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Most olyan idõ kö vet ke zik, ami kor nem fog juk szá mol ni a
per ce ket. Ta lán ott ma rad a nap tár az asz ta lon, és na po kig
ki se nyit juk. Nem úgy ke lünk föl reg gel, hogy gon do la ta ink
vé gig szá gul da nak a na pi fel ada to kon. Csak hagy ni fog juk,
hogy reg gel le gyen. És es te. Ta lán az a ré gi idõ is eszünk be
jut majd, ami kor vég te len nek tûnt a nyár. Mind egy volt,
hogy jú ni us vagy au gusz tus. Nyár volt. És öm lött az idõ
szá mo lat lan. Kis gye rek nek kell len ni, hogy ezt a va rázs la -
tos ér zést át él jük. Ta lán ke res sük, mint va la mi meg va ló sul -
ha tat lan vagy in kább vissza hoz ha tat lan ál mot. A vég te len
hos  szú ság és a vég te len sza bad ság ál ma ott van ta lán a
gon do la ta ink mé lyén, ami kor év köz ben a nyár ral biz tat juk
ma gun kat. Szük sé ges és szí ve sen el vég zen dõ fel ada tok ra
kép te le nek va gyunk idõt sza kí ta ni. A vi gasz pe dig ez: majd
nyá ron. Megint meg je lent egy könyv, el kel le ne ol vas ni! A
vi gasz: majd nyá ron. Ba rá tok kal ta lál koz ni, ro ko nok kal
össze jön ni, csa lád dal hos  szú es té ket töl te ni, ját sza ni, fut ni,
min dent be pó tol ni. Majd nyá ron. Min den feb ru ár ban és áp -
ri lis ban his  szük, hogy vég te len. Min den au gusz tus ban rá -
döb be nünk, hogy nem az. Min den szep tem bert úgy kez -
dünk: el rö pült. Pe dig mennyi min dent ter vez tünk!

Már nem öm lik az idõ szá mo lat lan, még is fel la zul nak a
ke re tek. Né hány hét re el tûn nek azok a na gyon éles és jel -
leg ze tes vo ná sok, ame lye ket is mét lõ dõ fel ada ta ink vés nek
egy-egy nap ar cá ra. A ked det az ének kar, a szer dát a hit -
tan órák, a csü tör tö köt a bib lia óra, a pén te ket az if jú ság
szí ne zi jel leg ze tes re. Egy-egy nap ka rak te re, il la ta ben ne
van a szemünkben-fülünkben-orrunkban. Bár mi kor elõ
tud juk hív ni. Min den nap ugyan ab ban az órá ban szó lal
meg a rá dió, de egész más szer dá ra éb red ni, hét fõ re vagy
pén tek re. Most el tom pul nak ezek a jel leg ze tes ízek és il la -
tok, és ta lán lesz reg gel, ami kor nem le szünk egé szen biz -
to sak ben ne, hogy hét fõ van, vagy ta lán még is csü tör tök. 

Nyár van. Ki csit olyan, mint az ün nep. Nem pö rög, nem
szo rít, nem dik tál. És nem mú lik esze ve szett gyor sa ság -
gal. Mint ha meg állt vol na. Per sze nem állt meg, de mi ki -
lép tünk be lõ le.  Né hány órára-napra-hétre meg szûnt az
ural ma fö löt tünk. Nem õ oszt be min ket, ha nem mi õt. 

Kis bo gár, / ül tess he lyed re, / a fa le vél eré re!
Weöres Sán dor há rom so ro sa ez. Nyá ron ta lán nem gon -

dol juk, hogy rá se fér nénk. Meg hogy nem bír na el. Nyá -
ron ta lán nin cse nek föld höz ra gadt, földrehúzó gon do la ta -
ink. Tán még a ki áb rán dí tó kér dést sem ten nénk föl: egy -
ál ta lán mit ke res nék én ott? Nyá ron tán meg mer nénk
szó lí ta ni egy kis bo ga rat, és le het, hogy már ki is néz tünk
ma gunk nak egy le vél két. 

Nem vol na jó szé gyell ni. Vagy rös tel ked ve el hes se get ni
még a gon do la tot is. Nem kel le ne el hin nünk, hogy Jé zus
Krisz tus jó vi té ze so ha sem pi hen. Hogy már olyan, mint
Mes te re, vagy tán még jobb is: szün te len mun kál ko dik.
Min dig ta lá lunk olyan em bert, aki meg pró bál ja ezt el hi tet -
ni ve lünk. De leg alább is be le ül te ti a gya nút az ide ge ink be.
Hogy nem pi hen. Hogy nincs hi bá ja. Hogy min dent ki bír.
Hogy so ha el nem bi zony ta la no dik. Meg nem inog. Hogy
nincs szük sé ge ma gán szfé rá ra. Pi he nõ nap ra. Egye dül lét re.
Hogy majd csak a menny or szág ban áll meg. Min dig van
buz gó pres bi ter, gyü le ke ze ti tag vagy lel kész kol lé ga, aki
szem re há nyó an néz ránk, ha a sza bad ság nap jai szó ba ke -
rül nek. Ha hi szünk ne kik, ment he tet le nül kép mu ta tók ká
vá lunk. Va gyis be lop juk a sa ját pi he né sün ket a hit tan tá -
bor ba. Köd dé fosz la nak korlátaink egy szél ró zsás es tén.
Eset leg egész év ben ba junk lesz az idõ vel, a mun ka és a pi -
he nés egyen sú lyá val. To vább ra is lop juk a pi he nést, csak
megint rossz hely re, mert a ki kap cso ló dást, amit a mun ka
he lyé re csem pé szünk, ló gás nak hív ják, nem pi he nés nek. 

Küz de nünk kel le ne a kép mu ta tás el len. Ren ge teg ös  sze -
füg gés ben. Kí sér té se át szö vi az egész éle tün ket. A kép mu ta -
tás pe dig olyan fé reg, ami szét rág min den va ló di tar tal mat.
Üres bur kot hagy ma ga után. Ál do za tai ki üre sí tett, ki lú go -
zott em be rek. Tes tü ket Lu ther -ka bát fe di, ar cu kat kény szer -
mo soly. A küz del met min dig fel ve het jük a kép mu ta tás el -
len. Akár eb ben a perc ben is. Leg fõbb ide je a küz de lem nek,
mert ide je van a pi he nés nek is. Nem be csem pész nünk kel -
le ne ti tok ban, ha nem tel jes lel künk kel igent mon da ni rá.
Mert csak így lesz ide je az el mé lyült, in ten zív mun ká nak is,
ami kor majd kép le te sen vagy va ló sá go san be csön get nek. 

Az apos to lok vis  sza tér tek Jé zus hoz, és el be szél ték ne ki
mind azt, amit tet tek és ta ní tot tak. Õ pe dig így szólt hoz -
zá juk: Jöj je tek ve lem csak ti ma ga tok egy la kat lan hely re,
és pi hen je tek meg egy kis sé. (Mk 6,30–31)
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AZ ÚR VA CSO RA ÁL TAL TÁ MASZ TOTT IGÉNY
(11,23–26)

(23) Mert én az Úr tól vet tem át1, amit át is ad tam nek tek,
hogy az Úr Jé zus, azon az éj sza kán, ame lyen ki szol gál ta -
tot tá lett2, vet te a ke nye ret, (24) és mi u tán há lát adott,
meg tör te3, és ezt mond ta: „Ez az én tes tem, amely éret te -
tek van4. Ezt cse le ked jé tek az én em lé kez te té sem re5.” (25)
Ha son ló kép pen vet te a po ha rat is, mi u tán va cso rált, és ezt
mond ta: „Ez a po hár az új szö vet ség az én vé rem ben6. Ezt
cse le ked jé tek – mind an  nyi szor, ami kor7 is  szá tok –, az én
em lé kez te té sem re.” (26) Mert mind an  nyi szor, ami kor ezt a
ke nye ret eszi tek, és isz tok a po hár ból, az Úr ha lá lát hir des -
sé tek, amíg el nem jön.

A szö veg ér tel me

1. az Úr tól vet tem át: A pa r alam bav ne in és a pa ra di dov nai (át ven -
ni és át ad ni) a ha gyo má nyo zás két fõ moz za na tát rög zí tõ szak ki -
fe je zé sek (lásd még 1Kor 15,1.3; 2Thessz 3,6; Gal 1,9.12; Fil 4,9),
ame lyek arám vál to za tát a zsi dó rab bik gyak ran hasz nál ták sa ját
te vé keny sé gük meg je lö lé sé re (Bill III. 444. o.). Az „Úr tól” ki fe je -
zés ben az aj pov elöl já rót ta lál juk, és ez egy ér tel mû en a ha gyo mány
ere de tét, ki in du ló pont ját és nem csu pán va la me lyik lánc sze mét je -
lö li meg. Esze rint Pál köz vet le nül Jé zus tól kap ta vol na az úr va cso -
rá ra vo nat ko zó ha gyo mányt (így gon dol ják: Li etz mann: Komm
57. o.; Bo us set: Komm 131. o.; Cull mann: Die Be de u tung 517. o.).
A ma gya rá zók több sé ge azon ban két ség be von ja, hogy az Úr Jé -
zus akár még föl di éle té ben, akár pe dig a da masz ku szi ta lál ko zás
al kal má val kö zöl te vol na Pál lal ezt a több mon da tos, és min den
két sé get ki zá ró an múl ha tat la nul fon tos ha gyo mányt. A köz vet len
át vé tel le he tõ sé gé nek töb bek kö zött az is el le ne mond, hogy „Pál
itt egy már for má ba ön tött ha gyo mány ra nyúl vis  sza” (Sch ra ge:
Komm III. 29. o.). Lind emann mind eh hez még hoz zá te szi: „(A
köz vet len át vé telt) az is két sé ges sé te szi, hogy az idé zett ha gyo -
mány ban Jé zus ról har ma dik sze mély ben esik szó” (Komm:
253.o.). De az ezen ál lás pon tot kép vi se lõ ma gya rá zók nyelv ta ni
ér vek re is hi vat koz hat nak. Az aj pov pre po zí ció he lyet te sít he ti a bir -

to kos ese tet von zó pa rav pre po zí ci ót, pél dá ul ilyen for du la tok ban:
man qav ne in aj pov – va la ki tõl fel vi lá go sí tást kap ni. (Gal 3,2; Kol 1,7.
Vö. Bl-D 210§. 3*) Ezért mond hat ja J. Je re mi as: „Az aj pov a ha gyo -
mány lét re ho zó ját je lö li” (Die Abend mahls wor te 195. o.), és nyo -
má ban ugyan így Küm mel (An hang 185. o.), Ch. Wolff (Komm: 83.
o.), Sch ra ge (Komm: III. 30. o.) vagy Lind emann (Komm: 253. o.).
Má sok az úr va cso rai ha gyo mány ere de té re vo nat ko zó pá li ki je len -
tés ér tel mét még az zal is ár nyal ják, hogy „a ha gyo má nyo zás min -
den moz za na ta mö gött köz vet le nül az Úr áll” (Cul mann: Tra di ti -
on 8kk o.; lásd még: Conz el mann: Komm 231. o.; Bar rett: Komm
266. o.; Ger hard son: idé zi Ch. Wolff: Komm 83. o., 96. jegy zet).

2. azon az éj sza kán, ame lyen ki szol gál ta tot tá lett: A pa ra di dov nai
igé nek meg szo kott ma gyar for dí tá sa ezen a he lyen: „el árul ta tott”. A
gö rög szó nak ez a je len té se azon ban má sod la gos. Az el sõ je len té se:
va la kit vagy va la mit át ad ni, ki szol gál tat ni. Eb ben az ér te lem ben
mind un ta lan fel buk kan a pas sió-el be szé lés ben, egy részt mint ami a
Jé zus kör nye ze té re jel lem zõ ma ga tar tást, más részt pe dig Is ten Jé -
zust érin tõ szán dé kát idé zi fel. Schra  ge vé le mé nye meg fon to lan dó:
„A szó a jo gi nyel ve zet kö ré be tar to zik, és leg in kább a »ki szol gál tat -
ni« ér te lem ben aján la tos for dí ta ni, hi szen mond hat ni, hogy Jé zus
egész szen ve dé sé nek egy rö vid for mu lá ba sû rí té sé vel van dol gunk,
min den eset re nem kor lá toz hat juk je len té sét va la mi fé le tör té ne ti
uta lás ra, még ke vés bé Jú dás áru lá sá ra. Ez még in kább így van, ha
itt „pas si vum di vi num”-mal, te hát Is tent rej tõ szen ve dõ ige alak kal
van dol gunk” (Komm III. 31k o.). Nem fe led kez he tünk meg az úgy -
ne ve zett „szen ve dés je len té sek rõl” sem, ame lyek ben az evan gé li u -
mok a Jé zus ra vá ró sor sot szin tén en nek a szen ve dõ for má já val fo -
gal maz zák meg (Mk 9,31 és pár hu za mos ré szek; 10,33 és pár hu za -
mos ré szek). Azt is fi gye lem be kell ven nünk, hogy a gö rög ige alak
múlt ide jû be fe je zet len (im per fek tum) je len tést hor doz, és en nek
meg fe le lõ en tar tó sabb ki szol gál ta tott ság ra kell gon dol nunk.

Szól nunk kell ar ról is, hogy a szó ban for gó ki je len tés az úr va -
cso ra sze rez te té sét Jé zus el fo ga tá sá nak éj sza ká já ra idõ zí ti, ha azt
nem is em lí ti, hogy ez pás ka va cso rán tör tént. Eb bõl ma gá tól ér -
te tõ dõ en kö vet kez ne az a fel té te le zés, hogy az úr va cso ra szer zé -
sé nek ha gyo má nya pa lesz ti nai kör nye zet ben ke let ke zett, és ma -
gá ra Jé zus ra megy vissza. Még is a val lás tör té ne ti is ko la hí vei
közül so kan az úr va cso rai szent ség ere de tét a hel le nis ta val lá -
sos ság misz té ri umkul tu sza i ra, az ezek ben szo ká sos ri tu á lis ét ke -
zé sek re, vagy a hel le nis ta kör nye zet ben gya ko ri ha lot tak ról va ló
meg em lé ke zé sek re ve ze tik vis  sza. Ez utób bi al kal mak szin tén
kö zös ét ke zé sek kel vol tak egy be köt ve. A 19. szá zad má so dik fe -
lé ben meg sza po rod tak azok a han gok, ame lyek az úr va cso rát a
po gány ál do za ti ét ke zé sek bõl, az is ten ség el fo gyasz tá sá ból ere -
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dez tet ték (lásd: O. Pf le i derer – Küm mel: Das NT 265. o.; A.
Eichorn – Küm mel: Das NT 319k o.; W. He it mül ler – Küm mel:
Das NT 322. o.). 19. szá za di elõ de it kö ve ti a 20. szá zad ban az úr -
va cso ra meg íté lé sé ben Bult mann, aki ezt a szent sé get mint a
meg vál tó is ten ség gel va ló egye sü lés al kal mát a hel le nisz ti kus ke -
resz tény gyü le ke zet gya kor la tá ra ve ze ti vis  sza. Sze rin te a ke nyér -
nek az Ap Csel 2,46-ban em lí tett „na pon kén ti meg tö ré se” csu pán
az esz ka to lo gi kus re mény sé get éb ren tar tó kö zös ét ke zé si al ka -
lom volt (Theol. 146kk o.). Ta nít vá nya, Conz el mann az õ nyom -
do ka in ha lad va jegy zi meg: „Va ló ban ne héz azt fel té te lez ni, hogy
a szak ra men tá lis gon dol ko dás már az õs gyü le ke zet ben oly mér -
ték ben ki fej lõ dött, mint az a ren del ke zé sünk re ál ló hír adá sok ban
elõt tünk áll” (Komm: 237. o.). Még to vább megy Her bert Bra un:
„Az utol só va cso ra a hel le nisz ti kus gyü le ke ze tek ben gya ko rolt
úr va cso ra vis  sza ve tí té se le het Jé zus utol só nap ja i ba” (Jesus 50.
o.). Az úr va cso ra ere de té nek ez a fel fo gá sa jó adag el fo gult ság ról
ta nús ko dik. Nem szá mol az zal, hogy az úr va cso rai ha gyo mány a
szer zés al kal mát egy ön te tû en Jé zus és ta nít vá nyai utol só együtt -
lé té re idõ zí ti. A leg ré gibb ha gyo mány anya got ép pen Pál köz ve tí -
ti, még pe dig alig húsz év vel az utol só va cso ra után, ami kor a
részt ve võk kö zül bi zo nyá ra „még so kan él nek” (1Kor 15,6). To -
váb bá J. Je re mi as a sze rez te té si igék bõl olyan sze mi tiz mu so kat
mu tat ki, ame lyek a ke let ke zé sük he lyét pa lesz ti nai kör nye zet be
utal ják. A leg dön tõbb azon ban az, hogy „az utol só va cso rán tör -
tén tek csak ak kor ért he tõk, ha azo kat Jé zus ke reszt re fe szí té sé vel
ös  sze füg gés ben vizs gál juk” (Bar rett: Komm. 266. o.). Min den
moz za na ta, pél dá ul a meg tört ke nyér és a ke hely be ki ön tött bor
ki eme lé se és erõ sza kos ha lál ra uta ló, egy más tól el kü lö ní tett em -
lí té se er rõl be szél. Ha pe dig mind ez Jé zus uta lá sa i ban már a va -
cso rán elõ re ve tí ti ár nyé kát, Jé zus bi zo nyá ra sej tet te, hogy mi vár
reá, és ezért nem tör té ne ti et len fel té te lez ni azt, hogy ma ga Jé zus
kö töt te ös  sze az úr va cso ra je len té sét ha lá lá nak ér tel mé vel, és en -
nek meg fe le lõ en az nem te kint he tõ utó la gos be le ma gya rá zás nak.
Ép pen Jé zus ha lá lá ban ke re sik az úr va cso ra ér tel mét azok, akik
pár hu za mot té te lez nek fel a ha lot tak ról va ló rend sze res meg em -
lé ke zés és az úr va cso ra gya kor la ta kö zött. Li etz mann párt fo gol -
ja pél dá ul ezt az el kép ze lést kom men tár ja el sõ ki adá sá ban (An
die Ko rint her I.1 132. o.). Az em lé ke zés hang sú lyo zá sa a sze rez -
te té si igék pá li vál to za tá ban mint ha er re utal na. Az „em lé ke zés”
mi ben lé té re azon ban majd a ha gyo mány nak ezt érin tõ pont ján
té rünk rá.

3. vet te a ke nye ret (…) meg tör te: „A ke nyér meg tö ré se min de -
nek elõtt a zsi dó ét ke zés meg kez dé sé nek pon to san kö rül írt szer -
tar tá sa.” A há zi gaz da ilyen kor fel egye ne se dett, ke zé be vett egy
la pos, ke rek fe hér le pényt, és ál dást mon dott fe let te, leg több ször
ezek kel a sza vak kal: „Ma gasz tal tas sál, Urunk Is te nünk, a vi lág
ki rá lya, aki meg cse lek szed, hogy a föld ke nye ret te rem jen.” Az
asz tal kö rül ülõk vagy fek võk az ál dást „ámen”-nel erõ sí tet ték
meg. A há zi gaz da ez után min den ki nek tört egy fa la tot, és el jut -
tat ta az il le tõ höz, majd az ét ke zés meg kez dé sét az zal je lez te,
hogy ma ga is tört a ke nyér bõl, és en ni kez dett be lõ le. Az evan -
gé li u mi tör té net Jé zust is nem egy szer há zi gaz da ként mu tat ja
be, aki a ke nyér meg tö ré sé vel jelt ad az evés meg kez dé sé re (lásd:
Lk 24,30). Scher mann sze rint a ke nyér meg tö ré sé nek ez a sa já -
tos szo ká sa is me ret len volt a nem zsi dók kö zött (vö. J. Wan ke:
EWNT II. 730kk). A „ke nyér meg tö ré se” az úr va cso ra al kal má -
val te hát szin tén a sze rez te té si ha gyo mány pa lesz ti nai ke let ke -
zé se mel lett szól.

4. Ez az én tes tem, amely éret te tek van: Jé zus nak ezek az úr -
va cso ra ke nye rét ér tel me zõ sza vai so ha nem nyug vó vi tát vál tot -

tak ki az Új szö vet ség ma gya rá zó i ból, va la mint az egy ház ta ní tá -
sá ért fe le lõs teo ló gu sok ból. Ép pen ezért ne héz el fo gu lat la nul, fe -
le ke ze ti elõ íté let nél kül a sze rez te té si igék ere de ti je len té sét ku -
tat ni. Is me re tes, hogy a re for má ció lu the ri és zwing li á nus szár -
nyá nak egye sí té se ér de ké ben l529-ben meg ren de zett mar bur gi
kol lok vi u mon a két re for má tor ép pen a sze rez te té si igék el té rõ ér -
tel me zé se mi att kü lön böz ött ös  sze. Az úgy ne ve zett ti zen öt mar -
bur gi cik kely kö zül csak az úr va cso ra kér dé sé vel fog lal ko zó ti -
zen ötö dik ben hi ány zott az egyet ér tés (lásd K. He us si: Kom pen di -
um 78. §. n. és o.). Zwing li sze rint az úr va cso ra ke nye re és bo ra
csu pán „jel ké pe zik” Krisz tus tes tét és vé rét, Lu ther vi szont ra -
gasz ko dott ah hoz, hogy a sza vak egy sze rû és el sõd le ges ér tel mét
meg õriz zék, és vall ják Krisz tus tes té nek és vé ré nek „re á lis je len -
lé tét az úr va cso ra je gye i ben” (vö. Häggl und: Ge schich te der
Theol. 188. o.). Kál vin kis sé ár nyal tab ban ugyan, de Zwing li
nyo mán ha lad, ami kor az úr va cso ra je gye it ér tel me zõ sza va kat
ki fej ti: „A ke nye ret Krisz tus a ma ga tes té nek ne ve zi. Csak va la mi
vis  szás elõ íté let ta gad hat ja, hogy itt ké pes be széd rõl van szó.
(…) Én ha tá ro zot tan ál lí tom, hogy szent sé gi ki fe je zés mód dal
van dol gunk: az Úr át vi szi a jel re ma gá nak a do log nak a ne vét.
(…) A kül sõ jel több hol mi kép nél. Az szim bó lum, amely ben ma -
gát a dol got nyújt ják ne künk” (Komm: 158. o.). A vi ta a sze rez -
te té si igék fe lõl mind a mai na pig nem ju tott nyug vó pont ra. Van -
nak, akik a mon da tok szer ke ze té nek elem zé sé vel ér vel nek. A 20.
szá zad el sõ fe lé ben töb ben is kép vi sel ték azt az ál lás pon tot, hogy
Krisz tus ér tel me zõ sza va i ban az alany és ál lít mány meg szo kott
rend jét tu laj don kép pen fel kell cse rél ni. Vagy is az „én tes tem”, il -
let ve az „én vé rem” mon dat ré szek ad ják az alanyt, míg az „ez”
mu ta tó szó, amel  lyel e vál to zat sze rint Jé zus ön ma gá ra mu tat, a
lét igé vel együtt kép vi se li az ál lít mányt. A sza vak ér tel me így ala -
kul na: az iga zi evés és ivás az én tes tem és vé rem, az az az én
sze mé lyem. (Kö ze leb bi ada tok in: J. Je re mi as: Abend mahls wor te
211. o. 5. jegy zet.) Tet sze tõs el kép ze lés, de szó ren di okok nál fog -
va – a ter mé sze tes sor rend: alany, majd az ál lít mány és ál lít -
mány ki egé szí tõ – az arám ere de ti re hi vat ko zó J. Je re mi as-szal
együtt (i. m. 211. o.) a leg több mo dern ku ta tó el uta sít ja. De nem
kön  nyí ti meg Jé zus ere de ti szán dé ká nak meg fej té sét az ér tel me -
zõ sza vak je len tés ta ni vizs gá la ta sem. A leg in kább vi ta tott szó az
ej s tin lét ige, pe dig az úr va cso ra ele me it ér tel me zõ ki je len tés meg -
ér té se el sõ sor ban azon mú lik, hogy en nek a szó nak a je len té sét
he lye sen ra gad juk-e meg. Lu ther is az zal ér velt Krisz tus tes té nek
és vé ré nek va ló sá gos je len lé te mel lett az úr va cso ra je gye i ben,
hogy az ej s tin ezt két ség te len né te szi, hi szen a je lö lõ és je lölt do -
log azo nos sá gát (van!) húz za alá. Az ej s tin vi szont ki fe jez he ti
két do log egy más nak va ló meg fe le lé sét is, és így az „ezt vagy azt
je len ti” ér tel me zést is le he tõ vé te szi. Pál is él az ilyes faj ta azo no -
sí tás sal, ami kor 1Kor 10,4-ben ezt ír ja: „A szik la pe dig a Krisz tus
volt.” De Gal 4,24-ben is ilyen mó don ál lít ja pár hu zam ba a Si nai
he gyet és Há gár õs anyát. Lé nye gé ben így ér tel me zi J. Je re mi as is
a lét igét, ami kor a sze rez te té si igé ket Jé zus „ket tõs pél dá za tai”
kö zé so rol ja (i. m. 215. o.). Õt kö ve ti Lind emann is 2000-ben
meg je lent kom men tár já ban, ahol er rõl a kö vet ke zõt ír ja: „Az idé -
zett ha gyo mány a szét osz tott ke nye ret uta lás nak ér ti Jé zus ha lál -
ban be tel je sí tett ön át adá sá ra” (Komm: 254. o.) Azon ban több
kor társ írás ma gya rá zó is ke vés nek ta lál ja a lét igé nek ezt a pusz -
tán rá uta ló ér tel mét, és Kä se mann vé le mé nye fe lé haj lik, aki sze -
rint az ej s tin je len té se eb ben az eset ben: „egy tényt vagy sze mélyt
egy má sik tény vagy sze mély rep re zen tál (kép vi sel).” Majd a to -
váb bi ak ban ezt ír ja: „A »re ál pre zen cia« ki fe je zés, még  ha sok
min dent fel is le het hoz ni el le ne, a leg ta lá lóbb ar ra a tény ál lás ra,
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amely re Pál gon dol” (Exe ge tische Ver suche I. 28. o.). Va la mi ha -
son lót ál lí ta nak Orr és Walt her társ szer zõk is: „A ke nyér már
nem pusz tán ke nyér, ha nem bi zo nyos ér te lem ben Krisz tus je len -
lé te és ak tu á lis tes te” (I Corint hi ans: 271. o.). Lé nye gé ben Schra -
ge is eb ben az irány ban ke re si a meg ol dást (Komm III. 36. o.).
Vég ered mény ben a Jé zus ál tal igény be vett sze rez te té si sza vak ér -
tel me nem a szó tá ri je len té sen mú lik, ha nem azon az ös  sze füg -
gé sen, amely ben Pál idé zi õket. Szá mí tás ba kell ven nünk azt is,
amit 1Kor 10,14kk-ben az úr va cso rá ról már el mon dott. De ez
hadd ér vé nye sül jön a le vél rész let tar tal mi ki bon tá sá nál! A to;
swÖ ma to; uJ pe;r ujm wÖn mon dat rész ki egé szí tést kí ván, mert az ol -
va só sze ret né tud ni, hogy mi tör té nik a „test tel ér tünk”. Ké sõb bi
szö veg vál to za tok be is told ják a „meg tö re tett” (A2 C3 stb.), a „szét -
mor zso ló dott” (D*) vagy „ada tott” (co = kopt for dí tá sok) sza va -
kat. Nem le het két sé ges, hogy eze ket a be tol dá so kat a kény szer -
hely zet szül te, és ezért a Nest le-Aland 27. ki adá sa egyi ket sem
hoz za a fõ szö veg ben. Mi vel a „tes tet” ér tel me zõ „éret tünk” ál lít -
mány nél kül még is su tán hang zik, kény te le nek va gyunk a „van”
lét igét al kal maz ni.

5. em lé kez te té sem re: A sze rez te té si igék nek ezt a ren del ke zé sét
csak a pá li és lu ká csi vál to zat hoz za. Ez utób bi is csak a ke nyér -
hez fû zõ dõ sza vak hoz kap csol va. Ezen a pon ton is meg kell fon -
tol nunk, hogy va jon nem kell-e el sza kad nunk a meg szo kott for -
dí tás tól: „az én em lé ke ze tem re”. Az aj navmnh siõ olyan kép zõ vel (-
siõ) kép zett szó a gö rög nyelv ben, amel  lyel a cse lek vés nek nem -
csak vis  sza ha tó, ha nem va la mi re ha tó ér tel met is ad hat nak (pél -
dá ul: aj nav sta siõ = fel tá ma dás, de fel tá masz tás is). A szó el sõ je -
len té sé re hi vat koz va te kin ti az úr va cso rát em lé ke zés al kal má nak
a re for má ció zwing li á nus ága (lásd Häggl und: Ge schich te der
Theol. 200. o.). Ha son ló ér tel met tu laj do ní ta nak a fel szó lí tás nak
a val lás tör té ne ti is ko lá nak azok a hí vei, akik az úr va cso ra ere de -
tét a ha lot tak ról va ló rend sze re sen meg ren de zett em lék va cso ra
an tik szo ká sá ban vé lik fel fe dez ni. (Mint töb bek kö zött pél dá ul Li -
etz mann is kom men tár já nak 132. ol da lán. Rész le te seb ben a fel -
té te le zés kri ti ká já val együtt lásd: J. Je re mi as: Die Abend mahls -
wor te 230kk o. Ál lás pont ját vi tat ja Conz el mann: Komm. 234. o.
65. jegy zet.) Ám ha már min den kép pen meg em lé ke zés re va ló fel -
szó lí tást hal lunk ki a sze rez te té si igé nek a szó ban for gó mon da -
tá ból, ak kor an nak a sa já tos ün ne pi al ka lom nak jel le gé bõl kell
ki in dul nunk, amely be az el sõ há rom evan gé li um az utol só va -
cso rát he lye zi. A pás ka va cso rán ugyan is a zsi dó ság rég tõl fog va
az Egyip tom ból tör tént sza ba du lás ra em lé ke zett (vö. BHH. III.
1396k kol.; J. Je re mi as: Die Abend mahls wor te 50k o.), sõt mi
több, meg is je le ní tet te: „Min den ge ne rá ci ó nak kö te les sé ge, hogy
az em ber úgy te kint sen ön ma gá ra, mint ha Egyip tom ból vo nult
vol na ki” (Bill IV. 68. 5a.). A szé de res tén ezért kel lett a csa lád fõ -
nek fia fel szó lí tá sá ra fel idéz nie a ki vo nu lás leg fon to sabb ese mé -
nye it. Bi zo nyá ra a pás ka va cso rá nak er re a sa já tos sá gá ra hi vat -
koz nak azok a ma gya rá zók, akik a meg em lé ke zést Jé zus ról a
gyü le ke zet Urá nak a vis  sza em lé ke zé sen túl me nõ „meg je le ní té sé -
nek” te kin tik. (Sch ra ge: Komm III. 43. o.; Lind emann: Komm
254. o.) Mi vel azon ban a sze rez te té si igék li tur gi kus ha gyo mányt
õriz nek, az át ha tó ér tel mû „em lé kez te tés” je len tést kell elõny ben
ré sze sí te nünk, hi szen gyak ran sze re pel a szó ilyen ér te lem ben az
Ószö vet ség ben, fõ ként az is ten tisz te le ti élet tel ös  sze füg gõ ré szek -
ben, ami kor a gyü le ke zet, eset leg an nak egy-egy tag ja Is tent em -
lé kez te ti imád sá gá ban ígé re te i re vagy ke gyel mé re (3Móz 24,7;
4Móz 10,10; Zsolt 8,5; 115,12; 136,23; Ézs 62,6). De az új szö -
vet sé gi gyü le ke zet is ezt te szi is ten tisz te le ti imád sá ga i ban

(ApCsel 10,4.31). Még is Is ten em lé kez te té se min de nek elõtt a zsi -
dó pás kali tur gi á ban lett hang sú lyos sá. A va cso ra el fo gyasz tá sa
után mon dott imád ság har ma dik ál dás mon dá sá ban hang zik el a
ké rés Is ten fe lé, hogy „te kint sen né pe hely ze té re, és em lé kez zék
meg atyá ik ról, és a Mes si ás ról, a Dá vid Fi á ról, az õ szol gá já ról
(…) né pé rõl stb.” (Idé zi: J. Je re mi as in: Die Abend mahls wor te
243. o.) De a 2. szá zad ele jé rõl szár ma zó Di dak héból (A ti zen két
apos tol ta ní tá sa) tud juk, hogy Is ten em lé kez te té se az õs ke resz -
tény ség úr va cso rai imád sá gá nak ha son ló kép pen al ko tó ele mé vé
lett: „Em lé kez zél meg, Uram, a te egy há zad ról, hogy meg sza ba -
dítsd min den go nosz tól (…) és gyûjtsd össze azt a vi lág négy tá -
jé ká ról (…) a te or szá god ba” (X. 5.). A sze rez te té si igék lu ká csi
vál to za tá val kap cso lat ban, amely ben a ke nyér meg tö ré sét el ren -
de lõ igé ben szin tén meg ta lál ha tó az em lé ke zés moz za na ta, ír ja
Prõh le Ká roly: „Az úr va cso rá zó gyü le ke zet Jé zus ha lá lá ra és az
új szö vet ség vé ré re em lé kez te ti kö nyör gé sé ben Is tent, hogy tel je -
sít se ígé re tét, és te gye tel jes sé a vi lág meg vál tá sát” (Lu kács
komm: 325. o.). A szó utób bi ér tel me zé se sze rint te hát a gyü le -
ke zet nem ma gát em lé kez te ti Urá ra, ha nem Urát em lé kez te ti ma -
gá ra, az õ né pé re, amely Is ten sza ba dí tó köz be lé pé sé re szo rul.

6. Ez a po hár az új szö vet ség az én vé rem ben: Pál nál – és Lu -
kács nál – a ke nyér meg tö ré sé re és a po hár át nyúj tá sá ra vo nat ko -
zó sze rez te té si igék – el len tét ben a már ki és má téi vál to zat tal –
nem tel je sen pár hu za mo sak. A Pál ál tal idé zett vál to zat ban nincs
szó a po hár tar tal má ról, mint ha az apos tol va la mi lyen ok ból ke -
rül ni akar ná a bor „ele mé nek” Jé zus vé ré vel tör té nõ ös  sze kap cso -
lá sát. Ter mé sze te sen a po hár ban, il let ve ke hely ben a pás ka-rend -
tar tás nak meg fe le lõ en – har ma dik ke hely, lásd Bill IV. 1. 72. – bor
volt, még pe dig 1/4 bor és 3/4 víz ke ve ré si arány ban, és a ko -
rinthu si gyü le ke zet tag jai is bort ihattak – va ló szí nû leg szin tén
ve gyí tett for má ban – a „po hár ból” úr va cso rai al kal ma i kon. Sok
ma gya rá zó Pál tar tóz ko dóbb fo gal ma zá sá ból mes  sze me nõ kö vet -
kez te té se ket von le. Conz el mann pél dá ul azt ál lít ja, hogy „(a sze -
rez te té si igék nek pár hu za mo san fo gal ma zott két tag já ban) nem
a ke nyér és a bor fe lel meg egy más nak, ha nem a ke nyér és a po -
hár. A ma gya rá zó igék te hát nem a fel kí nált ele mek hez, ha nem
ma gá hoz a ki osz tás ak tu sá hoz kap cso lód nak” (Komm: 234. o.).
Ha son ló kép pen fog lal ál lást Lam pe is: „(Az apos tol ál tal idé zett
sze rez te té si for mu la) nem fel té te le zi az Úr nak az (úr va cso ra) ele -
me i ben lét re jö võ szent sé gi je len lé tét.” (Der Kor. Her ren mahl 207.
o. Az ide vá gó to váb bi iro dal mat lásd: Sch ra ge: Komm 37. o. 498.
és 499. meg jegy zé se i ben!) Ne héz azon ban be lát ni, hogy a po hár
és an nak tar tal ma mi ként is le het ne ilyen mó don el vo nat koz tat -
ha tó egy más tól. A po hár nyil ván va ló an nem üres, és Pál sze rint
az a bor, ame lyet tar tal maz, 1Kor 10,16 ér tel mé ben min den két -
sé get ki zá ró an Jé zus ki on tott vé ré vel te remt kö zös sé get. Ha eb -
ben az eset ben a bor a sze rez te té si ige már ki vál to za tá val szem -
ben nem ke rül elõ tér be, ak kor en nek oka csak az le het, hogy az
úr va cso ra ele mé nek mi ben lé te he lyett a hang súly an nak je len tõ -
sé gé re, az az Jé zus erõ sza kos ha lá lá ban új szö vet sé get lé te sí tõ
sze re pé re ke rül (lásd még H. He ger mann EWNT I. 722. kol.).

7. mind an  nyi szor, ami kor: Wolff sze rint eb bõl a fo gal ma zás ból,
pon to sab ban a oJ sav kiõ hasz ná la tá ból egye sek ar ra kö vet kez tet -
nek, hogy a gyü le ke ze tek az úr va cso rát oly kor, ami kor nem tud -
tak bor hoz hoz zá jut ni, csak ke nyér rel ül ték meg (Komm: 91. o.).
Ezt az ol va sa tot erõl te tett nek kell te kin te nünk, hi szen a szó ban
for gó ha tá ro zó szó a kö vet ke zõ mon dat ban is sze re pet kap, ahol a
je len té se vi tán fe lül „min den eset ben, ami kor”. Kü lön ben is, az
egész sza kasz ban min de nütt együtt van szó evés rõl és ivás ról.
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A le vél rész let ki bon tá sa

(23–24) Pál azért, hogy a sze re tet ven dég sé gen ke let ke zett
ál dat lan hely ze tet or vo sol ja, nem elég szik meg fed dés sel
és uta sí tá sok kal, ha nem szo ká sa sze rint az ala pok ból,
pon to sab ban ab ból, ami Jé zus Krisz tus sal tör tént, az õ
meg vál tó mû vé bõl ki in dul va fej ti ki a kö vet kez mé nye ket az
adott hely ze tet il le tõ en (pél dá ul: 1Kor 1–2; 1Kor 15; Fil 2;
Róm 5–6; Kol 2 stb.). Fel idé zi az úr va cso ra Jé zus ál tal tör -
tént sze rez te té sé nek kö rül mé nye it. Ez ma gá tól ér te tõ dõ en
adó dik ab ból a gya kor lat ból, amely Ko rint hus ban is össze -
kap csol ta a sze re tet ven dég sé get úr va cso ra vé tel lel. Pál a
vis  szás sá go kat nem a gyü le ke zet ben ki ala kult rend fel for -
ga tá sá val akar ja meg szün tet ni. Nem kü lö ní ti el úgy,
ahogy ez a már ki ha gyo mány ban tük rö zõ dik, ahol az úr -
va cso rai rész a kö zös ét ke zést kö ve ti, de nem te szi kü lön
al ka lom má sem a sze re tet ven dég sé get és az úr va cso ra vé -
telt, amint er rõl Jusz ti nusz már tír tu dó sít a Kr. u. 2. szá -
zad kö ze pén (Apol. I. 67,3–7; idé zi: J. Je re mi as: Abend -
mahls-wor te 109. 3. jegy zet; Gop pelt: Die apos to lische
Zeit 145. o.). Sõt az el kü lö ní tés he lyett in kább szo ros ösz  -
sze füg gést te remt kö zöt tük, ami kép pen a hi tet és a gyü le -
ke zet éle tét más eset ben is csak ilyen el tép he tet len egy ség -
ben tud ja vizs gá lat tár gyá vá ten ni. Ami pe dig a meg íté lés
és a ren de zõ dés mód ját il le ti, el já rá sa tel je sen egy ér tel mû.
Nem az úr va cso rát iga zít ja a sze re tet ven dég ség ér tel mé -
hez és gya kor la tá hoz, ha nem a sze re tet ven dég sé get az úr -
va cso rá ban ka pott aján dék hoz. En nek kell meg ha tá roz nia
– és nem a tár sas ös  sze jö ve te lek nek – mind azt, ami a sze -
re tet la ko má ra egy be gyûl tek kö ré ben tör té nik.

Pál az úr va cso ra je len tõ sé gét pe dig az ere de te fe lõl vi lá -
gít ja meg, és hogy ezt meg te hes se, az õs ke resz tény ség ben
élõ száj ha gyo mány nak az úr va cso ra sze rez te té sé nek em -
lé két õr zõ rész le tét idé zi fel. Ezt a ha gyo mányt az Úr tól
vet te át. Ez a ha gyo mány te hát ma gá nak Jé zus nak sza va -
it és szán dé kát õr zi nem ze dék rõl nem ze dék re ez zel a kü -
lö nös ün ne pi ét ke zés sel, az úr va cso rá val kap cso lat ban. Az
õs gyü le ke zet a sze rez te tés ese mé nye it és kö rül mé nye it ha -
gyo mány egy ség gé ko vá csol ta és to vább ad ta, töb bek kö -
zött Pál nak is. Õ vi szont, aki a szol gá la ta ré vén Ko rin -
thus ban lét re jött gyü le ke zet ben a kö zös sé gi élet más ele -
me i vel együtt az úr va cso rai al kal ma kat is rend sze re sí tet -
te, a sze rez te té si ha gyo mányt ne kik is át ad ta. Esze rint a
gyü le ke zet szá má ra nem új, amit fel idéz. Még is eszük be
kell jut tat nia, mert az úr va cso rá ban fel kí nált ja vak még
nem ha tot ták át kel lõ kép pen az éle tü ket.

Az apos tol min dent egy be vet ve al kal mas nak ta lál ja az
úr va cso rai ha gyo mányt ar ra, hogy ál ta la Jé zus ere de ti
szán dé ka ér vé nye sül jön a ko rinthu si gyü le ke zet ös  sze jö -
ve te le in ki ala kult fo nák hely zet ben. Nem te kint he tõ meg -
ala po zott nak Her bert Bra un nak az az ál lí tá sa, hogy „az
utol só va cso ra a hel lé n is ta po gány ere de tû ke resz tény
gyü le ke ze tek ben gya ko rolt úr va cso ra vis  sza ve tí té se Jé zus
utol só nap ja i ba” (Jesus 50. o.). A hely zet ép pen for dí tott:
az azon az éj sza kán szer zett úr va cso rát, ame lyen az Úr Jé -

zus az em be rek nek ki szol gál ta tot tá lett, ve tí ti ar ra a gyü -
le ke ze ti al ka lom ra, ame lyet a po gány, hel le nis ta kör nye zet
még meg ma radt be fo lyá sa tor zí tott el. Alig hi he tõ, hogy a
ko rinthu si gyü le ke zet ala pí tá sa kor, két év ti zed del Jé zus ta -
nít vá nya i val el köl tött utol só va cso rá ja után, ami kor még
töb ben él nek a szem ta núk kö zül (1Kor 15,6), olyan mér -
ték ben át ír ha tók let tek vol na a Jé zus sal kap cso lat ban tör -
tén tek, mint ahogy azt Bra un és má sok fel té te le zik. De az
úr va cso rai ha gyo mány meg bíz ha tó sá ga mel lett szól az a
kö rül mény is, hogy az Új szö vet ség ben ta lál ha tó négy el be -
szé lés – Má té nál, Márk nál, Lu kács nál és Pál nál az el sõ Ko -
rinthu si le vél ben – az úr va cso ra szer zé sé rõl, ha né hány lé -
nyeg te len pon ton el is tér nek egy más tól, ab ban min den -
eset re egyet ér te nek, hogy Jé zus még föl di éle té ben, köz vet -
le nül ha lá la elõtt ren del te el az úr va cso rát, és õ ad ta meg
an nak ér tel mét.

Az vi szont ta gad ha tat lan, hogy a kö zös úr va cso rai ha -
gyo mányt az apos tol a hang sú lyok alig ész re ve he tõ meg -
vál toz ta tá sá val a Ko rint hus ban elõ ál lott hely zet re al kal -
maz za. Le ve le i nek ta nú sá ga sze rint ez zel a meg szi lár dult
ha gyo mányt a fel adat hoz iga zí tó mód szer rel más al ka -
lom mal is él. Elég, ha a Gala ta-le vél bõl az apos to li zsi nat
tör té ne tét (2,1–10), vagy a Fi lip pi-le vél ben idé zett him -
nuszt (2,6–11) ves  szük fi gye lem be. Most pe dig az úr va -
cso ra sze rez te té sé nek ha gyo má nyát idé zi úgy fel, hogy a
fi gye lem min de nek elõtt Jé zus ha lá lá ra és ha lá la vált sá got
szer zõ ere jé re te re lõd jék. Nyil ván Jé zus tör té ne té nek ezt az
ese mé nyét te kin ti olyan nak, amely nek is me re te egy szer re
kí nál ja a baj fel is me ré sét és fel szá mo lá sát.

Az a kö zös ét ke zés, amely nek so rán Jé zus az úr va cso rát
az övé i nek el ren del te, az e te kin tet ben egy sé ges ha gyo -
mány sze rint va ló ban va cso ra, sõt meg le he tõ sen ké sõi va -
cso ra volt, hi szen éj sza ka ját szó dott le. Pál nem em lí ti,
hogy ez kü lön le ges, ün ne pi al ka lom, Iz ra el nép é nek
Egyip tom ból tör tént sza ba du lá sá ra em lé ke zõ ös  sze jö ve tel,
a pás ka bá rány el fo gyasz tá sá nak al kal ma vol na. A hall ga -
tás er rõl a kö rül mény rõl nem fel tét le nül je len ti a ró la szó -
ló ha gyo mány hely re iga zí tá sát, hi szen még az itt, a le vél -
ben idé zett vál to za ton is át szû rõd nek az ere de ti hely zet
egyes vo ná sai. Az asz tal ra ke rü lõ ke nyér, a fe let te el mon -
dott há la adó imád ság, a ke nyér meg tö ré se, a víz zel ke vert
bor, az asz ta lon ál ló po ha rak ban mind meg ta lál ha tó volt a
pás ka ün ne pi te rí ték kel lé kei kö zött, s mind je len tõ ség gel
bírt a pás ka rend tar tás ban. Bi zo nyá ra zsi dó múlt tal nem
ren del ke zõ em be rek szá má ra – és a ko rinthu si gyü le ke zet
tag jai több nyi re ilye nek vol tak – a pás ka ün nep ele mei
nem vol tak ele ve nek, de hoz zá te het jük, is me re tük nem is
volt fel tét le nül szük sé ges. Az úr va cso ra mi ben lé te ugyan -
is nem a pás ka gon do lat vi lá ga, ha nem egye dül Jé zus ke -
reszt ha lá la fe lõl kö ze lít he tõ meg.

Ahogy az úr va cso ra sze rez te té sét az evan gé li u mok Jé -
zus és ta nít vá nyai utol só együtt töl tött es té jé re idõ zí tik,
úgy a Pál ál tal idé zett ha gyo mány sze rint is Jé zus ha lá la
nap ját meg elõ zõ éj sza kán tör tént. Most még sem a be kö -
vet ke zõ ha lál hoz rög zül az idõ pont, ha nem a Jé zus hely -
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ze té ben tör tént bal jós vál to zás hoz: ez az az éj sza ka, ame -
lyen Jé zus ki szol gál ta tot tá lett. Ha lá la ép pen en nek a ki -
szol gál ta tott ság nak lett a vég sõ kö vet kez mé nye. Nem volt
már töb bé ki út, me ne dék szá má ra, nem volt már sen ki,
aki szét tép né az el le ne szõtt há lót. Az a gö rög szó, amely
az ere de ti szö veg ben ezt ki fe je zi (pa re div de to), Jú dás áru -
lá sá ra (Mk 14,10.42.44 és pár hu za mos ré szek) is cé loz -
hat, ne ve azon ban nem hang zik el, no ha el hall ga tá sá ra
Pál nak kü lö nö sebb oka nin csen (Lásd: Wolff: Komm 84.
o.). Ha pe dig azt kí ván ná kö zöl ni, hogy a sors dön tõ órák -
ban cser ben hagy ták az övéi, ak kor er re is lett vol na mód.
A leg in kább fel té te lez he tõ azon ban, hogy eb ben az eset -
ben is úgy ne ve zett „di vi num pas si vum”-ról, te hát Is ten
cse lek vé sét rej tõ ki fe je zés rõl van szó (így gon dol ja töb bek
kö zött Bar rett Róm 4,25 és 8,32 ver sek re hi vat koz va,
Komm: 266. o.; de Wolff, Komm: 84. o.; és Sch ra ge is,
Komm: 31. o.). Is ten volt ugyan is az, aki ki szol gál tat ta Jé -
zust, le vet te a ke zét ró la, és em be rek ke zé re ad ta. Más fe lõl
vi szont az is áll, hogy Jé zus ezt a ki szol gál ta tott sá got ön -
ként és en ge del me sen vál lal ta (Mk 14,36 és pár hu za mos
ré szek). En nek meg fe le lõ en mind az, ami et tõl fog va Jé zus -
sal tör tént azon az éj sza kán és az azt kö ve tõ na pon, jel -
lem zõ az em be ri nem re, szé pí tés nél kü li hû arc kép min den
em ber ter mé sze té rõl, el sõ sor ban ke mény szí vû sé gé rõl Is ten
iránt, hi szen aki vel így bán tak, õt kép vi sel te. Egyút tal az
a vég ki fej let, ami azon az éj sza kán vet te kez de tét, Is ten
bé kés szán dé ká ról ta nús ko dik (vö. 2Kor 5,18kk; Róm
5,8kk), mint hogy a kö vet kez mé nyek ar ra há rul tak, aki
egé szen az Is ten ol da lán állt, és aki az ös  sze üt kö zés ben
tel je sen vét len volt (vö. 2Kor 5,21; Gal 3,13). Lind emann
le het sé ges nek tart ja, hogy a pá li fo gal ma zá son át szû rõ dik
a pró fé cia Ézsa i ás 53. fe je ze té bõl Is ten szen ve dõ szol gá já -
ról, akit a Sep tu ag in ta gö rög szö ve ge sze rint szin tén „az
Úr adott át a mi bû ne ink nek” (53,6). Vi szont min den két -
sé get ki zá ró an már a sze rez te té si igék idõ pont já nak meg -
ha tá ro zá sá ban is a ke reszt igé je szó lal meg úgy, ahogy az
apos tol már a le ve lé nek ele jén ki fej ti (1,18–25).

Zsi dó szo kás sze rint a há zi gaz dá ra várt az ét ke zés le bo -
nyo lí tá sa. Mi vel más kor is így tör tént (Lk 9,16; 24,30), az
utol só va cso rán is mint há zi gaz da, Jé zus szab ta meg az
együtt lét me ne tét. Más kép pen: az õ va cso rá ja volt (lásd
1Kor 11,20). A kö zös ét ke zés el sõ moz za na tát a le pény
for má jú ke nyér szét tö ré se és az egyes da ra bok ból a je len -
le võk ré sze sí té se je len tet te, amit meg ten ni szin tén a ven -
dég lá tó elõ jo ga volt. Ezért ezen a ne ve ze tes éj sza kán az Úr
Jé zus is vet te a ke nye ret, és mi u tán há lát adott ma gasz tal -
va Is tent a föld ter mõ ere jé ért, meg tör te, és szét osz tot ta ta -
nít vá nyai kö zött. (Lásd a 3. szö veg ér tel me zõ jegy ze tet.)
Ami kor a ha gyo mány, vagy ta lán ma ga az apos tol az úr -
va cso ra szer zõ jét az Úr Jé zus nak ne ve zi, egy lé leg zet re je -
lö li meg a ha lá la elõtt ál ló és ha lál ra kész Mes tert, de
ugyan ak kor a fel tá ma dot tat és élõt is, akit az egy ház és
min den egyes gyü le ke zet je len lé võ és el jö ven dõ Urá nak te -
kint és ne vez. En nek meg fe le lõ en azért min den úr va cso rá -
nak Ko rint hus ban vagy bár hol má sutt és bár mely idõ ben

ugyan az a gaz dá ja, mint az utol só va cso rá nak egy kor a je -
ru zsá le mi „fel ház ban” (Mk 14,15). Er rõl ta nús ko dik az úr -
va cso rai is ten tisz te le ti rend ben min den bi zon  nyal kez det -
tõl fog va meg lé võ és arám nyel ven el hang zó, két fé le kép -
pen ér tel mez he tõ ki ál tás: „ma ran atha” („az Úr je len
van!” – Di dak hé 10,6) vagy „ma ra na tha” („Urunk, jöjj!”
– a fon to sabb szö veg va ri án sok va ló szí nû leg így hoz zák
1Kor 16, 22-ben, s így ta lál ha tó gö rög re for dít va Jel 22,20-
ben. Vö. ThW IV. 470kk o.; EWNT II. 947kk o.). Az úr va -
cso ra részt ve võ jé nek ezért nem elég csu pán vis  sza em lé -
kez nie an nak szer zõ jé re, ha nem rá kell esz mél nie, hogy
min den eset ben ma gá nak az élõ Úr nak ven dé ge.

Bár Jé zus nem elõ ször lát ta el a há zi gaz da tisz tét az
övéi kö ré ben, azon az utol só éj sza kán el köl tött va cso rá -
nak sza va i val kü lö nös je len tõ sé get tu laj do ní tott. Így szólt
ke zé ben a meg tört ke nyér rel: Ez az én tes tem, amely éret -
te tek van. Az Úr Jé zus ak kor el hang zott sza va it min den bi -
zon  nyal ere de ti for má já ban, egyes szám el sõ sze mély ben
ele ve ní tet ték fel az úr va cso rai al kal ma kon, mint ahogy ar -
ra a Pál ál tal idé zett ha gyo mány ból is kö vet kez tet he tünk.
Így vo nat koz hat az úr va cso rán meg tört ke nyér re mind az,
amit egy kor a ke zé ben le võ ke nyér re mon dott. Az õ sza vai
ru ház zák fel a fa lat nyi ke nye ret az zal a je len tés sel és je -
len tõ ség gel, ami Is ten nel va ló vi szo nyun kat meg ha tá ro zó
szent ség gé te szi. Az Au gus ti nus egy ház atyá nak tu laj do ní -
tott mon dás sze rint: „Ac ce dit ver bum ad ele men tum et fit
sac ra men tum.” (Az ige az elem hez já rul, és ak kor szent -
ség gé lesz. Lásd Häggl und: Ge schich te der Theol. 187. o.)

Jé zus ün ne pé lyes ki je len té se a ke zé ben le võ, meg tört és
ki osz tott ke nye ret azo no sít ja az õ ha lál ra szánt tes té vel, a
gö rög szö veg ben az õ swÖ ma-já val, vagy is egész lé nyé vel,
föl di meg je le né sé vel (lásd E. Sch we i zer: ThW VII. 1024kk
o. és EWNT III. 773kk o.). A meg tört és át nyúj tott ke nyér
és majd a po hár ból szét osz tott bor be szé de sen jel zi, hogy
Jé zus ra nem kö zön sé ges, ha nem erõ sza kos ha lál nem vár,
ami kor is a bán tal ma zás kö vet kez té ben a vér el vá lik a
test tõl. Ha lá lá nak ez a mód ja te szi nyil ván va ló vá, hogy
ki szol gál ta tott sá ga mi lyen mély sé gek be ve zet. Bár esze -
rint ha lá la sú lyos vád dal il le ti az em bert is ten te len sé ge
mi att, mint hogy az zal bánt így, aki Is ten hez tar to zott,
még sem az em ber el len szól, ha nem éret te, a ja vá ra tör té -
nik. He lyet te sí tõ ha lál, mint Is ten ti tok za tos szen ve dõ
szol gá jáé Ézsa i ás pró fé tá nál, aki „a mi vét ke ink mi att ka -
pott se be ket, bû ne ink mi att tör ték ös  sze, õ bûn hõ dött,
hogy ne künk bé kes sé günk le gyen, az õ se bei árán gyó -
gyul tunk meg” (53,5 – lásd még: Mk 14,24-ben: „so ka -
kért”). Meg vál tó ha lál az övé, mert ma gá ra vet te a bûn ter -
hét, amit az em ber ér de melt.

Az úr va cso ra ke nye ré nek ren del te té sét meg vi lá gí tó jé -
zu si sza va kat – és majd lát ni fog juk, hogy ugyan ez tör té -
nik majd a bor ral kap cso lat ban is – kö ve ti a Pál ál tal idé -
zett és a Lu kács nál ta lál ha tó (22,19) ha gyo mány sze rint a
cse lek mény meg is mét lé sét meg ha gyó pa rancs: Ezt cse le -
ked jé tek az én em lé kez te té sem re! Az a gö rög ige, amely a
fel szó lí tást tar tal maz za, fo lya ma tos je len idõ ben (pra -
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esens im per fec tum) áll, és ezért az úr va cso rai al kal mat Jé -
zus szán dé ka sze rint és az õ meg bí zá sá ból nem csak meg -
is mé tel ni, ha nem is mé tel ten meg is mé tel ni, te hát gya ko rol -
ni kell. Míg a ke reszt ség egy sze ri, élet re szó ló ese mény, az
úr va cso rá ra új ra meg új ra rá van utal va az em ber.

Az úr va cso ra rend sze res meg tar tá sá ra Jé zus sza vai sze -
rint azért van szük ség, hogy ez ál tal is mé tel ten em lé kez -
tes sük õt mind ar ra, amit õ tett ér tünk. A 5. szö veg ér tel me -
zõ jegy zet ben már volt szó ar ról, hogy az ere de ti szö veg -
ben ta lál ha tó aj navmnh siõ szó „meg em lé ke zést” is je lent het,
s ha ilyen ér te lem ben ves  szük, ak kor az úr va cso ra ál tal õt
em lé ke zet be kell idéz ni, ha lá lát meg kell je le ní te ni. Még is
az el sõ ként em lí tett vál to za tot kell elõny ben ré sze sí te -
nünk, mert eb ben a kér dés ben a Di dak héban ta lál ha tó úr -
va cso rai imád ság mint a szó ban for gó ki fe je zés nek ren del -
ke zé sünk re ál ló leg ko ráb bi ér tel me zé se te kint he tõ per dön -
tõ nek, ahol is a gyü le ke zet ószö vet sé gi for du lat tal ar ra ké -
ri az Urat, hogy em lé kez zék meg az õ né pé rõl, sza ba dít sa
meg a go nosz tól és gyûjt se õket ös  sze Is ten or szá gá ba. Er -
re az em lé kez te tés re ok vet le nül szük ség van, nem mint ha
az Úr fe le dé keny len ne, ha nem mert né pe is mé tel ten ke -
gye lem re szo rul, s hogy ezt el nyer je, hi vat ko zá si ala pot ke -
res ma gá nak az õ ha lá lá ban.

(25) Va cso ra után ke rült sor az úr va cso rai bor szét osz -
tá sá nak el ren de lé sé re. Ab ban a kér dés ben, hogy a ke nyér
meg tö ré se és az „ál dás po ha rá nak” (vö. 1Kor 10,16) kör -
be adá sa a va cso ra ét ke zé si ré szét kö vet te-e (lásd: Mk és
Mt), vagy pe dig ke re tez te (Lk és Pál), az Új szö vet ség ben
ta lál ha tó négy fé le sze rez te té si ha gyo mány nem egy sé ges.
A leg több ma gya rá zó amel lett van, hogy Ko rint hus ban a
sze re tet ven dég ség a ke nyér meg tö ré sé vel kez dõ dött, s a
kö zös ét ke zés vé gén kö vet ke zett az úr va cso ra bo rá nak ki -
osz tá sa.

Ez a va cso rát kö ve tõ ese mény sok te kin tet ben pár hu za -
mos a ke nyér meg tö ré sé vel. Az Úr Jé zus még azon az éj -
sza kán, ugyan azon az együtt lé ten, ha son ló an az elõb bi
cse lek mény hez, mint há zi gaz da a va cso ra kel lé ke i tõl el kü -
lö nít ve vet te a po ha rat is, és sza va i val rend kí vü li je len tés -
sel és je len tõ ség gel ru ház ta fel a ben ne le võ bort. Mert ezt
mond ta: Ez a po hár az új szö vet ség az én vé rem ben. Eb -
ben a po hár ra vo nat ko zó jé zu si ki je len tés ben fo gal ma zó -
dik meg az úr va cso ra öröm üze ne te és aján dé ka, ami azon -
ban még sem csu pán a po hár tar tal má ban rej lik, ha nem a
meg tört ke nyér ben is, mert így a ket tõ együtt je le ní ti meg
a ki szol gál ta tot tá lett Jé zus erõ sza kos ha lá lát (lásd Sch ra -
ge: Komm III. 38. o.). Pál szá má ra szem be tû nõ en fon tos
moz za nat az úr va cso rá ban, hogy az szo ro san kap cso ló dik
eh hez a va ló ban meg esett vé res ese mény hez. Vá rat lan vi -
szont en nek a jus tiz mordnak, egy ár tat lan em bert súj tó
igaz ság ta lan íté let nek a kö vet kez mé nye. Mert le het ne sú -
lyos íté let a ko ra be li ha tal ma sok, vagy ép pen a gyá va és
in ga tag köz vé le mény fe lett, le het ne szé gyen folt az em be -
ri ség nem ép pen ma ku lát lan múlt ján, még is va la mi rend -
kí vü li jó szár ma zott be lõ le: új ala pok ra he lyez te Is ten és
em ber kap cso la tát.

A sze rez te té si igék sze rint ugyan is az úr va cso ra aján -
dé ka az új szö vet ség, amely nek biz to sí té ka Jé zus ha lá lá -
ban és an nak mód já ban van. Mert hogy a tét a bû nös em -
ber bi zal ma Is ten iránt. Bár Jé zus ke reszt ha lá lá ba sok fé le
in dí ték, po li ti kai, tö meg lé lek ta ni vagy más szem pont is
be le játsz ha tott, a vég ki fej let hez lé nye gé ben még is Is ten
ügyé nek Jé zus ál tal vál lalt meg al ku vás nél kü li kép vi se le -
te ve ze tett. Mert Jé zus ha lá lá nak tu laj don kép pe ni ma gya -
rá za ta az õ mû kö dé sé ben rej lik. Oka pe dig Is ten sze re te té -
ben van, aki nem fel ró ja az em ber nek Jé zus ha lá lát, ha -
nem be szá mít ja. A sze rez te té si igék sza va i val: szö vet sé -
gé be von ja az ar ra mél tat lant (lásd még: 2Kor 3,6.14; Gal
3,17; 4,24).

Szö vet ség ez an  nyi ban, hogy két fél nek egy más ra han -
golt tar tós kap cso la tá ról van szó, más új szö vet sé gi kép -
pel: az Atya és gyer me kei vi szo nyá ról (lásd még: Gal 4,5k;
Róm 8,16.21). Még sem egyen lõ fe lek tár sul nak ben ne. A
gö rög szó, ame lyet ma gyar ra „szö vet ség” for má ban for dí -
tunk, va ló já ban di aqhvkh, ami el sõ sor ban ren del ke zést,
adott eset ben vég ren del ke zést (pél dá ul: Gal 3,15) je lent (J.
Behm: ThW II. 127kk o.; H. He ger menn: EWNT I. 718kk
o.). Ez az ér tel me az „ószö vet ség nek”, te hát a Sí nai he -
gyen kö tött szö vet ség nek is, ahol Is ten vá lasz tott nép é nek
élet rend jét fek tet te le. Ha pe dig az úr va cso ra je gyei az „új
szö vet ség ben” szi lár dí ta nak meg, ak kor ez a szö vet ség
szin tén Is ten nép é nek, még hoz zá új, min den nép bõl ki hí -
vott gyü le ke ze té nek élet rend jét ha tá roz za meg, de új ala -
pok ra, Is ten nek Jé zus Krisz tus ke reszt ha lá lá ban ki fe je zett
aka ra tá ra fek tet ve.

Az új szö vet ség nek az ígé re te már Je re mi ás pró fé tá nál
el hang zik. En nek lé nye ge a pró fé cia sze rint az lesz, hogy
Is ten az õ tör vé nyét nép é nek ben se jé be he lye zi, szí vé be ír -
ja (31,33). Míg egye sek, pél dá ul Sch ra ge (Komm: III. 39.
o.) nem tart ják vi tán fe lül ál ló nak, hogy a je re mi á si pró fé -
cia ha tott a sze rez te té si igé nek er re a for du la tá ra, mond -
ván, hogy eb ben a pró fé ci á ban nincs uta lás a vér re, ve lük
szem ben má sok vi szont va ló szí nû nek vé lik az ös  sze csen -
gést (vö. Lind emann: Komm 255. o.). An nál is in kább eh -
hez az utób bi ál lás pont hoz kell csat la koz nunk, mert a Je -
re mi ás nál meg fo gal ma zott is te ni ígé ret be tel je se dé sé nek
az ad nyo ma té kot, hogy azok nak, akik kel Is ten szö vet sé -
get fog köt ni, meg fog ja bo csá ta ni bû ne it (Jer 31,34).

Eb ben az ös  sze füg gés ben pe dig már ért he tõ vé vá lik az
új szö vet ség és Jé zus vé ré nek tár sí tá sa. Az Ószö vet ség ben
ugyan is mind a szö vet sé get (1Móz 15,7kk; 2Móz 24,8),
mind pe dig a bû nök ki en gesz te lé sét (2Móz 30,10; 3Móz
16,11kk) a ki on tott vér erõ sí tet te meg. A vér nek ez az Is -
ten nel va ló kap cso lat ban be töl tött sze re pe a ke resz tény -
ség ben kez det tõl fog va se gí tett meg ér te ni Jé zus ke reszt ha -
lá lá nak meg vál tó ere jét. Alig van az Új szö vet ség nek olyan
ira ta, amely ne hi vat koz na Krisz tus vé ré re, még pe dig úgy,
mint az üd vös ség biz to sí té ká ra. „Atyá ink tól örö költ hi á -
ba va ló élet foly ta tá sunk ból drá ga vé ren vál tat tunk meg” –
ol vas suk Pé ter el sõ le ve lé ben (1,18k). Ugyan csak eb ben a
le vél ben ta lál juk a há la telt val lo mást: „Se bei ál tal gyó -

247



gyul tunk meg” (2,24). Já nos az el sõ le ve lé ben Jé zus vé rét
olyan erõ nek te kin ti, „amely meg tisz tít min den bûn tõl”
(1,7, lásd még Zsid 9,14). Ez a tisz tí tó ha tás szin te koz mi -
kus mé re tû vé tá gul a Je le né sek köny vé ben: „Ezek azok,
akik a nagy nyo mo rú ság ból jöt tek, és meg mos ták az õ ru -
há i kat és ki fe hé rí tet ték azo kat a Bá rány vé ré ben.”

Bát ran mond hat juk te hát, hogy Krisz tus vé ré nek em lí té -
se szer ves ré sze az apos to li ige hir de tés nek, kö zös kin cse a
ván dor út já ra in du ló egy ház nak. Pál ma ga is gyak ran él ez -
zel a le he tõ ség gel. Nem egy szer ér vel az zal, hogy „áron
vál tat tunk meg”. Ha Krisz tus vé rét itt ép pen nem is em lí ti,
ki mon dat la nul is ezt te kin ti a vált ság árá nak (vö. 1Kor
6,20; 7,23; Ef 1,7). „Krisz tus ke reszt jé nek vé re ál tal bé kes -
ség szer zõ je lett” – vall ja a Ko los séi le vél (1,20). Mind ezt
azért vi he ti vég be Krisz tus vé re, mert Is ten bo csá na tá nak a
zá lo ga lett. „Vé re ál tal en gesz te lé sül lett” (Róm 3,25). To -
váb bá: „Mi u tán most meg iga zul tunk az õ vé re ál tal, majd
meg me ne kü lünk õál ta la a ha rag (nap já tól)” (Róm 5,9).

Amit te hát az apos tol a Krisz tus vé ré vel kap cso lat ban
az úr va cso ra sze rez te té si ha gyo má nyá ban ta lál, jól be le il -
lik sa ját szó hasz ná la tá ba és teo ló gi ai gon do lat vi lá gá ba.
Nem ért he tünk egyet Conz el man nal, aki sok új szö vet sé ges
ku ta tó vo na ko dá sá nak és el len ér zé sé nek ad han got ak kor,
ami kor azt ál lít ja, hogy „Krisz tus vé re ma gá ban az üd vös -
ség re vo nat ko zó pá li ta ní tás ban (Pál szo té rio ló gi á já ban)
csu pán tra di ci o ná lis sze re pet ját szik” (Komm: 235. o.).
Ilyen ered mény re kell jut ni uk azok nak, akik Pál apos tol
teo ló gi á já ban csak el vont gon do lat rend szert lát nak. Pe dig
teo ló gi ai szem pont ból Jé zus ke reszt ha lá lá nak tör té ne ti kö -
rül mé nyei is na gyon fon to sak az õ szá má ra. Sok kal több -
rõl van szó ná la an nál, hogy az ószö vet sé gi ál do za ti gya -
kor la tot Jé zus sor sá ra ve tí ti. Jé zust va ló ban ál do zat nak te -
kin ti, de nem kul ti kus ér te lem ben, ha nem a tör té ne lem ben
vég be ment va ló sá gos ese mény for má já ban. Amint már
elõbb is em lí tet tük, Jé zus vé re jel zi azt, hogy az õ ha lá la
erõ sza kos ha lál volt. Az ös  sze üt kö zés köz te és a ve le
szem ben ál lók kö zött va ló ban „vér re ment”, de amely re
nem má sok éle te, ha nem az õ éle te „ment rá”. Enél kül a
vér on tás nél kül nem vol na ha lá lá nak meg vál tó ere je.
Hogy Pál sze rint az úr va cso ra men  nyi re mé lyen gyö ke re -
zik Jé zus va ló sá gos és vé res ha lá lá ban, ar ról majd a 27-
ben ta lál ha tó in te lem alap ján is meg gyõ zõd he tünk: aki
mél tat la nul él az úr va cso rá val, az az Úr nak a ke resz ten
meg tört tes te és ki on tott vé re el len vét ke zik.

Mert ke vés az, ha sok, ma gát kor sze rû nek vé lõ teo ló gus
sze rint Jé zus kül de té sét hír nö ki sze rep ként fog juk fel,
mint ha elég vol na az üd vös ség hez az em be re ket fel vi lá go -
sí ta ni Is ten sze re te té rõl. Va la mit el is kel lett Jé zus nak in téz -
nie, sõt el is kel lett ren dez nie, hogy Is ten és em ber egy más -
ra ta lál has son. Ahogy er rõl a Ko los séi le vél ben ol va sunk:
el kel lett „a min ket ter he lõ és vá do ló adós le ve let tá vo lí ta -
nia az út ból, oda sze gez ve azt a ke reszt fá ra” (2,14). Be hajt -
hat ta vol na Is ten ne vé ben azt, ami vel Is ten nek tar to zunk.
Õ azon ban fi ze tett he lyet tünk (2Kor 5,21; Gal 3,13; 4,4).
Nem ál do za tot sze dett, ha nem ál do za tot ho zott. Még pe dig

vé re set! De ez az ál do zat a Zsi dók hoz írt le vél sze rint egye -
dül ál ló eset: „Az új szö vet ség köz ben já ró já hoz, Jé zus hoz,
és a meg hin tés vé ré hez já rul tunk, amely job bat be szél,
mint Ábel vé re” (12,24, lásd még 1Móz 4,10).

Az úr va cso ra sze rez te té si igé je sze rint te hát az új szö -
vet sé get, az Is ten nel va ló kap cso lat új rend jét meg ha tá roz -
za a vé res ese mény Jé zus ke reszt fá ján. Ami ott tör tént,
ahol az ös  sze üt kö zés Is ten és em ber kö zött ki éle zet té, vég -
le tes sé, en nélfog va egy ér tel mû vé vált, de ahol az em be ri
bûn nel az Is ten ke gyel me is meg al ku vás és fel té tel nél kül
ta lál ko zik. Ezért az új szö vet ség ben adott élet rend alap ja
Jé zus ke reszt ha lá lá nak ta nú ság té te le a bûn fe let ti íté let rõl
és a bû nös irán ti ke gye lem rõl. Mi vel mind ket tõ re Krisz tus
né pe is is mé tel ten rá szo rul, a ke nyér rõl el mon dot tak kal
pár hu za mo san az úr va cso ra bo rá nak ki osz tá sá val kap -
cso lat ban is el hang zik az Úr Jé zus nak a cse lek mény meg -
is mét lé sét meg ha gyó igé je: Ezt cse le ked jé tek – mind an  nyi -
szor, ami kor is  szá tok – az én em lé kez te té sem re.

(26) Az úr va cso rai al kal mak is mé telt meg tar tá sá ra
egyes szám el sõ sze mély ben uta sí tó jé zu si igék után most
már har ma dik sze mély ben min den va ló szí nû ség sze rint
ma ga Pál ren del ke zik kö vet ke zõ kép pen: Mert mind an  nyi -
szor, ami kor ezt a ke nye ret eszi tek, és isz tok a po hár ból, az
Úr ha lá lát hir des sé tek, amíg el nem jön. Sok ma gya rá zó
(pél dá ul Wolff: Komm 91. o.; Lam pe: Der Kor. Her ren mahl
208. o.; Lind emann: Komm 256. o.) ezt a mon da tot nem
fel szó lí tó, ha nem ki je len tõ mon dat nak ér ti. A szó gö rög
alak ja (ka tag gevl le te) ugyan is mind két ér tel me zést le he -
tõ vé te szi. Ha ki je len tõ mon dat nak ves  szük, és a „mert”
kö tõ szó ezt su gall ja, ak kor az apos tol vagy a ko rinthu si -
ak ed di gi úr va cso rai gya kor la tá ra hi vat ko zik, vagy pe dig
rá akar ja éb resz te ni a ko rinthu si a kat ar ra, hogy már ma -
ga a ke nyér meg tö ré se és a bor ki osz tá sa nem szó be li meg -
je le ní té se Krisz tus ha lá lá nak. Még is el fo gad ha tóbb nak tû -
nik a fel szó lí tó ér te lem, mint hogy ne héz a mon da tot a jö -
võ re néz ve is – „amíg az Úr el nem jön” – pusz tán meg ál -
la pí tás nak fel fog ni. De emel lett szól a ha son ló nyelv ta ni
két ér tel mû sé get mu ta tó „ezt cse le ked jé tek” (to u Ö to poieiÖte
– 24. és 25. vers) for du lat is. Eb ben az eset ben már min -
den kép pen fel szó lí tás ról, jé zu si ren del ke zés rõl van szó.
Pál nagy va ló szí nû ség gel „az Úr ha lá lá nak hir de té sé re”
tör té nõ fel szó lí tá sá val a ko rin thu si ak lel ké re akar köt ni
va la mit, még pe dig olyas mit, ami ed dig el sik kadt az úr va -
cso rai gya kor la tuk ban. Mi ért kell az apos tol nak ilyen nyo -
ma té ko san ki je len te nie, hogy az Úr ha lá lá nak hir de té se
Krisz tus el jö ve te lé ig nem ve szít idõ sze rû sé gé bõl? Alig ha
té ve dünk, ha fel té te lez zük, hogy most ezen a té ren is a
már több ször tet ten ért ko rin thu si ra jon gást szük sé ges
hely re i ga zí ta nia. Krisz tus egyes ko rin thu si hí vei ugyan is
P. Lampe sza vai sze rint „raj ta mint a meg di csõ ült és gyõ -
zel mes Úron tá jé ko zód tak” (Der kor. Abendmahl 202. o.),
s ve le együtt ma gu kat is min den em be ri gyar ló ság és nyo -
mo rú ság fö lé emel ke det tek nek hit ték (1Kor 4,8). Nem
mint ha Pál és ve le együtt a ke resz tény test vé rek a fel tá ma -
dott, élõ és el jö ven dõ Krisz tus he lyett ha lott Jé zus ról be -
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szél né nek, és csu pán az õ em lé két ápol nák. Mert ami kor
az Urat meg em lí tik, amint er rõl már a meg tört ke nyér re
vo nat ko zó sza vak nál szól tunk, az úr va cso rán je len lé võ
élõ Úr Jé zust, a ven dég ség tu laj don kép pe ni há zi gaz dá ját
ne ve zik meg. De ugyan ak kor a gyü le ke zet élõ Ura „nem
tet te túl ma gát a ke resz ten, és nem hagy ta ma ga mö gött
an tik hõs ként, úgy szól ván »per aspera ad astra« – »rögös
úton a csil la go kig emelkedve« – a ke resz tet”, mint va la mi

je len tõ sé gét vesz tett, „túl ha la dott ál lo mást” (Lampe i. m.
202. o.). Mert mind ad dig, amíg a je len vi lág vi szo nyai kö -
zött, még na gyon mes  sze a tö ké le tes ség ál la po tá tól él az
em ber, nem nél kü löz he ti az élõ, je len va ló és el jö ven dõ Úr
ke reszt ha lá lá ban rej lõ fed dést, íté le tet, vi gasz ta lást és el -
kö te le zést. Ezért kell a gyü le ke zet nek meg fo gad nia az
apos tol in té sét, és min den úr va cso ra al kal má val Ura ha -
lá lát a ma ga ke gyet len va ló sá gá ban fel idéz ni.
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Hagyjad az Úrra a te utadat

Dr. Sólyom Jenõ emlékezete (1904–1976)

Szerkesztette: Sólyom Irén és Sólyom István
Luther Kiadó. Budapest, 2004.

„Bõ egy év vel ez elõtt egy mátrakeresztesi fa ház te ra szán csa lá di kör ben be -
szél ge tett egy más sal a hat Só lyom test vér (…) szo ká sos õszi ta lál ko zó ju -
kon. Irén fel ve tet te, hogy Édes apánk szü le té sé nek kö zel gõ 100. év for du ló -
já ra ál lít sunk ös  sze kö zös erõ vel egy olyan ki ad ványt, amely el sõ sor ban ba -
rá tai, ta nít vá nyai, sors tár sai vis  sza em lé ke zé se in ke resz tül örö kí ti meg az
54 éve sen mél tány ta la nul fél re ál lí tott ta nár sze mé lyi sé gét, em ber sé gét. Az
egyet ér tõ dön tés gyor san meg szü le tett. (…)

E köny vet ab ban a re mény ség ben ad juk át az ol va só nak, hogy egy részt
em lé ke zés sel, más részt öröm mel, ugyan ak kor hasz no san és nem is csak
egy szer fog ja kéz be ven ni. Édes apánk jó em lé ké nek ez zel szol gá lunk mind -
an  nyi an a leg töb bet.”

(Rész let az elõ szó ból.)

Ta nul junk új ra Lu ther tõl!

Dr. Só lyom Je nõ (1904–1976) vá lo ga tott írá sai

Szü le té sé nek 100. év for du ló já ra ös  sze ál lí tot ta Só lyom Je nõ
Lu ther Ki adó. Bu da pest, 2004.

„Ta nul junk új ra men tõl töb bet Lu ther tõl! Ta nul junk tõ le leg alább
annyit, mint amen  nyit ta nul tak tõ le an nak ide jén ma gyar ta nít vá -
nyai! Ta nul juk meg tõ le új ra: az egy ház ban az evangéliom min den
elõtt.”

(Rész let az „Elõ re Lu ther rel!” cí mû írás ból.)



A TÖR TÉ NE LEM ÉR TEL ME ZÉ SÉ RÕL

Egé szen egy sze rû nek tû nik: az em ber elem zi a múlt em lé -
ke it vagy szö veg for rá sa it, és meg is tud ja, hogy mi tör tént.
De mi lyen mér cé ket hasz nál ha tunk eb ben az ana lí zis ben?
A kö ve ket és sza va kat szó ra is kell bír ni! Vagy az egész
an nak az el is mét lé sé rõl szól, ami egy kor volt? De mi is
tör tént va ló já ban? Mind ez csu pán egyet len tö re dé ke an -
nak, ami egy kor tör tént! A va ló ban lé nye ges emö gött rej -
lik? Vagy ki va gyunk szol gál tat va a vé let len nek, amely va -
la mit do ku men tál, sok mást azon ban nem?

S mit is je lent az, ha va ló ban meg ért jük? El fo gad juk,
mi vel meg ér tet tük? Vagy ar ra hasz nál juk fel a tör té nel met,
hogy ta nul junk be lõ le? Pél dá ul ar ra, hogy a jö võ ben el ke -
rül jünk hi bá kat? Ré gi tö rek vés ez, mely a re for má ció ide -
jén a hu ma niz mu son ke resz tül új ra fon tos sá vált. A re for -
má ció jo gos vagy jog ta lan vol ta fe lett foly ta tott vi ta is a
tör té ne lem rõl szólt: mit is je lent? Az ér vény ben lé võ egy -
ház jog ha tá roz za ezt meg? Vagy fel le het hasz nál ni ép pen
ez zel a jog gal szem ben is? Pél dá ul: a zsi na tok té ved het -
nek – mond ta Lu ther Már ton a lip csei dis pu tán 1519-ben.
Mi re ha gyat koz hat hát ak kor az em ber? A pá pá ra, mint el -
len fe lei mond ják, vagy a Szent írás ra, aho gyan Lu ther
gon dol ja?

A tör té ne lem ér tel me zé se ke vés bé vi lá gos, mint az az -
zal va ló vis  sza élés. Aho gyan Fried rich Schil ler – aki ma -
ga is írt tör té nel mi mû ve ket – a Wal lens te in-tri ló gia pro -
ló gu sá ban ír ja: „Pár tok ke gyé tõl és dü hé tõl fel za var va /
Inog ké pe a tör té ne lem ben.” S ami Wal lens te in re igaz, az
ter mé sze te sen il lik min den más sze mély re és tárgy ra
egy aránt. Nem ta nu lunk te hát a tör té ne lem bõl, ha nem
ar ze nál ként hasz nál juk fel el len fe le ink kel szem ben, „ke -
gyünk” vagy „gyû lö le tünk” sze rint? Sok pél dát le het er -
re hoz ni. He lyez het az em ber egy ural ko dót jó meg vi lá gí -
tás ba, aho gyan azt Ca e sa re ai Eu szé bio sz tet te mun ká já -
ban Nagy Kons tan tin nal. De azt is mond hat juk, hogy az
iga zi egy ház, az úgy ne ve zett eret ne kek egy há za nem a
hi va ta los egy ház, aho gyan azt Gottfried Ar nold tet te
nagy si ker rel. Ho gyan ért het jük meg azt, ami tör tént?
Ho gyan le he tünk sza ba dok az elõ íté le tek tõl és fél re ér té -

sek tõl, ame lyek utun kat áll ják a múlt tör té ne te i hez va ló
hoz zá fé rés ben?

A fel vi lá go so dás az ér te lem hang sú lyo zá sá val já rult
hoz zá a tör té ne lem meg ér té sé hez is. Nem emo ci o ná li san,
ha nem ra ci o ná li san akar ták meg is mer ni, ami van, s ter -
mé sze te sen azt is, ami volt. For rá so kat ad tak ki, hogy ol -
vas ha tók le gye nek. A 19. szá zad ban ez to vább foly ta tó -
dott, min de nek elõtt az úgy ne ve zett his to riz mus ban,
amely nagy cé lo kat tû zött ma ga elé. A ki ad vá nyok nak kri -
ti ka i ak nak kell len ni ük; meg kell kü lön böz tet ni a jó és a
szö ve gük ben rom lott for rá so kat; meg kell te rem te ni a le -
he tõ sé get ar ra, hogy ob jek tí ven ra gad juk meg mind azt,
ami volt. Hi szen a „for rá sok ob jek tí ve adot tak és min den
pár tat lan ku ta tó szá má ra nyit va áll nak”.1 De az em ber nek
min den eset ben szük sé ge van egy kulcs ra, amely meg szó -
lal tat ja a szö ve ge ket. Hi szen azok a sza vak és mon da tok,
ame lye ket nem kér dez nek, né mák ma rad nak. Eze ket a
kul cso kat a tör té nel mi meg ér tés hez mód sze rek nek ne ve -
zik, hoz zá fé rés nek mind ah hoz, ami volt. Sok fé le le he tõ -
ség van, még ak kor is – vagy ép pen ak kor –, ha az em ber
óva kod ni akar a tör té ne lem mel va ló vis  sza élés tõl, amit
már sok szor ki hasz nál tak a ma guk vagy a je len ja vá ra,
vagy ép pen el le né ben. Most a szel lem tör té ne ti mód szert
vizs gál juk meg, amely nek kü lö nö sen nagy je len tõ sé ge
volt az egy ház tör té net szá má ra.

A SZEL LEM TÖR TÉ NET ELÕ NYEI ÉS HÁT RÁ NYAI

Le o pold von Ran ke2 (1795–1886) volt az, aki dön tõ en
meg ha tá roz ta a tör té ne ti ku ta tást. Re for má ció tör té ne ti
mun ká já ban olyan mér cét ál lí tott fel, amely az óta is mér -
ték adó. Azt akar ta el mon da ni, „ho gyan is tör tént va ló já -
ban”. Vi lá gos volt szá má ra, hogy az ob jek ti vi tás leg na -
gyobb el len sé ge a szub jek ti vi tás. A szub jek tu mot azon ban
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1 Ec ke hart Stö ve: Kirchen ge schichtssch re i bung. In: TRE Bd. 18. 1989.
535–560. o. Idé zet: 555. o., 51k o.

2 Vö.: Wolf gang Hardt wig: Ran ke, Le o pold. In: TRE Bd. 26. 1997.
133–138. o.



– amit egyéb ként nagy ra ér té kelt – nem le het meg ke rül ni,
ezért igen gyak ran fog lal ko zik az in di vi duum mal. Így fo -
gal maz za meg, hogy mit nem akar ten ni: „A tör té ne lem re
há rí tot ták azt a fel ada tot, hogy ítél kez zék a múlt fe lett és
az el jö ven dõ évek ja vá ra ok tas sa a kor tár sa kat: a je len kí -
sér let nem vál lal ko zik ilyen nagy fel adat ra, pusz tán azt
akar ja meg mu tat ni, ami tu laj don kép pen tör tént.”3 Más
sza vak kal: Ran ke nem tart ja ma gát íté lõ bí ró nak. Pe dig
min dig kön  nyû ezt ten ni, mert utó lag az em ber tud ja, mi
sik lott fél re; az em ber az er kölcs ma gas la tá ra he lyez he ti
ma gát és fel ró hat ja má sok bû ne it. A kér dést, hogy mi kép -
pen vi sel ke dett vol na sa ját ma ga a kri ti kus hely zet ben,
igen böl csen le beg te ti. Ran ke nem akar ítél kez ni, de nem
akar ja a bölcs ta ní tó sze re pét sem el ját sza ni, aki meg -
mond ja a kor tár sak nak, hogy mit is kell most ten ni, mi u -
tán a tör té ne lem ilyen fél re ért he tet le nül meg szó lalt. Ran -
ke szá má ra vi lá gos, hogy a tör té ne lem ép pen eb ben az
egy ér tel mû ség ben fo gya té kos, hogy a tör té nel mi hely ze tek
nem egy sze rû en is mét lik ön ma gu kat, amely re az tán a tör -
té né szi fel is me ré sek egy az egy ben át ül tet he tõk. Le o pold
von Ran ke „pusz tán azt akar ja meg mu tat ni, ami tu laj don -
kép pen tör tént”. Ez azon ban min den, csak nem egy sze rû.
Mert mi is volt vol ta kép pen? Kön  nyû fel vá zol ni konst ruk -
ci ó kat és ol csó hi po té zi se ket. De a „pusz ta va ló ság” egy -
kön  nyen ki von ja ma gát a meg is me rés kö ré bõl.

Ran ke tör té net írá sá val kap cso lat ban an nak „szel le mi
jel le gét” hang sú lyoz ták. Még ha ér de ke ket vá zolt is és
meg ne vez te a re á lis in dí té ko kat, már ezt is „azon nal egy
bi zo nyos szel le mi sé gû nek”4 tar tot ta. Nem hagy ja fi gyel -
men kí vül az in di vi duu mot, de a szel le mi, az esz me volt
szá má ra még is a fon tos, mert ab ban vél te fel fe dez ni a
meg ha tá ro zó té nye zõt. En nek val lá sos hát te re volt, amint
ma ga is ír ja: „Az esz me is te ni ere de tû.”5 Ezt nem sza bad
He gel sze rint ér te ni, aki nek a szel lem fi lo zó fi á já ról Ran ke
tu do mást sem akart ven ni. Sok kal in kább tö re ke dett az
ös  sz kép meg ra ga dá sá ra: „Min den ál ta lá nos és in di vi du á -
lis szel le mi lé te zõ.”6 Az in di vi duum nem ál ta lá nos ság ban
csú szik le vagy emel ke dik fel. Sok kal in kább fi gyel Ran ke
a nagy sze mé lyi sé gek re: „nem az ál ta lá nos ten den ci ák ha -
tá roz zák meg a tör té ne lem me ne tét, ha nem min dig nagy
sze mé lyi sé gek re van szük ség ah hoz, hogy meg va ló sul -
jon.”7 De eze ket a sze mé lyi sé ge ket is „tel je sen ma gá ba ol -
vaszt ja a tör té nés nagy fo lya ma ta”8. Ran ke szá má ra „az
in di vi du á lis és az ál ta lá nos szét vá laszt ha tat lan ös  sze fo -
nó dá sa, a tör té nel mi meg va ló su lás fo lya ma”9 lé te zik.

Min den kép pen ös  sze kap csol ta a kri ti kai vizs gá ló dást az
ér tel me zés sel – s mind ezt egy ma ga sabb szint re emel ve.
Szá má ra a meg is me rés volt a leg fon to sabb. Ez szel lem tör -
té net len ne? Min den eset re kí sér let szel le mi fo lya ma tok ér -
tel me zé sé re. És ha azt, „ami tu laj don kép pen tör tént”, meg
kell is mer ni, ak kor ez az ol va só ese té ben is egy faj ta szel -
le mi fo lya mat. Ran ke szá má ra az esz me sok kal nyo mó -
sabb an nál, mint sem hogy alá be csül te vol na a szel lem ha -
tal mát. En  nyi ben az õ mû ve szel lem tör té ne ti nek te kint he -
tõ, még ha óva ko dott is at tól, hogy ki zá ró lag a szel le mi ek -
re ös  sz pon to sít son.

A szel le mi ek re va ló kon cent rá lás to vább foly ta tó dott a
20. szá zad ban. Min de nek elõtt Fried rich Mei nec ke já rult
hoz zá a szel lem tör té net hez mû ve i ben, de más tör té né szek
is foly tat ták ezt a sort, mint Pa ul Jo a chim sen a Die Re for -
ma ti on als Epoche deu tscher Ge schich te cí mû köny vé ben.
Eb ben azt akar ja ki mu tat ni, hogy mi ért vett olyan irányt a
16. szá zad tör té nel me, ami lyet vett. A kö zép pont ban V.
Ká roly csá szár áll. Mi ért is küz dött? „Ká roly vi lág bi ro dal -
ma nem a te rü le tén zaj ló nem ze ti el len ál lá so kon bu kott
meg. (…) Egy hor do zó esz me hi á nyá val küz dött”10 – fe lel
Jo a chim sen. És mi a hely zet a re for má ci ó val? Jo a chim sen
így vá la szol: „A re for má ció vég ze te ab ban állt, hogy egy -
ház zá kel lett len nie, még hoz zá a ró mai min tá ra.”11 Ezek -
ben a köz pon ti gon do la tok ban nem azt ku tat juk, hogy mi
ben nük fél re ért he tõ vagy té ves. Azért emel jük csak ki õket
ezen a he lyen, mert két 16. szá za di tör té nel mi ku darc ról
van szó. „A kor szak két nagy el len lá ba sa”, V. Ká roly és Lu -
ther12 nem ér te el cél ját. A csá szár ugyan nem érez te úgy,
hogy „ku dar cot val lott”13, de egy „pusz tu ló vi lá got” kép -
vi selt, „se hol  sem csat la koz tak hoz zá a spon tán szel le mi
haj tá sok”14. „Vé gül és utol já ra: ho vá ve zet te õt a val lás és
a po li ti ka sok fé le kap cso la ta, ame lyet Ká roly hos  szú éle te
so rán igye ke zett meg va ló sí ta ni? Sem mi más hoz, mint az
ál lam ra i son te ó ri á já hoz. En nek V. Ká roly az ér tel mi szer -
zõ je, ha a po li ti kai tör té né sek vi lá gá ba lé pünk. De meg ta -
gad ta vol na ezt a gyer me két, ha elé be ál lí tot ták vol na.”15

Más sza vak kal: a csá szár olyan fo lya ma to kat in dí tott út -
nak, ame lye ket egyál ta lá ban nem is akart. Eb ben rej lik a
ma gya rá zat. Nem sta tisz ti ká kat ál lí ta nak ös  sze és nem
gaz da sá gi ada to kat emel nek ki, ha nem ar ra tör té nik kí sér -
let, hogy a 16. szá zad tör té nel mét és an nak hát te rét esz -
me i leg ra gad ják meg.

És Lu ther? Jo a chim sen vé le ke dé se sze rint: „A re for má -
ció min den be mu ta tá sa, ha azt nem tisz tán teo ló gi ai moz -
ga lom ként akar juk fel fog ni, töb bé-ke vés bé el tá vo lo dik Lu -
ther sze mé lyé tõl. Õ csu pán egyet len eset ben lé pett az ese -
mé nyek kö zép pont já ba, 1521-ben Worms ban.”16 „Ha a
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3 Uo. 135. o., 33–36. o.
4 Fried rich Mei nec ke: Le o pold v. Ran ke. Gedächt nis re de. In: Fried rich

Mei nec ke: Wer ke Bd. III. Mün chen, 1959. 565–602. o. Idé zet: 588k o.
5 Uo. 590. o.
6 Uo. 592. o. Vö. The o dor Stein bü chel: Ran ke und He gel. In: Ru dolf
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173–215. o.
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8 Uo. 592. o.
9 Uo. 595. o.

10 Jo a chim sen mû ve Mün chen ben je lent meg. Idé zet: 277. o.
11 Uo.
12 Vö.: uo. 278. o.
13 Uo.
14 Uo. 279. o.
15 Uo. 280. o.
16 Uo. 281. o.



né pé hez va ló vi szo nyát akar ja meg fo gal maz ni, így ne ve zi
ma gát: a né met pró fé ta. Mint ilyen – ta ní tó, ta nács adó és
in tõ – nyer te el vé gül he lyét, mint egyet len né met sem
elõt te vagy utá na. De ami po zi tív fej le mény a re for má ci ó -
ból szár ma zott, azt sok kal in kább en ged te, mint sem te -
rem tet te.” Csak „egyet len pon ton kö tõ dött ko rá nak ten -
den ci á i hoz: a bûn tu dat ban, amely az üd vös ség biz ton sá -
gát ke re si.”17 A csá szár és a re for má tor „kor sze rût len em -
be rek”18 let tek vol na? Túl ko rán vagy ké sõn szü let tek vol -
na te hát? Vagy min den idõ ben ki rí vók let tek vol na?

Jo a chim sen ad ta ki Ran ke re for má ció tör té ne tét19, ezért
nem le het azon cso dál koz ni, hogy csat la ko zik is hoz zá. De
idõ köz ben még is el telt egy év szá zad. Ele gen dõ még min dig
egy ilyenfaj ta vizs gá ló dás? Fel erõ söd tek a kri ti kai han gok:
hol ma rad „az át lag em ber”, vagy aho gyan a 16. szá zad ban
mond ták, az egy sze rû pol gár, pa raszt vagy nap szá mos?20

Hogy is néz ki a tár sa dal mi hely zet? A pa raszt há bo rú még -
is csak meg mu tat ta, hogy ha tal mas gaz da sá gi fe szült sé gek
vol tak. A szel lem tör té net a min den na pi élet fö lé emel ke dett
vol na? Csak a ha tal ma sok ra, a „nagy né me tek re” len ne te -
kin tet tel? Ha sze mé lyek ke rül nek szó ba, ak kor is csak az
elit? A ré gi mot tó: „a fér fi ak csi nál ják a tör té nel met” – egy
be fo lyá sos 19. szá za di né met tör té nész, Hein rich Tre itsch -
ke meg fo gal ma zá sa sze rint21.

A kulcs, hogy a tör té nel met az esz mék fe lõl fag gas suk,
a szel lem fe lõl, ame lyet az adott kor do ku men tál, igen ta -
nul sá gos nak bi zo nyult. Kü lö nö sen a teo ló gia nyert ve le
so kat. Hi szen a teo ló gia tör té net is egy faj ta szel lem tör té -
net. Fel le he tett ten ni a kér dést, hogy teo ló gia és hu ma niz -
mus mi ként vi szo nyult egy más hoz, hol kap cso lód tak ösz  -
sze és hol vál tak kü lön, hol for dul tak szem be egy más sal.
Így az tán a szel lem tör té net teo ló gu so kat is szel lem tör té -
ne ti mun kák ra ösz tön zött. Csu pán Wer ner El ert Kampf um
das Ch ris ten tum cí mû köny vé re uta lok, amely nek té má ját
az igaz sá gért tett erõ fe szí té sek ad ják – igaz ugyan, hogy õ
az 1800 és 1920 kö zöt ti idõ sza kot ele mez te és ezért nem
tar to zik a tár gyunk hoz.22

De a szel le mi szár nya lás el veszt he ti a re á lis ta lajt a lá -
ba alól, és olyan íté le tek hez ve zet het, ame lye ket az em ber -
nek szük ség sze rû en meg kell kér dõ je lez nie. Így Jo a chim -
sen té te le i vel szem ben is meg fo gal maz hat nánk el len té te -
le ket, ame lyek ugyan azon ese mé nyek egé szen más ér tel -
me zé sét ten nék le he tõ vé. Meg van nak te hát a szel lem tör té -

net ha tá rai, s mint min den mód szer nek, en nek is van nak
elõ nyei és hát rá nyai is. A 20. szá zad má so dik fe lé ben
ezért bú csút mond tak ne ki a né met or szá gi tör té né szek,
mi u tán Fran cia or szág ban már ré gen más mód sze re ket ke -
res tek és kö vet tek. Min den eset re 1948-ban még meg ala pí -
tot ták a Zeitsch rift für Re li gi ons- und Ge is tes ge schich te cí -
mû fo lyó ira tot, mely a ko ráb bi nyo mon ha ladt to vább. Az
egy ko ri ki adó nak, Hans Jo a chim Scho eps nek te hát nyil -
ván va ló an nem tûnt prob le ma ti kus nak a szel lem tör té net
fo gal ma, el len ke zõ eset ben bi zo nyo san el ke rül te vol na. A
szel lem tör té net fe let ti kri ti ka azon ban egy re nö ve ke dett az
öt ve nes évek ben, mi u tán nem te kin tet ték töb bé elég szé -
les kö rû nek. Ta lá ló meg fo gal ma zás ban: „Az a meg gyõ zõ -
dés, amely a his to riz must meg ha tá roz ta, hogy lé tez ne ob -
jek tí ven ér tel mez he tõ tar ta lom, amely re konst ru ál ha tó a
for rá sok elem zé se út ján, nem volt so ká ig tart ha tó.”23

A RE ÁL TÖR TÉ NET IN TEN CI ÓI

Ezért a meg fo gal ma zá sért rög tön bo csá na tot kell kér nem.
Hi szen a „re ál tör té net” fo gal ma al kal maz ha tat lan és több
szem pont ból prob le ma ti kus. Ami kor Le o pold von Ran ke
„re ál-szel le mi rõl” be szél24, azon nal ki vi lág lik, hogy az
em ber a szel le mit nem in téz he ti el egy sze rû en mint va la -
mi esz mei dol got. A „szel lem nek” is van nak re á lis vo nat -
ko zá sai, és a szel lem tör té net és re ál tör té net el len té te ha -
mar ér tel met len nek bi zo nyul hat. S ma ga a „re á lis” is túl
meg ha tá roz ha tat lan ah hoz, hogy mód szer ta ni kulcs ként
hasz nál ni le het ne. Hi szen ha min den re á lis – ma ga a
szel lem is –, ho gyan le het va la mit, il let ve bár mit is meg -
ra gad ni?

Ál ta lá ban szo ci á lis tör té ne lem rõl szo kás be szél ni, ha az
em ber tar tal mi lag ki akar ja fe jez ni a szel lem tör té net tõl va -
ló el for du lást a 20. szá zad má so dik fe lé ben. A szo ci á lis
tör té ne lem azon ban túl szûk, ha a mód szer ta ni el já rá sok
vál to zá sát fel akar juk vá zol ni. Az újabb kri ti ka mind azon -
ál tal hoz zá fû zi eh hez, hogy az egy ko ri szel lem tör té ne ti
vizs gá lat ha tá ra it egy re vi lá go sab ban meg is mer jük.

Pél dá ul em lít het jük, hogy a re for má ció ko rá nak po li ti kai
ese mé nye it ala po sab ban meg fi gyel ték.25 Is mét tu da to sí tot -
ták a tö rök el le ni há bo rúk je len tõ sé gét26 – egy ré gi té mát,
amely nek ha tá sát azon ban a szel lem tör té net nem vett
elég gé fi gyelem be a re for má ció fej lõ dé sé ben. Az is hely te -
len nek tûnt fel, hogy Né met or szág ra kor lá to zód jék a fi gye -
lem, amint ez Pa ul Jo a chim sen re for má ció tör té ne té nek a cí -
mé ben is ki fe je zés re jut: Die Re for ma ti on als Epoche der
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17 Uo.
18 Uo. 282. o.
19 Le o pold von Ran ke: Deu tsche Ge schich te im Zeital ter der Re for ma ti on.
(Szerk.: von Pa ul Jo a chim sen) 6 Bän de. Mün chen, 1925/26.
20 Vö.: Mei nec ke (4. láb jegy zet), aki má sok Ran ke fe lett gyak a rolt kri ti -
ká já ra azok kal a sza vak kal utalt, hogy el ma rasz ta lás éri Ran két, hogy „a
né pes ség éle tét nem mu tat ta be tel jes egé szé ben, s ke vés sé ér dek lõ dött
(…) a szo ci á lis és gaz da sá gi erõk iránt” (594. o.); ezt az em lék be szé det
1936-ban mond ta el (vö. 585. o.).
21 Vö.: uo. 591. o., ahol Mei ne ke „Tre isch ke büsz ke ki je len té sé rõl” szól.
22 Vö.: Wer ner El ert: Der Kampf um das Ch ris ten tum. Ge schich te der Be -
zi e hun gen zwis c hen dem evan ge lis c hen Ch ris ten tum in Deutsch land und
dem all ge me i nen Den ken se it Sclei er ma cher und He gel. Mün chen, 1921.

23 Stö ve (1. láb jegy zet) 556. o., 4–6.
24 Vö.: Mei nec ke (4. láb jegy zet) 593. o.
25 A fe je del mek be fo lyá sa sem ke rül te el a fi gyel met; a re for má ció elõt ti
tar to má nyok egy há zi ve ze té sé rõl vö. Manf red Schul ze: Fürs ten und Re -
for ma ti on. Ge ist liche Re form po li tik welt li cher Fürs ten vor der Re for ma ti -
on. Spät mit tel al ter und Re for ma ti on. Ne ue Re i he. Bd. 2. Tü bin gen, 1991.
26 Vö.: Ce mal Ka fa dar: The Ot to mans and Euro pe. In: Hand bo ok of Euro -
pe an His tory 1400–1600. Bd. 1. Le i den, 1994. 589–635. o.
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deu tsc hen Ge schich te (1951). Ez a cím azon ban – mond juk
el a szer zõ ment sé gé re – nem tõ le szár ma zott, ha nem a
könyv ki adó já tól (Ot to Schot ten lo her). Ez zel szem ben uta -
lás tör tént az eu ró pai szá lak ra („Die Re for ma ti on als
Epoche eu ropäis cher Ge schich te”27), ami rá vi lá gí tott ar ra,
hogy a re for má ció el ter je dé se köz tu dot tan nem állt meg
Né met or szág ha tá ra i nál, és hogy az eu ró pai ese mé nyek
nagy ban be fo lyá sol ták a né met or szá gi fej le mé nye ket is.28

Eh hez hoz zá jött még az is, hogy fel fi gyel tek a vá ro sok
je len tõ sé gé re. Egye ne sen azt le het mon da ni, hogy a re for -
má ció vá ro si ese mény volt29, az az a re for má ció tu laj don -
kép pe ni meg gyö ke rez te té se és si ke re a pol gár ság nak volt
kö szön he tõ. En nek alá tá masz tá sá ra azt vizs gál ták meg,
hogy mi lyen mér ték ben tud tak ol vas ni a vá ro si pol gá rok.
Egye sek per sze bi zo nyá ra tud tak már ol vas ni – csak ez zel
le he tett meg ma gya ráz ni a ki sebb-na gyobb re for má to ri ira -
tok el ter je dé sé nek meg döb ben tõ si ke rét. Va jon tar tot tak-e
ezen túl fel ol va sá so kat is olya nok szá má ra, akik nem tud -
tak ol vas ni? Mi mó don va ló sult meg a kom mu ni ká ció a
re for má ció ese mé nyé ben? Vég ered mény ben egy „vad haj -
tás ról”30 len ne szó? Ha igen, ho gyan kell ezt ér te nünk? S
va jon nem az el sõ re for má to ri nem ze dék, mint Lu ther és
Me lancht hon szo rul tak ez zel a hát tér be?

Kü lö nö sen mély be nyo mást tesz a bi ro dal mi vá ro sok be -
vo ná sa a re for má ci ó ba, ame lyek a csá szár vé del me alatt
áll tak, s így tar to má nyi füg gõ ség nél kül ke res ked het tek és
igaz gat hat ták ma gu kat. Ho gyan ke rült sor ezek ben a re -
for má ci ó ra?31 Sza va zá so kat tar tot tak, ahol a pol gá rok vá -
laszt hat tak a ko ráb bi egy ház és a re for má ció kö zött.
Ugyan csak tar tot tak nyil vá nos val lá si vi tá kat (Re li gi ons -
gespräche) a ke resz tény ség rõl. Zü rich ben in dult út já ra
mind ez több al ka lom után32, de ha mar át vet te Né met or -
szág is. Így pél dá ul Nürn berg, ahol dis pu tát ren dez tek a
re for má ció be ve ze té sé rõl.33 Sõt tar to má nyi szin ten is sor
ke rült egy ilyen vi tá ra Hes sen ben, ahol a vi lá gi ve ze tõk ta -

lál koz tak mind két teo ló gi ai ol dal kép vi se lõ i vel. A tar to má -
nyi gróf je len lé té ben folyt a dis pu ta, mely ben a Szent írás
szol gál tat ta a nor mát a dön té sek nél. Ép pen ezért a ka to li -
kus teo ló gu sok nem hi vat koz hat tak a ko ráb bi egy ház jog -
ra, s ha még is ezt tet ték, az tel je sen ha tás ta lan ma radt. A
vi ta nyo mán Hes sen ben is a re for má ció be ve ze té se mel lett
ha tá roz tak. S most mind eze ket a re á lis tör té né se ket vet ték
szám ba a ku ta tás ban.

De min de nek elõtt a szo ci á lis ku ta tás vált hang sú lyos sá.
Mi is volt a teo ló gi ai ta ní tá sok és po li ti kai dön té sek „Sitz
im Le ben”-je?34 Va jon a her ce gek, mint Hes se ni Fü löp,
hasz nos sá gi meg fon to lá sok ból tá mo gat ták a re for má ció
be ve ze té sét? A val lá si ér zé keny ség hát tré be szo rult? Töb -
bé nem a szel le mi rõl és az esz mék rõl vi tat koz tak, ha nem
a leg vi lá gibb fo lya ma tok ról. Va jon azért tá mo gat ták-e pél -
dá ul a kéz mû ve sek a re for má ci ót a bi ro dal mi vá ro sok ban,
mert azt re mél ték, hogy ez zel fél re ál lít hat ják a pat rí ci u so -
kat, akik ed dig ke zük ben tar tot ták a ha tal mat? Va jon va -
ló ban meg érin tet te az új ta ní tás a pa rasz to kat és a nap -
szá mo so kat? Vagy ezek in kább a já ru lé kos moz gal ma kat
kö vet ték, mint pél dá ul az új ra ke resz te lõ ket, akik a hit ben
já ró fel nõt tek ke reszt sé gét kö ve tel ték, és akik kü lön fé le,
de több nyi re nagy  ha tá sú bib li ai út mu ta tá so kat kö vet tek,
mint pél dá ul az es kü ti lal ma vagy ép pen a kö zös tu laj don -
lás. A szo ci á lis fel té te lek fi gye lem bevé te le kü lö nö sen ígé -
re tes nek mu tat ko zott. A röp ira tok szé les el ter jedt sé gét –
egy ol da las nyo ma tok tól a ter je del me sebb, gyak ran ké pek -
kel el lá tott ki ad vá nyo kig – kü lö nö sen a mar xis ta ku ta tás
vet te fi gye lem be, mi vel kö zel esett a szo ci á lis szem pon tok -
hoz. Eb ben Tho mas Mün zert ál lí tot ták a kö zép pont ba, vé -
gül azon ban Lu ther nak is ju tott né mi fi gye lem.

A tör té ne lem vizs gá la tá nak újabb te rü le te a ne mek kér -
dé se. Mi lyen sze re pet ját szot tak a nõk a re for má ció tör té -
ne té ben? Ural ko dói hely zet ben ál ló nõk ese té ben ez vi lá -
gos, és min dig fi gye lem be is vet ték – gon dol junk csak az
ang li ai Er zsé bet vagy Má ria ki rály nõ re.35 De nem ha ta -
lom ban lé võ her ceg nõk is nagy be fo lyás sal le het tek. Már
rég óta be szél nek a „Camb rai-i nõ bé ké rõl”, me lyet 1529-
ben kö tött meg V. Ká roly csá szár és I. Fe renc fran cia ki rály,
s amely Ká roly nagy nén je, auszt ri ai Mar git és Fe renc any -
ja, sa voyai Luj za kö zöt ti meg ál la po dás volt. Igaz, Fe renc
ki rály til ta ko zott ez el len a bé ke el len, mert nem akar ta el -
is mer ni az el len fe lé nek, Ká roly nak tett en ged mé nye ket.
„Til ta ko zá sá nak azon ban sem mi je len tõ sé ge sem volt az
adott hely zet ben. Az csu pán a »jö võ re vo nat ko zó fenn tar -
tást« je len tett.” Két ki vá ló, her ce gi szár ma zá sú as  szony
ke re ke dett itt fe lül.36 De mek ko ra be fo lyá sa le he tett más

27 Vö.: Ger hard Mül ler: Die Re for ma ti on als Epoche eu ropäis cher Ge -
schich te. In: Ger hard Mül ler: Ca u sa Re for ma tio nis. Beiträ ge zur Re for ma -
ti on sge schich te und zur Theo lo gie Lu thers. Gütersloh, 1989. 9–24. o.
28 Meg je len tek, il let ve még meg jen nek re for má to rok mû vei is, akik nem
kel tet tek ak ko ra fi gyel met, mint Lu ther, Zwing li vagy Kál vin, pél dá ul M.
Bu cer vagy id. A. Osi an der mun kái. A szer ze tes ség je len tõs sze re pé rõl a
re for má ci ó ban vö. Jo han nes Schil ling: Klös ter und Mönche in der hes si -
schen Re for ma ti on (Qu el len und Forschun gen zur Re for ma ti on sge schich -
te Bd. 67). Gütersloh, 1997.
29 A meg fo gal ma zás, hogy a re for má ció „ur ban event” volt, A. G.
Dickens tõl szár ma zik. Az újabb disz kus  szi ó ról vö. Eu an Ca me ron: The
Euro pe an Re for ma ti on. Ox ford, 1991. 210–263. o.
30 Franz Lau: Re for ma ti on sge schich te bis 1532. In: Die Kirche in ih rer
Ge schich te. Bd. 3. Li e fe rung K. 2. ki adás. Gött in gen, 1969. K 17. o.
31 Vö.: Bernd Möl ler: Re ichs stadt und Re for ma ti on. Át dol go zott ki adás.
Ber lin, 1987.
32 Vö.: Bernd Möl ler: Zwing lis Dis pu ta ti o nen. Stu di en zu den Anfän gen
der Kirchen bil dung und des Sy no dal we sens. In: Zeitsch rift der Sa nigny-
Stif tung für Rechts ge schich te. Ka no nis tische Ab te i lung. Bd. 56. 1970.
275–342. o. és Bd. 60. 1974. 213–364. o.
33 Vö.: Gottfried Se e baß: Stadt und Kirche in Nürn berg im Zeital ter der
Re for ma ti on. In: Gottfried Se e baß: Die Re for ma ti on und ih re Außen se i ter.
Gött in gen, 1997. 58–78. o.

34 Vö. a 26. láb jegy zet ben  em lí tett ké zi könyv vel, mely nek el sõ kö te té ben
ta lál ha tó: „struc tu res” és „as ser ti ons”.
35 Vö.: W. Ian P. Haz lett: Sett le ments: The Bri tish Is les. In: Hand bo ok.
(láb jegy zet 26.) Bd. II. Le i den, 1995. 455–490. o.
36 Vö.: Ger hard Mül ler: Die rö mische Kirche und die Re for ma ti on
1523–1534. Kirche und Po li tik wäh rend des Pon ti fi kats Cle mens’ VII. Qu -
el len und Forschun gen zur Re for ma ti on sge schich te Bd. 38. Gütersloh,
1969. 78k o.



as  szo nyok nak, akik nek a ha tá sa ke vés bé van do ku men -
tál va? Ter mé sze te sen tu dunk a teo ló gu sok fe le sé ge i rõl,
hogy gyak ran mi lyen el kö te le zett ség gel avat koz tak köz be
– gon dol junk csak Lu ther fe le sé gé re, Bo ra Ka ta lin ra. De
ha mar ki tûnt az is, hogy a nõk ha tá sá ról men  nyi vel töb -
bet tu dunk mon da ni, ha meg kér dez zük er rõl a for rá so -
kat.37

Az újabb ku ta tás ban szó esik az egy más sal el len sé ge -
sen szem ben ál ló egy há zi cso por tok kö zös sa já tos sá ga i ról
is. Mi köz ben el vá lasz tot ta õket a lel ki tar ta lom és tü zes vi -
tá kat foly tat tak egy más sal, a 16. szá zad má so dik fe lé ben
mind an  nyi an olyan irány ba fej lõd tek, hogy vé gül mind -
ahá nyat fe le ke zet ként le he tett meg ha tá roz ni, ame lyek sa -
ját egy ház tag ja ik kal szem ben tel je sen ha son ló kép pen mû -
köd tek. Ez mu tat ko zott meg a ró mai ka to li kus egy ház ban
pél dá ul, amely – a kö zép kor ral el len tét ben – nem tûrt meg
egy más mel lett kü lön fé le teo ló gi á kat és cso por to su lá so -
kat. Az új, re for má to ri egy há zak kal szem ben ér vény re jut -
tat ták a vi lá gos el kü lö nü lést. Ezért min den egyes pap nak
hit val lást kel lett ten nie fel szen te lé se elõtt, s egy ben meg
kel lett ígér nie, hogy ah hoz tart ja ma gát szol gá la ta so rán
is (pro fes sio fi dei tri den ti na).

De az evan gé li ku sok és re for má tu sok épp úgy hang súlyt
fek tet tek a hit val lá sok ra és kí sér le tet tet tek ar ra, hogy úgy
zár ják szo ros ra so ra i kat és ha tá ro lód ja nak el má sok tól,
hogy lel ké sze i ket és tiszt ség vi se lõ i ket a hit val lá sok alap -
ján kö te lez zék el. Ez ál tal ér ték el az úgy ne ve zett szo ci á lis
ta ní tást („So zial di szi pli ni e rung”), amely leg fel sõbb szint -
tõl a leg al sób big olyan vi sel ke dé si sza bá lyo kat írt elõ,
ame lyek kel min den kit be le he tett von ni a tár sa dal mi
struk tú rá ba.38 A re for má tus te rü le ten ezt az egy ház fe gye -
lem erõs hang sú lyo zá sá val kény sze rí tet ték ki. Be ve zet ték
a gyü le ke ze tek ben, ami ál tal in kább he lyi, mint sem fe lül -
rõl jö võ tár sa dal mi ta ní tás ala kult ki. De hogy mind ez va -
ló já ban úgy ment-e vég be, aho gyan azt ki gon dol ták, rész -
le tes vizs gá la tot igé nyel. Hi szen a re á lis min dig az egyes -
ben va ló sul meg, ami gyö ke re sen el té rõ is le he tett egy
olyan kor ban, amely ben a fel ügye let nem va ló sul ha tott
meg olyan mér ték ben, mint a mi ko runk ban.39

A re á lis fo lya ma tok hoz tar to zik még a re for má ció vé del -

me Eu ró pa kü lön bö zõ nem ze te i nél. A kál vi niz mus ra kell
itt új ra ki emel ten fi gyel ni, amely az evan gé li kus ság után
csak ké sõbb ter jedt el – s kü lö nö sen itt, Ma gyar or szá -
gon.40 „Má so dik re for má ci ó ról”41 be szél tek, hogy egész
vi lá go san meg fo gal maz zák: nem egy sze rû en a ko ráb bi
foly ta tá sá ról van szó, ha nem újabb ré teg zõ dés rõl. Mind ez
gaz da gí tot ta is me re te in ket a re for má ció tör té ne té rõl. A ku -
ta tás – mint ál ta lá ban – itt is be le ment a rész le tek be, és
olyan  nyi ra dif fe ren ci á ló dott, hogy min den újabb ered -
mény el éré se ne héz sé gek be üt kö zik. A re for má ció tör té net
ku ta tá sa nem zet kö zi vé vált.

Eh hez jön még az egy há zak ha tá rai fe lett át íve lõ kö zös
ku ta tá si mun ka. Pél dá nak em lít het jük azt a szim pó zi u -
mot, ame lyet a (pro tes táns ként meg ha tá ro zott) „Ve re in für
Re for ma ti on sge schich te” és a (ró mai ka to li kus gyö ke rû)
„Ge sells chaft zur Her a us ga be des Cor pus Cat ho li co rum”
kö zö sen ren de zett.42 Te hát be szél he tünk egy öku me ni kus
kom po nens rõl is a re for má ció tör té net ku ta tá sá ban. Ami -
kor 1957-ben ösz tön dí jas ként Ró má ba men tem, és meg -
kér dez tem az ak ko ri ban ve ze tõ te kin tély nek szá mí tó né -
met Hu bert Jed int, hogy evan gé li kus lel kész ként tény leg
dol goz ha tok-e a Va ti ká ni Le vél tár ban és Könyv tár ban, úgy
vél te, hogy kü lö nö sen ud va ri a san fo gad nak majd en gem –
ami igaz nak is bi zo nyult. A tu do mányt ott már ke re ken 50
év vel ez elõtt fe le ke ze ti ha tá rok fe lett is ko mo lyan vet ték.

A szel lem tör té net tõl a re ál tör té ne tig – a té ma eb ben a
fo gal ma zás ban még nem len ne tel jes, ha nem utal nék ar -
ra, hogy ma gá ra a szel le mi re is mint re a li tás ra fi gye lünk.
Így szá molt be rö vi den Gottfried von Se e baß a nürn ber gi
re for má ci ó ról a kö vet ke zõ cím mel: Mi ként vál toz tat nak
meg a sza vak egy vá rost? And re as Osi an der Nürn berg ben
és a re for má to ri ige hir de tés ha tá sa.43 Íme, is mét itt a kér -
dés a szel le mi rõl, a gon do lat sú lyá ról. Ter mé sze te sen ez a
kér dés kü lö nö sen az egy ház tör té né sze ket nyug ta la nít ja,
akik az írott for rá so kat fag gat ják, aki ket nem kis mér ték -
ben ép pen a re for má ció év szá za dá nak ke gyes ség rõl és hit -
rõl tett ki je len té sei fog lal koz tat nak.
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37 Vö.: Anne Con rad (szerk.): „In Ch ris to ist we der man noch weyb”. Fra -
u en in der Zeit der Re for ma ti on und der kat ho lis c hen Re form. Kirch li ches
Le ben und Kirchen re form im Zeital ter der Gla u benss pal tung/KLK. Bd. 39.
Müns ter, 1999. Il let ve Ruth Al b recht: Am An fang ei nes lan gen We ges.
Fra u en- und Ge sch lech ter forschung in der Kirchen ge schich te. In: Ire ne
Din gel (szerk.): Fe mi nis tische Theo lo gie und Gen der-Forschung. Bi lanz –
Pers pek ti ve – Ak zen te. Le ip zig, 2003. 67–96. o.
38 Vö.: He inz Schil ling (szerk.): Die re for mi er te Kon fes si o nal isi e rung in
Deutsch land – Das Prob lem der „Zwe i ten Re for ma ti on”. Sch rif ten des Ve -
re ins für Re for ma ti on sge schich te/SVRG. Bd. 195. Gütersloh, 1986. He inz
Schil ling: In: Ar chiv für Re for ma ti on sge schich te (ARG). Bd. 94. 2003.
276–318. o.
39 Na gyobb fi gye lem irá nyul újab ban az egy ház jog ra is; vö. Ire ne Din gel
– Völ ker Le pin – Ch ri stoph Strohm (szerk.): Re for ma ti on und Recht. Fest -
ga be für Gottfried Se e baß. Gütersloh, 2002. Il let ve Ch ri stoph Strohm
(szerk.): Mar tin Bu cer und das Recht. Genf, 2002.

40 Vö. Fa ta Már ta: Un garn, das Re ich der Step hanskrone im Zeital ter der
Re for ma ti on und Kon fes si o nal isi e rung. Mul ti eth ni zität, Land und Kon fes -
si on 1500–1700. KLK Bd. 60. Müns ter, 2000. Il let ve Csep re gi Zol tán:
Kon fes si on sbil dung und Ein heits best re bun gen im Kö nig re ich Un garn zur
Re gi e rung sze it Fer di nands I. In: ARG Bd. 94. 243–275. o.
41 Vö. a 38. láb jegy zet ben meg adott iro da lom mal.
42 Vö.: Wolf gang Re in hard-He inz Schil ling (szerk.): Die kat ho lische Kon -
fes si o nal isi e rung. SVRG Bd. 198. Gütersloh, 1995. To váb bá Kas par von
Greyerz – Manf red Ja ku bows ki-Ti es sen – Tho mas Ka uf mann – Hart mut
Leh mann (szerk.): In ter kon fes si o na lität – Trans kon fes si o na lität – bin -
nen kon fes si on el le Plu ra lität. Ne ue Forschun gen zur Kon fes si o nal isi e rung -
st he se. SVRG Bd. 291. Gütersloh, 2003.
43 Nyom ta tás ban in: Zeitsch rift für baye rische Kirchen ge schich te. Bd. 72.
2003. 41–48. o. Vö. Ger hard Mül ler: Re for ma ti on und Stadt. Zur Re zep ti -
on der evan ge lis c hen Ver kün di gung. Ab hand lun gen der Aka de mie der
Wis senschaf ten und der Li te ra tur in Ma inz, Ge is tes- und So zial wis -
senschaft liche Klas se Jahr gang 1981. Nr. 11. Ma inz und Wi es ba den,
1981.



A TAR TA LOM ÉS A MÓD SZE REK VÁL TO ZÁ SA

„A szel lem tör té net tõl a re ál tör té ne tig” – ez te hát csak azt
je lent he ti, hogy a kü lön bö zõ kér dé se ket és mód sze re ket
új ra és új ra fel tes  szük és al kal maz zuk. Min dig lesz nek új
ku ta tá sok, ame lyek azt re mé lik, hogy prob lé má i kat új ra
fel fe dez he tik a múlt ban. Eb ben te kin tet be kell ven ni ma és
a jö võ ben is a szo ci á lis és gaz da sá gi szem pon to kat, s ez
nem ve zet het ah hoz, hogy ez zel szem ben az esz me it el ha -
nya gol ják vagy fi gyel men kí vül hagy ják.

Az ál ta lá nos tör té net írás ban ez zel szem ben még bi zo -
nyos te rü le te ken tö ret len a szo ci á lis kér dé sek kö zép pont ba
ál lí tá sa. Ber lin bõl tu dó sí ta nak egy Mei nec ke-meg em lé ke -
zés rõl, ahol a szel lem tör té ne ti ku ta tás e nesz to rá ra csak
úgy te kin te nek, mint aki tõl il lik el ha tá ro lód ni. A cím alatt –
Ezek olyan dol gok, amelyek rõl tud ni sem aka rok – olyan fi -
a ta labb ku ta tók ról szól a tu dó sí tás, akik nek Fried rich Mei -
nec ke fõ mû vei (Die Ent s te hung des His tor is mus, Die Idee
der Sta atsrä son in der ne u e ren Ge schich te) még a fe lej tés bi -
ro dal má ba tar toz nak. A tu dó sí tó ne ki ront a ma ga ré szé rõl a
mai if jú vad em be rek nek, ami kor így ír: „A szo ci á lis tör té ne -
ti ku ta tás a tel o szuk, a mo dern nor ma tív tar tal mú fo gal ma
el ve szett. Mit hasz nál ak kor, ha elõ adá si kur zus kí ná la tok
he gye it ér té kel jük ki, ha nin csen töb bé ér ték, amely nek tük -
ré ben té má kat ér ték te len nek le het ne ítél ni?”44 Mind amel -

lett egy olyan ren dez vény rõl volt itt szó, ame lyen an nak az
em ber nek az 50. ha lá lo zá si év for du ló já ra kel lett vol na em -
lé kez ni, aki nek a ne vét az az in téz mény még most is vi se li.
A tu dó sí tó til ta ko zik egy ilyen faj ta tör té net írás el len, és
ehe lyett olyan „tör té ne lem tu do mányt” kö ve tel, amely „így
mû vé szet té vá lik”, amely „az egye di be mu ta tá sá val kap cso -
lat ba hoz ben nün ket az egyéb ként meg ra gad ha tat lan ál ta -
lá nos sal. Nem le het be lát ni, hogy egy így ér tel me zett esz me -
tör té net mi ért ne él het ne együtt a szo ci á lis meg kö ze lí tés sel.
Ha pro mi nens szo ci ál tör té né szek ma guk is le eresz ke dõ
meg ve tés sel vi sel tet nek az el mé le ti tu dós Mei nec ké vel
szem ben egy em lék ün nep sé gen, el fog ja az em bert a gya nú,
hogy a teg na pi te kin tély ben a hol nap tör te tõ jét szi ma tol hat -
ták.”45 A re for má ció tör té ne té vel kap cso lat ban a he lyes ér -
tel me zés kö rü li vi ta azért nem ilyen ke mény, mint az újabb
tör té ne lem rõl szó ló vi tá ban.

De ne a Fried rich Mei nec ke-em lék ren dez vényt kö ve tõ
éles vi tá ból von ják le a vég sõ kö vet kez te tést! Rej tõz kö dõ
té mám in kább így hang zik: „A szel lem tör té net tõl a re ál -
tör té ne tig, és vis  sza”! Ta lán he lyes, hogy a je len leg tör vé -
nyen kí vül re kesz tett szel lem- és esz me tör té ne ti ku ta tók
is mét vis  sza tér nek majd a köz tu dat ba. De ez nem tör tén -
het meg úgy, hogy az tán a szo ci á lis és gaz da sá gi tör té ne -
tet fi gyel men kí vül le het ne hagy ni. In kább az ér dek lõ dés
és a ki hí vá sok vál toz nak meg. Ezért új ra el jö het az új és
ré gi tar ta lom, az új és ré gi mód sze rek ide je. A re for má ció -
ku ta tás ma min den eset re iz gal mas és von zó – és ma rad -
jon is az!

For dí tot ta: Ko rá nyi And rás
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44 Gus tav Fal ke: Das sind Din ge, von de nen ich kei ne Ah nung hab en
will. Ent s te hung des His tor is mus? Idee der Sta atsrä son? Be im Mei nec ke-
Ge den ken der Ber li ner His to ri ker fal len al le Ge dan ken durch die Mas c hen
der Netz werk forschung. In: Frank fur ter All ge mei ne Zei tung. 17. Feb ru ar
2004. Nr. 40. 35. o. 45 Uo.

Az egy ház tör té ne ti em lé ke zés ben so ha sem a mi sza va ink
a lé nye ge sek, s kü lö nö sen igaz ez, ha egy ház tör té nész re
em lé ke zünk. Így sze ret nénk em lé kez ni ma egy ház tör té ne -
ti pro fes  szo runk ra, akit ma gunk kö zött „Je nõ bá csi nak”
ne vez tünk. Ami kor a meg je lent könyv ben igye kez tem az
em lé ke zést ös  sze fog lal ni, ak kor ezt jó részt an nak a lis tá -
nak alap ján tet tem, amit õ ma ga ál lí tott ös  sze igen ta nul -
sá gos mó don. Ta ní tott és ta nít ma is az a cso por to sí tás,
ahogy ös  sze ál lí tot ta pub li ká ci ó it. Er rõl nem szó lok most,
ol vas ha tó a könyv ben, csak uta lok ar ra.

Ami kor azon ban er re az em lé ke zés re ké szül tem és to -
vább ku tat tam, ol vas tam írá sa it, azt ke res tem, ami jel lem -
zõ volt és ma is igen fon tos Só lyom Je nõ ta ní tá sá ban. Azt

ke res tem, mi le het ta ní tá sá nak köz pont ja, szí ve. Mi az a
té ma, ami ben ös  sze fog lal ha tó szin te min den sza va, írá sa?
S így buk kan tam rá a re for má ció szó ra. S vé gig ol vas va
pub li ká ci ó it, pon to sab ban és õszin tén szól va szin te min -
den írá sát, ju tot tam er re az ered mény re: ta ná runk a re for -
má ció em be re volt. És ha a re for má ció ra gad ta meg, ak kor
még azt is mond hat nánk: az evan gé li um el kö te le zett je
lett. Ami kor a re for má ci ó ról szólt és ta ní tott, ez egy for mán
je len tett ná la érin tett sé get és kül de tést is. Le het, hogy ez
így né há nyunk nak fur csa fo gal ma zás ró la. Fõ ként azok -
nak, akik már ta lán a le vél tár ból is mer ték, vagy ta lán sze -
mé lye sen nem is is mer ték õt. Pe dig erõ tel jes hang ját is -
mer ve, ez bi zony igaz: Só lyom Je nõ pro fes  szo runk a re for -

KE VE HÁ ZI LÁSZ LÓ

A re for má ció em be re
Em lé ke zés Só lyom Je nõ pro fes  szor ta ní tá sá ra



má ció és az eb bõl kö vet ke zõ meg úju lás, mond hat nánk a
re for mok em be re volt. Ma hall juk õt ma gát eb bõl az as -
pek tus ból.

Egy ház tör té ne ti ku ta tá sa i ban is a re for má ció 
tör té ne ti sza ka szá ban ásott ta lán a leg mélyebb re

Ez zel nem aka rom gyen gí te ni az egész egy ház tör té ne té re
vo nat ko zó ös  sze gyûj tött tu dá sát, ta pasz ta la tát. Mi úgy is -
mer tük meg, mint aki a ha zai egy ház tör té ne lem ta ná ra.
De ott hon volt õ az egész egye te mes egy ház tör té ne té ben
is. Er re nem csak Wi czi án De zsõ pro fes  szor ral írt kö zös
köny vük utal, ha nem sok ta ní tá sa is. Per sze az õ te rü le te
még is a ma gyar or szá gi egy ház tör té ne te lett. Saj nos nincs
idõ ar ra, hogy ide vo nat ko zó köny vén túl írá sa it még csak
fel is so rol jam. Ha zai egy ház tör té ne tünk min den sza ka -
szá ról pub li kált, nem csak ta ní tott a ka ted rán. Ér de kes,
ahogy szem pon tok sze rint ta ní tott. Kü lön írt a Bib lia for -
dí tá sa i nak, az Ágos tai hit val lás ma gyar meg je le né se i nek,
a ká ték, az éne kes köny vek tör té ne te i rõl, és meg je gyez te:
ezek nek tör té ne te egész egy ház tör té ne tünk „mu ta tó ja” is.
Sze ret ném fel hív ni a fi gyel met eb ben a gon do lat kör ben a
ha zai zsi na tok tör té ne té rõl született írá sa i ra. Mi lyen ér de -
kes az ál ta lunk „unal mas nak” tar tott zsi na tok so ra, s
men  nyi re ta nul sá go sak azok írá sa i ban a má ra néz ve is!
Csak két szem pon tot kell ki emel nem a tör té net ta ní tá sá val
kap cso lat ban. Az egyik: min dent igen ala po san és pre cí -
zen dol go zott fel. Szin te azt is mond hat nám, olyan friss
volt a do ku men tu mok fel dol go zá sá ban, hogy majd nem
min den mai ered mény is meg je lent írá sa i ban. Csak uta lok
pél dá ul Dé vai Bí ró Má tyás Or tog ra phia Un ga ri ca köny vé -
nek igen mo dern és iro da lom tör té ne ti leg ma is meg ál ló
fel dol go zá sá ra. A má sik vo ná sa, ami rõl még lesz szó más
vo nat ko zás ban is: min dig meg ke res te azt, ami re ma egy-
egy ese mény ta nít hat ben nün ket. Ér de ke sek eb bõl a szem -
pont ból a „szá za dok” fel dol go zá sai. Vé gig megy ha zai egy -
ház tör té nel münk szá za da in, le von ja a ta nul sá go kat, szin -
te tör té ne lem szem lé let re ta ní ta nak írá sai. Só lyom Je nõ
nem csak a múlt fel tá rá sá val, ha nem a múlt mai üze ne té -
vel is fog lal ko zott ál lan dó an. A his tó ria ná la va ló ban az
élet ta ní tó mes te re volt.

Még is: ta ní tá sá nak „kö ze pe” a re for má ció és an nak tör -
té ne te. Tá vol ról sem vé let len, hogy dis  szer tá ci ó já nak cí me
Lu ther és Ma gyar or szág volt. Igen, Lu ther. Csak két cik ké -
re uta lok itt. Az egyik Lu ther új meg is me ré se fe lé cím mel
je lent meg (Pro tes táns Szem le XLII. évf. 11. sz. 1933.)
„Hogy ez a vál to zás a Lu ther-ta nul má nyo zás nak hasz ná -
ra vá lik, már is öröm mel ta pasz tal ha tó. Lu ther alak ja fel -
sza ba dul azok ból a bi lin csek bõl, ame lyek be egy részt a né -
met ide a liz mus, más részt a po zi ti viz mus tör té né szei ver -
ték. (…) Meg fog nak men te ni at tól, hogy Lu thert a ma -
gunk ké pé re for mál juk, mû vét ko runk szel le mé ben meg -
ha mi sít suk. (…) Bi zo nyos, hogy ma Lu ther új meg is me ré -
se fe lé ha la dunk.” Egy má sik írá sá nak cí me is mert: Elõ re

Lu ther rel. Le ír ja az is mert moz gal ma kat, ame lyek elõ ször
így fo gal maz tak: vis  sza Lu ther hez, majd így: elõ re Lu ther -
rel. „Újon nan kell te hát ren dez nünk vi szo nyu lá sun kat Lu -
ther hez, a lu the ri re for má ci ó hoz. (…) Ta nul junk tõ le leg -
alább an  nyit, mint amen  nyit ta nul tak tõ le an nak ide jén
ma gyar ta nít vá nyai. Ta nul juk meg tõ le új ra: az egy ház ban
az evan gé li um min den elõtt.”

Ná la te hát az „elõ re” nem jel szó volt, ha nem az ál lan dó
tõ le ta nu lás fel ada ta. Mert a re for má ció va ló ban for du lat,
alap és fel adat az egy ház éle té ben. Így lett Só lyom Je nõ el -
is mert Lu ther-ku ta tó nem csak itt hon, ha nem Eu ró pá ban
is, er rõl is ta nús kod nak kül föl dön meg je lent írá sai.

Még is ak kor me leg szik át sza va iga zán, ami kor a ha zai
re for má ci ót ta nít ja. Ná la Lu ther és Ma gyar or szág ös  sze -
tar toz nak úgy, hogy „Lu ther mû ve” foly ta tó dik ha zánk -
ban is. Tõ le ta nul tuk, hogy ha zánk nak két ta lál ko zá sa
volt az evan gé li um mal, az egyik Ist ván ki rály ko rá ban, a
má sik a 16. szá zad ban. S tõ le hal lot tuk azt is, hogy itt ele -
in te nem a sze mé lyek a fon to sak, té má vá lett az evan gé li -
um, a ta ní tás vál to zott meg, s ez után in dult csak a struk -
tu rá lis vál to zás. Vagy azt, hogy ná lunk nem an  nyi ra a bú -
csú, ha nem a szen tek se gít sé gül hí vá sa le he tett a köz pon -
ti té ma. Meg sem kí sér lem ilyen irá nyú és tar tal mú írá sa -
it so rol ni. Só lyom Je nõ a ha zai re for má ció te rén ásott leg -
mé lyebb re, s ez a mély ség pers pek ti vi kus! In nen le het be -
lát ni elõ re és vis  sza az egész tör té ne tet. Igen, õ a szó leg -
mé lyebb ér tel mé ben a re for má ció em be re volt.

Az egy ház tör té net mû ve lé sé ben is 
a re form em be re volt

Itt ugyan eze ket úgy ne vez te: re ví zió vagy át ér té ke lés.
„Hol van az egy ház tör té ne te?” – te szi fel a kér dést (Lel ki -
pász tor 1952). Na gyon fi gye lem re mél tó, hogy ezt a kér -
dést 1952-ben a Teo ló gi ai Aka dé mia bu da pes ti meg nyi tó -
ján te szi fel! S vá la sza: „his to ria ecc le si ae in fi de con fes -
sae est in, cum, sub his to ria ecc le si ae em pi ri cae.” S „lu the -
rá nus” vá la sza foly ta tó dik: az egy ház tör té ne te nem kü lö -
nít he tõ el a vi lág tör té ne té tõl, az egy ház tör té ne te még is
meg kü lön böz tet he tõ a vi lág tör té ne té tõl. Vá la sza iz gal -
mas nak mond ha tó eb ben az év ben, sõt hit val lás nak is te -
kint he tõ. Mert be fe je zõ mon da ta: „A tör té ne ti egy ház el le -
ni bûn – bûn a Cre dóban val lott egy ház el len!” De már
1935-ben és az tán 39-ben kö ve te li a tör té ne lem át ér té ke -
lé sét és az egy ház tör té ne ti re ví zi ót. Az egy ház tör té net mû -
ve lé se nem es het a min dent gaz da sá gi, anya gi té nye zõ vel
ma gya rá zó ta ní tás, sem az úgy ne ve zett szel lem tör té ne ti
szem lé let rab sá gá ba. Küzd a ka to li ciz mus tör té ne lem -
szem lé le te el len is („a ke resz tény kur zus” ide jén!), de egy -
ál ta lán min den olyan tör té ne lemmû ve lés el len, amely
„ele ve kész né ze tek kel ope rál”. Egy részt ar ra ta nít az egy -
ház tör té nész, hogy az egy ház tör té ne ti mun ka az ala pok -
nál kez dõ dik, az egy ház tör té ne lem mû ve lé sét kell el he -
lyez ni és he lyé re ten ni elõ ször. S az tán az egy ház tör té net -
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nek meg fe le lõ en ke zel ni. Ez elõ ször a do ku men tu mok ra
épí tést je len ti, az tán pe dig an nak az Is ten nek ke re sé sét a
tör té ne lem ben, aki Ura an nak. S vé gül ar ra is kö te lez,
hogy a tör té ne lem mai ta ní tá sát is igye kez zünk meg ke res -
ni. Igen, el mond ha tó, hogy Só lyom Je nõ a ma ga ko rá nak
hí võ és mo dern egy ház tör té né sze volt.

Só lyom Je nõ olyan pe da gó gus volt, aki a ta ní tás,
a val lás ta ní tás ügyé ben is re for mo kért küz dött

Éle te nagy ré szét a ka ted rán töl töt te. 1936-ban je lent meg
elõ ször ilyen irá nyú írá sa (A kö zép is ko lai val lás ta ní tás re -
form já ról. In: Evan gé li kus Élet kü lön le nyo ma ta). „Re form ról
ne héz szól ni anél kül, hogy ne ke rül jünk a di va tos ko dás vád -
ja alá” – ír ja. S már ak kor – sok val lás ta ní tó val szem ben –
vall ja: „A ke resz tény élet az ige hir de tés gyü möl cse, Is ten ke -
gyel mé bõl, nem pe dig ne ve lés ered mé nye. Vi lá gi szem mel a
val lás ta ní tás olyan tárgy, mint a töb bi, a cél ja a keresztény
val lás meg is mer te té se. Egy há zi szem mel azon ban ige hir de -
tés, az evan gé li um hir de té sé nek egy for má ja.” Ke ve sen lát -
ták így ak kor a kér dést. De Só lyom Je nõ ép pen ezért val lot ta
már ek kor: „a kö zép is ko lai val lás ta ní tás re form já nak most
van ide je.” Ezért ír ja 1939-ben is Val lás ta ní tás az új kor szak
kez de tén cí mû írá sát (Ke resz tyén Igaz ság 1939.). Igen ér de -
kes a dol go za ta a val lás ta ní tás és csa lád té má já ban is. Egy -
részt jó, s kel le ne is a csa lá di hát tér a val lás ta ní tás ban is.
Más részt – mi lyen mai! – „Az ige ko vá sza a gyer mek köz ve -
tí té sé vel is át jár hat ja a csa lá dot.” Ér de mes len ne a ka te che -
ti kai bi zott ság nak eze ket a ta nul má nyo kat át gon dol ni.

Egész egy há za meg úju lá sát szol gál ta

Már érin tet tem, hogy a múlt ta ní tá sát min dig igye ke zett ko -
ra éle té be be ül tet ni. Most to vább kell lép nem: Só lyom Je nõt
nem csak a múlt ér de kel te, leg alább an  nyi ra a je len is. Itt
csak két írá sát em lí tem meg. Az egyik ös  sze fog la ló cí me: A
ma gyar evan gé li kus ság. A pro fes  szor ma ga írá sa i nak ezt a
cso port ját egy ház raj zi írá sok nak ne ve zi. A tör té nész egy há -
zi föld raj zot ta nít. Ré gi ón ként ve szi vé gig egy há zunk mai
éle tét. Kü lön be szél mind a négy egy ház ke rü let rõl, an nak
ala ku lá sá ról és mai kér dé se i rõl. Kü lö nö sen ér de kes, ahogy
pél dá ul a ke me nes al jai evan gé li ku sok ról, vagy ahogy a
Bras só és Arad kör nyé ki egy há zi élet rõl szól. Írá sa i ban any  -
nyi sze re tet, ag gó dás van az is me re ten túl, hogy az ol va sót
el gon dol koz tat ja. Egy szer ezt a ki fe je zést is hasz nál ja: a
ma gyar evan gé li kus ság tör té nel mi föld raj za (Ha rang szó
Nap tár 1947. 38–42. o.). – A má sik ide vá gó nagy lé leg ze tû
írá sa: Az evan gé li kus egy ház nak mint kö zös ség nek a tör té -
ne te Ma gyar or szá gon (Evan gé li kus Theo lo gia 1947. de cem -
be ri szá ma 7. sz. 22–41. o. Kü lön  nyo mat ban is meg je lent).
Ab ból kell ki in dul ni, hogy ez az írás egy részt az 1944/45.
tan év II. fél évé nek, más részt az 1946/47. tan év I. fél évé nek
elõ adá sa i ból ké szült, azok szer kesz tett vál to za ta. „Az egy -

ház min den kép pen kö zös ség, cong re ga tio sanc to rum, te hát
az egy ház tör té ne lem szük ség kép pen kö zös ség-tör té ne lem”
– ez a ki in du lá sa. Te gyük hoz zá, hogy „kí vül rõl” ez volt a
tár sa da lom tu do mány, a szo cio ló gia elõ re tö ré sé nek, „be lül -
rõl” pe dig az éb re dés nek és éb re dé si moz gal mak nak az ide -
je. Só lyom Je nõ te hát igen ak tu á lis kér dést vett elõ ez zel is,
1947-ben va gyunk! Ilyen as pek tus sal ha lad vé gig ha zai
egy há zunk tör té ne tén, s fel hív ja a fi gyel met a kül föl dön eb -
ben a tárgy ban meg je lent, már ak kor ha tal mas iro da lom ra.
Csak a dol go zat be fe je zé sét ol va som: „ko run kat a kö zös ség
utá ni vágy jel lem zi. (…) Van nak kö zös ség épí tõ szán dé kok
is, de cse kély a vágy a gyü le ke ze tek mint a szen tek kö zös -
sé gé nek olyan tar tal mú meg úju lá sa fe lé, ami lyen tar tal mú
volt az a 16. szá za di lu the ri re for má ció ide jén.” Fi gye lem:
meg úju lás, re for má ció! Ez nem csak a múlt ku ta tá sá nak cél -
ja, ha nem ál lan dó, mai fel adat! Ma ugyan ezt a té mát így
ne vez zük: gyü le ke zet épí tés. Íme, a „múlt szá za di” egy ház -
tör té nész er re ta nít.

Küz de lem a jó rend egy há zá ért

„Van-e ér tel me az egy há zi tör vé nyek re ví zi ó já nak, il let ve
re form já nak? Megint: re form, re ví zió! A fe le let: „egy há zi
tör vé nye ink re ví zi ó já nak, il let ve re form já nak csak ak kor
van ér tel me, ha 1. meg van ben nünk a szán dék, hogy egy -
há zi tör vé nye in ket meg is tart juk, és ha 2. a re ví zi ót, il let -
ve re for mot teo ló gi ai fel adat nak te kint jük.” (Ma ga tar tás
az egy ház jo gi mun ká ban. In: Lel ki pász tor 1949. 29. sz.)
Vall juk meg, hogy az egy ház jo gi stú di um nem an  nyi ra lel -
ke sí tett min ket an na k ide jén. Be val lom, én sem ra jong tam
ér te. S nem azért, mert azt egy sze rû en jo gi fel adat nak te -
kint jük? Az egy ház jog ala kí tá sa pe dig – pro fesszo runk
sza va i val „az egy ház jó rend jé nek ki ala kí tá sa” – alap ve tõ -
en teo ló gi ai fel adat. Nem kel le ne ezt az alap ál lást, ta ní tást
nap ja ink ban új ra át gon dol ni, meg szív lel ni?

Ilyen alap ál lás sal jö het tek most már a rész le tek. Ha vé -
gig ol vas suk eze ket a pub li ká ci ó kat, nem hi szem, hogy van
olyan kér dés, ami ki ma radt vol na. Né hány cím: a püs pö ki
tiszt, az egy ház ke rü le ti és egye te mes fel ügye lõ fel ada ta, a
lel ké szi szol gá lat, a pres bi te ri tiszt ki ala ku lá sa. S ezek a
tisz tek min den szin ten. Min den rész let re ki ter je dõ pre ci zi -
tá sá ra és az ala pos ki dol go zá s ra fel hí vom a fi gyel met.

Lé nye gé ben azon ban csak két té ma meg em lí té sé re szo -
rít ko zom idõ hí ján. Az egyik: Só lyom Je nõ hos  szú, gyö ke -
re kig me nõ in for má cióso ro za ta elé ezt a cí met ír ta: A zsi -
nat elé. S ez zel nem azt akar ta mon da ni, hogy eze ket a
gon do la to kat a zsi nat plé nu ma, vagy bi zott sá gai elé ter -
jesz ti. Nem! Ha nem azt akar ta hang sú lyoz ni, hogy eze ket
kér dé se ket még a zsi nat elõtt az egész egy ház nak meg kel -
le ne fon tol nia. Még azt a ja vas la tot is ol vas suk írá sá ban,
hogy jó len ne leg alább 30 év ta pasz ta la tát a kér dé sek ben
ös  sze gyûj te ni és a ta pasz ta la tok alap ján ren dez ni gon do -
la ta in kat. Mert a cél: „egy ér te lem re jus sunk”. A tör vény -
ala kí tó mun kát te hát a lel ké szek és gyü le ke ze tek ál tal át -



gon dolt nak val lot ta, ilyen ér te lem ben is teo ló gi ai mun ka a
tör vény al ko tás. Ha ki csit át ho zom ezt – nyom do ká ban – a
má ra, ta lán ne künk is az (lett vol na) a fel ada tunk, hogy a
zsi nat elõtt fel ké szít sük egy há zun kat a kér dé sek re, és
nem a zsi nat ról vagy a zsi nat után ad junk azok ról kész
anya got.

De egy ta lán még en nél is fon to sabb alap ve tõ mun ká ra
fel tét le nül em lé kez nünk kell. Egy nagy lé leg ze tû írá sá nak
cí me így hang zik: Az úgy ne ve zett egy ház fe gye lem az Új-
tes tá men tum ban (Evan gé li kus Theo lo gia, 1948. 1–40. o.).
Be kell val la nom, hogy egy ház fe gyel mi kér dé sek új szö vet -
sé gi ala pon va ló fel dol go zá sát ilyen mé lyen és ala po san
még nem ol vas tam. „Van va la mi, kell len nie va la mi nek az
egy ház ban, vagy kell tör tén nie va la mi nek az egy ház ban,
amit ál ta lá ban ez zel a szó val szok tak je löl ni: egy ház fe gye -
lem.” A pro fes  szor vé gig vesz va la men  nyi olyan tex tust,
ami ez zel a té má val kap cso la tos, és azo kat igen ala po san
exe ge tál ja. Meg sem kí sér lem a rész le tes is mer te tést. Csak
an  nyit jegy zek meg, hogy itt ke rül elõ az ál ta la hasz nált
ki fe je zés: az egy ház, il let ve a szol gá lat jó rend je. S csak a
zá ró  mon da tot idé zem új ra: „egy ház fe gye lem rõl nem le het
ad dig egy  né zet re jut ni, amíg nincs egy  né ze tünk az egy -
ház ról, er rõl vi szont nem le het egy né ze tünk ad dig, amíg
nincs egy né ze tünk a hit rõl, er rõl megint nem le het egy né -
ze tünk ad dig, amíg nincs egy né ze tünk Krisz tus ról.” (Lám,
az egy ház jog is Krisz tus-kér dés!). Só lyom Je nõ foly tat ja:
„Elõ ször egyet kell ér te nünk ab ban, hogy mi az evan gé li -
um sum má ja. Eh hez pe dig hadd idéz zem Lu thert: ez az
evan gé li um sum má ja, aki hisz Krisz tus ban, an nak meg
van nak bo csát va bû nei.” S a vég sõ kon zek ven cia: „van fe -
gye lem az új tes tá men tu mi egy ház ban, csak hogy az nem
kí vül rõl be lé je  vitt or vos ság, nem mû tét raj ta, nem man kó
alat ta, nem egy kül sõ élet rend, va la mi lyen élet sza bá lyok
meg tar tá sa, ha nem az élõ test bel sõ, ti tok za tos, csak itt-
ott s né ha-né ha fi gyel he tõ cso dá la tos egész ség sza bá lyo zó
mû kö dé se.”

Má sutt így ol va sunk er rõl: „Egy há zunk nem épít he ti
éle tét és szol gá la tát tör vé nyek re, ha nem ön ma gá ban kell
erõs nek len nie.”

Ezt a ta nul mányt bát ran ajánl ha tom a mai Jo gi bi zott -
sá gunk nak ta nul má nyo zás ra. Ta lán még az egye te men ta -
ní tás ra is. Me rész kér dés az is, ki ta nít sa az egy ház jo got.
Jo gász, vagy teo ló gus? Vagy ta lán együtt?

Küz de lem az egy házért –
az egy ház zal szem ben?

Tu dom, hogy ez a fo gal ma zás vi tat ha tó. De ta lán ért he tõ.
Só lyom Je nõ ko rá ban kü lö nö sen is. Vagy ta lán úgy kel lett
vol na fo gal maz nom: a re for má ció egy há zá ért a hi va ta los
egy ház ve ze tés sel szem ben. De nem kell ma gya ráz nom. In -
kább ar ról szó lok rö vi den, hogy tu da to san ke res tem olyan
szö ve ge ket ta ní tá sá ban, ami ben a jel zett konf lik tust fel le -
lem. Hi szen vé gül õ is a fél re ál lí tot tak so rá ba ke rült. Nem

vé tek ta lán a tör té nel mi igaz ság el len, ha azt mon dom,
Só lyom Je nõ nem ke res te a konf lik tust. De ami kor a jó
rend, még in kább a re for má ció egy há zá ról volt szó, ak kor
az igaz sá got le ír ta, ki mond ta. Csak né hány uta lás sze rû
idé ze tet hoz nék eb bõl az as pek tus ból.

A leg el sõ ilyen jel zés sze rû uta lás 1939-bõl va ló. Mes  sze
vol tunk még a vi har tól. De õ már ak kor le ír ta: „Ha az egy -
ház kö zös sé ge nem áll ide jé ben az egy há zi is ko la mö gé,
ak kor már fel ad ta azt” (Is ko la ügy az ál lam és egy ház vi -
szo nyá ban. In: Pro tes táns Szem le 1939. 300. o.). Ér de kes
fi gyel mez te tés 1941-bõl: „…lát nunk kell, hogy az 1791-i
tör vény al kal ma zá sa és ér vé nye sü lé se is függ vé nye volt
az élõ té nye zõk bir kó zá sá nak. Egy be lül rõl erõs, ön ma gá -
ban erõs egy ház in kább tud ja ér vé nye sí te ni tör té nel mi jo -
ga it” (Az 1791-i val lás ügyi tör vény. Keresztyén Igazság
1941. 276. o.). Igen fi gye lem re mél tó mon da tok 1952-bõl:
„Teo ló gi ai Aka dé mi ánk Bu da pes ten tör tént meg nyi tá sán
két teo ló gi ai kér dést ve tet tem fel. Ez út tal az egyi ket vi -
szem a Lel ki pász tor ol va sói elé. Ho gyan vi szony lik a ta -
pasz ta la ti egy ház tör té ne te a hit ben val lott egy ház tör té -
ne té hez? His to ria ecc le si ae in fi de con fes sae est in, cum,
sub his to ria ecc le si ae em pi ri cae. Az egy ház tör té ne te nem
kü lö nít he tõ el, még is meg kü lön böz tet he tõ a vi lá gi tör té ne -
lem tõl. Nem le het te hát rá fog ni egy ese mény re, hogy hoz -
zá tar to zik az egy ház éle té hez, ha nincs sem mi kö ze az
evan gé li um hoz” (Lel ki pász tor 1952. 28. o.).

Tud juk, Só lyom Je nõ két zsi na tot élt át ak tí van, az 1934-
est és az 1952-est. Ez utób bi elõ ké szí té sét is vál lal ta ren ge -
teg írás sal, bi zott sá gi mun ká val. S tud juk, ez volt a nagy
„át ren de zõ” zsi nat. A „zsi nat elé” so ro za tá ban ezt ol vas -
suk töb bek kö zött: „Egy ház szer ve ze te ink re ví zi ó já ban lé -
nye gi leg leg fon to sabb, hogy egy fe lõl mi n dig szem elõtt
tart suk: sze mé lyek rõl, sze mé lyek szol gá la tá ról, sze mé lyek
üd vö zü lé sé rõl van szó, más fe lõl min dig vi gyáz zunk, hogy
sze mé lyi ér de ket, sze mé lyi am bí ci ót ne szol gál junk” (Egy -
ház szer ve ze te ink re ví zi ó já hoz. In: Lel ki pász tor 1950/5.).
De egy év vel ko ráb ban mint ha még éle sebb len ne hang ja:
„A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház jo gi be ren dez ke dé -
se min de nes tõl az egy ház va ló su lá sát szol gál ja. Min den
más ter vez ge tést meg kell elõz nie az evan gé li umhir de tés,
szol gá lat ra el hí vás, ren de lés sza bá lyo zá sá nak. Tu do má sul
kell ven nünk, hogy mind a »püs pök«, mind a »fel ügye lõ«
szó vol ta kép pen mit is je lent, je lent vi gyá zót, õr kö dõt,
pász tort, nem je lent sem kor mány zót, sem ve zért, sem szó -
szó lót (az egy ház ne vé ben be szé lõt)” (Az új egy há zi tör -
vény ter ve zet. In: Lel ki pász tor 1949. 58. o.).

S még egy „ap rócs ka” ta nul ság 1957-bõl a ró zsa he gyi
zsi nat kon zek ven ci á já nak ürü gyén: „le gyen szá munk ra
ép pen ezért drá ga em lék, mert »szé gyent val lott« a ha tal -
ma sok elõtt, de hû sé ge sen akar ta szol gál ni Krisz tus egy -
há zát” (Ró zsa he gyi zsi nat. In: Evan gé li kus Élet 1957.).

Kü lön ta nul mány le het ne, hol je len tek meg Só lyom Je nõ
pub li ká ci ói? Azt le het mon da ni, hogy az ak ko ri fo lyó ira tok
szin te mind egyi ké ben írt. Szí ve sen ta ní tot ta egy há za né -
pét. Kü lön sze re tet tel for dult a lel ké szek fe lé. De Só lyom Je -
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nõ ne ve és mun ká ja is mert volt iro da lom tör té ne ti és tör té -
ne ti kö rök ben is. Sza va sok te kin tet ben „el iga zí tó” volt.
Ne vét és írá sa it meg ta lál juk kül föl di la pok ban is. Te hát ha -
zánk ban és Eu ró pá ban is mert és el is mert tu dós volt.

Még sem ez zel, ha nem va la mi „sze mé lyes szó val” sze -
ret ném em lé ke zé sem be fe jez ni. S ez Só lyom Je nõ sze mé -
lyes sza va. Még 1928-ban, 24 éves ko rá ban írt egy ap ró -
nak tû nõ, szá mom ra nagy, óri á si mon da tot: „A fel tû nés
nél kül va ló, el is me rés re nem vá ró mun kás ság ban van a
te rem tõ erõ” (He gyen épí tett vá ros, 1928. ja nu ár 29.).
Nem si ke rek rõl, nem ered mé nyek rõl be szél, ha nem „te -
rem tõ erõ rõl”. Men  nyi vel több ez, mint az elõ zõ ek! S en -
nek a te rem tõ erõ vel meg ál dott élet nek a tit ka nem a
nyüzs gés, tü le ke dés, han gos szó, ha nem: fel tû nés nél kül,
el is me rést nem vár va – dol goz ni. Nem így volt-e vé gig Só -
lyom Je nõ éle té ben? S nem tel je se dett-e ez be, vagy ki,
ami kor so kan már nem a ka ted rán lát tuk, nem pub li ká ci -
ó i ból is mer het tük, ha nem a le vél tár ban ta lál koz tunk ve le
szür ke kö pe nyé ben? S ott dol go zott fel tû nés nél kül és el -
is me rést nem vár va, nem is kap va! Hogy va jon lel ké ben
mi zaj lott le, nem tud juk. Leg alább is, bár több ször ta lál -
koz tam ve le a le vél tár ban, er rõl so ha nem volt szó, én sem
mer tem meg kér dez ni. De ez a mon dat né ze tem sze rint éle -
té nek mot tó ja le het ne. Fel tû nés nél kül, el is me rést nem
vár va – dol goz ni.

S a má sik ilyen sze mé lyes szó szá mom ra a Ked ves Fi am
cí mû és kez de tû Evan gé li kus Élet-beli cik ke (Evan gé li kus

Élet XVI II. évf. 22. sz. 3. o., 1953. má jus 31.). Õ ma ga sze -
rény ség bõl ta lán fel se vet te írá sa i nak jegy zé ké be. Kon fir -
má ló fi á nak ír ta. „Légy erõs! Az em be rek fe lé ön tu da to -
san, ön ér ze te sen, de ön zet le nül erõs. Az Is ten fe lé bûn bá -
nat ban, en ge del mes ség ben, bi zo da lom ban, re mény ség ben
légy erõs! (…) Ma radj meg a hit nek örö mé ben, amely re
erõt vet tél a kon fir má ci ó ban. Csó kol édesapád.”

Igen, Só lyom Je nõ olyan ob jek tív tu dós volt, aki a szub -
jek tív szót sem szé gyell te. Nem csak tu dá sát, ha nem hi tét
is meg val lot ta, ahol ar ra szük ség volt. Bát ran jel le mez het -
jük õt ez zel a két szó val pon tot té ve az em lé ke zés re: hí võ
tu dós volt. Mind ket tõ ért meg küz dött, ho gyan és mi kép -
pen, nem tud juk. De hogy Is ten mind ket tõ vel meg aján dé -
koz ta, ezt tud hat juk, sõt ta lán ép pen ez az, ami ben kö vet -
het jük is õt. Hogy ta ní tónk ta nít vá nyai le hes sünk ma hit -
ben és tu dás ban is.

Ez a kép nem tel jes. Egyet len elõ adás ban nem is le het
tel jes ké pet ad ni sen ki rõl, ró la sem. Ezt az elõ adást ki egé -
szí ti a könyv ben az élet rajz, ta ní tá sá nak sa ját cso por to sí -
tá sá ban sum má zott le írá sa, te hát ahogy õ lát ta mun ká ját.
De ezt a ké pet egé szí tik ki a ró la szó ló em lé ke zé sek, és
nem utol só sor ban új ra meg je len te tett írá sai a könyv ben.
Hogy lesz ez a kép tel jes, vagy tel je sebb? Ha lesz nek olyan
fi a tal ku ta tók – és ta lán min den ezért is van! –, akik el mé -
lyí tik, szí nes sé te szik, és iga zán tel jes sé te szik Só lyom Je -
nõ éle té nek és ta ní tá sá nak ku ta tá sát. Ez az em lé ke zés, a
mai ün ne pi nap is így lesz tel jes.
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Me lancht hon Szophok lész-kol lé gi u ma
A kor tár sak ha gyo má nyoz ták ránk Me lancht hon egy ked -
velt mon dá sát, amely így szólt: „Uti li or em post sac ro rum
bib li o rum lec ti on em es se nul lum qu am tra go e dia rum
Aeschy lii, Sop hoc lis et Se ne cae.”1

A szent köny vek kel va ló ös  sze ve tés nyil ván va ló vá te -
szi, hogy az óko ri drá mák ol va sá sát nem iro da lom tör té ne -
ti ér té kük, még ke vés bé a raj tuk va ló nyelv gya kor lás mi -
att tar tot ta ilyen fon tos nak. Hogy ta nít vá nya i val Me -
lancht hon va la mi kor is ol vas ta vol na Aiszkhüloszt, an nak
sem mi nyo ma nem ma radt. Eu ripi dész hez vi szont az évek
so rán gyak ran vis  sza tért, be val lot tan azért, mert ben ne a
re to ri kus köl tõt lát ta.2 Szophok lészt 1534/36-ben ta ní tot -
ta elõ ször, ak kor, ami kor meg kap ta Ca me ra ri us tól an nak

fris sen meg je lent szö veg ki adá sát.3 Tíz év múl tán azu tán
is mét elõ vet te ta nít vá nya i val a gö rög drá ma írót. Ezt a Cor -
pus-be li Me lancht hon-kro no ló gi á ból tud juk, ahol 1545.
ja nu ár 18-nál ezt ol vas hat juk: „Enar rat Electram Sop hoc -
lis”.4 Hogy mi is volt az a mo rá lis ta nul ság, amit a Bib li -
á hoz mér he tõ nek tar tott az óko ri tra gé dia írók mû ve i ben,
ar ról ed dig nem so kat, bát ran mond hat juk, sem mit sem
tu dtunk. A Me lancht hon nal fog lal ko zó szak iro da lom tud
ugyan ezek rõl a stú di u mok ról, de ér dem ben nem gya ra pít -
ja is me re te in ket.5 Azért van ez így, mert ma gá tól Me -
lancht hon tól nem volt is mert olyan szö veg, amely
Szophok lész mû ve i nek ér té ke lé sét tar tal maz ta vol na.

1 Mel c hi or Jungk, aki 1553-ig volt a wit ten ber gi vá ro si is ko la igaz ga tó -
ja õriz te a so kat hal lott mon dást. Pa ul Sta hel: Se ne ca und das deu tsche
Re na is san cedra ma. Ber lin, 1907. 33. o.

2 CR 18. 395.

3 CR 2. 791–793. Nr. 1222. MBW 1505.
4 CR 5. XII.
5 Ste fan Rhe in: Phi lipp Me lancht hon als Grä cist. In: Werk und Re zept ion

Phi lipp Me lancht hons in Uni ver sität und Schu le bis ins 18. Jahr hun dert.
(Szerk.: Günt her War ten berg) Le ip zig, 1999. 56. o., 68. o.



A ma gyar tu do má nyos ság fi gyel me Bor ne mi sza Pé ter
Elektra-for dí tá sa mi att for dult a kér dés fe lé.6 Az 1558-ban
Bécs ben meg je lent ma gyar nyel vû át dol go zás hoz Bor ne -
mi sza egy la tin nyel vû ér té ke zést csa tolt, ame lyen föl -
mond ja a pro fes  szo rá tól, Ge org Tan ner tõl ta nul ta kat,
mind azt, amit az órá kon a drá má ra vo nat ko zó an kü lö nö -
sen fon tos nak tar tot tak a meg jegy zés re. Schu lek Ti bor is,
Ne m es kürty Ist ván is mo no grá fi á já ban kel lõ hang súl  lyal
sze re pel te ti a Me lancht hon-ta nít vány Tan ner sze re pét Bor -
ne mi sza szel le mi ha bi tu sá nak ki ala kí tá sá ban.7

A la tin utó szó gon dos elem zé sét Bor zsák Ist ván vé gez -
te el. Õ is mer te föl, hogy Bor ne mi sza szö ve ge ele me i ben
Me lancht hon ra megy vis  sza.8 Egyes mon da tok szó sze -
rint át vett idé ze tek a wit ten ber gi mes ter ha tal mas élet -
mû vé bõl. Mint hogy azon ban itt már a ta nít vány ta nít vá -
nyá ról van szó, Bor zsák jog gal fo gal maz óva to san. Föl té -
te lez pél dá ul olyan ak tu a li zá lást, ami sok kal in kább Bor -
ne mi sza vagy a jo gász Tan ner vé le ke dé se le het, és nem a
Wit ten berg bõl ho zott ta ní tás. Kü lö nö sen áll ez sze rin te a
drá ma alap-mon da ni va ló já nak ös  szeg zé sé re, ép pen a
min ket leg in kább ér dek lõ kér dés, a mo rá lis ta nul ság meg -
fo gal ma zá sá ra.

Sza bó And rá sé az ér dem, hogy rá ta lált a té mán kat érin -
tõ el sõ, va ló ban Me lancht hon ke zé tõl va ló do ku men tum -
ra. A wit ten ber gi egye tem nyom ta tás ban is köz re adott
„Scrip ta pub li ca”-já nak el sõ kö te té ben ol vas ha tó egy ta ná -
ri hir det mény „In Electram Sop hoc lis” cím mel, 1545. ja nu -
ár 18-i dá tum mal.9 Alá írás ugyan nincs, de nem két sé ges,
hogy Me lancht hon tól va ló. A Cor pus ki adói is ne ki tu laj -
do ní tot ták, ezért ke rült be a kro no ló gi á ba is, amint fen -
tebb lát tuk. Vé let le nül ma rad ha tott el a szö veg köz lé se.

Eb ben a ta nu lók hoz in té zett föl hí vás ban Me lancht hon -
tól meg tud juk, hogy ko ráb ban együtt az Ai ászt ol vas ták.
Ez nyil ván meg hoz za a ked vet a töb bi tra gé dia ol va sá sá -
hoz is. An nál is in kább, mert a „ser mo num gra vi tas” mel -
lett nincs még olyan mû, amely úgy tük röz né a va ló éle -
tet, mint ép pen Szophok lész és Eu ripi dész da rab jai. Ezek -
ben be mu tat ta tik ugyan is az em be ri esen dõ ség, a ba jok
okai és az is, ho gyan fé kez het jük meg za bo lát lan in du la -
ta in kat, eze ken úr rá is le he tünk. Lám Ai ász, aki egyéb ként
ki emel ke dõ lel ki tu laj don sá gok kal ren del ke zett, le gyõ zet -
ve a jog ta lan ság mi att el szen ve dett fáj da lom tól, ma ga ke -
res te ma gá nak a ha lált. Hát ilyen gyen ge és tö ré keny az
em be ri erény. Az el ol va sott drá ma ta nul sá ga it ily mó don

ös  sze gez ve Me lancht hon rá tér a kö vet ke zõ ol va san dó da -
rab aján lá sá ra. Az új mû, az Elektra, a há zas ság tö rés bün -
te té sét pél dáz za. Egyet len bûnt kö vet az egész csa lád,
majd a ha za pusz tu lá sa is. Így szö vi há ló ját az ör dög,
egyet len vé tek bõl a töb bit, és az em be rek nyo mo rú sá gát.
Jó, ha em lé ke zünk ar ra, hogy va la men  nyi tra gé dia leg fõbb
kö zös mon da ni va ló ja: „Dis ci te ius ti tiam mo ni ti et non
sper ne re di vos.” Föl hív ja még a fi gyel met a drá ma szép,
min tá ul szol gá ló nyel ve ze té re is. Elõ adá sát: „enar ra re
Electram” a kö vet ke zõ csü tör tö kön kez di. A meg fon to lás
(de li be ra tio) tár gya a két sze rep lõ lesz. Kö zü lük az egyik
sze rint el lent kell áll ni a zsar nok ság nak, a má sik sze rint
vi szont sze lí den el kell vi sel ni a szol ga sá got, hi á ba nem
kell in ge rel ni a sor sot, hogy az zal a nyo mo rú ság még csak
te tõ zõd jék. A ta ná ri prog ram ezen utol só ér dem le ges so rai
már utal nak ar ra, hogy mi lyen irány ba te rel ge ti majd hall -
ga tói fi gyel mét a szö veg ol va sá sa so rán.

Amint lát juk, Me lancht hon azo kat a hall ga tó it hív ta
órá i ra, akik ko ráb ban ve le az Ai ászt már vé gigol vas ták.
Ab ban a sze ren csés hely zet ben va gyunk, hogy is mer jük az
Ai as be fe je zés nek idõ pont ját is. Az 1544-es, scho li o nos
frank fur ti Szophok lész-ki adás egy ma Bu da pes ten lé võ
pél dá nyá ba az egyéb ként is me ret len egy ko ri hasz ná ló ja
sok be jegy zést tett.10 Az Ai ász vé gé re pe dig be ír ta: „Fi ni it
16 Ja nu a rii An no MDXLV”. Ez a nap ab ban az év ben csü -
tör tök re esett. Az új föl hí vást két nap pal ké sõbb, ja nu ár
18-án, szom ba ton tûz te ki – amint lát tuk, az zal, hogy az
Elektra ol va sá sát a kö vet ke zõ csü tör tö kön kez di el.

Hogy mi lyen ma ra dan dó él ményt nyúj tott részt ven ni
eze ken az órá kon, ar ról több ta nú ság té võnk is van. Ed dig
is föl té te lez ték, hogy Ve it Oer tel (Vi tus Wins he mi us) 1549-
es pró zai for dí tá so kat tar tal ma zó Szophok lész-ki adá sa, a
da ra bok hoz írt be ve ze tõ vel, jó részt Me lanch thon ta ní tá -
sán ala pul.11 Az már vi szont nem volt is mert, hogy a fríz
Ge org Rat al ler is ott volt a hall ga tók kö zött. Így az õ 1550-
ben ki adott ver ses for dí tá sai: Az Aiász, az Elektra és az
An ti goné is Wit ten berg ben for má lód tak.12 Rat al ler szö ve -
gét szél jegy ze tek kí sé rik, hi vat ko zik az „in terp res Gra e -
cus”-ra, te hát õ is a scho li o nos frank fur ti ki adást hasz nál -
ta. Ma ga Me lancht hon is er re a szö veg re tá masz ko dott,
amint azt a kö vet ke zõk ben lát ni fog juk. Va ló szí nû, hogy
amint 1534-ben Ca me ra ri us ki adá sát kéz be vé ve, úgy
1544/45-ben Bra u bach új, óko ri scho li o nok kal gaz da gí tott
szö ve ge it ol vas va ka pott ked vet ar ra, hogy Szophok lészt
ta nít vá nya i nak ma gya ráz za.

Eze ken az órá kon vett részt Ge org Tan ner is.13 Több
mint tíz év múl tán, 1557-ben lett Bécs ben gö rög pro -
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6 Tra go e dia ma giar nel venn az Sop hoc les Electra i a bol… Pes ti Bor ne -
miz za Pe ter al tal. Wi en, R. Hof hal ter 1558. Ed. fa csi mi le: Bu da pest,
1923. Hel tai Gás pár és Bor ne mi sza Pé ter mû vei. Vál. Ne m es kürty Ist ván.
Bu da pest 1980. 541–599. o.

7 Schu lek Ti bor: Bor ne mi sza Pé ter. Sop ron-Bu da pest-Gyõr, 1939. Ne  -
mes kürty Ist ván: Bor ne mi sza Pé ter, az em ber és az író. Bu da pest, 1959.

8 Bor zsák Ist ván: Az an tik vi tás XVI. szá za di ké pe. Bor ne mi sza-ta nul -
má nyok. Bu da pest, 1960.

9 Scrip to rum pub li ce pros po si to rum… To mus pri mus. Wit ten berg, Er -
ben G. Rhau 1560. 106–107. o. Sza bó And rás: Ada lék Bor ne mi sza Pé ter
Élekt rá já nak hát te ré hez. In: Cson ka Fe renc 80. szü le té se nap já ra. Ba las -
si Ki adó. Bu da pest, 1996. 19. o.

10 So fok le vo uõ tragw /di vai eJp ta; me ta; sco livwn pa la iwÖn. Frank furt, P.
Bru bach 1544. A pél dány: Bu da pest OszK Ant 2064.
11 In terp re ta tio tra go e dia rum Sop hoc lis. P. Bru bach. Frank furt, 1549.
12 Tra go e diae Sop hoc lis… car mi ne La ti no red di tae Ge or gio Rat al le ro.
Ant ver pen, J. Bel ler 1584. Az elõ szó ban és a 486. utá ni szá mo zat lan la -
pon em lí ti a há rom drá ma 1550-es ki adá sát. Rat al ler 1544 feb ru ár jától
volt Wit ten berg ben. AAV 1. 209b 5.
13 1543 má jusá ban irat ko zott be Wit ten berg ben. AVV 1. 204b 33.



fesszor. Órá it Bor ne mi sza ta nú sá ga sze rint a wit ten ber gi
él mény anyag gal, Szop hok lész ta ní tá sá val kezd te. Nincs
tu do má sunk ar ról, hogy õ a gö rög tra gi ku sok kal va la mi -
kor is ön ál ló an fog lal ko zott vol na. An nál hû sé ge seb ben
köz ve tí tet te az egy ko ri órá kon hal lot ta kat. Ve le együtt
most már négy ta nít vány ta nú ság te vé sé vel ren del ke zünk.
Ve it Oer tel pró zai for dí tá sa a be ve ze tõk kel, Rat al ler ver ses
glos  szá zott Szophok lész-át ül te té se, a bu da pes ti kö tet lap -
szé li jegy ze tei és a Tan ner-Bor ne mi sza szö veg se gít sé gé vel
pró bál juk meg ki de rí te ni, hogy mi lyen ta ní tást vi het tek
ma guk kal a hall ga tók ezek rõl az órák ról.

Ide kell még so rol nunk két út mu ta tást ma gá tól Me -
lancht hon tól. A ko ráb ban már is mer te tett óra hir de tés mel -
lett, ép pen 1545-bõl va ló Coh or tá ci ó ja a tra gé di ák és ko -
mé di ák ol va sá sá ra.14

Az alap ta ní tá sok te kin te té ben a ta nít vá nyok sor ra szó
sze rint is mét lik ezt a két szö ve get. Más kor a hi vat ko zá sok
és pél dák vi szont mást és mást õriz tek meg vagy emel tek
ki az órá kon el hang zot tak ból. Ese ten ként így a be fo ga dó
ta nít ványt is jel le mez he tik a kü lön bö zõ sé gek.

A for rá sok hir te len tá madt bõ sé ge már olyan rész le te zõ
elem zést ten ne le he tõ vé, ami re itt most nincs hely. Csak a
ta nul sá gok át te kin tõ is mer te té sé re szo rít koz ha tunk.

Az alap ta ní tás min den eset ben az volt, hogy a drá mák
el sõ sor ban szá munk ra szó ló eti kai üze ne tet hor doz nak.
Ezért is ke rül het tek, a már idé zett mon dá sa sze rint, a Bib -
lia mel lé hasz nos ol vas má nyul. A ta nul má nyo zás so rán a
fi gyel met vé gig en nek föl is me ré sé re te rel te. Ezért gyûj töt -
ték gon do san azo kat a „lo cu so kat”, ame lyek a mû alap-
mon da ni va ló já ra mu tat nak.15

Szophok lész Me lancht hon sze rint „po li ti cus” köl tõ
volt. Ez azt je len ti, hogy az õ mû ve i ben az egyes em ber és
az egész tár sa da lom is sa ját kép má sá ra is mer het. És ha a
té ma (ar gu men tum) sok szor ta lán túl sá go san bor zal mas
is, ez is az em ber ja vát szol gál ja, mert sa ját bû nei föl is -
me ré sé re kész te ti. Az egyes em ber vét ke pe dig akár az
egész kö zös ség rom lá sá hoz ve zet het. A hát tér ben ugyan -
is az ör dög mes ter ke dik. A fé ke vesz tett in du la tok, a ször -
nyû sé ges bû nök kö vet kez mé nye azu tán egész bi ro dal -
mak pusz tu lá sa. Ugyan is a gond vi se lõ Is ten íté le te, ha
ké sik is, bi zo nyo san be kö vet ke zik, amint azt a tör té ne lem
sok pél dá ja ta nú sít ja. Ezért az tán, Me lancht hon sze rint,
min den drá ma kö zös alap-mon da ni va ló ja a ver gi li u si
„Dis ci te ius ti ti an mo ni ti et non sper ne re di vos”. Igaz
ugyan, hogy e mû vek még az ószö vet sé gi tör vény, a lex
ide jé bõl va lók, de ta ní tá suk má ig ér vé nyes. Még ak kor is
így van ez, ha ne künk el sõ sor ban a Szent írás hoz kell al -
kal maz kod nunk cse le ke de te ink kel.

A sok irá nyú szö veg elem zés mel lett ha ladt a re to ri kai
ma gya rá zat, az eloqu en tia is me re té nek el mé lyí té se.
Szophok lészt jel le mez te ugyan is, Me lancht hon sze rint, a
drá ma írók kö zött leg in kább a „gra vi tas”. Ez a hõ sök tet te -

i nek, vagy ép pen vis  sza fo gott sá gá nak meg fe le lõ for má -
ban va ló in dok lá sa volt. Itt kö vet ke zett azu tán a kö zös
szö veg ol va sás sa já to san me lancht ho ni ér tel me zé sû esz té -
ti kai csú csa, a drá mai sze rep lõk meg nyil vá nu lá sa i nak
mél ta tá sa, a „de li be ra tio”. Bor ne mi sza szö ve gé bõl ta lán
még az is kiele mez he tõ, hogy itt már a ta nít vá nyok is szó -
hoz ju tot tak. Ma guk ra kel lett vál lal ni uk egy-egy drá mai
hõs meg for má lá sát, ügyük ben az an tik re to ri ka sza bá lyai
sze rint vád- vagy vé dõ be széd tar tá sát. Mind ez még min dig
csak elõ gya kor lat volt a drá ma alap-mon da ni va ló já nak ki -
fej té sé hez. Ez pe dig a wit ten ber gi egye te men oly hí res
„Qu a est io” meg tar tá sa volt. Az órá kon er re pró ba gya kor la -
to kon ké szül tek. Az ékes szó lás ra (ad or na tam dic ti on em)
így tesz ké pes sé a drá mák ol va sá sa. Sa já to san me lanch -
tho ni nak azért tart juk ezt a gya kor la tot, mert a Pra ecep tor
már pá lyá ja ele jén ki fej tet te, hogy az elõ adó kész ség re va -
ló ne ve lés nagy ha tás sal van az em ber er köl csi for má ló dá -
sá ra.16

Az egyes drá mák kö zül az el sõ az Ai ász, amely nek rész -
le tes ma gya rá za tá ról a ta nít vá nyok ta nús ko dá sát is mer -
jük. Me lancht hon sze rint a fõ mon da ni va lót („lo cus pra e -
ci pu us hu i us tra go e diae ad qu em alia om nia re fe run tur”)
a 758–761 so rok hor doz zák. Itt a fõ hõs ról van szó, aki
mér ték te le nül, már az is te ne ket is sért ve bí zik tes ti ere jé -
ben. Az ilyen gõ gös ma ga tar tás azu tán az egész kö zös ség -
re ve szélyt hoz hat, áll az 1081–1083 so rok ban. Ezt a
részt, sza ba don bán va a gö rög szö veg gel, ma ga Me lanch -
thon is meg ver sel te.17

En nek el len té te az a hõs, az 1250–1252 so rok sze rint
(„lo cus com mu nis to ti us fa bu lae”), akit nem tes ti ere je, ha -
nem ér tel me tesz gyõz tes sé. Ez utób bi a da rab ban
Odüssze usz, aki még ma gán is gyõz ni tud. Az õ eré nye a
„mo de ra tio”, az ön mér sék let, amely a da rab vé gén ki emel -
ten hang súlyt kap. Nem két sé ges, hogy a „de li be ra tio” so -
rán õ bír ta Me lancht hon ro kon szen vét. Oer tel a pró zai for -
dí tás hoz írt be ve ze tõ jé ben ti pi zál ta a szem ben ál ló hõ sö ket,
a ho mo mi li ta rist és a con su la rist vagy se na tort. Szophok -
lészt azért tar tot ták „po li ti cus” köl tõ nek, mert a tör té nel -
met, a wit ten ber gi órá kon leg alább is így ta ní tot ták, ép pen
en nek a két em ber tí pus nak a ver sen gé se al kot ja.

Me lancht hont an  nyi ra meg ra gad ta a fék te len in du la tú,
ma gát mo de rál ni nem ké pes, és ezért sa ját vesz tét oko zó
tra gi kus hõs, Ai ász alak ja, hogy õt mint ne ga tív pél dát eb -
ben az idõ ben más mû ve i ben is sze re pel te ti. A pár hu za -
mo san ma gya rá zott Aris zto te lész Etikájá ban az ér zel mek -
rõl szó ló fe je zet ben em lí ti.18

Be ke rült Ai ász a Lo ci theo lo gi ci újabb ki adá sá ba is. Az
el sõ pa ran cso lat el le ni vét sé gek kö zött, a „su per bia” pél -
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15 CR 20. 693–698.

16 He inz Sche ib le: Me lancht hons Bil dung sprog ramm. In: Le bens leh ren
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Hart mut Bock mann, Bernd Mo el ler, Karl Stack mann) Gött in gen, 1989.
238.
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18 CR 16. 355.



dá ja ként sze re pel tet te. Sza bad for dí tás ban oda még a drá -
ma 762–769 so ra it is be il lesz tet te.19

Az Ai ász-él mény, és amit ar ról ta ní tott, Me lancht hont
éb ren és al va is fog lal koz tat ta. 1546 de cem beré ben a vé -
res bel há bo rú mi att mint „exul” tá vol volt ott ho ná tól. Ál -
mot lá tott, a bar mo kat gyil ko ló Ai ászt, és fö löt te a ma gas -
ban a gyõ zel mes Krisz tust. A je le nést ba rá ta i val is kö zöl -
te, és ar ról ver set is írt. Ez fo hás  szal vég zõ dik, Krisz tust
ké ri, hogy vé del mez ze az õ tu do má nyá nak ott ho nát, ad -
jon bé két, és iga zít sa he lyes út ra a ve ze tõ ket.20

Az Elektra ol va sá sá ra szó lí tó hir det mé nyét is mer jük.
Eh hez a da rab hoz fû zõ dik Bor ne mi sza la tin nyel vû vizs -
ga dol go za ta. A Bu da pes ten lé võ Szophok lész-kö tet is me -
ret len stu dio su sa saj nos csak a 691. so rig jegy ze tel te pél -
dá nyát. Az Elektra alap-mon da ni va ló ját Me lancht hon a
472. sor ral kez dõ dõ kar dal ban ta lál ta meg. Ez a fe nye ge -
tõ Erin nüszök kö ze led tét jó sol ja. A leg för tel me sebb bû nö -
ket, a gyil kos sá got és a pa ráz na sá got kö ve ti a bün te tés.
Bor ne mi szá nál lát juk, ho gyan gyûj töt ték a ta nít vá nyok a
fõ té tel hez a pár hu za mos he lye ket az óko ri szer zõk bõl és
az Új tes ta men tum ból. A bib li ai in té sek mel lett ezek ben az
idõk ben Me lancht hon szí ve sen hi vat ko zott a „po gány”
Bakkhü li dész nek egy a pu di ci ti á ról szó ló ver sé re. A csak
pró zai idé zés ben fönn ma radt szö ve get õ for mál ta vers -
sé.21 Ugyan csak e pél da bo kor sze rep lõ je ná la rend sze rint
Dá vid ki rály is.22 A két fõ bûnt, a gyil kos sá got és a pa ráz -
na sá got, ame lye ket a da rab ban a tra gé di ák so ro za ta kö -
vet, Bor ne mi sza kis kö te té ben két fa met szet áb rá zol ja. A
leg fõbb ta nul ság ugyan is az, hogy az ör dög mû ve ként
egyet len em ber bû ne az egész bi ro da lom ra pusz tu lást hoz.

A drá ma tár gya lá sa so rán vég re el ju tot tak a re to ri kai
gya kor lat hoz, a „de li be ra tio”-hoz. Ez a két hõs nõ egy más -
tól na gyon el té rõ egyé ni sé gé nek meg vi ta tá sa. Õk ugyan is
Me lancht hon sze rint min den kor két em ber tí pu sá nak kép -
má sai is. Elektra hõ si lé lek kel lá zít, hogy ha zá ját föl sza ba -
dít sa. Er re a fi los tor g iva, az ap ja és a ha zá ja irán ti sze re -
tet kész te ti. A szó ra, amely a drá ma alap szö ve gé ben nem
for dul elõ, Me lancht hon az 1058. sor hoz írt scho li on ban
buk kant. Ott a szü le i ket táp lá ló (!) ma da rak jel zõ je. Ez zel
szem ben Klü ta im nészt ra a#s tor goõ, sze re tet len hoz zá tar to -
zói iránt. Me lancht hon a jel zõ pá ros ra már csak azért is föl -
fi gyelt, mert az ugyan ak kor ta nít vá nya i nak ma gya rá zott
Ró mai le vél ben is elõ for dul mind a ket tõ.23 Az egyik mint
meg va ló sí tan dó ke resz tény erény, a má sik mint a po gá -
nyok jel lem zõ je. Va la men  nyi ta nít vány nál föl buk kan a gö -
rög szó, bi zony sá gá ul an nak, hogy az órá kon ala po san kö -
rül jár ták a fo gal ma kat. Ha son ló fi gyel met ka pott egy má -

sik jó tu laj don ság, az eujsev be ia, a jám bor ság is. Ez a drá -
ma szö ve gé ben több ször is elõ for dul, min dig Elektrá val va -
la mi fé le kap cso lat ban. El len tét pár já val együtt ol vas ha tó ez
a szó The ok ri tosz egy so rá ban.24 Me lancht hont, aho gyan õ
mond ja, ez a „dulc is si mum ver si cu lum” a 112. (Vulg 111.)
zsol tár egy so rá ra em lé kez tet te: „ge ne ra tio rec to rum be ne -
di ce tur”. Az Új tes ta men tum ban is gya ko ri ki fe je zést e the -
ok ri to szi sor ral együtt le ve le i ben is sok szor meg ta lál hat -
juk.25 Bor ne mi sza ta nú sá ga sze rint az Elektra ma gya rá za -
ta so rán is föl em lí tet te. Elektrá val szem ben áll Khrüszot he -
misz sze líd sé ge. Õ nõ vé re he ves sé gét meg pró bál ja be lá tás -
ra (ejpi e iv ke ia) és mér sék let re (mo des tia) bír ni. Rá be szél né
ar ra, hogy je len hely ze tét jobb el vi sel ni, mint os to ba ok ve -
tet len ke dés sel (stul ta po lup rag mo suvnh) azt ma ga el len in -
ge rel ni. Mind két gö rög szó elõ for dul Me lancht hon nál a Lo -
ci theo lo gi ci új ki adás ban a ne gye dik pa ran cso lat tár gya lá -
sa so rán.26 A ta ní tás alap ja itt az a té tel, hogy az em be ri
tár sa da lom mint Is ten mû ve úgy, ahogy van, jó. Ha még is
va la mi nem meg fe le lõt ta pasz ta lunk a fel sõ ség ré szé rõl,
ak kor be lá tás sal (ejpi e iv ke ia) bo csás suk meg azt. Vagy mél -
tá nyo san és mér sék let tel (mo de ra tio) te gyünk kí sér le tet a
meg or vos lá sá ra, de csak is úgy, hogy a tár sa dal mi bé ke föl
ne bo rul jon. Más a hely zet az alatt va lók olyan bû ne i vel,
mint az en ge det len ség, a lá za dás és vé gül a po lup rag mo -
suvnh, az az a má sok ügye i be va ló be le avat ko zás. Ez utób bi
kü lön ben az if jak vét ke, azo ké, akik föl akar ják for gat ni a
ré gi in téz mé nye ket. Akik most is egy szer re szól nak be le a
kor mány zás és az egy ház ügye i be. En nek a gö rög szó nak,
a po lup rag mo suvnh-nek már az ókor tól ros  sz csen gé se volt.
Me lancht hon is min dig el íté lõ en és föl tû nõ in du lat tal hasz -
nál ja.27 Szem ben áll ve le az erény, amely rõl Pál apos tol azt
mond ja, hogy az a ke resz té nye ket kell, hogy jel le mez ze, ez
az ejpi e iv ke ia.28

Ami kor Wit ten berg ben a ta nu lók hoz in té zett föl hí vás
ígé re te sze rint vég re el ju tot tak az Elektra két hõs nõ je
elem zé sé hez, ak kor már mind egyi kük több ke resz tényi nek
is ne vez he tõ erén  nyel ren del ke zett. Vé gül is, fi gye lem be
vé ve az egy ide jû leg ké szü lõ Lo ci theo lo gi ci új vál to za tát,
nem két sé ges, hogy a pál mát Khrüszot he misz mo des ti á ja
nyer te el az ön fel ál do zó, de még is csak iz gá ga Elektrá val
szem ben.

Mind eb bõl azu tán kö vet kez tet he tünk ar ra is, hogy ami -
kor a Qu a es ti ó ra ke rült sor, amely nek té má ja a zsar nok -
ság gal va ló szem be ál lás so kat vi ta tott kér dé se volt, ak kor
Me lancht hon bi zo nyo san nem a fegy ve res föl ke lést ja va -
so lók párt já hoz csat la ko zott.

Oer tel (Wins he mi us) ki adá sá nak az egyes drá má hoz írt
elõ sza va i ból ki ele mez he tõ len ne ta lán va la men  nyi da rab

262

19 CR 21. 696.
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27 CR 21. 1008. 5. 708 Nr. 3159. 6. 228 Nr. 3549. 518 Nr. 3860. 592 Nr.
3929. 677 Nr. 4015.
28 CR 21. 1090. 2Kor 10,1; Fil 4,5.



me lancht ho ni ér tel me zé se. Itt most már csak az Ödi pusz
Ko lo nos zban el ra gad ta tott ma gasz ta lá sá ra hív juk föl a fi -
gyel met. Eb ben a da rab ban Me lancht hon már az öreg köl -
tõ hang ját vél te hal la ni, az érett stí lust, amely egy sze rû és
ter mé sze tes, ahol az elõ adás sze líd és édes sza vú, amely
va ló ban hat  tyú dal.29 Az idõs Szophok lész is és Ö di pusz, a

meg tört ag gas tyán is, kü lö nö sen kö zel áll tak hoz zá. Akik
a kö ze lé ben él tek, azok tud ták, hogy mi ért ép pen e drá ma
rész le te it idéz get te utol só éve i ben olyan szí ve sen. Ko por -
só ja fö lött is az agg Ö di pusz sza vai hang zot tak el Wins he -
mi us gyász be szé dé ben: „Mert meg ta ní tott tûr ni a sok
szen ve dés, / Az át élt hos  szú évek és a büsz ke szív.”30
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29 A „Cyg nea cant io” Oer tel a 7. jegy zet ben idé zett ki adás ban, 232–
235. o.

30 Oed. Col. 7–8. „Sa epe enim hoc Sop hoc le um in ore hab ebat”. CR 10.
203. Az idé zet Ba bits Mi hály for dí tá sa.

SÓ LYOM JE NÕ

Mi kor és ho gyan szûnt meg
a Bel mis  szi ói Mun ka prog ram?

A cím ben fel tett kér dés egy lát szó la gos el lent mon dás kap -
csán ve tõ dött fel ben nem. A múlt év vé gén je lent meg az
Evan gé li kus Bel mis  szi ói Ba rá ti Egye sü let Hit bõl hit be cí -
mû ki ad vá nya. Al cí me sze rint az egy ko ri Bel mis  szi ói Mun -
ka prog ram fü ze te i bõl ad vá lo ga tást, a cím lap az idõ sza kot
is meg je lö li: 1924–1948. A vá lo ga tás után, a könyv vé gén
a Bel mis  szi ói Mun ka prog ra mok tel jes tar ta lom jegy zé ke is

meg ta lál ha tó. Az 1924–1944-es év szám itt nyil ván va ló an
saj tó hi ba, hi szen a tar ta lom jegy zék az 1947–48-as mun -
ka év anya gá val, il let ve az 1948-as cen te ná ri u mi ün nep sé -
gek hez ké szült elõ adá sok cí mé vel zá rul.

Az ol va só ban ez azt a be nyo más kelt he ti, hogy a bel -
mis  szi ói mun ka prog ram 1948-ban vé get ért. Ter mé sze te -
sen adód na a kö vet kez te tés is, hogy en nek nemcsak Ka pi



Bé la püs pök nyug díj ba vo nu lá sa le he tett az oka, ha nem
az ak ko ri po li ti kai és egy há zi hely zet (az is ko lák ál la mo -
sí tá sa, Or dass La jos be bör tön zé se stb.).

Az el lent mon dást ott ta lál tam, hogy ugyan csak a múlt
év vé gén fog lal koz tam édes apám iro dal mi mun kás sá ga
bib lio grá fi á já nak ös  sze ál lí tá sá val, s azt lát tam, hogy sa ját
fel jegy zé se sze rint 1948 után is szü le tett olyan írá sa, mely
a Bel mis  szi ói Mun ka prog ram ban, a Lel ki pász tor mel lék le -
té ben je lent meg. Rö vid utá na já rás sal ki de rült, hogy a bel -
mis  szi ói mun ka prog ram nem szûnt meg 1948-ban, ha -
nem még leg alább há rom éven ke resz tül foly ta tó dott. Vál -
to zás ál lt vi szont be a mun ka prog ram szer ve zõ jé ben és a
meg je len te tés mód já ban.

1948-ig Ka pi Bé la szer kesz tet te a mun ka prog ra mot, s
az Gyõr ben nyom tat va ön ál ló könyv ként, fü zet ként je lent
meg min den év ben. Ab ban az év ben két vál to zás tör tént.
Egy részt még a ti szai egy ház ke rü let püs pö ke ként Tú ró czy
Zol tán vet te át a szer kesz tést. (Du nán tú li püs pök ként is õ
foly tat ta a mun ka prog ram meg szûn té ig.) Más részt a mun -
ka prog ram nem ön ál ló kö tet ben je lent meg, ha nem a Lel -
ki pász tor mel lék le te ként so ro za to san. Az elõ szó ban ezt
cél sze rû sé gi okok kal in do kol ták. Az 1948–49. év mun ka -
prog ram ja há rom foly ta tás ban a Lel ki pász tor szep tem ber-
ok tó be ri, no vem be ri és de cem be ri szá ma i ban ös  sze sen
mint egy 100 ol dal ter je del met fog lalt el. Ugyan így je lent
meg az 1949. év ben az 1949–50. évi mun ka prog ram 66
ol da lon, utal va ar ra, hogy a gyer me kek szá má ra ké szült
mun ka prog ram a Gyer mek bib lia kör-Ve ze tõ cí mû lap ban
je le nik meg, hogy a gyer mek mis  szió mun ká sai is meg kap -
has sák. Az 1950. év ben pe dig a szep tem be ri, ok tó be ri és
no vem be ri szám mel lék le te tar tal maz za kö zel 90 ol da lon
az 1950–51. mun ka év bel mis  szi ói mun ka prog ram ját. A
kö vet ke zõ év ben vi szont már hi á ba ke re sünk a Lel ki pász -
tor ban ilyen mel lék le tet.

Ter mé sze te sen adód na a kö vet kez te tés: a bel mis  szi ói
mun ka prog ram 1951 fo lya mán szûnt meg, az 1951-52-es
mun ka év ben már nem foly ta tó dott. En nek azon ban el lent -
mon da ni lát szott az aláb bi le vél, mely édes apám kéz ira ta -
i nak és az azok kal kap cso la tos, még ott hon õr zött le ve le -
i nek ren de zé se köz ben ke rült a ke zem be.

A le vél hát ol da lán má so lat ban fenn ma radt vá la szá ban
Só lyom Je nõ két egy ház tör té ne ti ese ményt je lölt meg,
mely nek ke rek év for du ló ja lett vol na. Ezek kö zül vá lasz -
tott ki Tú ró czy Zol tán egyet, s an nak meg írá sát kér te má -
jus 2-i le ve lé ben. Eb bõl a le vél bõl va ló a kö vet ke zõ né hány
mon dat. „A va dos fai »za var gás« 200 éves év for du ló já ról
szó ló meg em lé ke zést na gyon jó nak tar tom. Te kin tet tel ar -
ra, hogy en nek tör té ne te egy ház tör té ne tünk egyik leg ér -
dek fe szí tõbb his tó ri á ja, nem csak észak nyu gat du nán túl
egy ház köz sé ge i re sze ret ném kor lá toz ni a meg em lé ke zést,
bár va ló szí nû leg ezek fog ják leg el sõ sor ban fel hasz nál ni a
kül dött anya got.

Ar ra ké rem, szí ves ked jék ezt a meg em lé ke zést meg ír ni s
a kéz ira tot két pél dány ban hoz zám jú li us 1-ig meg kül de -
ni.” A kéz irat a kért ha tár idõ re el ké szült. A kí sé rõ le vél ar -

ra hív ta fel a fi gyel met, hogy „a ta va lyi for má tól el té rõ en
ez út tal kész elõ adá si szö ve get ír tam, mert igen ké nyes nek
lát tam a té ma meg fo gá sát.” A Lel ki pász tor õszi szá ma i -
ban azon ban már nem ke rült köz lés re.

Így vált iz gal mas sá a kér dés: mi tör tén he tett a köz ben -
sõ idõ ben? Elég ter mé sze tes volt an nak fel té te le zé se, hogy
nyá rig má sok is el ké szül het tek a kért anyag gal, s va la mi -
lyen kül sõ kény szer nek kell emö gött len nie. Mi vel a le ve -
le zés bõl is mert volt az ik ta tó szám, an nak alap ján az
Evan gé li kus Or szá gos Le vél tár mun ka tár sai se gít sé gé vel
si ke rült meg ta lál ni azt az irat cso mót, mely az 1951/52-es
bel mis  szi ói mun ka prog ram anya gát, az az zal kap cso la tos
le ve le zé se ket – leg alább is azok nak egy ré szét – tar tal maz -
za. Ezek bõl a kö vet ke zõ de rült ki.

1951 õszé re a mun ka prog ram anya ga va ló ban ös  sze -
állt. Tú ró czy Zol tán az evan gé li kus püs pö kök 1951. szep -
tem ber 18-án tar tott ér te kez le tén be is mu tat ta azt.

1. Kon fir mál tak gon do zá sa. Az anya got ös  sze ál lí tot ta
Sel me czi Já nos és Tá borsz ky Lász ló.

2. Csa lád gon do zás. Az anya got ös  sze ál lí tot ta Gyön gyö -
si Vil mos.

3. Re for má ci ói hét. Sze re tem szent egy há za mat. Elõ -
adás so ro zat a re for má ció he té re. Az anya got ös  sze ál lí tot -
ta Kó sa Pál.

4. Pres bi te rek gon do zá sa. Az anya got ös  sze ál lí tot ta
Káldy Zol tán.

5. Egy ház tör té ne ti em lé kez te tõ. a) A kal ce do ni zsi nat
1500. év for du ló ja. Az anya got ös  sze ál lí tot ta Wi czi án De -
zsõ. b) A va dos fai meg pró bál ta tás. Az anya got ös  sze ál lí -
tot ta Só lyom Je nõ. c) Meg em lé ke zés Grundt vig ha lá lá nak
80. év for du ló já ról. Az anya got ös  sze ál lí tot ta Mády Zol tán.

6. Elõ adás mis  szi ói ün ne pély re. Az anya got ös  sze ál lí -
tot ta Fe ren czy Zol tán.

7. A bûn bá na ti hét ige hir de tés-so ro za ta. Az anya got
össze ál lí tot ta Fol tin Bru nó.

8. Nagy he ti ige hir de tés-so ro zat (Zsolt 22). Az anya got
ös  sze ál lí tot ta Sré ter Fe renc.

Köz ben azon ban tör tént né hány egyéb lé pés. Ve ö re ös
Im re, a Lel ki pász tor szer kesz tõ je 1951. jú ni us 29-én Tú ró -
czy Zol tán hoz in té zett le ve lé ben em lé kez te ti ar ra, hogy a
mun ka prog ram nem fér be le a fo lyó irat szo ká sos ter je del -
mé be, és ezért ké ri, hogy a nép mû ve lé si mi nisz té ri um saj -
tó-köz igaz ga tá si osz tá lyá tól kér vé nyez zék 6 ív több let-ter -
je de lem en ge dé lye zé sét.

Jú li us 7-én Tú ró czy Zol tán le vél ben ké ri Dez séry Lász lót
mint a saj tó ügyek kel fog lal ko zó püs pö köt, hogy sze rez ze
meg a több letter je de lem re vo nat ko zó en ge délyt.

Au gusz tus 21-én Ve ö re ös Im re je len ti Tú ró czy Zol tán -
nak, hogy a szep tem be ri anya got már nyom dá ba ad ta, de
a nyom da ad dig nem haj lan dó az ol dal szá mon vál toz tat -
ni, amíg írás ban nem kap ja meg az ol dal számnö ve lé si en -
ge délyt.

Au gusz tus 31-én Dez séry Lász ló az en ge dély el nye ré se
ér de ké ben az anya got be ké ri lek to rál ta tás ra az Evan gé li -
kus Egye te mes Saj tó osz tály ra. Dez séry le ve lé ben a lek to -
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rál ta tás szó sze re pel. Tú ró czy Zol tán azon ban, a már em -
lí tett püs pö ki ér te kez let jegy zõ köny ve sze rint a kö vet ke zõ -
kép pen is mer tet te a hely ze tet: „A cen zú rá zás sal a nép mû -
ve lé si mi nisz ter az egye te mes saj tó osz tályt bíz ta meg. A
cen zú rá zás fo lya mat ban van.”

Ve ö re ös Im re szep tem ber 24-i és ok tó ber 20-i le ve le i ben
át hi da ló meg ol dá so kat ja va sol ar ra az eset re, ha a Lel ki -
pász tor ter je del me nem nö vel he tõ. Nem ta lál tam meg a
cen zo ri je len tést, sem a több letter je de lem el uta sí tá sát tar -
tal ma zó mi nisz té ri u mi le ve let, de Tú ró czy Zol tán de cem -
ber 3-i, Ve ö re ös Im ré hez írt le ve lé bõl azt a kö vet kez te tést
kell le von nunk, hogy az en ge délyt vé gül nem ad ták meg.
Ezt ír ja: „A Bel mis  szi ói Mun ka prog ram meg nem je len he -
té se kö vet kez té ben a leg szük sé ge sebb anya got egy ház ke -
rü le tünk lel ké szei ré szé re kör le vél ben köz löm.” Azért a tel -
jes kéz ira tot vis  sza kér te a Lel ki pász tor szer kesz tõ sé gé bõl.
A kéz ira tok a le vél tár ban meg ta lál ha tók.

Az 1952 ele jén ki adott du nán tú li püs pö ki kör le ve lek va -
ló ban tar tal maz nak bel mis  szi ói anya go kat. Az 1952. ja -
nu ár 31-én ik ta tott kör le vél ben 254/IV/1952. szám alatt
pél dá ul a kö vet ke zõ áll: „Két száz év vel ez elõtt, 1951. au -
gusz tus 20-án volt a va dos fai evan gé li kus gyü le ke zet
nagy meg pró bál ta tá sa. Mél tó, hogy er rõl az év for du ló ról
egy ház ke rü le tünk te rü le tén meg em lé kez zünk. A meg em lé -
ke zés hez Só lyom Je nõ, a Teo ló gi ai Aka dé mia dé kán ja ké -
ré sem re ös  sze ál lí tot ta az anya got. Bel mis  szi ói Mun ka -
prog rammként az aláb bi ak ban köz löm.” A kör le vél a tel -
jes kéz ira tot tar tal maz ta. Több mint öt ven év után, em lé -
ke zés kép pen itt nyom ta tás ban is meg je le nik.

Mind ezek alap ján meg tud juk vá la szol ni a cím ben fel -
tett kér dést. Az ál lam a pa pír hi ányt hasz nál ta ürügy ként
a bel mis  szi ói mun ka prog ram el le he tet le ní té sé re, de az

1951/52-es mun ka év ben a prog ram még foly ta tó dott, leg -
alább is a du nán tú li egy ház ke rü let ben, bár erõ sen kor lá -
toz va. A töb bi egy ház ke rü let rõl nincs in for má ci óm. Vég le -
ges meg szû né se Tú ró czy Zol tán és Sza bó Jó zsef le mon dá -
sá val tör tén he tett meg.

A bel mis  szi ói mun ka prog ram ról szól va nem hagy ha tom
em lí tés nél kül, hogy édes apám a szó hasz ná la tot hely te le -
ní tet te. A zsi nat elõt ti vé gig gon do lás ra ja va solt té mák kö -
zött az egy há zi mun ka ágak ki je lö lé se kap csán meg kü lön -
böz tet te azo kat az egy há zi szol gá la to kat, me lyek a gyü le -
ke zet éle té ben va la mi lyen rend sze res ség gel részt ve võ ket
érik el az evan gé li zá ci ó tól és a mis  szi ó tól. Az utób bi ket -
tõ re szin te de fi ní ci ót is adott. „Az evan gé li zá ció = az
evan gé li um terv sze rû hir de té se olyan ke resz tyé nek szá -
má ra, akik akár nem él nek rend sze re sen az evan gé li um -
mal és az úr va cso rá val (nem vesz nek részt a gyü le ke ze ti
is ten tisz te le ten), akár nem élik az egy ház ele ven kö zös sé -
gi éle tét. (Az evan gé li zá ció egy aránt for dul az evan gé li kus
gyü le ke zet el hi de gült, meg lan gyo so dott, a hit har cá ban
meg erõt le ne dett, el res tült, vagy ép pen hût len tag jai és
min den olyan meg ke resz telt em ber fe lé, aki a ma ga fe le ke -
ze té ben nem kap hat ja tisz tán az evan gé li u mot.)” A misz  -
szi ó ról pe dig ezt ír ja: „Az egy ház »mis  szi ói mun ká ja« név
ne je lent sen mást, mint az egy ház Krisz tus-hir de té sét a
nem ke resz tyé nek fe lé! […] Hogy az tán a mis  szió hol tör -
té nik, bent az or szág ban-e, vagy azon kí vül, ez alap já ban
vé ve mel lé kes do log, és egye lõ re za vart okoz na, ha e sze -
rint be szél nénk bel sõ és kül sõ mis  szi ó ról. Min den eset re
ide je vé get vet nünk a bel mis  szió szó fél re ért he tõ és a ke -
reszt ség ér vé nyes sé gét is érin tõ ed di gi hasz ná la tá nak!”
Le het, hogy so kan nem ér te nek ez zel egyet, de nem ár ta -
na el gon dol kod ni raj ta.
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SÓ LYOM JE NÕ

A va dos fai meg pró bál ta tás
1. Az egy há zi esz ten dõ má so dik fe lé ben szin te min den va -
sár nap éne kel jük temp lo ma ink ban: „Örül mi szí vünk, Mi -
kor ezt hall juk: A temp lom ba me gyünk, Hol Úr is ten nek
Szent igé jét hall juk.” De a meg szo kott sá gá ért alig ha érez -
zük, hogy va ló ban mi lyen nagy öröm temp lom ba men ni
és ott Is ten igé jét hal la ni.

Bez zeg nem így volt ez egy há zunk múlt já nak min den
kor sza ká ban! Volt olyan idõ, hogy egy temp lo ma sem volt
egy há zunk nak, és volt olyan, ami kor kü lö nös ki vált ság -
szám ba ment, hogy va la mely köz ség ben evan gé li kus
temp lom áll ha tott. Ilyen kor szak ban tör tént a va dos fai
meg pró bál ta tás 200 év vel ez elõtt. Il lõ, hogy meg em lé kez -
zünk ró la.

2. Rö vi den: az tör tént, hogy 1751-ben a va dos fai és az
oda gyûlt rá ba kö zi evan gé li ku sok temp lo muk nak és az ige
tisz ta sá gá nak a vé del mé ben ös  sze tûz tek a Va dos fá ra be -
nyo mu ló és õket fel in ger lõ, bán tal ma zó kör nyék be li ró mai
ka to li ku sok kal; emi att pe dig az tán sok evan gé li kus nak
kel lett sú lyo san szen ved nie, a gyü le ke zet lel ké szé nek,
egy szer s mind du nán tú li szu per in ten dens nek is fog sá got,
el ûze tést, püs pök ség rõl le té telt kel lett el vi sel nie, sõt ma -
gá nak a va dos fai evan gé li kus egy ház nak is sa nya rog nia
kel lett.

3. De hogy ezt a va dos fai meg pró bál ta tást meg ért sük,
idéz zük em lé ke ze tünk be egy há zunk ak ko ri hely ze tét.

A „gyá szos év ti zed” után, 1681-ben a sop ro ni or szág -



gyû lé sen tör vény ben ren del ték, hogy 11 vár me gyé ben 2-2
he lyen tel ket kell ad ni evan gé li kus temp lom épí tés re. Más
vár me gyék rõl pe dig úgy ren del kez tek, hogy az evan gé li ku -
sok to vább is hasz nál hat ják azo kat a temp lo ma i kat, ame -
lyek ak kor tény le ge sen bir to kuk ban van nak. Tíz év vel ké -
sõbb az tán a ki rály ne vé ben azt az ér tel met ad ták en nek a
sop ro ni tör vény nek, hogy ab ban a 11 vár me gyé ben csak -
is ott le het temp lo muk az evan gé li ku sok nak, ame lye ket a
tör vény cikk, az ar ti ku lus név sze rint meg je löl. Ezek kö zött
van Va dos fa. Így lett Va dos fa is úgy ne ve zett ar ti ku lá ris,
vagy is tör vény be be cik ke lye zett hely.

Egy i de ig ez a sop ro ni tör vény és an nak ha mis, de hi va -
ta los ma gya rá za ta nem oko zott kü lö nö sebb za vart és hát -
rányt. 1700-ban a gyõ ri ró mai ka to li kus püs pök ség rá bai
es pe re si ke rü le té ben Va dos fán kí vül még 13 köz ség ben
volt pro tes táns pap és ta ní tó. II. Rá kó czi Fe renc sza bad -
ság har ca sem ked ve zett azok nak, akik gyor san egy val lá -
sú vá akar ták ten ni az or szá got, te hát min den esz köz zel
ipar kod tak pusz tí ta ni mind azt, amit a re for má ció ho zott
az egy ház ba.

Még a ku ruc sza bad ság harc ku dar ca után is né hány
évig sok gyü le ke zet vi szony lag nyug ton volt, bár III. Ká -
roly ural ko dá sá nak el sõ év ti ze dé ben csak Vas me gyé ben
40 egy ház sem mi sült meg.

1733-ban az tán va ló ság gal rá zú dult a Du nán túl nyu ga -
ti fe lé re az evan gé li om ül dö zõ i nek ro ha ma. Ke me nes al ján
is, a Rá ba vi dé kén is csak a név sze rint meg je lölt he lye ken
ma radt evan gé li kus kéz ben a temp lom. Ez pe dig ak kor egy
volt az zal, hogy el ûzik az evan gé li kus lel készt, meg szû nik
a gyü le ke ze ti is ten tisz te let, el né mul a nyil vá no san hir de -
tett evan gé li om, nincs töb bé úr va cso ra a Krisz tus ren de lé -
se sze rint. Du nán túl ke le ti fe lé ben vi szony lag ked ve zõbb
volt a hely zet, mert itt vár me gyén ként több he lyen is ma -
radt evan gé li kus gyü le ke zet. De itt sem zak la tás nél kül.
Ép pen a 18. szá zad kö ze pe fe lé mint ha megint ro ham in -
dult vol na egy há zunk el len. 1748-ban Csó ton, 1749-ben
Ge csén és Gyõ rött ve szik el az evan gé li ku sok tól a temp lo -
mot. Gyõ rött is! A ma gyar evan gé li kus ság ak ko ri szel le mi
góc pont ján, ott, ahon nan a de rék ta ní tók és pa pok so ra
in dul a gyü le ke ze tek be szol gá lat ra, nagy buz gó ság gal.

Szen ved az evan gé li kus ság ott is, ahol már nin csen is
szó a temp lom ról, a kö zös is ten tisz te let rõl, ha nem csu pán
az egye sek hit be li sza bad sá gá ról. Pél dá ul 1747-ben Va -
dos fa kö ze lé ben, Hi mó don a föl des úr: a gyõ ri püs pök 120
job bá gyot kény sze rí tett tá vo zás ra, el ván dor lás ra evan gé li -
kus hi te mi att. Ha son ló an jár tak ak kor tájt a vi ca i ak, vá gi -
ak, hö ve ji ek, gyó ró i ak, mi há lyi ak. Ez az ül dö zés per sze
nem ment vég be szór vá nyos hi te ha gyás nél kül.

Mind eh hez ve gyük még te kin tet be azt a vak buz gó sá got,
amely ugyan csak ép pen a 18. szá zad kö ze pe fe lé erõ sö -
dött. Ez an  nyi ra el fa jult gyû löl kö dés sé, hogy töb ben nyíl -
tan hir det ték an nak a jo go sult sá gát, hogy az eret ne ke ket
ha lál lal bün tes sék. 1750-ben ma ga a veszp ré mi püs pök,
Pad ányi Bí ró Már ton, adott ki egy ira tot az eret nek ség ki -
pusz tí tá sá ról; szin tén in do kolt nak ta lál ta a tes ti bün te té -

sek al kal ma zá sát az eret ne kek el len. A vak buz gó ság leg -
va dabb kö ve te lé se it még az ural ko dó is meg so kal lot ta, de
ez alap já ban vé ve nem tu dott se gí te ni a pro tes tán so kon,
mert más kü lön ben ma ga az ural ko dó dol go zott azon,
hogy az or szág min den la ko sa a ró mai ka to li kus val lás
kö ve tõ je le gyen.

III. Ká roly ki rály ren de le tén nyu go dott pél dá ul a ró mai
ka to li kus püs pö kök nek az a jo ga, hogy meg vizs gál ják a
pro tes táns pa po kat: sza bá lyo san ke resz tel nek-e. Így tör -
tént, hogy 1748-ban Va dos fán is meg je lent a gyõ ri püs -
pök, és két kér dés sel vizs gáz tat ta Fáb ri Ger gelyt. Ke vé sen
múlt, hogy nem „püs pök tár sát” vizs gáz tat ta, mert hi szen
Fáb ri Ger gelyt két év vel utóbb a du nán tú li evan gé li kus
egy ház ke rü let szu per in ten dens sé vá lasz tot ta.

Mél tán mon dot ta Tor kos And rás gyõ ri lel kész 1722-ben
Te le ke si Tö rök Ist ván te me té se kor ép pen Va dos fán: „Óh,
bi zo nyá ra igen drá ga és igen sok ban áll mi né künk Ma -
gyar or szá gon a mi Evan ge li ca val lá sunk! Sok jó szá gunk
el vesz té sé ben, sok ke ser ves szen ve dé sünk ben, ezen fe lül
sok szá mú löl kök nek kár val lá sá ban”. Men  nyi vel in kább el
le he tett ezt mon da ni egy nem ze dék kel ké sõbb!

4. Egy há zunk ilyen ál ta lá nos meg pró bál ta tá sa kö zött
jött a kü lö nös meg pró bál ta tás Va dos fá ra.

A köz vet len he lyi elõz mény az volt, hogy a fa lu nak egy
tel ke egy ró mai ka to li kus ne mes ke zé re ke rült zá lo gul. Ez
azon ban nem is la kott a fa lu ban. Más kü lön ben pe dig
mind ös  sze egyet len egy ró mai ka to li kus hi tû csa lád élt az
egyéb ként tisz tán evan gé li kus la ko sok ból ál ló Va dos fán.
Nos ez a ró mai ka to li kus val lá sú ne mes a csak zá log jo gon
bírt tel ken ró mai ka to li kus ká pol nát épít te tett, a hely be li -
ek kér le lé se és til ta ko zá sa el le né re. A ká pol na fel szen te lé -
sét au gusz tus 20-ra, Ist ván ki rály nap já ra ter vez ték. E
nap ra oda ren del ték hí ve i ket a kör nyék be li plé bá no sok. A
baj azon ban iga zán csak az zal kez dõ dött, hogy a szom -
szé dos fa lu, Mi há lyi plé bá no sa több íz ben fe nye ge tõ zött: a
fel szen te lés nap ján meg fog ja hú zat ni a va dos fai ha ran go -
kat, Mi há lyi hoz csa tol ja a hely sé get, hogy a ká pol na el -
nyel je majd még a szom szé dos eret nek temp lo mot is.
Olyan hír is ér ke zett Va dos fá ra, hogy a gyõ ri püs pök két
csa pat ka to na sá got fog kül de ni a mi há lyi plé bá nos ren del -
ke zé sé re.

Min dent egy be vet ve, in do kolt volt a va dos fa i ak nak és a
kör nyék be li ek nek a ré mü le tük, hogy meg foszt ják õket
temp lo muk tól és en nek kö vet kez té ben Is ten tisz ta igé jé tõl.

Az ös  sze gyûlt evan gé li kus nép nek az volt te hát a tö rek -
vé se, hogy a kör me ne tek ben ér ke zõ csa pa to kat fel tar tóz -
tas sa. Szép szó val is el ér ték, hogy a mi há lyi plé bá nos ki -
vé te lé vel a töb bi plé bá nos vis  sza for dít sa hí ve it. De a mi há -
lyi ak nem csak hogy be ha tol tak a fa lu ba, ha nem az egyik
kert ben szent ké pe ket ag gat tak föl és ol tár rög tön zé sé hez
fog tak, hogy ott a pap juk mi sét mond jon. A kert tu laj do -
no sa hasz ta la nul til ta ko zott ez el len, sõt a fi át erõ szak kal
von ták el a te lek rõl. Úgy kel lett ki sza ba dí ta ni ok a va dos -
fa i ak nak. Így tá madt a tett le ges ös  sze tû zés a két fél kö -
zött. A ve re ke dés köz ben saj nos em ber ha lál is esett a be -
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nyo mu lók ré szén: egy öreg em ber, ami kor egy ka rót ki
akart rán ta ni a föld bõl, ha nyatt esett és eb be be le halt.

Már ez az ös  sze üt kö zés is pró ba té tel volt a va dos fai és
kör nyék be li evan gé li ku sok szá má ra: sze re tik-e an  nyi ra a
temp lo mu kat és be csü lik-e an  nyi ra az igaz is ten tisz te le tet,
hogy a meg vé dé sé re is ké szek? – De foly ta tó dott a meg -
pró bál ta tá suk: el tud ják-e vi sel ni a szen ve dést az igé ért?

5. Né hány nap múl va már tö me ge sen fog ták el a rá ba -
kö zi evan gé li ku so kat, és sok nak a sza ba don bo csá tá sa
után is 42 job bágy ma radt fog ság ban; vas ra ver ve csuk ták
el õket kü lön bö zõ vá rak ban. A ne me se ket pe dig a me gyei
ha tó ság elé idéz ték. Vé gül Fáb ri Ger gelyt, a lel készt is per -
be fog ták. 1752 õszén idéz ték meg Né met ke reszt úr ra. Itt
fél évet töl tött vizs gá la ti fog ság ban. Az õ szá má ra a meg -
pró bál ta tás több szö rö sen sú lyos volt; a fe le sé gét hét gyer -
mek kel hagy ta ott hon, és úgy, hogy el uta zá sa után né -
hány nap ra meg szü le tett nyol ca dik gyer me kük; tá voz tá -
val pap nél kül ma radt a va dos fai ar ti ku lá ris gyü le ke zet!

Fáb ri nak még a tör vé nyes vé del met is ne he zen en ged -
ték meg. Ez azon ban nem fé lem lí tet te meg, ha nem ami kor
a fe gyel mi szék elé idéz ték, a bí rái elõtt mon dott üd vöz lõ
be szé dé ben Jo za fát ki rály nak a bí rák hoz szó ló in tel mét
idéz te: Jól meg lás sá tok, mit cse le kesz tek; mert nem em ber
ké pé ben ítél tek, ha nem az Úr nak ne vé ben, aki az íté let ben
ve le tek lesz. (2Krón 19,6)

A per sú lyos íté let tel vég zõ dött. Bör tön, vár fog ság, pénz -
bün te tés, bo to zás vál ta ko zott az egyes íté le tek ben. Még as  -
szo nyo kat is ítél tek bot bün te tés re. Fáb ri Ger gelyt az íté let
el moz dí tot ta szu per in ten den si hi va ta lá tól és ki til tot ta Va -
dos fá ról. A va dos fai gyü le ke ze tet is „meg bün tet ték”: az
ural ko dó csak ke gye lem bõl, to váb bi ren del ke zé sig en ge di
Va dos fán a sza bad val lás gya kor la tot; a bün te té si pén ze ket
a va dos fai ró mai ka to li kus ká pol ná ra kell for dí ta ni; a ka -
to li ku sok éven ként Szent Ist ván nap ján kör me ne tet ve zes -
se nek a ká pol ná hoz, és az egész na pon át tart sák zár va a

nem ka to li ku sok az „ima há zu kat”. Egy há zi szem pont ból
ez volt a leg go no szabb az íté let ben, mert a zár va tar tás a
kö zös is ten tisz te let tõl fosz tot ta meg az nap ra az evan gé li -
ku so kat. (1830-ig ál lott fenn ez a ti la lom.)

Hogy pe dig mind ez iga zán pró ba té tel volt az evan gé li -
ku so kon, azt két as  szony hi te ha gyá sa is nyil ván va ló an bi -
zo nyít ja. Át tér tek a ró mai ka to li kus hit re, csak hogy a to -
váb bi zak la tás tól sza ba dul ja nak. De egyes ko ráb bi hût len -
sé gek is mu tat ják, hogy ál ta lá ban ki von hat ta ma gát a
szen ve dé sek alól az, aki meg ta gad ta az evan gé li kus egy -
há zat. Saj nos, lel ké szek is akad tak az ül döz te tés hos  szú
ide je alatt, akik vagy le tet ték ige hir de tõ tisz tü ket, vagy
még hi tü ket is meg ta gad ták, csak hogy ne szen ved je nek
to vább az evan gé li o mért.

6. Ezért be szél he tünk mind azok ról, akik a va dos fai
temp lom vé de le mért és az Is ten ne ve és igé je szent sé gé nek
a tisz te le té ért a szen ve dé se ket el vi sel ték, az elõt tünk já ró -
kat meg il le tõ ke gye let tel, az zal a ke gye let tel, amely ki jár
az egy ház „hit val lói”-nak, a „ta núk”-nak, a „bi zony sá -
gok”-nak, azok nak, „akik re nem volt mél tó a vi lág” (Zsid
11,38).

„An na ko ká ért mi is, aki ket a bi zony sá gok nak ily nagy
fel le ge vesz kö rül, fél re té ve min den aka dályt és a meg kör -
nyé ke zõ bûnt, ki tar tás sal fus suk meg az elõt tünk le võ
küz dõ tért…” (Zsid 12,1-6)
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BART HA IST VÁN

Út ke re sés
Ön ma gunk lé nye gé nek új ra fo gal ma zá sa

„Mi a val lás sze re pe az em be rek éle té ben, mi az egy ház
he lye a mai tár sa da lom ban?” – Szó sze rint ezt a kér dést
tet tem fel ma gam nak nem sok kal az elõtt, hogy a Lel ki -
pász tor szer kesz tõ jé nek fel ké ré sé re le he tõ sé gem nyílt az
er rõl va ló „han gos” gon dol ko dás ra is.

Jog gal mond hat ná va la ki, hogy ne künk, evan gé li ku sok nak
nem a tár sa dal mi stá tu szun kat kell ér tel mez nünk, ha nem ar -

ra kell tö re ked nünk, hogy a Szent írás és hit val lá si ira ta ink ér -
tel mé ben be tölt sük hi va tá sun kat: az evan gé li um hir de té sét,
va la mint a szent sé gek he lyes ki szol gál ta tá sát. Ez zel kap cso -
lat ban vi szont szem be kell néz nünk ama tén  nyel, hogy is ten -
tisz te le te in ken meg le he tõ sen be ha tá rolt kö zös ség vesz részt. A
nép szám lá lá si sta tisz ti kák sze rint a ma gu kat evan gé li kus nak
val lók mint egy 8–15 szá za lé ka. (Ba las sa gyar ma ton a nép -



szám lá lá si 1700-hoz vi szo nyít va a 200–250 rend sze res temp -
lom ba já ró, és a nagy ün ne pi 400–500 fõs rész vé tel nem szá -
mít ros  sz nak.) Az evan gé li um te hát jó sze ré vel va sár nap ról va -
sár nap ra ugyan azo kat az em be re ket szó lít ja meg.

Ez még ön ma gá ban nem len ne baj. Vi szont a be ha tá rolt
idõi és li tur gi kus ke re tek csak mi ni má lis mér ték ben te szik le -
he tõ vé a hit ben va ló elõ re lé pés hez, a lel ki nö ve ke dés hez el -
en ged he tet le nül szük sé ges ta ní tás meg va ló su lá sát. A ki fe je -
zet ten ilyen cél lal meg ren de zett bib lia órá kon – már ame lyik
gyü le ke zet ben az ér dek lõ dés mi ni má lis mér té ke egy ál ta lán
le he tõ vé te szi ilyen al kal mak szer ve zé sét – a nyil ván tar tott
hí vek nek jó eset ben 0,5–1,0 szá za lé ka vesz részt. (Ba las sa -
gyar ma ton 15–25 fõ kö zött van a bib lia órá ra já rók szá ma.
Kü lön öröm, hogy sok köz tük a pres bi ter. En nél fog va a
struk tu rá lis dön tés ho zók és a lel ki leg ak tí vak nem két kü lön
tá bort al kot nak, mint több ko ráb bi szol gá la ti he lye men.)

Az úr va cso rá val élõk ará nya sem mu tat sok kal ked ve -
zõbb ké pet. A nép moz gal mi sta tisz ti ká ból ki mu tat ha tó,
hogy egy-egy gyü le ke zet ben, éves szin ten az úr va cso rá zók
szá ma leg jobb eset ben is csak meg kö ze lí ti a nyil ván tar tott
hí vek szá mát. Fe l ül etes ér té ke lés ese tén azt je lent het né,
hogy éven te egy szer majd nem min den evan gé li kus vesz
úr va cso rát. Ez azon ban mes  sze nem így van. Jól tud juk,
hogy min den gyü le ke zet ben él egy igen szûk lét szá mú, ak -
tí vabb egy ház ta gok ból ál ló kör, akik leg alább min den
nagy ün ne pen, de töb ben kö zü lük akár ha vi rend sze res ség -
gel is az ol tár hoz já rul nak. Ha csak évi négy úr va cso ra vé -
tel lel szá mo lunk is ese tük ben, és azt fel té te lez zük, hogy
elég so kan van nak, még ak kor is le súj tó az ered mény:
meg ke resz telt, kon fir mált gyü le ke ze ti tag ja ink mint egy
75–80 szá za lé ka so ha sem vesz úr va cso rát, még nagy ün -
ne pe ken sem. (Ba las sa gyar ma ton az utób bi há rom év ben
fo lya ma to san emel ke dik az úr va cso rá val élõk szá ma.
2001-ben 800–900 kö zött volt, 2003-ban 1300 fö lött.)

Ezek is me re té ben még min dig mond hat nánk, hogy ép -
pen ezért, fo ko zot tabb mér ték ben szük sé ges egy há zi, fe le -
ke ze ti iden ti tá sunk erõ sí té se, hi szen ha név le ges hí ve ink
több sé ge szol gá la tunk szem pont já ból pe ri fé ri án él, ak kor
nem tár sa dal mi sze re pünk fe let ti töp ren gés re kel le ne erõ -
in ket pa za rol ni, ha nem sok kal in kább egy há zi sa já tos sá -
gunk nak meg fe le lõ en he gyen épült vá ros ként, só ként, vi -
lá gos ság ként be töl te ni hi va tá sun kat. Ez két ség te le nül így
van. Kér dés vi szont, hogy a két do log ki zár ja-e egy mást.
Úgy is fo gal maz hat nék: egy ál ta lán két do log ról van-e szó,
vagy pe dig in kább az áll ja meg a he lyét, hogy mi köz ben
kül de té sünk be töl té sé re tö rek szünk, el odáz ha tat lan fel -
adat ként áll elõt tünk az egy ház tár sa dal mi lé té nek új ra fo -
gal ma zá sa?

HO GYAN LÁT NAK BEN NÜN KET?

Hí ve ink – tel je sen jo gos – el vá rás ként fo gal maz zák meg a
lel ké szek kel szem ben, hogy te gyék von zó vá az egy há zat a
tõ le el ide ge ne dett em be rek, kü lö nö sen is a fi a ta labb nem -

ze dék szá má ra. A kí vül ál lók vi szont – és eb be most be le -
ér ten dõk azok a név le ges „egy ház ta gok” is, akik csak na -
gyon rit kán vagy egy ál ta lán nem gya ko rol ják val lá su kat –
az egy há zat több nyi re el avult kö zép ko ri in téz mény nek lát -
ják. Vi szo nyu lá suk ép pen ezért el lent mon dá sos: egy fe lõl
él ben nük bi zo nyos – nem iga zán kör vo na laz ha tó – tisz -
te let az egy ház és kép vi se lõi iránt. Ezt több nyi re az egy -
ház zal kap cso la tos kon ven ci o ná lis el kép ze lé sek táp lál ják,
mi sze rint „az egy ház er köl csi és kul tu rá lis ér té ke ket kép -
vi sel az ezer éves Eu ró pá ban”. Más fe lõl sze ret né nek sza ba -
dok és füg get le nek len ni az egy ház ál tal köz ve tí tett er köl -
csi és val lá si ha gyo má nyok ki zá ró la gos te kin té lyé tõl. Ez
olyas mi ben nyil vá nul meg, hogy pél dá ul nem sze ret nék,
ha az egy há zak kép vi se lõi be le szól ná nak a tör vény ho zás -
ba, vagy mi vel a hi tet ma gán ügy nek te kin tik, ezért azt
hang sú lyoz zák, hogy az egy há zak tart sák fenn ma gu kat a
hí ve ik ön kén tes ado má nya i ból, és ne kap ja nak ál la mi tá -
mo ga tást az adó fi ze tõk pén zé bõl. Ál ta lá ban sen ki nem vi -
tat ja azon ban, hogy amen  nyi ben az egy ház olyan te vé -
keny sé get vé gez, amel  lyel ál la mi, vagy ön kor mány za ti
alap fel ada tot vál lal át, ak kor ter mé sze te sen ne ki is jár az
eh hez szük sé ges nor ma tív tá mo ga tás.

Ös  szes sé gé ben el mond ha tó, hogy akár a gyü le ke ze tek
ak tí vabb mag ját ké pe zõ tra di ci o ná lis hí ve ink el vá rá sa it te -
kint jük, akár az egy ház „hold ud va rá ba” tar to zó fé lig-med -
dig val lá sos em be re két, akár a tel je sen sze ku la ri zált, vagy
egye ne sen val lás el le nes ré te get, kö zös ben nük, hogy az
egy ház lé tét, te vé keny sé gét rend kí vül gya kor la ti a san,
már-már ha szon el vû szem pon tok sze rint kép ze lik el. S ez
nem is biz tos, hogy olyan nagy baj. Hi szen épp az el sõ be -
kez dés ben tár gyal tak mu tat nak rá vi lá go san, hogy az ön -
meg ha tá ro zá sunk te kin te té ben tény le ges nek mond ha tó
te vé keny sé günk ha tás fo ká hoz ké pest arány ta la nul nagy
inf ra struk tú rá val ren del ke zünk. Ahe lyett te hát, hogy ag -
go dal mas kod va te kint get nénk a jö võ fe lé, va jon lesz-e ele -
gen dõ ál la mi tá mo ga tás, elég ak tí vak lesz nek-e hí ve ink,
ez ál tal fenn tart ha tók-e to vább ra is a lel ké szi ál lá sok, sok -
kal in kább ar ra kel le ne tö re ked nünk, hogy a meg lé võ le he -
tõ sé ge in ket job ban ki hasz nál va, a kör nye ze tünk ben élõ
em be rek szá má ra ál dást je lent sünk.

MI AZ EGY HÁZ KI ZÁ RÓ LA GOS SA JÁ TOS SÁ GA?

Az el sõ be kez dés ele jén fel tett kér dé sem re pró bá lok vá la -
szol ni, ami kor váz la to san sor ra ve szem a val lás és az egy -
ház né hány jel lem zõ jét. Alap ve tõ nek te kint he tõ val lá si je -
len ség a hit. Ha ez pusz tán az em be ri lé lek egyik funk ci ó -
ja, ak kor azt kell mon da nunk, hogy e te kin tet ben a val lás,
plá ne a ke resz tény ség nincs egye dül. Szám ta lan hi e de lem,
vé le ke dés, meg gyõ zõ dés él az em be rek ben – füg get le nül
at tól, hogy pusz ta hi szé keny ség re vagy az en nél jó val ne -
me sebb bi za lom ra épül nek. Va la mely írott vagy sze mé lyi
au to ri tás irán ti tisz te let, vagy en ge del mes ség megint csak
nem sa já to san és ki zá ró la go san egy há zi je len ség. Az
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össze tar to zás-tu dat szin tén min den kö zös ség re jel lem zõ.
Po zi tív er köl csi ér ték rend kép vi se le te sem ma radt a val lá -
sos kö zös sé gek sa ját ja.

Anél kül, hogy fe les le ge sen sza po rí ta nám to vább a pél -
dá kat, hadd utal jak ar ra, lá tá som sze rint mi az még is,
amit csak a val lás ad hat, és raj ta kí vül sem mi más. Sze -
rin tem ami egye dül a val lás sa já tos sá ga, az egy jó in du la -
tú, en gem sze mé lye sen meg óv ni és meg tar ta ni ké pes kor -
lát lan in tel li gen ci á nak mint leg vég sõbb és min dent meg -
elõ zõ va ló ság nak a kép ze te. Ke resz tény hi tünk nek pe dig
még ha tá ro zot tabb ta ní tá sa is van ar ról, ki cso da ez a leg -
fõbb jó. Tu dunk a min de ne ket te rem tõ Is ten rõl, aki Jé zus
Krisz tus ban, egy tör té nel mi sze mély ben tes tet öl tött vi lá -
gunk ban. Tu dunk ar ról, hogy Jé zus egész élet mû ve, ki -
vált kép pen is szen ve dé se, ha lá la és fel tá ma dá sa tel je sen
új táv la tot adott em be ri lé te zé sünk nek: a bûn bo csá nat és
örök élet aján dé ká nak meg hir de té se õál ta la evan gé li u mi
üze ne tünk cél ja, lé nye ge. A kér dés már csak az, ho gyan le -
het sé ges mind ezt kö ze lebb hoz ni az em be rek hez?

IN DI REKT EVAN GE LI ZÁ CIÓ –
VAGY KUL TÚR PRO TES TAN TIZ MUS?

Né mi képp el lent mon dá sos nak tûn het, ha fen tebb el mon -
dot tak alap ján a to váb bi ak ban még is ar ra te szem a hang -
súlyt, hogy az egy ház úgy je len jék meg az õt kö rül ve võ vi -
lág ban, mint egy tár sa dal mi lag hasz nos, nyi tott, kul tú ra -
köz ve tí tõ, az em be rek ál ta lá nos köz ér ze tén ja ví ta ni igyek -
võ in téz mény, il let ve szol gá ló kö zös ség. Ba las sa gyar ma -
ton mind eh hez do lo gi fel té tel ként ren del ke zé sünk re áll
egy szép, ré gi mû em lék temp lom, va la mint egy ugyan csak
szép, ám de új és kor sze rû gyü le ke ze ti ház tá gas ud var ral.
Két lel kész vég zi a szol gá la tot, ös  sze han gol tan, egy mást
se gít ve. A pres bi te rek és lel ké szek szin te ba rá ti kap cso lat -
ban van nak egy más sal. Ha von ta tar tunk gyû lést, ak kor
is, ha nincs na gyobb hord ere jû, dön tést igény lõ ügyünk.
Fon tos nak tart juk, hogy meg be szél jük öröm te li és ügyes-
ba jos dol ga in kat, tá jé ko zód junk és tá jé koz tas sunk.

A kí vül ál lók fe lé va ló nyi tást ter mé sze te sen nem a gyü -
le ke zet bel sõ épí té sé nek ro vá sá ra vé gez zük. Az ige hir de -
tés, a ta ní tás és pász to ro lás ná lunk is el sõ he lyen áll nak.
A va sár na pi is ten tisz te le tet alap ve tõ en nyi tott, jó han gu -
la tú mis  szi ós al ka lom nak tart juk. A pré di ká ci ó ban min de -
nek elõtt az evan gé li um hir de té sé re he lyez zük a hang -
súlyt. Ez köz hely nek tû nik ugyan, de saj nos egy ál ta lán
nem ma gá tól ér te tõ dõ. Bib lia órá in kon el mé lyül teb ben fog -
lal ko zunk igei, hit be li és er köl csi kér dé sek kel, és ar ra tö -
rek szünk, hogy va ló ban be szél ge tés ala kul jon ki, ahol
min den ki meg fo gal maz hat ja kér dé se it, gon do la ta it. Ezek
a ben sõ sé ge sebb al kal mak te rem te nek ugyan ak kor meg fe -
le lõ ke re tet a sze mé lyes kap cso la tok ki ala kí tá sá ra, a pász -
to ri szol gá lat ra is.

A gyü le ke zet leg ak tí vabb mag ját al ko tó bib lia órai kö zös -
ség kö ré ben szer ve zõ dik Kul csár Zsu zsa se géd lel kész ve ze -

té sé vel egy be teg lá to ga tó szol gá lat. En nek elõz mé nye volt
egy két na pos kon fe ren cia, ame lyen Eg ri Lász ló kéz se bész,
lel ki gon do zó elõ adá sa it mint egy har min can fi gyel ték el mé -
lyül ten a gyü le ke zet tag jai kö zül. Ugyan csak hasz nos nak
bi zo nyult az ön kén tes se gí tõ szol gá lat meg szer ve zé se a
Sze re tet ház ban is, ami kor ha vi rend sze res ség gel egész na -
pos tan fo lya mon vet tek részt a dol go zók, il let ve el kél a se -
gít ség a mun ka tár si meg be szé lé sek al kal má val is.

Le he tõ leg min den is ko lá ban igyek szünk hit tan cso por tot
szer vez ni, de a szom ba ti gyü le ke ze ti hit ok ta tás le he tõ sé gét
is fel kí nál juk al ter na tí va ként. Ugyan csak szom ba ton tart juk
az if jú sá gi órát. Ed dig min den nyá ron, köz vet le nül a tan év
be fe je zé sét kö ve tõ en egy he tes nap kö zis tá bort ren dez tünk,
ame lyen ál ta lá ban 30–40 gye rek és fi a tal vett részt. Idén a
tá bor he lyett több egy na pos prog ra mot szer ve zünk: fo lya -
mat ban van a Lát ha tat lan Szín ház meg hí vá sa, de ter ve zünk
au tó busz-ki rán du lást és ud va ri bog rá cso zást is.

Vi szony lag gyak ran, né ha ad hoc jel leg gel is tar tunk sze -
re tet ven dég sé get. Ezek ál ta lá ban jó han gu la tú, vi dám ösz  -
sze jö ve te lek, ame lyek több nyi re hang ver se nyek hez, elõ adá -
sok hoz kap cso lód nak. Több ször meg töl töt ték már az ér dek -
lõ dõk a gyü le ke ze ti ter met, akár szín vo na las ke resz tény
kön  nyû ze né vel, akár klas  szi kus gi tár mu zsi ká val, réz fú vós
vagy ka ma ra ze nei, il let ve ének ka ri mu zsi ká val is mer ked -
tek. Temp lo munk ban is több ször ren dez tünk már or go na-
és kó rus hang ver senyt. Gyü le ke ze tünk ének ka ra is lel ke sen
szol gál, és több meg hí vást kap tak már me gyei kó rus ta lál -
ko zók ra.

Má so dik esz ten de je he ti rend sze res ség gel mû kö dik a
gyü le ke ze ti te rem ben ba ba-ma ma klub, ame lyet fe le sé gem
és kol lé ga nõm kez de mé nyez tek, és va ló já ban a vá ros ban
az egyet len ilyen jel le gû al ka lom. Kü lön ér té ke, hogy ide
va ló ban el mer nek jön ni a gyü le ke ze ten kí vü li kis ma mák
is. Az utób bi idõ ben te ma ti kus elõ adá sok gaz da gí tot ták a
prog ra mot. Meg for dult itt a vá ros min den óvo dá já nak és
egyet len böl csõ dé jé nek ve ze tõ je, gyer mek or vos, fog or vos,
vé dõ nõ és más szak em be rek.

Idén a „Ci vi tas For tis si ma” el ne ve zé sé re büsz ke, egész -
sé ges lo kál pat rio tiz mu sá ról ne ve ze tes vá ros ban Bát rak
Sza bad egye te me cí men ha vi rend sze res ség gel so ro za tot
in dí tot tunk, ame lyen nép sze rû-tu do má nyos elõ adá so kat
hall gat ha tunk va la men  nyi mû velt sé gi te rü let rõl. Ed dig fi -
lo zó fi ai, tár sa da lom tu do má nyi, jo gi és ter mé szet tu do má -
nyos té mák ke rül tek te rí ték re.

A pél dá kat le het ne még so rol ni…

NEM TÚL SZÉP EZ?

Mél tán ve tõd het fel a kér dés, hogy en  nyi ered mény és
öröm mel lett nincs-e még is olyan te rü le te a ba las sa gyar -
ma ti lel ké szi szol gá lat nak, ami ku dar cos nak, ered mény te -
len nek ne vez he tõ? A fe le let ter mé sze te sen ez: saj nos van
ilyen. Sõt, ha az érem má sik ol da lát né zem, szin te mind -
egyik te rü let ilyen.
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A mis  szi ói jel le gû al kal mak ra ugyan is – bár mi lyen szé -
les kör ben hir det jük is meg õket – szin te csak a gyü le ke -
zet leg el kö te le zet tebb „ke mény mag ja” kí ván csi. Egy-egy
zse ni á li san si ke rült ka rá cso nyi gyer mek mû sor után nem
hogy fel lel ke sed né nek az if jak, ha nem hús vét ra már kö tél -
lel sem le het ös  sze te rel ni õket. A kon fir man du sok, bár mi -
lyen jól ös  sze szok nak az ok ta tás alatt, és bár mi lyen ügye -
sen vá la szol nak a kér dé sek re, ugyan úgy el tûn nek utá na,
mint ahogy az a leg ros  szabb és leg unal ma sabb egy há zi

vic cek bõl is mert. A kér dé sek te hát ma rad nak, a meg ol dá -
sok ke re sé se is to vább kell, hogy foly ta tód jék.

Ku dar cok és örö mök vált ják egy mást és lé tez nek egy -
szer re és együtt szol gá la tunk ban. Ezért tar tom fon tos nak,
hogy fel is mer jük – az az min dig új ra ér tel mez zük – sa ját he -
lyün ket és kül de té sün ket ab ban a tár sa da lom ban, amely -
ben élünk. Ke res sük a for má kat, az esz kö zö ket ah hoz,
hogy örök lött le he tõ sé ge ink kel a le he tõ leg ér tel me seb ben
és leg in kább Is ten aka ra tá nak meg fe le lõ en tud junk él ni.
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Hit ok ta tás – karizma és szer ve zet
Gon do la tok a rév fü lö pi hit ok ta tói kon fe ren cia ürü gyén

Ne veld a gyer me ket a ne ki meg fe le lõ mó don,
még ha meg öreg szik, ak kor sem tér el at tól. (Péld 22,6)

BOR KÓS TO LÓ ÉS ÁL DÁS

Bor kós to ló egy he lyi pin cé szet ben – pén te ken dél után öt -
kor. A már ci us ban ren de zett négyna pos rév fü lö pi hit tan  to -
vább kép zõ kon fe ren cia részt ve võ i vel la zí tás gya nánt
10–12 faj ta bort kós tol hat tunk meg a pin cé ben, mi köz ben
a tu laj do nos a bo rá szat mû vé sze té be igye ke zett be avat ni
ben nün ket. A csen des, meg nye rõ fér fi szólt a gond ja ik ról
is, én még is iri gyen hall gat tam. Sze ret te és ér tet te azt,
ami rõl be szélt, büsz ke volt ar ra, amit vég zett, s ez a halk,
öröm te li büsz ke ség épp olyan jó ízû volt, mint a bo ra. S bár
a bor kul tú rá ja at tól szép, hogy ben ne van a ki szá mít ha -
tat lan, az év já ra tok so sem egy for mák, de akár ho gyan ad -
ja is az ég, a vé gén csak kéz be ve szi a lo pót, min tát vesz
a bo rá ból, né zi, sza gol ja, íz le li. S ez az, ami a ta ní tó nak,
pap nak nem ada tik meg. Sza va i nak ké sõn érõ gyü möl cse -
it nem is mer he ti, más kós tol ja azo kat, jó ízû en vagy fa nya -
log va.

A bo ro kat a fe le ség is töl tö get te, aki vel be széd be ele gyed -
ve ha mar ki de rült, hogy va ló ban ki csi a vi lág: fo ga dó juk
be ren de zé sét az egyik gyü le ke ze tem hez kö tõ dõ asz ta los -
mes ter ké szí tet te. Így az tán kér dez het tem csa lád já ról is. –
Há rom fiú, na gyok már. – Is ten se gít se õket – mond tam rá
ösz tö nö sen, aho gyan a csán gók tól ta nul tam, akik úgy tart -
ják, meg kell ál da ni min dig min den kit. Az as  szony sze me
ek kor hir te len kön  ny be lá badt, és szin te kö ve tel ve kér te: –
Néz zen a sze mem be, és ezt mond ja el még egy szer!

El mond tam még egy szer. Ugyan azt, még is más képp,
mint az imént.

Ezen az írá son gon dol kod va eszem be ju tott ez az asz  -
szony. Mert a hit ok ta tás mö gött is mint ha ilyes mi vol na.
Anyák bíz zák ránk a gyer me ke i ket, olyan anyák, aki ket
temp lo ma ink ban nem vagy alig lá tunk. Ta lán nem is tud -
ják meg mon da ni mi ért, de kül dik, va la mi ta go lat lan, ba -
bo nás, el sül  lyedt, még is ki irt ha tat lan hit tel kül dik hoz -
zánk a gyer me ke i ket. Hogy Is ten se gít se õket.

A HIT OK TA TÁS MIS SZÓS TE RÜ LET

„Az em be ri ség tör té ne te egy re in kább a ne ve lés
és a ka taszt ró fa ver se nye.” (H. G. Wells)

A hit ok ta tás a leg na gyobb mis  szi ói te rü let

A to vább kép zés prog ram já ról és elõ adó i ról he ti la punk ban
ol vas hat tunk tu dó sí tást. Ezt mel lõz ve azo kat a gon do la to -
kat tö re ked tem le ír ni, ami ket ben nem, az ál la mi is ko lá ban
ebéd után hit tant ok ta tó lel kész ben a más kö rül mé nyek
kö zött ta ní tók kal va ló ta lál ko zás éb resz tett.

A kon fe ren ci án el kö te le zett em be rek kel ta lál koz tam. S
az a hit ok ta tó, aki ér zel mi töl tés sel ta nít ja tár gyát, nem
pusz tán val lá si is me re te ket ok tat. Az el kö te le zett hit ok ta -
tás a tár gyi is me re tek át adá sán túl min dig ta nú ság té tel is.
Lé nye gé ben mis  szi ói cse le ke det.

A Va si Egy ház me gyé ben, amely re rá lá tá som van, az el -
múlt tan év ben több mint 1900 ál ta lá nos is ko lás ta nu ló
vett részt hit ok ta tás ban. Ezt a vi szony lag ma gas szá mot
nyil ván nem ve tít het jük ki min den egy ház me gyénk re. De
bi zo nyos, hogy nincs olyan mis  szi ói cé lú ren dez vé nye
egy há zunk nak, ahol or szá gos szin ten tíz ez res nagy ság -
ren dû so ka sá got ér he tünk el – nem is szól va ar ról, hogy



he ten kén ti rend sze res ség gel, he ti egy vagy két al ka lom -
mal. Még az éven ként vagy rit káb ban is mét lõ dõ evan gé li -
kus ren dez vé nyek ese té ben is leg fel jebb ez res nagy ság -
rend rõl be szél he tünk.

Az el kö te le zet ten vég zett hit ok ta tás mai egy há zi éle -
tünk ben a leg na gyobb ha tó su ga rú mis  szi ói te vé keny ség.

A hit ok ta tás a klas  szi kus ér te lem ben vett
mis  szi ót leg in kább meg kö ze lí tõ köz ve tí tés

Mis  szió alatt ál ta lá no san hasz nált je len té sé ben a ke resz -
tény ség ha tó kö rén kí vül élõk evan gé li zá ci ó ját ért jük. Ma -
nap ság Eu ró pa új raevan geli zá lá sá nak szük sé ges sé gé rõl
be szé lünk, a köz is mert ok ból: az itt élõk tö me ge i nek men -
ta li tá sá ban, min den na pi éle té ben gya kor la ti lag nem vagy
alig ját szik sze re pet a ke resz tény ség. (Nem érint het jük
most a köz gon dol ko dá sunk ban rej tet ten ha tó er köl csi im -
pul zu so kat, ame lyek a ha tás tör té net is me rõ i nek nyil ván -
va ló ak, de ke resz tény ere de tük so kak szá má ra ho mály ban
ma rad.)

A nagy egy há zi ren dez vé nye in ken jel lem zõ en gyü le ke -
ze te ink leg hû sé ge sebb, temp lo mos tag jai vesz nek részt.
Fon to sak ezek az al kal mak, mert az egy ház hoz hû ré teg is
igény li a meg erõ sí tést, a szór vány hely zet ben élõk nek fel -
eme lõ a tö meg él mény; de ezek a ta lál ko zók – leg alább is a
szó klas  szi kus ér tel mé ben – nem mis  szi ói jel le gû ek.

A hit ok ta tás kö ze lí ti meg ma leg in kább azt a te vé keny -
sé get, amit ere de ti leg a mis  szió je len tett. Ál ta la olyan csa -
lá do kat ér he tünk el, ahol a szü lõk több sé ge az egy ház pe -
re mén él, a ke resz te lés, kon fir má ció, es ke tés és te me tés
ese mé nye in kí vül leg fel jebb ka rá csony kor ta lál koz ha tunk
ve lük temp lo ma ink ban. A pe rem hely zet a gyü le ke ze ti hit -
ok ta tás ban részt  ve võk re in kább jel lem zõ, a gyer me kü ket
fe le ke ze ti is ko lá ba kül dõ szü lõk nél erõ sebb egy há zi kö tõ -
dés fel té te lez he tõ. Hit ta no sa ink ré vén a le he tõ ség adott,
hogy eze ket a csa lá do kat is meg szó lít suk, és leg alább al -
kal man ként a gyü le ke zet kö zös sé gé be hív juk.

A hit ok ta tás se gí té se
– a fõ ál lá sú al kal ma zot tak hi á nya

A kon fe ren ci án meg fo gal ma zó dott az az igény, hogy nagy
szük ség vol na a hit ok ta tás or szá gos szin tû se gí té sé ben
leg alább egy, de in kább két ön ál ló, fi ze tett stá tus ra. Je len -
leg a Ka te che ti kai Bi zott ság el nö ké nek a ke zé ben fut nak
ös  sze a szá lak, de õ is csu pán ta ná ri mun ká ja mel lett,
aho gyan fo gal ma zott: „lé nye gé ben hob bi ként” fog lal koz -
hat a hit ok ta tás ko or di ná lá sá val. (Di csé re té re le gyen
mond va: Rév fü löp re hob bi ból is nagy sze rû kon fe ren ci át
szer ve zett.) A bi zott ság ban dol go zók oda adá sa tisz te le tet
ér de mel, de a sza bad idõ ben, al ka lom sze rû en vég zett mun -
ka ha té kony sá ga nyil ván nem ve he ti fel a ver senyt a fõ ál -
lá sú al kal ma zot ta ké val.

Az egy ház mis  szi ói kül de té sé rõl ma gyak ran hal la ni. De
ép pen ez szen ved hát rányt, ha a leg na gyobb mis  szi ói te -
rü le tet je len tõ hit ok ta tást a dön té si hely zet ben lé võk nem
te kin tik olyan fon tos sá gú nak, ame lyet meg il let az er re a
cél ra el kü lö ní tett stá tus. Fel adat vol na szá mos, kü lö nö sen
a gyü le ke ze ti hit ok ta tás se gí té sé ben, ahol a leg több he lyen
pe da gó gu si ké pe sí tés sel nem ren del ke zõ lel ké szek pró bál -
nak meg bir kóz ni a „dél utá ni gye re kek kel”, akik a ha gyo -
má nyos köz ve tí té si for mák kal egy re ke vés bé el ér he tõk.

HIT OK TA TÁS AZ EGY HÁ ZI IS KO LÁK BAN
ÉS A GYÜ LE KE ZE TEK BEN

„…ne kény szer rel ok tasd a gyer me ke ket,
ha nem játsz va, úgy, hogy elõbb für készd ki haj la ma i kat.”

(Pla tón: Az ál lam)

Az egy há zi in téz mé nyek ben hit ok ta tás sal fog lal ko zók nak
ren de zett kon fe ren ci án vol tunk né há nyan, akik gyü le ke -
ze ti ke re tek között ta ní tunk hit tant, több nyi re ál la mi is ko -
lák ban. Mind járt az el sõ na pon ki tûnt, hogy men  nyi re kü -
lön bö zõ a két hely zet. Eb bõl a szem pont ból kü lö nö sen ér -
té kes volt az a hoz zá szó lás, ami kor egy je len tõs evan gé li -
kus te le pü lé sen fõ ál lá sú hit ok ta tó ként dol go zó kol lé ga nõ
el mond ta, hogy õ is me ri mind két hely ze tet: ta nít egy há zi
is ko lá ban és gyü le ke ze ti hit tant is, ál la mi is ko lá ban. Az
elõb bi si ker él ményt je lent szá má ra, az utób bi val rend re
ko moly ne héz sé gei van nak.

Mi lyen fõ vo ná sok ban kü lön bö zik egy más tól a két hely -
zet?

A hit tan órák nak az is ko lán be lü li hely ze te
szem pont já ból

Az egy há zi is ko lák ban a hit tan az óra rend ré sze, nem üt -
kö zik más fog lal ko zá sok kal. Az ál la mi is ko lák ban a hit tan
leg több ször dél után van, fá rad tabb ta nu lók kal, s ese ten -
ként von zó szak kö ri prog ra mok kal (sport fog lal ko zás stb.)
kell fel ven nie a ver senyt.

Az egy há zi in téz mé nyek ben a hit ok ta tás ál ta lá ban év fo -
lya mok sze rint vé gez he tõ. Az ál la mi is ko lák ban az idõ kor -
lát mi att gya kor la ti lag el ke rül he tet len az osz tá lyok ös  sze -
vo ná sa. Szór vány hely zet ben jel lem zõ az al só és fel sõ ta -
go za tos cso port kép zés. A pe da gó gi ai kép zett ség gel nem
ren del ke zõ lel kész nek egy szer re kel le ne le köt nie az ol vas -
ni még nem tu dó el sõ sök és a sok moz gá si ener gi á val bí -
ró na gyob bak, il let ve az együtt mû kö dés re in kább kész
5–6. osz tá lyo sok és a 7–8.-os ka ma szok fi gyel mét. Olyan
órát is lá to gat hat tam, ahol a csa lá di ház szo bá já ban el -
sõs tõl a nyol ca di ko sig együtt volt az öt fi a tal (szór vány -
egy há zunk ban bi zon  nyal nem rit ka hely zet). Ahol a na -
gyobb ta nu lólét szám mi att le he tõ ség van több hit ta nos
osz tály ki ala kí tá sá ra (leg fel jebb hat cso port ké pez he tõ),
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ott a hit ok ta tó szü ne tek be ik ta tá sa nél kül kény te len meg -
tar ta ni az órá kat, hogy be le fér jen az is ko la ál tal biz to sí -
tott, 12–17 óra köz ti idõ ke ret be.

A hit tan órák hoz kö tõ dõ ta nu lói
és szü lõi men ta li tás szem pont já ból

Az óra rend be épü lõ hit ok ta tás ese tén fel té te lez he tõ, hogy
a ta nu ló in kább haj la mos a hit tant tan tárgy ként ér té kel ni
és ta nul ni. Az egy há zi is ko lá ba je lent ke zett di á ko kat az is -
ko la szel le mi sé ge is se gít he ti a hit ok ta tás el fo ga dá sá ban.
Kö zép is ko lá ink ban a hit tan vá lasz ha tó érett sé gi tan tárgy,
ami szin tén emel he ti a te kin té lyét.

Ez zel szem ben az ál la mi is ko lák ban a dél utá ni idõ pont
mi att a ta nu lók in kább szak kör jel le gû nek te kin tik a hit -
tan órát. Mi vel a szak kö rök re ki-ki a sa ját ér dek lõ dé se
alap ján je lent ke zik, ezért a hit ok ta tás tól is el vár ják, hogy
szó ra koz ta tó le gyen. Ha úgy ér zik, hogy nem elég ér de kes,
haj la mo sak az in dok lás nél kü li el ma ra dás ra. A szó ra koz -
ta tás irán ti igény mi att – az egyéb ként is jól tel je sí tõ ta nu -
ló kat le szá mít va – jó val ke ve sebb haj lan dó sá got mu tat -
nak a hit tan tan tárgy ként va ló ér té ke lé sé re és a ta nu lás ra.

A szü lõi hoz zá ál lás te rén is je len tõs kü lönb ség fel té te -
lez he tõ. A gyer me két bár mi lyen ok ból egy há zi is ko lá ba
irá nyí tó szü lõ bi zon  nyal tisz tá ban van ve le, hogy az is ko -
la jel le gé bõl adó dó an a hit ok ta tás nak sú lya van az in téz -
mény ben.

A gyü le ke ze ti hit ok ta tás ra gyer me két be ira tó, de az egy -
ház hoz csak gyen gén kö tõ dõ szü lõ gyak ran haj lik ar ra,
hogy a dön tést a ta nu ló ra bíz za: ha jól ér zi ma gát, hadd
jár jon, ha nem ér dek li, ma rad jon ki.

A fen ti ek nem je len tik azt, hogy az egy há zi in téz mé -
nyek ben ta ní tók hely ze te kön  nyû vol na. Nyil ván ne kik is
ne héz a kor szel lem mel szem ben ke resz tény ér ték ren det
köz ve tí te ni, iz gal mas, le bi lin cse lõ órá kat tar ta ni, di ák ja ik
ér dek lõ dé sét meg õriz ni. A váz la tos hely zet le írás csak azt
kí ván ta ér zé kel tet ni, hogy az ál la mi is ko lák ban tör té nõ
hit ok ta tás na gyobb és sok szor meg old ha tat lan ki hí vást je -
lent a pe da gó gi a i lag ala cso nyabb kép zett sé gi szin tû (fõ -
ként lel kész) hit ok ta tók szá má ra. Ezért vol na kü lö nö sen
in do kolt a rend sze res mód szer ta ni tá mo ga tás köz pon ti
meg szer ve zé se. Az egy há zi in téz mé nyek ben és szór vány -
hely zet ben egy aránt vég zett hit ok ta tás az el té rõ fel té te lek
olyan szé les ská lá ját ad ja, hogy a szisz te ma ti kus és gya -
kor la ti se gít ség nyúj tás év ti ze dek re ele gen dõ mun kát ad na
több fõ ál lá sú ka te che ti kai meg bí zott nak is.

A HIT OK TA TÁS MÓD SZER TA NI KÉR DÉ SEI

„A ne ve lés meg ma rad ak kor, ha a meg ta nul tak
fe le dés be me rül tek.” (B. F. Skin ner)

Az él mény el sõd le ges sé ge

Egy fi a tal lel kész ta pasz ta la tá ból: ami kor el sõ szol gá la ti
he lyé re köl töz tek, a pán cél tõ kés zon go ra moz ga tá sá hoz
több em bert is ver bu vál ni kel lett. A zon go ra a he lyé re ke -
rült, a ci pe ke dõk fúj tak egyet. Egyi kük, egy kö zép ko rú tsz-
tag, kö rül né zett és meg je gyez te: – Va la mi kor eb ben a szo -
bá ban ta nul tuk a ká tét a kon fir má ci ó ra. Itt ütöt te a fe je -
met a temp lom kulc  csal a tisz te len dõ úr.

A tör té net nem csak a kis sé ri asz tó temp lom kul csos
meg ol dás mi att el gon dol kod ta tó, ha nem ál ta lá no sabb ér -
vé nyû üze ne te mi att is. A kör nye zet, az is me rõs szo ba „hí -
vó je lé re” fel to lu ló kon fir má ci ói em lék nem a ká té el sõ, leg -
job ban rög zült mon da ta, ha nem a drasz ti kus fe gyel me zés
él mé nye. A hí res ame ri kai ok ta táspszi cho ló gus, Skin ner
té te le is azt mond ja, hogy a tár gyi is me ret anyag ele mei
elõbb-utóbb ho mály ba vesz nek, de a ne ve lés, az ezt meg -
ala po zó vagy ép pen le he tet len né te võ ta nár-di ák kap cso -
lat mi nõ sé ge, a ta nár „au rá já nak” az em lé ke, vagy is az ál -
ta lá ban nem ref lek tált, dön tõ en ér zel mi él mé nyek együt -
tes ha tá sa tar tó san meg ma rad.

A rév fü lö pi kon fe ren cia egyik erõs sé ge az volt, hogy a
hang súlyt nem az el vi kér dé sek re, ha nem a konk rét gya -
kor la ti, mód szer ta ni se gít ség nyúj tás ra he lyez te. Pél dá ul
egy több év ti ze des ta pasz ta lat tal bí ró ta nár nõ egy ház tör -
té ne ti mód szer ta ni elõ adá sa nem csak az al kal ma zott
mód sze rek sok szí nû sé ge okán volt ta nul sá gos, ha nem an -
nak hang sú lyo zá sa mi att is, hogy az egyes anyag ré szek -
nél igyek szik meg ke res ni a kap cso ló pon tot di ák ja i nak ak -
tu á lis élet kér dé se i hez – így nem pusz ta is me re te ket kö zöl
csu pán, ha nem a sze mé lyes érin tett ség ér zé sét igyek szik
fel éb resz te ni.

Más va la ki öröm mel idéz te fel, hogy mek ko ra él ményt
je len tett szá muk ra, ami kor a re for má ció tör té ne tét ta nu ló -
i val dra ma ti zál ták, és film re vit ték. For ga tó köny vet ír tak,
meg be szél ték a sze rep osz tást, jel me ze ket, dísz le te ket ké -
szí tet tek, vé gül elõ ad ták és vi de ó ra rög zí tet ték az el ké -
szült da ra bot. Az ered ményt lát va (meg néz tük a fil met)
ért he tõ, hogy az elõ adás részt ve või évek múl va is szí ve sen
em lé kez nek vis  sza kö zös mun ká juk ra.

Bár men  nyi re má sok is az egy há zi is ko lák és a gyü le ke -
ze ti hit ok ta tás kö rül mé nyei, mind két ok ta tá si for má ban
kö zös az, hogy a fog lal ko zá sok lég kö ré nek em lé ke a ma -
ra dan dó. Az elõb bi ek ben ko mo lyabb tár gyi is me ret meg ta -
ní tá sá ra is mód van, az utób bi ban ke vés bé. De a ta nul tak
idõ vel min den kép pen el hal vá nyul nak, ami ma rad, az a
hit tan órá ink hoz kö tõ dõ von zó vagy ta szí tó ér zel mi él -
mény.

272



Az él mény sze rû ta ní tás le he tõ sé ge – vagy ál ma

A jó lég kör meg te rem té sé nek ol tá rán nem kel le ne tör vény -
sze rû en fel ál doz ni a ta ní tás igé nyét (pél dá ul a már em lí -
tett egy ház tör té ne ti tan anya gunk szem lé let mód ja sze ren -
csés: sze mé lyek re, sor sok ra, s nem el vont tör té nel mi fo -
lya ma tok ra kon cent rál – még ha eb ben a ter je de lem ben ál -
ta lá nos is ko lá ban nem is ta nít ha tó). El vi leg el kép zel he tõ a
tan anyag hoz kö tött, jól meg vá lasz tott, vál to za tos mód -
sze rek kom bi ná ci ó ja, amel  lyel egy szer re tel je sít he tõ a két
kí vá na tos fel té tel: öröm mel jöj je nek, és ta nul ja nak is. Kü -
lö nö sen az ál ta lá nos is ko la 6–8. osz tá lyá ban je len te ne ez
nagy se gít sé get, az al sóbb év fo lya mok ban még egy sze -
rûbb a dol gunk.

Né hány konk rét pél da az ál ta lam is mert ál ta lá nos is ko -
lai vi szo nyok kö ré bõl.

– Ének ta ní tás: bár mi lyen jo gos igény is az, hogy ta nu -
ló ink is mer jék egy há zi éne ke ink, li tur gi á ink leg alább egy
ré szét, gyü le ke ze ti ke re tek ben na gyon ne he zen tel je sít he -
tõ. Órá ról órá ra ki osz tott szí nes ének kár tyá kat hasz nál va,
ahol élet ko ruk nak meg fe le lõ gyors, fe szes spi ri tu á lé vagy
if jú sá gi ének mellett feltûnik egy-egy gyü le ke ze ti ének vers
vagy li tur gi kus dal lam is, in kább megközelíthetjük ezt a
célt.

– A tan anya got fel ve ze tõ, ér dek lõ dést fel kel tõ rö vid tör té -
ne tek: el sõ tõl nyol ca di kig há lá sak ér tük (kü lö nö sen a „ve -
lem tör tént” tí pu sú el be szé lés szá mít hat ér dek lõ dés re, mert
a csa lá di le gen dá ri um em lé két idé zi). So kat se gí te ne a tan -
me ne tet kö ve tõ tör té net gyûj te mény. Idõ hi ány mi att a gya -
kor ló lel kész le he tõ sé ge it meg ha lad ja en nek ös  sze ál lí tá sa.

– A törzs anyag ta ní tá sa: „dél utá ni”, vagy is fá rad tabb,
iz gá gább ta nu lók kal fog lal ko zom. Me zõ gaz da sá gi kö zeg -
ben él nek, a szü lõk zöm mel csa lá di bir to ku kat el ve szí tett
bér mun ká sok. A gye re kek „pör gõ sek”, ma gas az in ger kü -
szöb: a té vé ben a gyors snit tek, a szá mí tó gé pen az nyer,
aki elõbb tü zel. A gé pek nek egyet len bol dog kon ku ren ci á -
ja van: a csen des ut ca, a grun dok, a nyar ga lás a ha tár ban,
ami er re fe lé még vég te len. El vét ve akad kö zöt tük, aki ön -
ként köny vet is vesz a ke zé be, tíz bõl egy-ket tõ, in kább le -
á nyok. (Az itt fel so rol tak nagy vá ro si la kó te le pi kör nye zet -
ben vél he tõ en még in kább ér vé nye sek – s ott még nyu godt
ut ca és vég te len ha tár sincs).

Jó han gu lat ban ta ní ta ni õket – kü lö nö sen fel sõ ta go zat -
ban és fiú több sé gû cso por tok ese tén – csak vál to za tos, ál -
ta luk is el fo ga dott mód sze rek kel le het. A vir tu á lis ak ti vi -
tás egyet len ha tá sos el len sze re a sa ját ak ti vi tás: drá ma pe -
da gó gia, a tan anyag hoz kö tõ dõ, rejt vény sze rû cso por tos
já té kok, mozgalmas csa pat já té kok vál to za tos is mét lõ dé se,
al kal man ként vi de ós anya gok hasz ná la ta, cél zott be szél -
ge tés stb. Nyolc tan év re vagy leg alább hat tan cso port ra ki -
ter je dõ, ha té kony mód szer ta ni rend szer ki dol go zá sa
megint csak túl van egy át la gos el fog lalt sá gú, csa lá dos
lel kész le he tõ sé ge in. Csak mor zsák ra fut ja.

Ta lán nem té ve dek, ha úgy vé lem, hogy az em lí tett vagy
eh hez ha son ló mód szer ta ni rend szer ki dol go zá sa még pe -

da gó gus vég zett sé gû, fõ ál lá sú hit ok ta tó hely ze té ben sem
egy sze rû fel adat. Ha így van, ez még in kább in do kol ja a
köz pon ti ko or di ná lás és se gít ség nyúj tás meg szer ve zé sét.

Hit ok ta tás és if jú sá gi szub kul tú ra

A ka masz kor ne héz idõ sza ká nak egyik jel lem zõ je, hogy a
sa ját iden ti tás ke re sé se, meg fo gal ma zá sa gyak ran a csa -
lád és is ko la köz ve tí tet te „hi va ta los” ér ték rend del szem -
ben tör té nik. Né hány éve, egy csen des nap jel le gû ta lál ko -
zó szü ne té ben ma gam is ol vas hat tam hí res fõ vá ro si gim -
ná zi u munk fiú WC-jé nek fa lán az ak ko ri ban hír hedt „Fe -
ke te Lyuk” ne vû un derg ro und pin cé ben fel lé põ punk ze ne -
kar nem túl épü le tes ver sel mé nyét.

Vi tat ha tat lan, hogy hi tünk for rá sa, a Szent írás az eu ró -
pai né pi és elit kul tú ra egyik leg na gyobb ha tá sú for má ló ja.
Ám a hit ok ta tás ban nem épít he tünk ki zá ró la go san az elit -
kul tú rá ra, amely, mint az el ne ve zés is mu tat ja, csu pán egy
szûk ré teg sa ját ja; de a má ra már szin tén az ok ta tott mû -
velt ség ré szé vé vált né pi kul tú rá ra sem – bár men  nyi re sze -
ret jük is.

Az egyik leg si ke re sebb, má ig ha tó ke resz tény ne ve lõ, a
sza lé zi ak rend jé nek ala pí tó ja, Don Bos co egyik alap el ve ez
volt: Sze re tem, amit sze retsz. Mi vel en nek a mon dat nak
le het hi bás ol va sa ta is, fo gal maz zuk meg pon to sab ban:
Ér de kel, amit sze retsz. Ka masz ko rú di ák ja ink ok ta tá sá ban
al kal maz hat juk ezt az el vet. Az if jú sá gi szub kul tú ra át -
gon dolt fel hasz ná lá sá val egy új, sõt le het, hogy az egyet -
len iga zán ha tá sos kap cso ló pont vol na meg te remt he tõ.
Ha di ák ja ink nem azt ér zik, hogy a hit vi lá ga csak egy kö -
te les ség sze rû en el sa já tí tan dó mû velt ség hez kö tõ dik, ha -
nem kap csol ha tó sza ba don vá lasz tott és sze re tett kul tú rá -
juk hoz is, re mél he tõ leg ke ve sebb el há rí tó in du lat tal ta lál -
juk ma gun kat szem be.

Ka masz fi am ré vén van né mi be te kin té sem a ke mény
rockzene vi lá gá ba, ezért ál lít ha tom, hogy en nek a szub -
kul tú rá nak is van nak olyan ele mei, ame lyek akár köz vet -
le nül is köt he tõk az evan gé li um szel le mi sé gé hez. De még
a ra di ká lis min dent ta ga dás da lai is elõ ve he tõk oly kor,
hogy kö zö sen ér tel mez ve eze ket, se gít sünk meg ta lál ni
szem pont ja ik kor lá to zott sá gát. Per sze megint csak jó vol -
na, ha az er re haj lan dó sá got ér zõ hit ok ta tók nem csak
imp ro vi zál va, ha nem át gon dolt, rend sze re zett, tan me net -
hez il lesz tett anyag bir to ká ban nyúl hat ná nak eh hez a te -
rü let hez.

A hit ok ta tás nem le het val lá sos elit kép zés. Ép pen el len -
ke zõ leg: azo kat kel le ne in kább se gí te nünk, akik gyen gébb
in tel lek tu á lis vagy ér zel mi kon dí ci ó ik mi att ki szol gál ta tot -
tab bak lesz nek fel nõtt éle tük ben. Ha az Írás va ló ban az
Élet köny ve, nem csak ott van je len, ahol a szel lem ma ga -
san szár nyal és az esz té ti kai ér zé keny ség ki fi no mult. Jé -
zus nem re zig nál tan, ha nem uj jong va mond ja: Ma gasz tal -
lak, Atyám, men  ny és föld Ura, mert el rej tet ted eze ket a böl -
csek és ér tel me sek elõl, és fel fed ted a gyer me kek nek.
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VÉ GÜL: KARIZMA ÉS SZER VE ZET

Igaz a ré gi té tel: a pe da gó gi á ban a leg fon to sabb a ta ní tó sze -
mé lyi sé ge. Sa ját is ko lai em lé ke ink bõl is tud juk: vol tak ka riz -
ma ti kus ta ná ra ink, és vol tak ke vés bé jó adott sá gú ak. De a
hit ok ta tás rend sze re nem mû köd het a karizma eset le ges sé -
gé re ala poz va. A de le gá ló szer ve zet nek az a dol ga, hogy
min den esz köz zel se gít se azo kat, akik gyen gébb pe da gó gu si
adott sá gok kal ne he zeb ben küz de nek meg a ki hí vá sok kal.

Rév fü lö pön meg is mer ked het tünk az újon nan ké szült hit -
tan köny vek kel is, ame lye ket jó ér zés sel ad ha tunk ta nu ló ink
ke zé be. De fõ ként a ne he zebb fel té te lek kö zött vég zett gyü le -
ke ze ti hit ok ta tás nem épít he tõ csu pán tan köny vek re, bár mi -
lyen jók is azok. Olyan dif fe ren ci ált, az el té rõ kö rül mé nye ket
szem elõtt tar tó, a cso port él mény meg te rem té sét tá mo ga tó
mód szer ta ni man kók ra is ége tõ en szük sé günk vol na, ame -
lyek se gít sé gé vel a ké pi és kom pu te res kul tú rá tól át ha tott ta -
nu ló ink nak is a „jó ne künk itt len ni” ér zé sét ad hat juk.

A ta lál ko zó egyik részt ve võ je el mond ta, hogy va la me -
lyik egy há zi fó ru mun kon el hang zott: a hit ok ta tás a leg -
több lel kész és gyü le ke zet szá má ra dön tõ en pénz kér dés. A
meg ál la pí tás ban sok igaz ság van. Kis gyü le ke ze tek ben,
lét mi ni mum alat ti lel ké szi fi ze té sek kel, még köz pon ti tá -
mo ga tás ese tén sem nél kü löz he tõ a hit ok ta tás ból szár ma -

zó be vé tel ah hoz, hogy a hát rá nyos hely ze tû gyü le ke ze tek
ön ál ló sá ga meg ma rad jon, s a lel kész csa lád élet szín vo na la
meg kö ze lít hes se az át la got.

De tud va, ho gyan ver gõ dik sok hit ok ta tó lel kész a kö -
rül mé nyek szo rí tá sá ban, sze mé lye sen is meg él ve a ku -
darc él mé nyek ke se rû sé gét, és jó hi sze mû en fel té te lez ve,
hogy ezek a mun ká sok ta lán még sem csak bér mun kát
akar nak vé gez ni, ha nem ad ni is sze ret né nek va la mit a rá -
bí zot tak nak – nem sze ren csés, ha pusz tán anya gi kér dés -
nek lát juk és lát tat juk a hit ok ta tást. Az egy ház szer ve ze te
nem azért van, hogy ke mény és rész ben igaz mi nõ sí té sek -
kel el há rít son, ha nem hogy ki szol gál ja, az adott kö rül mé -
nyek kö zött leg job ban hasz nál ha tó mu ní ci ó val lás sa el
front har co sa it. Kü lö nös te kin tet tel azok ra, akik nek ke ve -
sebb karizma ada tott.

A mis  szió fon tos sá gát val ló egy ház szer ve zet nem hagy -
hat ja cser ben a leg na gyobb mis  szi ós te rü le tet: a sze ku la -
ri zált vi lág ban vég zett hit ok ta tást. S ha nem akar ja cser -
ben hagy ni, ak kor a rang ján ke ze li, és fon tos sá gát tud va
ál doz is rá.

Rév fü lö pön, az egyik áhí ta ton hal lot tuk II. Rá kó czi Fe -
renc reg ge li imá já ban: „Add meg ne kem, Uram, a böl cses sé -
get, tró nu sod trón ál ló ját, hogy kor má nyoz has sam azo kat,
aki ket alám ve tet tél, Urunk Jé zus Krisz tus sze re te té ben.”
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SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 4. VA SÁR NAP
• Lk 16,10–12

Az exe gé zis hez se gít sé günk re le het nek a Lel ki pász tor 1961.,
1967., 1978., 1986. évi elõ ké szí tõi.

Jé zus ezek kel a sza vak kal meg ad ja az ér tel mét a ha mis sá -
fár ról szó ló pél dá zat nak, azért, hogy ne le hes sen fél re ér te ni. Jé -
zus nem a ha mis sá got di csé ri, ha nem egé szen mást. Sza vai
nem csak a pél dá zat ér tel me zé sét akar ják kor ri gál ni, ne künk is
szük sé günk van a ki iga zí tó szó ra, még lel ké szek nek, ige hir de -
tõk nek is. Kor rek ci ó ra szo rul az éle tünk, hogy he lyes irány ba
men jünk. Va la mi lyen irány ba tar tunk, le het, hogy az nem he -
lyes, le het, hogy cél ja a kár ho zat. Kor rek ció, ap róbb vál toz ta -
tás – min dig le ra ga dunk en  nyi nél. Fol toz ga tunk, tá kol gat juk
az éle tün ket – Jé zus azon ban élet úju lás ra hív, tel jes vál to zás -
ra. Irány vál tás szük sé ges.

Jé zus he lyes lá tás ra hív. Tá jé ko zód ni, he lyes úton jár ni, el -
iga zod ni em ber vi lá gunk ban. A „ré gi po gá nyok” a Na pot, Hol -
dat, csil la go kat is te ní tet ték, a ma je len lé võ „új ko ri po gá nyok”
a ho rosz kó pok ban ugyan ezt te szik. Ez a faj ta „tá jé ko zó dás” je -
len van gyü le ke ze te ink tag ja i nál is, át szö vi éle tün ket meg any  -
nyi mó don. De ha ez nem is len ne jel lem zõ, ho gyan vi szo nyu -
lunk az anya gi vi lág hoz? A pénz is ten ként van je len, er rõl val -
la nak a pres bi te ri ülé sek, min dent az anya gi ak alap ján dön -
tünk el, ha tá ro zunk meg. Köz pon ti kér dés a pénz. Mond juk,
hogy anya gi as a vi lág, de a vi lág be lõ lünk áll ös  sze. A pénz
bol do gít, a pénz kor má nyoz, a pénz túl nagy sze re pet kap éle -
tünk ben – fõ sze rep lõ je, cél ja so kak éle té nek.

El sõ he lyen áll egy ház ban és vi lág ban egy aránt, és a pén zen
csüng a szí vünk. Eköz ben fel bo rul min den eti kai ma ga tar tás, a
pa ran cso la tok meg tar tá sa, mert az el sõ he lyet a pénz fog lal ja el.

Vi gyáz zunk! Is ten nem vesz ki min ket ezek bõl a vi szo nyok -
ból. Jé zus nem az anya gi ak meg ve té sé re hív. Ta ní ta ni sze ret ne
a he lyes vi szo nyu lás ra. Azt mond ja az anya gi ak ról: ke vés, ha -
mis, má sé. Úgy ke vés, hogy so ha sem elég. Ha mis úgy, hogy so -
ka kat, így min ket is be tud csap ni. S vé gül, ami az enyém, az
vég ér vé nye sen nem az enyém. Ne en ged jük, hogy az anya gi ak
ural ják az éle tün ket! In kább jól hasz nál juk fel, lát va, hogy ke -
vés, ha mis, má sé. Jé zus ve zet el er re a lá tás ra.

Jé zus nem csak he lyes lá tás ra ve zet, he lyes ma ga tar tás ra is
szó lít. Nem tu dunk, nem is le het ki me ne kül ni a vi lág ból. Az
anya gi ak kal va ló kap cso la tunk min den na pos, de a he lyes lá -
tás mód ból hû sé ges ma ga tar tás kö vet ke zik. Aki hû a ki csi ben,
az hû a nagy dol gok ban is. A ki csi ben va ló hû ség a nagy dol -
gok ban va ló meg ál lás pró bá ja. Aki hû Is ten hez, an nak a min -
den na pi élet ben is hû nek kell bi zo nyul nia. Ho gyan tart juk be a

mun ka idõn ket? A ránk bí zott ap ró dol gok ban mi lyen mi nõ ség -
re tö rek szünk? Meg tart juk-e min den ígé re tün ket? Men  nyi re
va gyunk pon to sak? Men  nyi re jel lem zõ: egy-két-há rom em be -
rért ugyan mi ért tart sak is ten tisz te le tet, bib lia órát? A min den -
na pi éle tünk „ke vés”-nek tû nõ dol ga i ban men  nyi re mu tat ko zik
meg hû sé günk? Meg bíz ha tó társ va gyok-e a há zas ság ban, csa -
lád ban? Mi lyen apa, anya va gyok? Men  nyi re szá mít hat nak
rám a mun ka tár sak, a gyü le ke ze ti ta gok, szom szé dok? Ezek a
dol gok ap rók nak tûn het nek az üd vös ség hez ké pest, de eze ken
a „ke ve se ken” dõl el min den. Aki hû Urá hoz, az a hét köz na pi
élet ben is hû nek bi zo nyul. A ha nyag sá gunk, a nem tö rõ döm sé -
günk, a slend ri án sá gunk árul ko dik, ég be ki ált. Az Úr nak va ló
szol gá lat ös  sze függ a min den na pi éle tünk kel, s ha ezt nem lát -
juk, el ve szít het jük a leg na gyob bat, az üd vös sé get.

Jé zus sza va bol dog re mény ség re hív. Ke vés, ha mis, má sé. És
egy má sik so ro zat: sok, igaz, ti e tek. Az zal sze ret ne Jé zus meg -
aján dé koz ni, ami min den nél több: sze re te té vel és az örök élet tel.
Er rõl be szél Jé zus: itt dõl el, ezen a föl dön, a ke vé sen, a ha mi -
son, a má sén, hogy mi énk lesz-e a sok, az igaz és a ti e tek. Min -
den he lyes lá tá sun kon, hû sé ges ma ga tar tá sun kon és bol dog re -
mény sé gün kön mú lik. Jé zus meg sze rez te, ki har col ta s kí nál ja
szá munk ra mind ezt. Örök élet re hív, irány vál toz ta tás ra, meg úju -
lás ra. En ged jünk Jé zus nak, alá zat tal fo gad juk sza vát, hogy a ke -
vés, a ha mis, a má sé mi att ne hogy el játs  szuk az üd vös sé get.

La bos sa Pé ter

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 5. VA SÁR NAP
• Lk 8,16–18

A Szent há rom ság ün ne pe utáni 5. va sár nap be ve ze tõ igé je így
hang zik: Is ten azt akar ja, hogy min den em ber üd vö zül jön és az
igaz ság is me re té re el jus son (1Tim 2,4). Szán dé ka be töl té sé nek
egyik esz kö ze ként Lu kács evan gé li u ma alap ján a ta nús ko dó
élet áll elõt tünk, amely Jé zus meta fó rá ja sze rint meg gyúj tott
mé cses; tit ko kat meg is me rõ és rend sze re sen gaz da gí tott élet.

A tex tus ról

16. v. Aki lám pást gyújt, nem ta kar ja le edén  nyel, ágy alá sem
rej ti, ha nem lám pa tar tó ra te szi, hogy akik be men nek, lás sák a
vi lá gos sá got.

Az exe gé ták ar ról be szél nek, hogy ez az el sõ ha son lat va ló -
szí nû po lé mi át je len tett kü lön bö zõ apo ka lip ti kus cso por tok kal,
me lyek olyan is te ni tit kok õr zõ i nek tud ják ma gu kat, ami ket
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csak be ava tot tak is mer het tek. Jé zus kül de té se, mon da ni va ló ja
azon ban min den ki hez szól. Õ Is ten or szá gá nak tit ka it min den -
ki szá má ra ki nyi lat koz tat ni, vált sá gá val a sza bad utat min -
den ki szá má ra meg nyit ni, az élet vi lá gos sá gá ban min den kit
ré sze sí te ni jött, még hoz zá en nek fo lya ma tá ba be von va a min -
den ko ri ta nít ványt is. Pá rat la nul, hi szen ki-ki a he lyét is, a fé -
nyét, vi lá gos sá gát is ma gá tól Jé zus tól kap ja. Õ az, aki a mé -
csest meg gyújt ja (a sor rend fon tos: kéz be vesz, el tölt, meg erõ -
sít) s az tán a lám pa tar tó ra emeli. Bon ho ef fer Kö ve tés cí mû mû -
vé ben ta lál juk: „A ta nít vá nyi gyü le ke zet nek Jé zus hí vá sa a vi -
lá gos ság lát ha tó ra gyo gá sát is ígé ri.(…) Ma ga a hí vás tet te
õket vi lá gos ság gá. (…) Jé zus nem azt mond ja: Nek tek van vi -
lá gos sá go tok, ha nem: Ti vagy tok az! (…) A lát ha tat lan ság ba
me ne kü lés a hí vás meg ta ga dá sa. Jé zus olyan gyü le ke ze te,
amely lát ha tat lan gyü le ke zet kí ván len ni, már nem Krisz tus-
kö ve tõ gyü le ke zet.” (56–58. o.)

17. v. Mert nincs olyan rej tett do log, amely nap vi lág ra ne ke -
rül ne, és nincs olyan ti tok, amely ki ne tu dód na és is mert té ne
vál na.

„Va ló szí nû, hogy Jé zus sza va i ban cél zás van az utol só íté let -
re. Ott em be ri éle tünk min den tit ka ki de rül. Ott nyil ván va ló vá
lesz Jé zus sze mé lyé nek és Is ten or szá gá nak a tit ka is. De a ta -
nít vá nyok már itt meg lát nak va la mit a ti tok ból, fel is me rik Jé -
zus ban Is ten ere jét, meg ér tik ta ní tá sát, ta pasz tal ják ha tal mát.”
(Lel ki pász tor 1986. 315. o. Vér tessy Ru dolf)

Ami kor Pé ter, Ja kab, Já nos és a töb bi ek elõ ször hal lot ták Jé -
zus sza vát, még a ver gõ dés idõ sza kát él ték. Lát ták, mi több, ré -
sze sei vol tak cso dá i nak, ugyan ak kor ele ve nen szem be sül tek
az íté let, a Gol go ta, a ha lál kö ze led té vel, a hi va tá so sok el len -
vé le mé nyé vel. Ám a fel tá ma dást kö ve tõ en a Lé lek ere je ál tal a
teg nap tör té né sei, em lé kei val lás té tel lé, tisz ta lá tás sá let tek. A
kér dé sek – Va ló ban õ-e a Mes si ás? Va ló ban övé-e a ha ta lom? –
hit tel meg vá la szol ha tók ká vál tak, és le he tett igen fé nye sen vi -
lá gí ta ni. S ma is, mert Is ten Szent lel ké nek mun kál ko dá sa nyo -
mán ada tik az igaz ság meg lá tá sa, az ad dig nem is mert meg ta -
pasz ta lá sa, a ku ta tott vagy ép pen ta ga dott nap vi lág ra ke rü lé -
se. Ide je van a fel tá ru lás nak.

A kö vet ke zõ fi gyel mez te tés azon ban csep pet sem el ha nya -
gol ha tó.

18. v. Vi gyáz za tok te hát, ho gyan hall gat já tok! Mert aki nek
van, an nak ada tik, de aki nek nincs, at tól az is el vé te tik, ami rõl
azt gon dol ja, hogy az övé.

A böl cses ség iro da lom ból szár ma zik ez a köz mon dás (Péld
1,5; 9,9). Má té az utol só íté let re vo nat koz tat ja (Mt 25,14–30).
Itt azo kat érin ti, akik Jé zus kö rül van nak, akik elõtt a tit kok -
ból fel tá rult már va la mi. Ám „aki Jé zus ta ní tá sát fe l ül ete sen
hall gat ja, nem tel jes oda szá nás sal, az ugyan hal lott va la mit,
de azt el is ve szí ti. Hi á ba va ló lesz szá má ra. Nem ré sze sül az
aján dé ko zó Is ten gaz da gí tó ke gyel mé ben.” (Dó ka Zol tán: Márk
evan gé li u ma. 115. o.)

Az em ber eg zisz ten ci á já nak vég sõ fun da men tu ma is, meg a
je le né is bû nök re, kér dé sek re, elõ re fu tá sok ra és le ma ra dá sok ra
az, amit Krisz tus tól na pon ta, fris sen, ak tu á li san, aján dék ként
az em ber nyer. Ezért olyan hang sú lyos a 18. vers ele jén ta lál -
ha tó fel szó lí tás!

Az ige hir de tés fe lé

Márk evan gé li u má ban (4,21–25) egy haj lék ban vi lá gí tó mé -
cses rõl be szél. Lu kács egy elõ ke lõ ház be já ra ta fö lé he lye -
zett rõl.

In dul junk ki eb bõl, akép pen, hogy az ilyen lám pás:
1. Kül sõ sö tét sé get tör és az utat, a ház fe lé ve ze tõ utat vi -

lá gít ja.

Szé pít ge tés, óva tos ko dás nél kül tá rul elénk: min den ki sö tét -
ség bõl ér ke zik!

Ijesz tõ? Drá mai? Fáj dal mas, kín zó, né ha po ko li, de még sem
két ség be ej tõ! Mi ért? Mert a sö tét bõl, a bûn nek, ha lál nak sö tét -
sé gé bõl van mód egy úton, az úton, aki ma gát így is elénk ad -
ta, fény re és fény be jut ni.

2. A ház elõtt meg gyúj tott mé cses hi va tott ar ra is, hogy je -
lez ze: ott bent, mö göt te van nak, élet van.

A ke re sõ, a me ne kü lõ vagy téb lá bol va az éj sza ká ba egy sze -
rû en csak be le fu tó szá má ra re mek fel lé leg zés a la kott te rü le tet
je len tõ fény for rás meg pil lan tá sa, mert szét árad hat an nak ere -
je, hogy lesz egy hely, ahol el le het rej tõz ni, ta ná csot le het kér -
ni, meg le het pi hen ni.

Pá rat lan kül de tés be lül rõl is mer ve így szól ni az élet he lyé rõl.
3. A ház elõtt égõ lám pás vall ar ról is, hogy a ben ti ek va la -

kit még vár nak, mi több, ha za vár nak.
Sa int-Exu péry Kis her ce ge el ju tott ar ra a hely re is, ahol a

lám pa gyúj to ga tó élt. Meg tud ta, hogy fényt ad ni fá rasz tó te vé -
keny ség, mert a kis boly gón igen hir te len vált ják a nap pa lo kat
az éj sza kák. Ta nács ként azt hagy ta hát ra: Ha na gyon ne héz,
lépj egyet, tu dod, ott a túl ol da lon már nap pal van.

A ta nít vány he lyét, fé nyét Krisz tus ad ja, de vi gyáz zunk, ho -
gyan hall gat juk!

Fa ta lin Hel ga

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 6. VA SÁR NAP
• Kol 2,12–15

Ho mi le ti kai exe gé zis

A hi tet nem le het mér ni – leg utóbb gyü le ke ze tünk egyik kon fir -
man du sá nak vá la szol tam ez zel a mon dat tal. És ez a mon dat
tény leg he lyén is van, ha va la ki fe l ül etes mé rics ké lés ered mé -
nye ként mond sum más, el ma rasz ta ló íté le tet em ber tár sá nak
hi té rõl. A hit nem mér he tõ.

Sok szor rak tá ro zunk el egy más ról olyan pil la nat ké pe ket,
ame lyek bõl a má sik egész éle té re vo nat ko zó kö vet kez te té se ket
vo nunk le. Sok szor a fel szí nes vé le mény al ko tás egy be mos sa a
hit, hit élet és a val lá sos ság fo gal ma it. Ezek a fo gal mak úgy
össze ke ve red het nek, hogy a sze mé lyes hit, Is ten be ve tett bi za -
lom per ma nens em be ri tu laj don ság gá vagy val lá si szo kás sá
deg ra dá ló dik. A hi tet nem le het mér ni.

De va jon igaz-e ez az ál lí tás ak kor is, ha ar ra a bel sõ vá -
gyunk ra gon do lunk, hogy igen is sze ret nénk hi tünk ben nö ve -
ked ni? Nem csak hi ba szá za lé kon be lül. Va ló sá go san, mér he tõ
mó don. A hit ben va ló nö ve ke dés vá gyát több fé le kép pen meg -
fo gal maz hat juk: a hit na gyobb erõt je lent sen a min den na pok
kí sér té se i vel szem ben, biz ton sá got és bel sõ nyu gal mat ad jon
az élet meg vá la szo lat lan kér dé sei el le né re, ér tel met és célt
nyújt son né ha hi á ba va ló nak tû nõ éle tünk nek, ma ga biz to sabb
fel lé pést je lent sen a ma ga biz tos Is ten nél kü li ség gel szem ben,
len dü le tet és su gár zást a szol gá lat ban…

A ko los séi gyü le ke zet nek írt le ve lé ben a szer zõ – aki fel te he -
tõ en Pál apos tol egyik ta nít vá nya volt – a hit ben va ló nö ve ke -
dés kér dé sét a kö vet ke zõ kép pen te szi fel: va jon med dig ér el
Krisz tus ben nünk va ló ha tal ma? Hol kell még meg nyit ni és ki -
tá gí ta ni az el du gult ere ket, hogy a meg vál tás tit ka to vább
árad jon ben nünk? E kér dé sek alap ját a 7. vers ben ol vas ha tó
buz dí tás ad ja meg: Gyö ke rez ze tek meg és épül je tek fel õben ne,
erõ söd je tek meg a hit ál tal, amint ta nul tá tok, és há la adá so tok
le gyen egy re bõ sé ge sebb. A szer zõ úgy szól a bel sõ vál to zás le -
he tõ sé gé rõl, hogy a gyü le ke zet fi gyel mét a már meg tör tént is -
te ni be avat ko zás ra irá nyít ja. Nem hir det meg új prog ra mot,
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nem vá zol fel új stra té gi át, ha nem a már meg tör tén tek ben va -
ló meg erõ sö dés re szó lít ja fel a hí ve ket, amely iga zi ki apad ha -
tat lan for rá sa le het a hit ben va ló nö ve ke dés nek.

A nyolc va nas évek kö ze pén nagy si kert ara tott Mic ha el J.
Fox fõ sze rep lé sé vel a Back to The Fu tu re cí mû ame ri kai if jú sá -
gi film. A cím – Vis  sza a jö võ be – jól al kal maz ha tó alap igénk
gon do lat me ne té nek rö vid fel vá zo lá sá ra. Krisz tus ha lá la és fel -
tá ma dá sa ál tal min den, az em bert rab szol ga ság ban tar tó ha -
tal mas ság ere jét meg tör te, és övé it egy meg újult élet sza bad sá -
gá ra jut tat ta el fel tá ma dá sá nak ere je ál tal. Krisz tus ér de mé ért
a ke reszt ség ben ki nyílt szá munk ra a jö võ. Vis  sza tér ni és meg -
erõ söd ni a ke reszt ség aján dé ká ban azt je lenti: re mény ség gel a
jö võ be te kin te ni.

(12–13a) A ke reszt ség ben ve le együtt el te met tek ben ne te ket, és
ve le együtt fel is tá mad ta tok az Is ten ere jé be ve tett hit ál tal, aki
fel tá masz tot ta õt a ha lot tak kö zül. És ti te ket is, akik ha lot tak vol -
ta tok vét ke i tek ben és bû nös va ló tok kö rül me té let len sé gé ben.

A ke reszt ség tel jes for du la tot je lent múlt és jö võ kö zött.
Azért le het ilyen sors for dí tó je len tõ sé ge, mert ál ta la Is ten sors -
kö zös ség be von min ket Jé zus Krisz tus sal, min de nek elõtt ha lá -
lá val és fel tá ma dá sá val, és így a meg vál tás fõ ese mé nye i nek
aján dé ká ban ré szel tet ben nün ket. A le vél szer zõ je a ke reszt ség
ese mé nyé rõl Jé zus Krisz tus ha lá lá nak és fel tá ma dá sá nak ösz  -
sze füg gé sé ben be szél. Ép pen ezért olyan ra di ká lis a meg ke -
resz telt ha lá lá val és új já éle dé sé vel kap cso lat ban is. A meg ke -
resz telt el te met te tett és fel tá masz ta tott. A fel tá ma dás ki fe je zé -
sé vel a le vél író ja ter mé sze te sen nem a meg ke resz telt er köl csi
tisz ta sá gá ra akar utal ni, nem is az el jö ven dõ fel tá ma dást akar -
ja meg kér dõ je lez ni. Az Is ten ha tá ro zott aka ra tá ról és cse lek vé -
sé rõl tesz hit val lást. Ha a ke reszt ség rõl ke ve seb bet mon da na,
az evan gé li um szen ved ne csor bát. Jé zus ér de mé ért ez a hit val -
ló meg erõ sí tés va ló ban so kat je lent het a hí võ szá má ra.

Nemcsak eb ben a két vers ben, ha nem az egész pe ri kó pá ban
nagy hang súlyt kap nak azok a sza vak és ki fe je zé sek, ame lyek
a hit kö zös sé gi di men zi ó ját kí ván ják ér zé kel tet ni (ve le együtt,
el te met tek ben ne te ket, ti te ket is, õve le együtt, meg bo csát va ne -
künk). A ke reszt ség nem ma gán ügy. Még a hí võ szá má ra sem.
A ke reszt ség nem az õ fo ga dal ma vagy el ha tá ro zá sa, de nem is
a szü le ié és ke reszt szü le ié. A ke reszt ség ben ve le együtt el te met -
tek ben ne te ket, és ve le együtt fel is tá mad ta tok. Is ten az, aki
cse lek szik a ke reszt ség ben, nem is ma ga a ke reszt ség. Jé zus
Krisz tus sal együtt tör té nik a ke reszt ség.

A le vél szer zõ je ar ra buz dít ja az ol va só kat, hogy ne be csül -
jék le azt, ami ve lük a ke reszt ség ben tör tént, ha nem ve gyék ko -
mo lyan, hogy iga zi erõ for rás sá vál jon a hit élet szá má ra. A ke -
reszt ség ben ré sze se i vé vá lunk Krisz tus ha lá lá nak és fel tá ma -
dá sá nak, és egy ben Is ten gyer me ke i nek kö zös sé gé vé for má ló -
dunk. Nem a ke reszt ség vi szi vég be ezt a cso dát, ha nem az Is -
ten, aki a ke reszt sé get fel hasz nál ja meg ele ve ní tõ mun ká já ban.
Ez a cso da em be ri leg va ló ban fel fog ha tat lan és ér tel mez he tet -
len. Ezért ír ja a le vél szer zõ je, hogy mind az, ami vég be megy a
ke reszt ség ben, az az Is ten ere jé be ve tett hit ál tal tör té nik, és
csak is az Is ten re te kin tõ hit, az Is ten ere jé be ka pasz ko dó hit ál -
tal ra gad ha tó meg.

A 12. vers olyan megfo gal ma zást rejt ma gá ban, amely re ép -
pen a hit ben tör té nõ meg erõ sö dés szem pont já ból ér de mes oda -
fi gyel nünk: a ke reszt ség ben ve le együtt el te met tek ben ne te ket.
A ke reszt ség ben nem egy sze rû en ha lál ról van szó, hi szen a le -
vél író ja a 13. vers ben azt mond ja, hogy a ke reszt ség elõtt õk
ele ve ha lot tak vol tak vét ke ik ben és bû nös va ló juk kö rül me té -
let len sé gé ben. A ke reszt ség nem a ha lál be áll tát je len ti, nem a
ke reszt ség ese mé nyé ben kö vet ke zik be a ha lál. A ke reszt ség a
ha lott én el te me té sét je len ti: A ke reszt ség ben ve le együtt el te -
met tek ben ne te ket… Er re az el te me tés re el sõ sor ban ne künk
van szük sé günk. Va jon en ged tük-e, hogy Is ten a ke reszt ség ben

el te mes se ré gi énün ket? Anél kül, hogy túl zot tan be le bo nyo lód -
nánk, ér de mes rö vi den fel idéz nünk a gyász pszi cho di na mi kai
fo lya ma tát, és fel ten nünk a kér dést: hit bé li erõt len sé günk
nincs-e ös  sze füg gés ben el te me tet len óem be rünk kel?

(13b–14) Õve le együtt élet re kel tett, meg bo csát va ne künk
min den vét kün ket. El tö röl te a kö ve te lé sé vel min ket ter he lõ adós -
le ve let, amely min ket vá dolt, el tá vo lí tot ta azt az út ból, oda sze -
gez ve a ke reszt fá ra.

Ha ne héz is pon to san meg ha tá roz nunk azt a tév ta ní tást (fi -
lo zó fi át), amel  lyel szem ben a le vél szer zõ je Is ten mun ká já ban
meg gyö ke re zett hit re buz dít ja a hí ve ket, an  nyi va ló szí nû, hogy
olyan cso port ról volt szó, akik az Is ten nel szem be ni adós ság
em be ri ha gyo má nyok ál tal tör té nõ tör lesz té sé re sar kall ták a hí -
ve ket. A gyü le ke ze tet is meg kör nyé ke zõ tév ta ní tók va ló szí nû leg
úgy gon dol ták, hogy a meg vál tás, amely a ke reszt ség ese mé -
nyé ben re a li zá ló dik az Is ten ere jé be ve tett hit ál tal a hí võ szá -
má ra, ke vés gya kor la ti út mu ta tást ad az úton ván dor ló gyü le -
ke zet nek. Ezt cá fol va he lye zi a le vél szer zõ je az Atya Fi á ban ér -
tünk vég zett en gesz te lõ mun ká ját a fi gye lem kö zép pont já ba,
mely biz tos és örök ér vé nyû: meg bo csát va ne künk min den vét -
kün ket. El tö röl te, (…) el tá vo lí tot ta, (…) oda sze gez ve.

Adós sá gunk Is ten nel szem ben ke let ke zett, és ezért csak Is -
ten tud ja azt el ren dez ni. Ez ak kor is igaz, ha az em ber más
uta kat is ke res ar ra, hogy adós sá gát ren dez ze. Ha azon ban a
ke reszt üze ne té ben meg erõ sö dik az em ber, nincs töb bé oka ar -
ra, hogy más hol és más kép pen ren dez ze adós sá gát. Tel jes eg -
zisz ten ci á já val fel sza ba dul hat ar ra, hogy töb bek kö zött az em -
be rek kel va ló kap cso la tát ne az adós ság tör lesz té sé re hasz nál -
ja fel, ha nem ar ra, ami re Is ten is buz dít ja õt: a sze re tet ön zet -
len gya kor lá sá ra.

(15) Le fegy ve rez te a fe je de lem sé ge ket és a ha tal mas sá go kat,
nyil vá no san meg szé gye ní tet te õket, és Krisz tus ban di a dal mas -
ko dott raj tuk.

Mit kell ér te nünk fe je de lem sé ge ken és ha tal mas sá go kon, a
vi lág ele me in és a vi lág sor sát in té zõ ha tal ma kon? Bár az írás -
ma gya rá zók kö zött mind má ig nem dõlt el egé szen a vi ta afe -
lett, hogy mit is je lent het tek azok az erõk, ame lye ket a le vél
szer zõ je a „vi lág ele me i nek” ne vez, kor tör té ne ti is me re te ink
alap ján fel té te lez het jük, hogy a négy, il let ve öt õs elem rõl, a
föld rõl, víz rõl, tûz rõl, le ve gõ rõl és az éter rõl mint a koz mosz al -
ko tó ele me i rõl volt szó. Az em ber sor sa at tól füg gött, hogy az öt
elem kö zül me lyik ke rült túl súly ba. Az em be ri rend sza bá lyok -
kal ezek nek az ele mek nek az ár tó ha tá sát kí ván ták kor lá toz ni.

Ha mo dern vi lág ké pünk nagy ban el is tér a ko ra be li fi lo zó -
fu so ké tól, még sem is me ret len szá munk ra az a meg fo gal ma zás
– amely sok szor ke ser ves ta pasz ta la tok ból ered –, hogy van -
nak olyan ha tá sok és erõk az éle tünk ben, ame lye ket erõ seb -
bek nek ér zünk sa ját aka ra tunk nál. Ezek re is ér vé nyes, hogy ha
ná lunk erõ seb bek is, Krisz tus le gyõz te õket. Krisz tus sal fel ve -
het jük a har cot el le nük. A mi fel ada tunk, hogy gyö ke rez zünk
meg és épül jünk fel õben ne, erõ söd jünk meg a hit ál tal, és az
Is ten irán ti há la adá sunk le gyen egy re bõ sé ge sebb.

Váz lat

Erõ söd je tek meg hit ál tal!
Ho gyan ta lál koz hat az apos to li buz dí tás (7. vers) bel sõ vá -

gyunk kal?
1. Aho gyan egy es kü või al bum kö zös fel la po zá sa fel ele ve -

nít he ti az „el sõ sze re lem” és az egy más hoz tar to zás ér zé sét,
úgy erõ söd he tünk meg hi tünk ben, ha vis  sza te kin tünk ke reszt -
sé günk re. A ke reszt ség ben Is ten cse lek szik.

– Élet, mely te me tés sel kez dõ dik – ve le együtt el te met te -
ttetek.
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– Élet, mely Krisz tus fel tá ma dá sá ból él – ve le együtt fel is tá -
mad ta tok.

– Fel idéz ve ke reszt sé gün ket, az Is ten ere jé be ve tett hit ál tal
új ra és új ra át él het jük az el te me tés és a fel tá ma dás is te ni cso -
dá ját.

2. Azért te kint he tünk ilyen re mény ség gel a ke reszt ség re,
mert ben ne ugyan az az Is ten cse lek szik, aki el tö röl te adós le ve -
lün ket.

– Az Is ten ere jé be ve tett hit ál tal meg ra gad hat juk, hogy a ke -
reszt bot rá nyá ban is Is ten cse le ke dett (meg bo csát va ne künk
min den vét kün ket, el tö röl te, el tá vo lí tot ta, oda sze gez ve).

– Jé zus már föl di mû kö dé se so rán bi zony sá got tett ar ról,
hogy fe let te áll min den ha tal mas ság nak. Ve le fel ve het jük a
har cot azok kal az erõk kel és ha tá sok kal, ame lyek erõ seb bek
ná lunk.

Ké szü lés re aján lom a Lel ki pász tor ko ráb bi szá ma it: 1954.
326. o., 1962. 371. o., 1968. 376. o., 1978. 317. o., va la mint
a Hul lám hos  sz cí mû ige hir de té si kö te tet.

Jo ób Má té

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 7. VA SÁR NAP
• 1Jn 5,10b–13

A le vél rõl és a szö veg rõl

Az el sõ já no si le vél stí lu sát vizs gál va fel tû nõ, hogy a má sik két
le vél lel el len tét ben en nek az irat nak nin csen le vél for má ja.
Mon da ni va ló ja be ve ze té se ként az író nem be szél ma gá ról, hi -
ány zik a cím zés és az üd vöz lés, de el ma rad nak a kö szön té sek
is, te hát nem ta lá lunk zá ra dé kot sem. Ép pen ezért rég óta több
gyü le ke zet hez (pon to sab ban a szer zõ ál tal jól is mert konk rét
gyü le ke ze tek hez) írt kör le vél nek te kin tik ezt az ira tot.

A szer zõ sze mé lyé nek ki lé te vi ta tott. A le vél író ját a ha gyo -
mány azo no sít ja a ne gye dik evan gé li um szer zõ jé vel (Ire na e us
és a Mu ra to ri-ká non sze rint Ze be de us fia Já nos), a ku ta tók
nagy ré sze in kább já no si kör rõl be szél, me lyen be lül még to -
váb bi meg kü lön böz te tést kell ten nünk az el sõ, il let ve a má sik
két já no si le vél szer zõ je kö zött (ez utób bi ma gát „a pres bi ter”-
nek, vagy is „az Öreg”-nek ne ve zi). Min den eset re fon tos lát -
nunk a ne gye dik evan gé li um és a há rom le vél kö ze li ro kon sá -
gát.

Ezt an nál is in kább fon tos ész re ven nünk, mi vel ép pen tex tu -
sunk zá ró mon da ta (mely so kak sze rint az ere de ti le vél zá ró mon -
da ta is volt egy ben) ad ja egé szen konk rét pél dá ját a kö zös gyö -
kér nek. Ezt azért ír tam nek tek, akik hisz tek Is ten Fia ne vé ben,
hogy tud já tok: örök éle te tek van – ol vas suk a 13. vers ben. Na -
gyon ha son lót ta lá lunk Jn 20,31-ben: Ezek pe dig azért írat tak
meg, hogy hig  gyé tek: Jé zus a Krisz tus, az Is ten Fia, és e hit ben
éle te tek le gyen az õ ne vé ben. Veö reös Im re a ha son ló ság mel let
rá mu tat a két mon dat köz ti kü lönb ség re is. Meg lá tá sa sze rint a
le vél be li for mu la ke vés bé mis  szi ói, hit re hí vó, in kább az üdv bi -
zo nyos ság ban meg erõ sí tõ jel le get ölt.1 Eb ben a mon dat ban te hát
nem csu pán ige hir de té si tex tu sunk, de az egész le vél cél ját, ér -
tel mét is fel fe dez het jük. A mon da ni va ló kö zép pont já ban ép pen
ezért az örök élet aján dé ka áll, mel  lyel kap cso lat ban az apos to li
bi zony ság té tel azt az öröm hírt kí ván ja meg erõ sí te ni ol va só i ban,
mi sze rint ez az élet az õ Fi á ban van. (11. v.)

Az el len fe lek, akik kel a le vél író ja har col, min den va ló szí nû -
ség sze rint a ke resz tény gnó zis ko rai kép vi se lõi. E szel le mi
áram lat kö ve tõi ta gad ták Krisz tus va ló sá gos em ber sé gét, és

ke reszt ha lá lát is lát szó la gos ese mény nek vél ték csu pán. Fel fo -
gá suk azok ban a gyü le ke ze tek ben is el ter jed he tett, kik nek
most az 1Já nos le vél szer zõ je ír.

yeusthõ – ha zu do zó; (al ka ti lag, jel le mé nél fog va) ha zug. Jn
8,55: Ha azt mon da nám, hogy nem is me rem (az Atyát), hoz zá -
tok ha son ló vá, ha zug gá len nék.

marturia – ta nús ko dás, bi zony ság té tel. A ki fe je zés igei for -
má ja (marturew) vo nat koz hat vér ta nú ság ra is. Itt és most el sõ -
sor ban hit be li és er köl csi bi zony sá got je lent.

zwh aiwnioõ – örök élet. A bioõ-szal ös  sze vet ve (amely ki -
mon dot tan föl di éle tet, meg él he tést, élet mó dot je lent) a zwh ki -
fe je zet ten a Krisz tus ál tal Is ten tõl ka pott „mi nõ sí tett”, ro mol -
ha tat lan éle tet je lö li. Olyan éle tet, amely egy ben el sza kít ha tat -
lan kö zös sé get is je lent Krisz tus sal.

pisteuw eiõ ti – va la mi ben hisz, bí zik va la mi ben, bi zal má -
val aján dé koz meg va la mit (va la kit). Itt Jé zus sza vá ban, az
írott ki je len tés ben, a meg hal lott igei üze net ben, hír adás ban va -
ló fel tét len bi za lom ról van szó.

uioõ qeou – Is ten Fia. A ne gye dik evan gé li um ban és a já no si le -
ve lek ben a „fiú” (uioõ) ki fe je zés ki mon dot tan Jé zus ra vo nat ko zik.

A va sár nap ho mi le ti ku ma

Ál ta lá ban ün nep te len fél év nek ne vez zük ezt az idõ sza kot,
amely leg alább is las sú  sod rá sú. A Szent há rom ság ün ne pe utá -
ni va sár na pok té má i ban szem mel lát ha tó an egy faj ta spi rá lis
(csi ga lép csõ sze rû) fej lõ dés fe dez he tõ fel. (1–5. Is ten hív min -
ket; 6–9. Is ten sö tét ség bõl vi lá gos ság ra hív; 10–17. Aki ket el -
hí vott, azo kat meg is iga zí tot ta; 18–23. Jár junk el hi va tá sunk -
hoz mél tó an; 24–27. Cél egye nest igye kez zünk el hi va tá sunk ju -
tal má ra) Is ten hí vá sa áll te hát fi gyel münk kö zép pont já ban,
vagy is az õ cse lek vé se, még az utol só két ös  sze fog la ló cím im -
pe ra tívu sza el le né re is. Az ige hir de tés sco pu sát Agen dánk szer -
kesz tõi a „Hit ál tal örök élet re!” cím ben fo gal maz zák meg.

Az ige hir de tés fe lé

Örök éle tünk van
Van örök élet? – te szi fel a kér dést Hans Küng egyik köny vé nek
cí mé ben.2 Min den kor em be ré nek nagy kér dé se ez. Van-e örök
élet, amely iga zi, táv la ti célt, ér tel met ad föl di lé te zé sünk nek,
szen ve dé se ink nek és örö me ink nek, küz del me ink nek és si ke re -
ink nek? Vagy va ló ban mind ös  sze pár év ti zed az, ami vel szá mol -
ha tunk? Nem vé let len, hogy so kan gyer me ke ik ben, tet te ik ben,
al ko tá sa ik ban lát ják a „túl élés” le he tõ sé gét.

Is ten igé je ma elõ ször is ar ról ad hírt, hogy van örök élet. Ám ez -
zel nem va la mi fé le „hal ha tat la nok klub tag sá gát” ajánl ja fel, ma gá -
nyos hegy la kó-sor sot az el mú lás pe csét je alatt ros ka do zó em ber
szá má ra. Nem egy sze rû en azt köz li ve lünk Urunk, hogy örök ké va -
ló sá gig tar tó élet hos  szab bí tást nyer tünk egy men  nyei nye re mény -
sor so lá son, hogy ott foly tas suk, ahol ab ba hagy tuk: ki csi nyes játsz -
má ink kal, ön zé se ink kel, Is ten-hi á nyunk kal – csak ép pen meg cé loz -
va a vég te lent.

Az az örök élet ugyan is, mely nek öröm hí ré vel az apos to li bi -
zony ság té tel ma meg ta lál min ket, nem egy sze rû en men  nyi sé gi
ér te lem ben múl ja fe lül el kép ze lé se in ket, ha nem mi nõ sé gi leg is.
Ahol ed dig a bûn és a ha lál volt az úr, ott most gyõz a bûn bo -
csá nat és az új te rem tés (2Kor 5,17). Ahol ed dig is ten te len ség
és gyû lö let tom bolt, ott a leg köz vet le nebb sze mé lyes sze re tet -
kap cso lat jön lét re Is ten és em ber, em ber és em ber kö zött.
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Az örök élet már ak kor el ké szít te tett szá munk ra, ami kor
még meg sem szü let tünk.

Az örök élet már itt és most be ra gyog ja fé nyé vel föl di hét -
köz nap ja in kat.

Az örök élet majd ott és ak kor, ha lá lun kon túl tel je sí ti ki egé -
szen éle tün ket.

Is ten ad ta ne künk az örök éle tet
Vagy is aján dék. Nem ju ta lom, nem bér, nem ho no rá ri um. Is ten
in gyen aján dé ka az örök élet. Kép te len ség meg szol gál ni, le he -
tet len ki ér de mel ni. Csak el fo gad ni le het, alá zat tal és há la -
adás sal.

A tel je sít mény bûv kö ré be szé dült em ber nek ta lán ezt a leg -
ne he zebb be fo gad nia. Hi szen min den na pi élet ta pasz ta la ta,
hogy cél jai el éré sé hez va la mit min dig le kell ten nie az asz tal -
ra. Az élet far kas tör vé nyei sze rint csu pán sze re tet bõl nem le het
meg él ni…

Ma azon ban Is ten igé je ki is jó za nít. Ép pen ar ra fi gyel mez -
tet, hogy sze re tet nél kül nincs élet. Aho gyan a kez det kez de tén
is csu pa sze re tet bõl hív ja élet re a min den sé get Is ten, úgy az is
igaz, hogy sze re tet bõl adott éle tet ne kem is. Sze re tet bõl, bûn -
bo csá tó ir gal má ból, aján dék ként ké szí tet te el szá mom ra az
örök éle tet is.

Akié a Fiú, azé az élet
Mert Is ten Jé zus Krisz tus ban ké szí tet te azt el a szá munk ra. A
szám lát õ egyen lí tet te ki. Az aján dék mi at ta és ér te le het iga -
zán aján dék. Nem lég üres tér ben hoz ta el ne künk azt, ami az
övé, ha nem úgy, hogy em ber ré lett, kö zénk jött, kö zös sé get vál -
lalt ve lünk, ér tünk szen ve dett, vál lal ta még a ha lált is, s az tán
fel tá ma dá sá val le is gyõz te azt.

Ve le kö zös ség ben len ni – ezt je len ti az örök élet.
Örök éle tet bír ni – ezt je len ti a ve le va ló kö zös ség.
Sõt, ma ga Jé zus az élet. Raj ta kí vül, tõ le füg get le nül nincs

élet. Õt nem le het ki fosz ta ni, sen ki sem ra gad hat ja ki ke zé bõl,
zse bé bõl az aján dé kot, mert õ ma ga az aján dék. Ha ve le va -
gyok kö zös ség ben – az örök élet tel va gyok kö zös ség ben.

S nem csu pán a jö võ le he tõ sé ge ez, ha nem a je len va ló sá ga.
Akié a Fiú, azé az élet (12. v.), je len idõ ben. Örök éle te tek van
(13. v.), itt és most. Aho gyan pe dig mind ez már most va ló ság,
úgy jut majd tel jes ség re a fel tá ma dás kor.

Az örök élet rõl szó ló bi zony ság té tel bá to rí tás ként,
meg erõ sí tés ként hang zik
Is ten nem árul zsák ba macs kát, ha nem a hoz zá ve ze tõ utat mu -
tat ja meg a ben ne re mény ke dõk nek. S ez ak kor is igaz, ami kor
fi gyel mez te tõ, ki jó za ní tó han gon szó lít ja meg övé it: Aki nem
hisz Is ten nek, az ha zug gá te szi õt (10. v.). Nem az a szán dé ka,
hogy el bá tor ta la nít son. Ép pen el len ke zõ leg: igé je meg erõ sít. Az
apos to li bi zony ság té tel min den kor, így ma is, mai ige hall ga tó -
kat is ké pes meg szi lár dí ta ni a Krisz tus ban ka pott örök élet örö -
mé ben. Min den em be ri hát só szán dék kal, tit kolt, át lát ha tat lan,
két ér tel mû, alat to mos tö rek vés sel szem ben e bi zony ság té tel
szán dé ka vi lá gos, is mert, egye nes és gaz da gí tó: Ezt azért ír tam
nek tek, akik hisz tek Is ten Fia ne vé ben, hogy tud já tok: örök éle -
te tek van. (13. v.)

TO VÁBB GON DO LÁS HOZ, ME DI TÁ CI Ó HOZ,
KÉ SZÜ LÉS HEZ

Lel ki pász tor 1978. 362. o. Bá rány Gyu la
Lel ki pász tor 1986. 320. o. Ma do csai Mik lós
Lel ki pász tor 1993. 236. o. ifj. Ha fensc her Ká roly

Is ten is ko lá já ban. Ba li kó Zol tán ige hir de té sei. Lu ther Ró zsa Ala -
pít vány. Pécs, 1999. 743. o.

Ve ö re ös Im re: Já nos le ve lei. Teo ló gi ai Iro dal mi Egye sü let. Bu da -
pest, 1998. 237–242. o.

Éne kek: 323, 369, 392.
Imád ság
Krisz tus sal kö zös ség ben (In: Vis  sz hang. Imád sá gok, ol vas má -

nyok. Szerk.: Sza bó La jos. Evan gé li kus Saj tó osz tály. Bu da pest,
2001. 162. o.)

Hi szek ben ned, Uram, de erõ sítsd hi te met!
Re mény ke dem ben ned, erõ sítsd re mény sé ge met!
Sze ret lek té ged, adj igaz sze re te tet!
Bá nom bû ne i met, se gíts, hogy bá na tom õszin te le gyen!
Ne ked adom gon do la ta i mat, hogy ró lad el mél ked jem.
Ne ked adom sza va i mat, hogy ró lad ta nús kod jam.
Ne ked adom tet te i met, hogy té ged su gá roz za nak.
Ne ked adom szen ve dé se i met, hogy ér ted vi sel jem õket.
Azt aka rom, amit te akarsz,
mert te aka rod,
úgy, ahogy aka rod,
amed dig aka rod. Ámen.

Sm idé li usz And rás

SZENT HÁ ROM SÁG ÜN NE PE UTÁN 8. VA SÁR NAP
• 1Jn 5,1–3

Exe gé zis

1. v. Min den reg gel le vi szem a ku tyát ke rék pár ral a tó part ra. A
hor gá szok kal jól is mer jük már egy mást. Egyik reg gel egy ide -
gen hor gász ült az egyik sté gen, ép pen szend vi cset evett. A ku -
tya meg érez ve az ételt, oda ment hoz zá. A hor gász fel pat tant,
és mi nõ sít he tet len sza va kat hasz nál va ki a bált a ku tyá ra, majd
rám. Fel ment ben nem a pum pa. Fö lé nye sen oda szól tam ne ki
va la mit, és te ker tem to vább.

Ha za ér ve eszem be ju tott a szol ga, aki nek ura el en ged te mér -
he tet len tar to zá sát, õ pe dig köz vet le nül ez után foj to gat ni kezd -
te egy szol ga tár sát egy ne vet sé ges tar to zás mi att.

Ne vet sé ge sek va gyunk mi, em be rek az ilyen és eh hez ha son -
ló konf lik tu sa ink kal. Vagy in kább si ral ma sak.

Az öcsém és köz tem hat év kor kü lönb ség van. Eb bõl adó dó -
an az öcsém húsz éves ko rá ig nem na gyon tud tunk szót ér te ni
egy más sal. Gya kor la ti lag vé gig ci va kod tuk a gye rek ko run kat.
Vél he tõ en ez zel okoz tuk a leg na gyobb fáj dal mat anyánk nak,
bár so ha nem mond ta. Azt sem mond ta so ha, hogy ne künk
sze ret nünk kell egy mást, mert test vé rek va gyunk. Egy sze rû en
csak egy for mán sze re tett min dig – a mai na pig – ben nün ket.
Évek óta na gyon jó a kap cso la tom az öcsém mel, még ha rit kán
is ta lál ko zunk.

„Az egyik bá na tom: mért nem tud ja lát ni / Egy mást a sok
em ber, a sok-sok ki rály fi, / Úgy, ahogy az any juk tud ja õket lát -
ni?” (Mécs Lász ló: A ki rály fi há rom bá na ta – rész let)

Mért nem tud ja lát ni egy mást a sok em ber úgy, ahogy Is ten
tud ja õket lát ni?

Jé zus tud ta.
2. v. Sza vak kal so ha nem pa ran csol ta meg, hogy sze ret nünk

kell egy mást, mi vel test vé rek va gyunk. Csak egy for mán sze re -
tett ben nün ket, és sze ret a mai na pig. Ez na gyobb „pa ran cso -
lat” min den szó be li, vagy írott pa ran cso lat nál. Nem ki kö ve te li
a sze re te tet, ha nem rá döb bent és fel sza ba dít rá.

Ahogy Jé zus is.
3. v. Vall juk be: Is ten tör vé nye, pa ran cso la tai és aka ra ta el -
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sõ sor ban ter het je lent ne künk, még hoz zá el hor doz ha tat lan ter -
het. Mert hogy nem tud juk meg tar ta ni, il let ve be töl te ni. Se a
tíz pa ran cso la tot, se a sze re tet ket tõs pa ran csát. Úr va cso ra al -
kal má val el hang zik mind a tíz pa ran cso lat, mind a sze re tet ket -
tõs pa ran csa. Nem is tu dunk utá na mást mon da ni, mint hogy
vall juk ma gun kat bû nös nek és kár ho zat ra mél tó nak.

Egy re gény ben ol vas tam, hogy a zsi dók egy bi zo nyos ün ne -
pen – rá adá sul kint az ut cán – ke zük ben egy tó rate kerc  csel pá -
ro sá val vi dá man tánc ra per dül nek. Egyi kük ke zé ben a te kercs
egyik vé ge, a má si ké ban a má sik.

Az Ószö vet ség né pe. Az Ószö vet ség szi go rú, íté lõ, bos  szú ál -
ló Is te né nek né pe. Ahe lyett, hogy Is ten tör vé nyé vel a ke zük ben
bû nös nek és kár ho zat ra mél tó nak val la nák ma gu kat, van bá -
tor sá guk tán col ni ve le. Az is szép eb ben a tánc ban, hogy a Tó -
ra, vagy is az Is ten sze re te te kap csol ja ös  sze a két em bert. Ez a
tánc sza vak nél kül mond ja el azt, amit Já nos le ve le sza vak kal.
Sõt, nemcsak el mond ja: kéz zel fog ha tó vá, át él he tõ vé is te szi.

Le het, hogy ne kik van iga zuk?
Le het, hogy Is ten nem azért adott pa ran cso la to kat, hogy

meg ne he zít se a hely ze tün ket, ha nem hogy se gít sen min ket,
fel té ve, ha pa ran cso la ta it ön mar can go lá son túl ké szek va -
gyunk meg tar ta ni?

Le het, hogy az õ pa ran cso la tai nem is olyan ne he zek?
Olyan ne héz az út szé len fek võ höz le ha jol ni, a ha za té rõ nek

elé be sza lad ni, az el ve szett nek utá na men ni, a szom ja zó nak
vi zet, az éhe zõ nek ke nye ret, a me zí te len nek ru hát ad ni? Nem
öl ni, nem lop ni, hû nek len ni, iga zat szól ni?

Olyan ne héz azt ten ni, ami ne kem is a leg jobb?
Egy „is ko la ros  sza” osz tály tár sam mond ta ne kem egy szer:

„Ne ked kön  nyû, te jó gye rek vagy!” Nem ér tet tem. Én azt gon -
dol tam, hogy „jó gye rek nek” len ni sok kal ne he zebb. Ma már lá -
tom, hogy ne ki volt iga za. Egy adott hely zet ben a jót kön  nyebb
vá lasz ta ni, mint a ros  szat. (Más kér dés, hogy ak kor mi ért vá -
laszt juk gyak ran a ros  szat, mi kor az ne he zebb is.) Az ir gal mas
sa ma ri tá nus pél dá ul a kön  nyebb meg ol dást vá lasz tot ta, el len -
tét ben a pap pal és a lé vi tá val. En nek meg ér té sé hez csak egy
be ra gadt vál tót kell a tu da tunk, a lel künk mé lyén át ál lí ta nunk.

Sze ret jük a Krisz tus-kö ve tést, a kes keny úton va ló já rást va -
la mi ret te ne te sen ne héz vál lal ko zás nak be ál lí ta ni, an nak el le -
né re, hogy se hol má sutt meg nem ta lál ha tó vi gaszt és re mény -
sé get ad ne künk.

Le het, hogy sür gõ sen meg kel le ne ta nul nunk tán col ni?
Pá ro sá val, Bib li á val a kéz ben.
A sze re tet pa ran cso la ta is csak ad dig ne héz, amíg úgy gon -

dol juk, hogy sze ret nünk kell a má si kat. Ak kor vá lik kön  nyû vé,
ami kor rá döb be nünk: sze ret nünk le het.

4. v. A ma gunk ban hor do zott vi lág, a bel sõ vi lá gunk leg -
alább an  nyi ra bo nyo lult, mint a ben nün ket kö rül ve võ. Te le
szép ség gel és bor za lom mal. A sa ját lel künk ben egy más nak fe -
szü lõ erõk tesz nek iga zán bol dog ta lan ná min ket, nem a kö rü -
löt tünk lé võ vi lág.

Az el len ség nem a má sik em ber. El len sé ge met sa ját ma gam -
ban hor dom. Meg ha son lott em ber va gyok. Ön ma ga mat sem
tu dom az „anyák sze mé vel”, a ha za té rõ té koz ló nak elé be sza -
la dó apák sze mé vel, vagy is az Is ten sze mé vel lát ni, sze re te té -
vel sze ret ni. Ezért ér zem a kes keny utat ne héz vál lal ko zás nak,
és ezért nem tu dok tán col ni raj ta.

Aki az Is ten tõl szü le tett, az meg kap ja an nak a le he tõ sé gét,
hogy Is ten sze mé vel néz hes sen a te rem tett vi lág ra, a má sik
em ber re, és nem utol sósor ban ön ma gá ra. An nak le he tõ sé gét,

hogy kön  nyû nek érez ze a kes keny utat és tánc ra tud jon per -
dül ni.

Fel té ve, ha haj lan dó is az Is ten tõl ka pott sze mé vel néz ni és
lát ni.

5. v. Aki hi szi, hogy Jé zus az Is ten fia, az Is tent lát ja asz tal -
hoz ül ni és le ha jol ni min den em ber hez ma is úgy, mint az
evan gé li u mok ban. A hor gász hoz is, aki fel bos  szant, az öcsém -
hez is, aki vel nem tu dok szót ér te ni.

Dél után ke res tem a hor gászt a tó par ton – csak kö szön ni
akar tam ne ki –, de már nem volt ott. Na, nem baj, majd leg kö -
ze lebb.

Es te fel hív tam az öcsé met, és megint egy jót be szél get tünk.
Tán col ni még min dig nem tu dok.

Pré di ká ció

Os  szunk ki meg fe le lõ szá mú Bib li át a je len lé võ em be rek nek, és
kér jük meg õket, hogy ala kít sa nak pá ro kat. Azt is meg te het -
jük, hogy a pá ro kat mi ma gunk je löl jük ki, fi gyel ve ar ra, hogy
olyan em be rek nek kell jen kö zö sen a Bib li á ba ka pasz kod ni uk,
akik nek egyéb ként va la mi gond juk van egy más sal. (Az én pá -
rom a hor gász len ne, de õ nem jár temp lom ba.) Ve zes sük ki az
em be re ket a temp lom elõt ti tér re, va la mi lyen mó don biz to sít -
sunk meg fe le lõ ze nét, és biz tas suk tánc ra a pá ro kat. Elõt te
mond juk el, hogy most a „sze re tet ál tal Is ten gyer me ke i vé” ne -
vet vi se lõ tánc kö vet ke zik. A lé pé se ket, il let ve a ko reo grá fi át
tánc köz ben a pá rok nak kell ki ala kí ta ni uk. Le he tõ ség van me -
net köz ben új párt vá lasz ta ni, il let ve új pá ro kat ala kí ta ni. Vé -
gül men jünk vis  sza a temp lom ba és vá las  szunk a kö vet ke zõ le -
he tõ sé gek kö zül.

1. Imád ság gal, ál dás sal fe jez zük be az is ten tisz te le tet.
2. Kez de mé nyez zünk be szél ge tést a gyü le ke zet tel tánc köz -

ben szer zett ta pasz ta la ta ik ról, ér zé se ik rõl.
Ha mind ez tel jes ség gel le he tet len és el kép zel he tet len, ak kor

va la mi na gyon nagy baj van – nem csak azért, mert ak kor va -
ló ban pré di kál nunk kell. Nyil ván va ló vá vá lik ugyan is, hogy az
Is ten és em be rek irán ti sze re tet rõl csak be szél ni tu dunk, de azt
kö zö sen meg él ni és át él ni nem va gyunk ké pe sek. (Vagy is hogy
a mi hi tünk még min dig nem gyõz te le a vi lá got, még min dig
egy vi lág vá laszt el ben nün ket egy más tól, és még a Bib lia sem
ké pes ös  sze köt ni. Még nem döb ben tünk rá: sze ret nünk le het
egy mást.) Ter mé sze te sen ez sem ha szon ta lan ta pasz ta lat, épp
el len ke zõ leg!

Ha te hát nem tud juk meg tán col tat ni a gyü le ke ze tet, ak kor
kény te le nek va gyunk pré di kál ni ne ki. Ez a ne he zebb. És nem
biz tos, hogy jobb.

Én va ló szí nû leg el mon da nám a hor gászt, de az öcsé met egé -
szen biz to san, pon to sab ban anyán kat, aki egy for mán sze ret
min ket, és aki nek a sze re te te meg ta ní tott ben nün ket is egy -
mást sze ret ni. Idéz ném a Mécs Lász ló-vers rész le tét, il let ve a
re gény bõl a tán cot a Tórá val.

Rá mu tat nék, hogy az alap ige szá mom ra ugyan azt üze ni,
mint anyánk sze re te te, Mécs Lász ló ver se, a tánc a Tórá val, és
vé gül, de nem utol sósor ban, mint Krisz tus ma ga. És hogy ez
vé gül is kön  nyû és na gyon jó. En ged ni fel nyíl ni ben nünk az Is -
ten sze mét.

Vé gül azért csak meg pen dí te ném va la hogy ezt a dol got a kö -
zös tánc cal.

Né meth Zol tán
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