Krisztus előttünk és rajtunk keresztül is fölragyogtatja a 
legnagyobb igazságot, Isten végtelen szeretetét, ami szólt 
a próféták a szolgák, s végül a Fiú, a Megváltó művén ke-
resztül. Az örömhír bennünket is megragadhat, ha éppen 
sötétben üldögélünk, vagy sötétben, tanácstalanságban 
ülőket látunk, hogy lelkesen osztogassuk a Világ Világos-
ságának a fényét, tanácsát és Igéjében megtalálható erejét. 
A küldő szó minket is elér újra és újra, hogy felszabadultan 
hirdessük a szabadulás ajándékát. Ma is szembe lehet és 
kell szállni a csüggedés, a kilátástalanság leikével. A Szent-
lélek teljességét nem, de ajándékait mi is ismerhetjük, és 
beszélhetünk róla. Jézus parancsa alapján, megkeresztel-
kedésünk révén örömhírmondók lehetünk.

Vázlat

Örömhírmondók legyünk.
1. Nem szabadulóművészekké kell lenni, hanem olyan 

Szentíráson tájékozódó emberekké, akik tudatában vannak, 
koldus voltuknak, a kegyelemre szorult állapotuknak, de 
ismerik Megváltójukat, és a hozzá vezető utat is.

2. Olyan emberekké kell lenni, akik nem elmenekülnek, 
hanem fontos küldetésben fáradoznak! (Misszió a hétköz-
napokban.)

3. Nem közömbösen, fásultan, kiábrándult szürkeséggel, 
nem Lélek jelenléttel munkálkodók lehetünk, mert Isten 
szeretete Jézus által erre ad lehetőséget és biztatást.

Smidéliuszné Drobina Erzsébet

VÍZKERESZT ÜNNEPE U TÁN 4. VASÁRNAP

• 1Móz 8,15–22

Az alap i géről

Jól ismert, sokat tanított történet befejező részéből való az 
igeszakasz, bár erre a szakaszra talán kevesebb figyelem jut.

15–16. v. Isten szólította meg Noét, hogy készítsen bár-
kát, és menjen be a bárkába. Most ugyanúgy Isten szól, 
hogy jöjjön ki a bárkából. Nem Noé elégelte meg a dolgot, 
bár több mint egy évig volt a bárkában. Nem ő okoskodta 
ki, hogy már kimehetnek, mondván, az olajfa is kizöldült. 
Megvárta Isten utasítását.

20. v. Noé szükségét érezte annak, hogy kifejezze háláját 
Istennek. Oltárt épít oda, ahol nem sokkal ezelőtt minden 
a halál és az ítélet színhelye volt. A bárka biztonságban 
hordozta Noét és családját az ítélet vizei fölött. Az óvilágból 
az újba vitte át őket, ahol mint istenimádó telepedett le. A 
babona a bárkát imádta volna, mivel az volt a megmene-
külésük eszköze, de Noé az Úrnak építette oltárát. (Az égő-
áldozatot teljesen megemésztette a tűz az oltáron, és sem-
mit sem kapott belőle az, aki az áldozatot bemutatta.)

21. v. Nem fog megismétlődni az az átok, amit Ádám 

idejében mondott ki az Úr. (1Móz 3,17) Ebben benne lehe-
tett az özönvíz átka is. Sohasem zúdul a világra ilyen mé-
retű katasztrófa. Az áldozat elfogadásához fűzött ígéretben 
Isten reális látása tükröződik. (Isten tudja, hogy az ember 
akarata gyenge, és hajlik a bűnre. Ezért a büntetés alkalmas 
pedagógiai eszköz, a világ rendjét azonban sem a bűn, sem 
a büntetés nem változtatja meg. Isten örök terve szerint 
vezeti az emberiséget. Az áldozat illatára való hivatkozás 
antropomorf kifejezés – Isten az ember hódolatára tekint, 
nem az áldozat illatára. Jegyzetek a katolikus Bibliához). 
Az ember szívében meglévő gonoszság gyakran győz a ben-
ne levő jóindulat felett.

22. v. Ígéretet kapunk arra, hogy az évszakok szabályos 
váltakozása nem szűnik meg. (Még akkor sem, ha a termé-
szet körülöttünk megbolydulni látszik. 2002. november 
19-én írom ezeket a sorokat. A prognózis szerint ma 17–22 
fok várható!) Ugyanígy nem szűnnek meg a munkák és 
napok. A természet rendjének ez a ciklikus jellegű tovább-
haladása pedig nem unalom és nem a gondoknak és mun-
káknak a kényszerű ismétlődése, hanem az élet fennmara-
dásának az áldása, amelynél a teremtett világ Ura biztosít-
ja a keretet. Az embernek pedig lehetőséget ad arra, hogy 
tartalommal, emberhez méltó munkával töltse ki ezt.

Az igehirdetéshez

Meg szoktuk kérdezni, milyen jelző illik legjobban az Istenre. 
Az elsők között szerepel az, hogy igazságos. De ha csak ennyit 
lehetne róla elmondani, akkor a történet az özönvízről szóló 
elhatározással (1Móz 6,5–7) és a katas ztrófa bekövetkeztével 
lezárulna. De az Istenről nemcsak azt lehet elmondani, hogy 
igazságos, hanem azt is, hogy kegyelmes, irgalmas. Ezért ol-
vashatjuk, hogy „Nóé kegyelmet talált az Úr előtt” (1Móz 6,5), 
illetve hogy: „De nem irtok ki többé minden élőt, ahogyan most 
cselekedtem” (1Móz 8,21). Az igazságos Istennel szembesül-
ve, bűneinket felismerve joggal várhatjuk az ítéletet azok 
miatt. Ha a teremtett világ Ura megszólít, a bűnös ember csak 
ezt válaszolhatja. Jaj nekem, elvesztem! vagy ahogy Luther 
megrettent: Szent Anna, segíts! Tudnunk kell, hogy az Isten 
nem akarja a bűnös ember halálát, bár gonosz az ember szí-
vének szándéka ifjúságától fogva (1Móz 8,21), hanem azt, 
hogy megtérjen útjáról, és éljen (Ez 18,23). Isten lehet, hogy 
megrettenti az embert, de kegyelmét is adja a megtérő bűnös-
nek. Isten nem feledkezett meg Noéról (1Móz 8,1a). Bár attól 
a naptól kezdve, hogy Noé bement a bárkába, semmit nem 
mondott neki. Nem is láthatta az isteni fenség sugarát, mivel 
közben az áradat tombolt körülötte. Mintha Isten elfelejtette 
volna őt. De láthatjuk, hogy nem az ítéletnek van végszava 
Istennél, hanem a szeretetnek. Bármeddig is tart a fogság, 
még minden megfordulhat. Sajnos a sok kísértés, megpróbál-
tatás elfordítja az emberek figyelmét Istenről. Az ember sok-
szor gyenge, és nincs állhatatosság benne. Az Isten pontosan 
tudja ezt, és mivel szereti az embert, új lehetőséget ad számá-
ra, lásd az igénket követő szakaszt. Türelemmel van irántunk, 
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de nem azért, hogy elnézze bűneinket, hanem azért, hogy a 
megváltás felé vezető úton Krisztus által legyőzhessük azo-
kat. Milyen sokszor halljuk gyülekezeti tagoktól, hogy Isten 
elfordult, nem gondol az ő nyomorúságukkal, problémájuk-
kal. Volt, aki évek óta imádkozott egy lelki tehertől való sza-
badulásért, és nem kapott enyhülést. Itt a vigasztaló üzenet: 
nem az ítéleté az utolsó szó, hanem az irgalomé, nem a meg-
próbáltatásé, hanem a felemeltetésé, nem a halálé, hanem az 
élő Istené. Igazságos, vagy kegyelmes az Isten? Az az igazság, 
hogy mi minden pillanatban az ő kegyelmére szorulunk. Igaz-
ságos és kegyelmes az Isten, és ez a mi szerencsénk. Ez a 
ke gyelem pedig a legnagyobb igazságtalanság által lett való-
sággá a kereszten. Furcsa módon ez az igazságtalanság min-
den hívőnek igazságul számíttatik be az utolsó napon.

Felhasznált irodalom

Elmélkedések Mózes első könyvéről. Fordította: Vida Sándor, Evan-
géliumi Kiadó, Budapest.

Paul Fabianke: Praktische Bibelerklärung. Das erste Buch Mose, 
Christlicher Buch u. Kunstverlag, Konstanz.

A Szentírás magyarázata. Jubileumi kommentár; Református Zsi-
nati Iroda Sajtóosztálya, Budapest.

Sikter János

VÍZKERESZT UTÁN UT OLSÓ VASÁRNAP

•5Móz 18,15–20

A vízkereszt utáni aránylag rövid időszaknak látszólag 
nincs különleges szerepe. A karácsony jó híre érződik még 
ezekben a hetekben is. Erre válaszként valamennyi vasár-
napnak közös alapgondolata az Istennek kijáró mennyei és 
földi dicséret. Így válik a lazán összefüggő, kis liturgikus idő 
hálaadássá a Krisztusban kapott hatalmas isteni ajándékért. 
A vízkereszt utáni vasárnapok az istendicséret vasárnapjai, 
hiszen Krisztus dicsősége megjelenik a világban.

Bevezetés

Jellemző tulajdonsága a könyvnek a különösen kom oly és 
megindító alaphang. A nagy törvényadó érzi, hogy pályájá-
nak alkonyán van, s ezért visszatekint a dicsőséggel és 
gyásszal teljes múltra. Másfelől lelki szemeivel mintegy elő-
re látja azt a nagyszerű pályát, amelyet bilincseitől megsza-
badult népének a Jordán túlsó partján, Kánaánban kell meg-
futnia. Az ifjabb nemzedék előtt fel kell újítania a Sínai 
hegynél végbement megrázó eseményeket. Igen figyelemre-
méltó a könyvben a prófétai elem. Mózes könyvei közül eb-
ben vannak a legmegkapóbb jövendölések. Mózes itt szól 
arról a nagy prófétáról, aki hasonlítani fog ugyan hozzá, de 
nagyobb lesz nála (Jézus), és jövendöléseket tartalmaz a 
könyv Izrael jövőjéről (vö. 3Móz 26).

A textus tartalmi háttere és a szöveg értelmezése

Isten a kiválasztott nép közösségének látható intézmé-
nyeket adott. Először hazát adott birtokul ingy enes ado-
mányként népének, amelyet már a pátriárkáknak meg-
ígért. Az új haza gazdagsága és termékenysége nem Izra-
el munkájának, hanem Isten ajándékozó szeretetének 
következménye. Az új hazában Isten intézményeket is 
ajándékoz népének, amelyeket isteni rendelkezés szentel 
meg: bírákat és elöljárókat, a bírákhoz kapcsolja a papo-
kat is. Isteni rendelkezés szabja meg a királyságot, a pap-
ság életrendjét és a prófétaságot is. Így azután a nép élete 
Isten szándéka szerinti formát ölt, és benne olyan közös-
ség képe rajzolódik ki, amely „testvéri” közösségként jel-
lemezhető. Mindez abból következik, hogy a szövetség 
által Izrael az egyetlen Isten szolgálatára kötelezett, és 
teljes szívből való szeretetére hívott. Az ugyanazon Istent 
tisztelő közösség tagjait a testvéri szolidaritás kapcsolja 
össze, és a társadalom kapcsolatrendszerében is ez érvé-
nyesül. Erre épül a közösségen belül a hivatalok rendje 
(lásd 5Móz 16,18–18.22) is.

Az Ószövetség alaptétele, hogy az ember az Istent sem 
megismerni, sem megtalálni magától nem képes. Az Isten 
tárhatja fel magát neki, még a kezdeményezés is csak tőle 
indulhat ki. Isten különböző eszközök által jelentheti ki 
magát. Az erre vonatkozó hitnek megvan a maga törté-
neti fejlődése. A kijelentés legkezdetlegesebb alakja volt, 
hogy Isten személyesen érintkezett és beszélt az emberrel. 
Ez a nézet rövid idő alatt módosult arra, hogy Mózes is 
csupán Isten dicsőségét látta meg. A következő formája 
a kijelentésnek az angyalok küldetése. Korán találkozunk 
ezzel a felfogással Izrael vallásában. Az angyal szemé-
lyesen hozza Isten utasításait, parancsait (2Móz 16,10; 
22,16; 31,13; Zak 3,1; Dán 10,13; Ézs 37,36; 2Sám 
24,16; Zsolt 29,1; Zsolt 148,2). Az a tudat, hogy Isten a 
kijelentés céljaira felhasználja az álmot is, mindig isme-
rős volt Izraelben (1Sám 28,6; 3Móz 12,6; 5Móz 13,2; 
Jób 4,13), bár nagyon megbízhatatlannak tekintették (vö. 
Jer 23,25–28).

Nagy szerep jutott viszont az orákulumnak (urim, 
tum mim útján való sorsvetésnek) is. Úgy vélték, Isten 
így irányítja az embert, ezek által közli tanításait, uta-
sításait. Jelentősége hamar háttérbe szorult. A helyét 
egyre jobban a prófétai tanítás, oktatás és rendelés egy-
re nagyobb jelentőségű lett. Az Isten gondolata és aka-
rata közvetíthető az embernek, és ennek eszköze az is-
teni szó. Isten rábízta bizonyos emberekre a szavát, hogy 
adják tovább. Beszélt Isten Mózessel a Hórebnél, neki 
adta a szavát, s azután még nagyon sokan következtek. 
Az isteni szó tartotta őket hatalmában. Sokszor gúny-
ban, üldözésben, mártíromságban volt részük, és nem 
egyszer szabadulni szerettek volna hatása alól, de nem 
tehették, kénytelenek voltak küldetésüket teljesíteni. Az 
Istentől elfogadott szónak, a kijelentésnek végső és leg-
mélyebb folyamata mindig ott ment végbe a személyi-
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ségnek, a léleknek a mélyén, a személyiségük nem kap-
csolódott ki.

Az Ószövetség egyöntetű állásfoglalása szerint az Úr 
nem emberi mesterkedésen keresztül, hanem prófétákon 
keresztül jelenti ki akaratát. Kifejeződik benne az, hogy 
az Urat meg lehet kérdezni, de ő csak akkor felel, ha 
akarja és azt, amit ő akar, nem amit az ember éppen 
varázspraktikáin keresztül szeretne rákényszeríteni. Az 
Isten szuverén a kijelentésben is. Viszont a prófétán mint 
a kijelentés közvetítőjén keresztül adott ige iránt feltét-
len engedelmességet kíván. Ugyanakkor a hamis prófé-
tálást nem tűri meg, megcsúfolja azzal, hogy prófétálá-
sát nem teljesíti, és ítéletével sújtja (vö. Jer 28,15–17). 
A prófétasággal kapcsolatban a deuteronomista törvény 
vélhetőleg már nem a régi eksztatikus prófétákra gondol. 
A prófétáknak mint közvetítő személynek a szerepe – a 
16–18. vers – 5Móz 5,23–28-ra (Mózes közvetíti Izrael-
nek Isten parancsait) gondolva indokolt. Isten a próféta 
szájába adja a szót, ugyanígy olvassuk Jer 1,9-ben is, de 
ezt a formulát találjuk 2Móz 4,15-ben is. Jer 5,14-ben 
már így olvassuk: „…tűzzé teszem igémet a szádban”. 
Zsolt 40,4-ben pedig Dávid arról vall, hogy „új éneket 
adott a számba”. A prófétai szó közvetítésének a mérté-
két és tartalmát is egyértelművé teszi Isten. Mindent 
elmondani, amit Isten szól a prófétának: „Áron a prófé-
tád lesz, mondj el neki mindent, amit én parancsolok” 
(2Móz 7,2), vagy „Teljesítsétek minden igémet, amelyet 
én parancsolok nektek. Semmit ne tégy hozzá, se el ne 
végy belőle” (5Móz 13,1).

Isten Mózes halála után sem hallgat. Mózes, az első 
próféta, a próféták őstípusa (5Móz 34,10; Hós 12,14), ám 
ez nem tarthat minket a Hóreb árnyékában. A próféta, 
akit Isten támaszt (Ám 2,11; Jer 29,15) népe soraiból, 
„olyan, mint” Mózes. Az ígéret többrétegű. Lehetséges, 
hogy utalás egy névtelen utódra, aki a mózesi rendelke-
zéseket – azaz Istentől kapott rendelkezéseket – hitelesen 
alkalmazta és értelmezte tovább. Majd pedig felivel a pró-
féták hosszú sora. Veszélyes hivatás beállíttatni e sorba, 
mert szájában csak az az ige lehet, amit Isten helyezett 
oda. A csúcs e sorban Jézus. Az első keresztény tanúk 
(ApCsel 3,22k; 7,37k) 5Móz 15–18-at egyértelműen Jézus-
ról szólónak tartották. Jn 6,14 és 7,40 úgy tanúskodnak 
Jézusról, hogy „ez ama próféta, akinek el kellett jönni a 
világba”. A zsidó exegéták is később egy végső próféta 
jövetelét olvasták ki. Ezt az értelmezést az Újszövetség 
átvette (Mt 17,5; Mk 9,7; Lk 9,35; Jn 1,21; 6,14; 7,40). Ő 
lesz az, aki minden közvetítést Isten és a nép között ma-
gában egyesít majd.

Gondolatok az igehirdetés felé

Minden prófétának a legőszintébb vágya az volt, hogy Isten 
közelében tudják a népet. Szerették népüket, igyekeztek 
megmutatni mindenkinek Isten reájuk irányuló akaratát. 
Feddő szavuk is azért volt gyakori, hogy igazán Isten népé-
vé formálódjanak. Amikor nehéz, kilátástalan időszak kö-
szöntött rájuk, akkor pedig bátorító, biztató vigasztalással 
fordulnak a nép felé. Isten országának eljövetelét sem Mó-
zes, sem az utána következő próféták nagy többsége nem 
élhette át. Nem mindenki élhette át azt, amit az agg Simeon: 
„…meglátták szemeim üdvösségedet, melyet készítettél…” 
Nem mindenki járt Jézussal a hegyen, hogy láthassa egy 
röpke pillanatra az ő megdicsőülését (Mt 17,1–19; oltári 
ige). De az az ország,  amelyről olyan csodálatos álmokat 
láttak, csakugyan megérkezett abban, aki nagyobb minden 
prófétánál, akinek személye és munkája befejezi és megko-
ronázza a prófétizmus hősies küzdelmeit, akiről méltán írja 
a Zsidókhoz írt levél szerzője: „Sokféleképpen szólt Isten az 
atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú 
által szólt hozzánk.” A mi Urunk dicsősége a maga teljes 
szépségében és teljességében tündököl előttünk.

Nem tévedhetünk annak megítélésében, ki a „próféta”, akit 
az Úr támaszt: a Krisztus. Prófétának tartotta őt a nép (Mt 
21,11; Lk 7,16; Jn 4,19), annak tartották a tanítványok (Lk 
24,19), és annak minősítette ő is önmagát (Mt 13,57; Lk 13,33).

Boldog kiváltság, hogy ilyen prófétát hallgathatunk. Isten 
szól a testet öltött Krisztus szavában – nem mennydörgésben, 
nem lángoló tűzben, nem villámlásban, hanem az irgalom 
és szeretet szelíd szavával, amely meggyógyítja a megtört 
szívet és a szomorú lelket. A legtökéletesebben jelentette ki 
a mennyei Atya akaratát, és előre megjelentette szenvedése-
it, halálát és feltámadását, Isten országának végső diadalra 
jutását. Akik hallják és ismerik az ő igazi prófétai szavát, 
azok nem hallgatnak, nem vágynak más tanításra. A meg-
dicsőült Krisztust hallgathatjuk és hirdethetjük. „Uralkodik 
az Úr, örüljön a föld…” (lásd bevezető zsoltár).

Felhasznált irodalom

Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése. Bevezetés az Ószövetség 
könyveinek irodalom- és hagyománytörténetébe. Szent István 
Társulat, Budapest, 2002.

Tóth Lajos: Az Ószövetség vallása. Pápa, 1938.
Czeglédy Sándor: Az ószövetségi szent irodalom. Tahitótfalu, 1926.
C. H. Mackintosh: Elmélkedések Mózes 5. könyvéről. Evangéliumi 

Kiadó, Budapest, 2000.
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Mózes-szobor 
Varsádról
Sok megpróbáltatáson ment keresztül ez a Mózes is. Első 
háza leégett, majd új otthonában hamar feleslegessé vált, 
és félretették, elfelejtették. Az idő és a természet kipróbál-
ta rajta vasfogát. Megkopottan, hiányosan, szúette alak-
ban találta meg és őrizte meg őt egy életen át Lackner 
Aladár irodája polcán azzal a kéréssel, hogy halála után a 
múzeumba kerüljön. Most konzerválva és restaurálva újra 
itt van, hogy mulandóként hitet tegyen az elmúlhatatlan-
ról, hogy hiányosan és meggyötörve is hirdethesse az 
örökkévalót.

Segítség. Dr. Keken András igehirdetései D. Dóka Zoltán vissza-
emlékezéseivel. Szerkesztette: D. Dóka Zoltánné. Özv. Keken 
Andrásné magánkiadása, Budapest, 2002. 316 o.

„»De Jézust szereted, ugye?!« Negyven év múltán is hallom fá-
tyolos, mély zengésű hangját. Ez a kérdés az én legszebb, leg-
drágább emlékem róla. Ezt kérdezi ma is tőlem. Hadd adjam 
tovább az olvasónak és egész egyházunknak. Keken András 
emléke mindnyájunktól ezt kérdezi. S ha őszintén tudunk igen-
nel felelni, akkor előttünk is feltárul a teljes élet titka: nem saj-
náljuk széttörni alabástromedényünket, és életünk nárdusola 
ját a gazdag szegények örömével Jézusra pazarolni az utolsó 
cseppig…” (Részlet a könyvből)


