
„Nézz, Uram, re ám, ha gond ja im na gyok.
Nézz, Uram, re ám, ha könnyek közt va gyok.”

Uram, ma gunk mö gött hagy tunk új ra egy évet. A nap -
tá ri év for du ló ün ne pe kap csán el ke rül he tet le nül buk kan -
nak fel kö ze li és tá vo li ese mé nyek em lé kei. Bi zony, a múlt
kö dé be vesz tek az ap ró-csep rõ ese mé nyek, és csak az iga -
zán fon tos dol gok ra em lék szünk már. Az éle tün ket for má -
ló és meg ha tá ro zó ese mé nyek re, a ve led va ló ta lál ko zá -
sok ra, a lé lek eme lõ pil la na tok ra. Az idõ és az em lé ke zés
el vé gez te a ma ga mun ká ját, csak a lé nyeg, a ta nul ság az,
ami to vább dol go zik.

A múlt em lé kei ezer szál lal kö tõd nek hoz zád. Kö szön -
jük, hogy te min dig ott vol tál, ami kor öröm ben és bá nat -
ban hoz zád for dul tunk. Szólt éle tünk ben az ének, és va la -
hány szor át kel lett kel nünk a Jor dán sod rán, so ha nem
hagy tál ben nün ket egye dül, kér nünk sem kel lett, je len lé -
ted gyó gyí tott, meg men tett és erõt adott. 

Em lék szem, ami kor ez az ének az én éle tem ben is va ló -
ság gá, az én ké ré sem mé, az én csen des jaj ki ál tá som má vált.
Ami kor érez tem és lát tam a pil la na tot, hogy most kell ne kem
is át kel nem a Jor dán sod rán, té ged hív ta lak. Uram, nem
hagy tál ma gam ra, ha nem meg mu tat tad, hogy te a rosszat is
jó ra, sõt öröm re tu dod vál toz tat ni. Örök ter ved ben az én éle -
tem, az én meg vál tá som is sze re pel. Ezt a be járt utat most
már sem mi vel nem cse rél ném fel. Tu dom, hogy a gon dok -
ban, a könnyek ben, a Jor dán sod rán va ló át ke lé sek ben is
meg men tõnk, meg sza ba dí tónk, re ményt adó Urunk vagy.

Az óta tu dom, hogy ne kem és még na gyon so kunk nak
kell át kel nünk a Jor dán sod rán. A múlt ró lad tesz ta nú bi -
zony sá got. Je len lé ted rõl, se gít sé ged rõl, ve lünk já ró sze re -
te ted rõl. Hoz zád fo hász ko dó sza vunk be kap cso ló dik a
hal  kan, de szív bõl jö võ ének be: „Ha át kell kel nem a Jor -
dán sod rán, té ged hív lak én, nézz, Uram, re ám!” 

Ké ré sem re, kö nyör gé sem re kö szö nöm, Uram, a vá laszt,
amit tõ led kap tam: Ve led le szek, ahogy Mó zes sel is ve le
vol tam.

„Nézz, Uram, re ám, ha az út is köd be vész.
Nézz, Uram, re ám, ha fé le lem emészt.”
Uram, sok szor a jö võ még fé lel me te sebb, mint a múlt

vagy a je len. Is me red esen dõ sé gün ket, lát tad ki csiny hi tû -
sé gün ket, nem le het rejt ve elõt ted szí vünk sem mi lyen
szán dé ka. Va jon mi vár ránk az elõt tünk ál ló új év ben?
Mit kezd jünk ma gunk kal, ha már most köd be vész elõt -
tünk az út, és a jö võ tõl va ló fé le lem át jár ja a szí vün ket?

Há lát adunk ne ked, hogy ezt a már rég óta hang zó ígé -
re te det most új ra hall hat juk: Ve led le szek, ahogy Mó zes sel
is ve le vol tam. Üze ne ted és sza vad fris ses sé gé bõl, ak tu a li -
tá sá ból sem mit sem ve szí tett. A Jor dán part ján meg re kedt
re mény sé gün ket élesz ted most új ra sza vad dal. Az éle tünk -
bõl olyan na gyon hi ány zó bá tor ság gal és erõ vel töl töd el a
lel kün ket. A szol gá la tunk ba, az éle tünk be va ló ke ser ves
be le tö rõ dés he lyett jö võ ké pet adsz elénk, hogy ter vez -
zünk, re mény ked jünk, örül ni tud junk. Min dig nagy ered -
mé nye ket vá runk, de ha szá mo lunk je len lé ted del, ak kor a
ke vés nek, a ki csiny nek, a rá szo ru ló nak, a fe léd for du ló -
nak is örül ni tu dunk.

Uram, biz ta tó sza vad in dít el ben nün ket most az úton.
Ed dig is meg tar tot tál, meg vál tot tál, té koz ló sze re te ted del
el hal moz tál. Légy je len az éle tünk ben, légy je len a szol gá -
la tunk ban. Ne kem is biz to san sok szor kell még meg áll -
nom a Jor dán part ja i nál, és el ke rül he tet len lesz az át ke lés.
Biz to san so kak kal fo gok ta lál koz ni még az úton, akik
hoz zám ha son ló hely zet ben lesz nek, és se gít ség nél kül
nem tud ják meg ten ni az utat. De te ma radj ve lünk, hogy
meg újult re mény ség gel ér kez zünk el a fo lyó hoz, ami nek a
part ján nél kü led nem tud nánk majd át kel ni.

A múlt min den bi zo nyos sá ga mel lett is ké rünk, hogy a
jö võ ben is ma radj ve lünk. Tud juk, hogy a jö võ nem csu -
pán egy év. A múlt évei szá mol ha tó ak, de a jö võ ide je min -
dig a te ke zed ben van. Vi gyél ben nün ket örök or szá god fe -
lé. Adj ne künk bé kés, re ménnyel te li éle tet.

Hoz zád fo hász ko dó sza vunk be kap cso ló dik a hal kan,
de szív bõl jö võ ének be: „Ha át kell kel nem a Jor dán sod -
rán, té ged hív lak én, nézz, Uram, re ám!” 

Kö szön jük, Urunk, a vá laszt, a biz ta tást, az ígé re tet,
ami re a jö võ ben is biz to san szá mít ha tunk: Ve led le szek,
ahogy Mó zes sel is ve le vol tam. Nem ma ra dok el tõ led, nem
hagy lak el.
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„Ve led le szek…”
Józs 1,5b

MÉCSES A TE IGÉD



2

APO LÓ GIA, AVAGY MENT SÉ GEM RE SZÓL JON

Ha a gu ber na tio egy há zi ele fan ti á zis sá vá lik, el vész an -
nak re for má to ri jel le ge. A sze mé lyes meg tisz tel te tés mel -
lett há lás va gyok azért a „ki zök ken té sért”, amit a tisz te let -
be li dok to ri cím ado má nyo zá sa je lent szá mom ra. Hi szen a
szék fog la ló elõ adás el ké szí té se szük ség sze rû en ösz tön zött
ar ra, hogy az zal fog lal koz zam, ami re az el múlt esz ten dõk -
ben igen ke vés idõm ju tott, ne ve ze te sen teo ló gi ai gon dol -
ko dás sal és el mé lyü lés sel. (A „ki zök ken tés” egyéb ként ge -
nu in teo ló gi ai fo ga lom. Fried rich Sclei er ma cher, a mo dern
pro tes táns teo ló gia aty ja így ne vez te az is ten tisz te le tet
[Un terb rech ung].) 

A frag men ta tio ve sze del me min dig kí sér ti az egy ház kor -
mány zat szol gá la tát vég zõ em bert, ezért kell né ha a fe lü le -
ti ke ze lé sek vi lá gá ban (egy há zi vi lá gá ban is!) a teo ló gi ai
mély ség di men zi ó ját lát ni és lát tat ni. (Köz tu dott, hogy a
mély ség ka te gó ri á ját a 20. szá zad egyik meg ha tá ro zó pro -
tes táns teo ló gu sa, Paul Til lich idé zi új ra em lé ke ze tünk be.) 

Tu da tá ban va gyok an nak, hogy ez a szék fog la ló ér te ke -
zés nem lesz ka ted rá lis hoz ha son ló teo ló gi ai épít mény
(eb ben az eset ben ta lán csak a be fe je zet len ség le het a ter -
ti um com pa ra tio nis). De igyek szem a re for má to ri teo ló gi -
ai gon dol ko dás mód né hány olyan rész le té re rá vi lá gí ta ni,
amely, úgy vé lem, sze mer nyit sem ve szí tett ér vé nyé bõl, s
ma is se gí ti az egy ház ban az evan gé li um nap vi lág ra jö ve -
te lét (ezt a ki fe je zést hasz nál ták szí ve sen a re for má to rok
an nak az ese mény nek a meg je lö lé sé re, amit mi re for má ci -
ó nak szok tunk ne vez ni). 

Az apo ló gia vé gül is nem csu pán a bi zo nyít vány ma -
gya rá zá sa, ha nem vé le mé nyem sze rint ma is le gi tim teo -
ló gi ai mû faj. Teo ló gi ai hall ga tó ko rom ban di vat ja múlt,
hasz nál ha tat lan ka te gó ri a ként lé te zett csu pán, mint ami
nem il lik a mo dern teo ló gia esz köz tá rá ba. Pe dig ha jól be -
le gon do lunk, va ló ban ez volt a ke resz tyén ség tör té ne té ben
az egyik leg el sõ teo ló gi ai mû faj, hi szen az apo lo gé ták eg -
zisz ten ci á lis bá tor ság gal és in tel lek tu á lis nyílt ság gal

szem be sí tet ték a ke resz tyén üze ne tet ko ruk kon tex tu sá -
ban a leg kü lön fé lébb fi lo zó fi ai és ideo ló gi ai áram la tok kal.
A hit igaz sá gá nak vé del me zé se és az ér te vál lalt ki ál lás
vagy ép pen ség gel vi ta ma sem nél kü löz he tõ. Er re is ér vé -
nyes Tö rök Ist ván meg szív le len dõ meg jegy zé se: „Nem az a
baj, hogy vi tat ko zunk, ha nem az, ahogy tesszük.” 

AR GU MEN TA TIO, AVAGY A TÉ MA VÁ LASZ TÁS
IN DOK LÁ SA

Meg va gyok gyõ zõd ve ar ról, hogy a re for má to ri teo ló gi ai
gon dol ko dás mód ha tal mas kin cses bá nya ma is. Hû sé ge sek
azon ban nem ak kor va gyunk hoz zá, ha imi tál juk. A ke resz -
tyén élet és gon dol ko dás csu pán egyet len im itatiót is mer -
het. Az im itatio Chris ti nem he lyet te sít he tõ az im itatio Lu -
the ri, Cal vi ni etc. for mu lá já val és gya kor la tá val. Az ak tu a li -
tás pe dig sem mi kép pen sem je lent he ti az egy re rö vi debb tá -
vú kor szel lem mel va ló ko ket tá lást. Az ak tu a li tás a mai tö -
meg tá jé koz ta tás glo bá li san gyar ma to sí tó ha tal má nak alap -
ve tõ kö ve te lé se. (Weö res Sán dor ha son la ta a hús le ves rõl –
a teg na pi ma ra dék már csak kosz.) A teo ló gi ai gon dol ko -
dás nak az ilyes faj ta ak tu a li tás igényt sem el fo gad nia nem
sza bad, sem ar ra tö re ked nie. A teo ló gi á nak olyan lé lek je len -
lét re van szük sé ge, amely vég sõ so ron a Szent lé lek aján dé -
ka. Ez ad hat ja csak az iga zi ak tu a li tást. Hogy e te kin tet ben
sincs iga zán új a nap alatt, ah hoz elég le gyen csak Kier ke -
gaard szel le mes fi gyel mez te té sé re utal nunk: „Aki a kor szel -
lem mel há za so dik, ha mar meg öz ve gyül.” 

IN PRIN CI PIO EST VER BUM, AVAGY A RE FOR MÁ TO RI
TEO LÓ GI AI GON DOL KO DÁS ALAP SZÖ VE TE

A klasszi kus gö rög nyelv ben a theo lo gia az is ten ség és az
is te ni dol gok ku ta tá sát je len tet te ál ta lá nos ság ban. Az Új -
szö vet ség nem hasz nál ja ezt a ki fe je zést. He lyet te a hit is -
me re tét, a ke resz tyén gon dol ko dás, be széd, cse lek vés, élet
dol ga i ban va ló el iga zo dást a kha risz ma szó val je lö li, amely -
nek meg je le né si for mái a böl cses ség igé je, az is me ret igé je,

BÖLCS KEI GUSZ TÁV

A re for má to ri teo ló gi ai gon dol ko dás
ak tu a li tá sa a 21. szá zad ban*

FIGYELÕ

* El hang zott az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men tisz te let be li dok -
to ri szék fog la ló elõ adás ként.



a lel kek meg kü lön böz te té se. Azt mond hat juk, hogy kez det -
tõl fog va nyo mon kö vet he tõ a ke resz tyén teo ló gi ai gon dol -
ko dás kri ti kai jel le ge. Ez a kri ti ka el sõ sor ban ön vizs gá la tot
je lent, az az azt figyeli, mennyi ben fe lel meg a ke resz tyén
gyü le ke zet éle te Is ten el jö ven dõ ural má nak. De kri ti ku san
vizs gál ja a tra dí ci ót, az in téz mé nyek rend sze rét, a val lá sos
és ideo ló gi ai je len sé ge ket, va la mint azo kat a szub jek tív ele -
me ket is, mint pél dá ul a lé lek, az ér te lem stb., ame lyek vég -
sõ ab szo lú tum má sze ret né nek vál ni. Mind ez azt je len ti,
hogy min dig moz gás ban kell len nie, ké szen kell áll nia a to -
vább in du lás ra. Teo ló gi ai sa já tos sá ga az a bel sõ érin tett ség,
amely nek a ne ve hit, kö ve tés. (Cre do ut in tell igam.) A hit a
teo ló gi ai gon dol ko dás con di tio si ne qua nonja, ame ly so ha
nem le zárt adott ság. En nek a hit nek a pri má tu sa nél kü löz -
he tet len és el en ged he tet len. Ahogy Luther mond ja: „Fi des
est in in tel lec tu… Fi des dic tat et diri git in tel lec tum… Est
igi tur fi des doctri na seu no ti tia… Fi des hab et obi ec tum ver -
i ta tem… Fi des igi tur est Dia lec ti ca, quae con ci pit ide am om -
ni um cre dend o rum” (Gal 5,5-höz írt ma gya rá zat). 

De mit je lent ez eset ben az in tel li ge re? Az is me ret nem
ön ma gá ért van. Szük ség van rá, mert nél kü le a hit csak
alak ta lan, fe le lõs sé get nem hor do zó és nem vál la ló fi des
in for mis (és in fir mis) ma rad. Az ér te lem meg fe szí té sé re
azért van szük ség, hogy szem be sül ni tud jon Is ten el jö ven -
dõ ural má nak va ló sá gá val. Ez tart ja kor dá ban, s ez nem
en ge di a tet szõ le ges ség, a min den meg en ge dett (anyth ing
go es) tar to má nyá ba. Min den funk ci ó já ban csu pán ma gya -
rá zat, az az a szó ere de ti ér tel mé ben ex-egé zis, ki ve ze tés.
Hall juk új ra ezen a pon ton Luthert, aki na gyon egy ér tel -
mû en és ve lõ sen fo gal maz: „Ori go om nis ten ta tio nis, de
ver bo si ne ver bo co g i ta re!” 

IL LUSTRA TI ONES, AVAGY CSAK A KLASSZI KUS
IGA ZÁN AK TU Á LIS

Kál vin teo ló gi ai mun kás sá ga két rész re oszt ha tó. Az egyik
a nagy ter je del mû írás ma gya rá zat-so ro zat, kom men tá rok
az Ó- és Új szö vet ség köny ve i hez, a má sik a dog ma ti kai fõ -
mû, az Ins ti tu tio. (Kál vin sa ját ki fe je zé sé vel: in Scrip tu rae
ex po sit i o ne és in Dog ma ti bus.) A két mû faj olyan szo ro san
kap cso ló dik egy más hoz, hogy meg fi gyel he tõ, mi lyen nagy -
mér ték ben bõ ví ti, vál toz tat ja a dog ma ti kai mû vet az írás -
ma gya rá zat út ján nyert fel is me ré sek so ro za ta. En nek kö -
szön he tõ, hogy az 1536-os el sõ ki adás hoz ké pest az 1559-
es vég sõ for ma szin te tel je sen át ala kul. Eb bõl kö vet ke zik az
a má ig ér vé nyes tény, hogy a re for má to ri gon dol ko dás nem
volt és ma sem le het más, mint – Karl Barth ki fe je zé sé vel él -
ve – a bib li ai gon dol ko dá si for ma ér vé nye sí té se az evan gé -
li um sum má já ban, a dog ma ti ká ban. Azt hi szem, ma sem
ha szon ta lan em lé kez tet ni er re az össze füg gés re, hi szen a
mo dern és poszt mo dern teo ló gi ai gon dol ko dást is ál lan dó -
an kí sér ti az, amit Kál vin nuga to ria phi lo so phiának, „fe cse -
gõ vi lá gi böl csel ke dés”-nek és spe cu la to res, qu i bus ni hil pla -
cet nis no vumnak („ama hiú szem lé lõk, kik nek csak az új

tet szik”) ne ve zett. Ugyan ak kor ha tal mas té ve dés len ne azt
gon dol ni, hogy Kál vin azo kat a sa ját ko rá ban, majd a ké -
sõb bi ek ben fel lé põ fun da men ta lis tá kat iga zol ja, akik a Bib -
li át egy sze rû en dic ta pro ban tiának, bi zo nyí tó he lyek gyûj te -
mé nyé nek te kin tik. Nem az a cél, hogy az írás ma gya rá zat
„a Szent írás szö ve gé bõl le gyen össze tol doz va”. Ez csak bi -
zony ta lan sá got és az ön ál ló gon dol ko dás hi á nyát je lez né,
már pe dig Kál vin ma ga mond ja: „Non ig nor an tia, sed in
cog ni ti o ne si ta est fi des” (Inst III.2.2). Ez az is me ret pe dig
nem el mé let, ha nem az Is ten aka ra ta sze rin ti élet gya kor la -
ta a be lé ve tett bi za lom alap ján. In nen ért he tõ az Ins ti tu tio
gyak ran idé zett mon da ta: „Om nis rec ta Dei cog ni tio ab obo -
e di en tia nas ci tur” (Inst I.6.2). Ezért a teo ló gia gya kor la ti tu -
do mány, amely nek hár mas cél ja van: ae di fi ca tio, fruc tus,
uti li tas. Épí ti a gyü le ke ze tet, gyü möl csöt te rem a hí võk éle -
té ben és hasz nos a hit igaz sá gá nak vé del mé re. Kál vin írás -
ma gya rá za ti mód sze rét ta lá ló an ne ve zi so la Scrip tu ra ci vi -
ta te in terp re ta tának He i ko Ober man, a re for má to ri élet mû -
vek ki vá ló is me rõ je. A ki fe je zés ma gá ban rej ti an nak a di -
lem má nak a meg ol dá sát, amit a nor ma és a szi tu á ció egy -
más hoz va ló vi szo nyu lá sá nak nem kis fej tö rést je len tõ
prob lé má ja okoz. Az írás ma gya rá zat so ha nem ste ril, a va -
ló ság tól el kü lö nü lõ tér ben tör té nik, ha nem a konk rét va ló -
ság ra te kin tet tel. Eb ben épp úgy ben ne van a Genf be be fo ga -
dott me ne kül tek sor sá val va ló tö rõ dés, mint a tár sa dal mi és
gaz da sá gi, va la mint po li ti kai élet szá mos je len sé gé nek fi -
gye lem be vé te le. Hogy ez a tra dí ció mennyi re élõ le het mai
is, ar ra néz ve hadd utal jak Ré vész Im re „Ige hir de tés és po li -
ti ka” cí mû ta nul má nyá ra, amely egy részt meg döb ben tõ
egy sze rû ség gel ve ze ti le a po li ti kai ige hir de tés fe le lõs sé gé -
nek kér dé sét egy bib li ai fe je zet (Ap Csel 27) alap ján, s szem -
be sít ben nün ket ma is az zal a ténnyel, hogy a ci vi tashoz va -
ló ke resz tyén vi szo nyu lás alap ele me it nem kell sem rend -
szer vál to zá sok, sem négy éven kén ti vá lasz tá sok ap ro pó ján
re vi de ál ni. (A szó ban for gó ta nul mány ma is ol vas ha tó a
www.re for matus.hu web ol da lon).

Mai szó hasz ná lat tal él ve az Ins ti tu tio nem más, mint a
fel nõtt ka te ké zis ké zi köny ve. Ha va la ki ve szi ma gá nak a
fá rad sá got, és el kez di ol vas ni, rá fog jön ni ar ra, hogy ez
nem szak teo ló gu sok nak szó ló mû. Össze ha son lít va a kö -
zép ko ri sko lasz ti ka csúcs tel je sít mé nye i vel, pél dá ul Aqui -
nói Ta más Sum májá val, nem csak a ter je de lem be li kü lönb -
ség a szem be öt lõ, ha nem a „cél kö zön ség” is. Kál vin a gyü -
le ke zet tag ja it tart ja szem elõtt, õket akar ja az elõbb kö rül -
írt is me ret re el ve zet ni. Ön tu da tos és „nagy ko rú” ke resz -
tyé ne ket akar ne vel ni. Olyan igény ez, amely ma is ne -
künk sze ge zõ dik egy olyan vi lág ban, amely nek „kép imá -
da ta” és in for má ció zu ha ta ga el sor vaszt ja az ön ál ló gon -
dol ko dás ra, el mé lyü lés re, vé le mény for má lás ra va ló kész -
sé get és ké pes sé get. A re for má to ri teo ló gia kor sza kos fel -
ada ta ma és az el kö vet ke zõ év ti ze dek ben, hogy egy faj ta
ele men ta ri zá ci ó val a pro tes táns gon dol ko dás- és dön tés -
kul tú ra alap ja it új ra meg erõ sít se. Vé le mé nyem sze rint ez
le het a so kat em le ge tett és hi á nyolt erõ tel je sebb és egy sé -
ge sebb pro tes táns hang a ma és a hol nap Eu ró pá já ban.
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Az aláb bi ak ban az Ins ti tu tio két olyan rö vid fe je ze té re
sze ret nék utal ni, ame lyek rõl úgy gon do lom, al kal ma sak
ar ra, hogy elõ íté le te ket és fenn tar tá so kat is old ja nak Kál -
vin sze mé lyé vel és gon dol ko dás mód já val kap cso la to san.
(A ke resz tyén sza bad ság ról, III.19.; Mi mó don kell él nünk
a je len élet tel és en nek se géd esz kö ze i vel, III.10.)

„…mi helyt csak va la me lyes em lí tés tör té nik is a ke resz -
tyén sza bad ság ról, rög tön vagy a szen ve dé lyek jön nek for -
ron gás ba, vagy bal ga tag in du la tok tá mad nak fel…” – ez -
zel a re a lis ta be ve ze tés sel kez di mon da ni va ló ját. El sõ pil -
lan tás ra meg hök ken tõ ki fe je zés sel ír ja kö rül a ke resz tyén
sza bad ság lé nye gét: vi dám en ge del mes ség – „alac ri
promp ti tu di ne in obo e di en tia” – (Inst. III.19.5); (alac ri =
fris ses ség, élénk ség, öröm, vi dám ság, se rény ség, für ge -
ség). Ho gyan le het vi dá man en ge del mes ked ni? A vá lasz:
„…a lel ki is me ret ne mint egy a tör vény kény sze rí tõ szük -
sé ge mi att en ge del mes ked jék… Mi vel ugyan is ál lan dó ret -
te gés ben van, amíg csak a tör vény ural ma alatt áll, az Is -
ten iránt va ló vi dám en ge del mes ség re csak ak kor lesz haj -
lan dó, ha elõbb ilyen sza bad ság gal aján dé koz ta tott meg.”
„Hogy fog jon hát ak kor az a sze ren csét len lé lek jó kedv vel
a mun ká hoz, ami kor tud ja, hogy ezért csak átok ban ré sze -
sül het?” A szol gák és a fi ak köz ti kü lönb sé get hoz za fel
pél dá nak Kál vin, s így biz tat: „…tel jes bi za lom mal le -
gyünk az iránt, hogy a leg ke gye sebb atya szí ve sen fog ja
ven ni a mi szol gá la ta in kat, bár mily ki csi nyek és bár mily
gyar lók és tö ké let le nek le gye nek is azok.” A vi dám en ge -
del mes sé get az aján dék ba ka pott sza bad ság tu da ta te szi
le he tõ vé. Így igaz, hogy „om nis rec ta cog ni tio ab obo e di -
en tia nas ci tur”!

Fel tû nõ, hogy a leg na gyobb fi gyel met az ún. kö zöm -
bös dol gok ban va ló ke resz tyén sza bad ság nak szen te li.
Mi ért? Mert „…en nek a sza bad ság nak az is me re te is
szer fe lett szük sé ges ránk néz ve, mert e nél kül lel ki is me -
re tünk nek sem mi nyu gal ma nem lesz, s a ba bo ná nak so -
ha sem lesz vé ge.”

A sza bad ság gal va ló élés kulcs sza va a mér ték tar tás,
amely mind két irány ban ér vé nyes. Kál vin nem iga zol ja
sem az ag go dal mas ko dó ön sa nyar ga tást, sem a mér ték te -
len tob zó dást. Hall junk csak egy ta lán nem ti pi ku san kál -
vi ni nak vélt idé ze tet: „So kan ma nap ság bal gák nak tar ta -
nak ben nün ket, mi vel vi tát in dí tunk a hús ne mû ek sza bad
evé sé rõl, az ün ne pek nek sza bad meg ülé sé rõl, a ru há zat
sza bad hasz ná la tá ról s más ef fé lék rõl, amik sze rin tük nem
egye bek, mint me rõ os to ba sá gok. Pe dig hát sok kal na -
gyobb fon tos sá gú dol gok ezek, mint ahogy azt ál ta lá ban
hi szik. Mert ha a lel ki is me ret egy szer ilyen tõr be esett,
hosszú és kacs ka rin gós út vesz tõ be té ved, ami bõl az tán
nem könnyû do log meg lel ni a ki ve ze tõ utat. Ha va la ki el -
kezd azon tû nõd ni, hogy sza bad-e ne ki len bõl va ló ken dõt,
ru hát, zseb ken dõt vagy tö rül kö zõt hasz nál ni, utóbb a ken -
der hasz nál ha tá sát is két sé ges nek ta lál ja, és vé gül még a
kó con is gon dol ko zó ba esik. Az ilyen ugyan is azon tû nõ -
dik, va jon nem ét kez het nék-e ken dõk nél kül és nem nél kü -
löz het né-e a zseb ken dõt. Ha va la ki a kis sé íz le te sebb ételt

meg nem en ge dett do log nak tart ja, az vég re a min den na pi
ke nye ret és a kö zön sé ges éte le ket sem eszi meg nyu god tan
az Úr elõtt, amennyi ben eszé be jut az, hogy még egy sze -
rûbb ele de lek kel is fenn tart hat ja tes tét. Ha bi zony ta lan ság -
ban van afe lõl, hogy sza bad-e jó bort in nia, vé gül még a
rossz bort sem fog ja nyu godt lel ki is me ret tel meg in ni, s
utol já ra még jobb és tisz tább víz hez se mer nyúl ni. És vég -
re annyi ra jut az ilyen em ber, hogy bûn nek tart ja még azt
is, ha – amint mond ják – az út já ban fek võ ge ren dá ra lép.
Mert nem va la mi könnyû do log ról van itt szó, ha nem akö -
rül fo rog a harc, va jon az Is ten, aki nek aka ra tát min den
gon do la tunk ban és cse le ke de tünk ben szem elõtt kell tar ta -
ni, akar ja-e, hogy mi ezt vagy azt hasz nál juk. En nél fog va
né me lye ket szük ség kép pen za va ros ör vény be ta szít a két -
ség be esés, má sok pe dig Is ten nel nem tö rõd ve és tisz te le tét
meg vet ve sa ját rom lá suk kal nyit nak ma guk nak utat, ame -
lyen azon ban biz to san nem jár hat nak. Mert mind azok,
akik ilyen bi zony ta lan ság ba me rül tek, bár ho vá for dul ja -
nak is, min de nütt olyas mit lát nak, ami sér ti a lel ki is me re -
tet.” Idéz zünk még egy ha son ló gon do la tot: „Ha te hát meg -
gon dol juk, hogy mi nõ cél ra te rem tet te Is ten a táp lá lé ko kat,
azt ta lál juk, hogy nem csak szük sé günk rõl, ha nem gyö nyö -
rû sé günk rõl és vi dám sá gunk ról is akart gon dos kod ni. Így
a ru há zat ban a szük sé gen kí vül cél ja volt még a dí szes ség
és az il len dõ ség is; a fü vek ben, fák ban és gyü möl csök ben
a kü lön bö zõ hasz ná la ton kí vül cél ja volt ne ki a szép szín
és a kel le mes il lat. Ha ez nem vol na igaz, ak kor nem so rol -
ná fel a pró fé ta Is ten jó té te mé nyei kö zött azt, hogy »bor ral
meg vi dá mít ja az em ber nek szí vét és or cá ját meg fé nye sí ti
olaj jal« (Zsolt 104,15). S az õ jó sá gá nak ked velt té té te le
cél já ból nem em le get né a Szent írás lép ten-nyo mon azt,
hogy az ilyen faj ta dol go kat mind õ ad ta az em be rek nek.
Ma guk ezek a ter mé sze ti ado má nyok is elég gé meg mu tat -
ják, hogy mily cél ra és mennyi ben sza bad azo kat hasz nál -
ni. Hi szen oly nagy szép ség gel ru ház ta fel az Úr a vi rá go -
kat, hogy az ön ként sze münk be öt lik; és oly kel le mes il la -
tot adott ne kik, hogy az ész re vét le nül is be lo pó dzik szag lá -
sunk ba, va jon hát bûn az, ha sze me ink a vi rá gok szép sé -
gé ben s szag lá sunk azok il la tá ban gyö nyö rû sé get ta lál?
Az tán nem kü lö ní tet te-e el a szí ne ket úgy, hogy egyik vi rág
ked ve sebb le gyen a má sik nál? S va jon az arany nak és
ezüst nek, az ele fánt csont nak és már vány nak nem adott-e
olyan szép sé get, mely eze ket más ér cek nél és kö vek nél ér -
té ke seb bé te szi? To váb bá a hasz ná lat ra szük sé ge se ken kí -
vül nem adott-e ne künk sok kel le me tes dol got?”

„Em ber te len böl csel ke dés nek” (in hum a na phi lo so phia)
ne ve zi Kál vin azt a né ze tet, amely a te rem tett dol gok kö -
zül csak an nak a hasz ná la tát en ge di meg, ami nél kü löz -
he tet le nül szük sé ges, mert az meg foszt ja az em bert „Is ten
jó té kony sá gá nak meg en ge dett él ve ze té tõl”, s csak úgy
vol na meg tart ha tó, „ha az em bert min den ér zé ké tõl meg -
foszt va, ér zé ket len tus kó vá vál toz tat ná”. Az in hum a na
phi lo so phiával szem ben azon ban ott van a má sik vég let
is, amely épp úgy ke rü len dõ: „De hol van a há la adás, ha az
evés be és ivás ba annyi ra be le me rül az em ber, hogy vagy
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el bó dul, vagy pe dig hasz na ve he tet len né lesz a jám bor ság
és az em be ri hi va tás kö te les sé ge i re?” Nem más ez, mint a
con su mo er go sum mai su gal la tá nak jó zan kor dá ban tar -
tá sa. Kál vin vég kö vet kez te té se: a ke resz tyén em ber fel ada -
ta, hogy el ke rül je a két vég le tet, az az hogy „a se géd esz kö -
zök bõl aka dá lyo kat ne csi nál ja nak”. A két fron tos harc ban
egyik ol da lon áll nak a hit ben erõt le nek, aki ket nem sza -
bad meg bot rán koz tat ni. Õk a gyen gébb test vé rek, akik nek
meg bot rán ko za tá sá ra nem kell fi tog tat ni ke resz tyén sza -
bad sá gun kat. Ugyan ak kor az is fon tos, hogy né ha em be -
rek elõtt is tud juk ki mu tat ni a sza bad sá gun kat. „Ezt is el -
is me rem, de a leg na gyobb elõ vi gyá zat tal meg kell tar ta -
nunk eb ben a mér té ket, hogy a gyen gék rõl va ló gon dos ko -
dást, aki ket pe dig az Úr annyi ra a fi gyel münk be aján lott,
el ne ves sük ma gunk tól.” A hit ben erõt le nek tõl meg kü lön -
böz te ti Kál vin a „fa ri ze u so kat”, akik a sza bad sá got nem
ál lít ják a fe le ba rát szol gá la tá ba. Pe dig „az is ten fé lõ em ber -
nek… kö te les sé ge meg gon dol ni, hogy a kül sõ dol gok ban
azért ada tott ne ki ez a sza bad ha ta lom, hogy így kész sé -
ge seb ben tel je sít se a sze re tet kö te les sé gét.” Van nak azon -
ban hely ze tek, ami kor „…azo kat a dol go kat, ami ket meg
kell ten nünk, sem mi fé le bot rán ko zás tól va ló fé le lem mi att
sem sza bad el hagy nunk”. Kál vin nem hí ve a he be hur gya,
meg gon do lat lan ak ci ók nak: „Nem he lye sel he tõ azok nak
szer te len sé ge, akik min dent csak nagy zaj jal vé gez nek, és
in kább ke resz tül tör nek min de nen, mint sem az aka dá lyo -
kat las san el há rí ta nák.” Ez azon ban nem je lent het cse lek -
vés kép te len sé get, a prob lé mák ál lan dó em le ge té sét. Is me -
re tes, hogy Bon ho ef fer sze rint az ör dög tõl szár ma zik a jó 
ta nács: „Ma radj a prob lé má nál, és men tes le szel a meg ol -
dás tól!” Az em be ri in téz mé nyek is a kö zöm bös dol gok ka -
te gó ri á já ba tar toz nak Kál vin sze rint, s ezért megvál toz tat -
ha tók. Nem egy sze rû ez a vál toz ta tás, hi szen „…mi helyt
az em be ri in téz mé nyek meg szün te té sé rõl van szó, ré szint
a lá zon gók, ré szint pe dig a rá gal ma zók azon nal iszo nyú
zajt csap nak, mint ha egy szer re az egész em be ri en ge del -
mes ség meg sem mi sít tet nék és fel for gat tat nék.”

IL LUSTRA TIO TI GU RIEN SIS, AVAGY AZ IS TE NI ÉS 
AZ EM BE RI IGAZ SÁ GOS SÁG – HULDRYCH ZWING LI

A re for má to rok kö zül Zwing li élet mû vét és teo ló gi ai mun -
kás sá gát ta lán Ar thur Rich zü ric hi szo ci ál eti kus dol goz ta
fel leg ala po sab ban. Zwing li rõl val lott fel fo gá sa sa ját teo -
ló gi ai élet mû vét is jel lem zi: „Zwing li szá má ra az uni ver -
zá lis meg iga zí tás hit le he tõ vé tet te, hogy ko rá nak tár sa dal -
mi és po li ti kai kér dé se i hez köz vet le nül utat ta lál jon. Cél ja
az volt, hogy Is ten igé jé nek ha tó ere jé vel köz vet len vál to -
zá so kat idéz zen elõ az ál lam po li ti ká já ban és a tár sa da -
lom szo ci á lis rend jé ben.” Az is te ni és em be ri igaz sá gos ság
ka te gó ri á já nak meg kü lön böz te té sét és egy más ra vo nat -
koz ta tá sát Rich a ma ga gon dol ko dá sá ban kö vet ke ze te sen
ér vé nye sí ti, ez ad ja po li ti kai teo ló gi á já nak s egész gon dol -
ko dá sá nak va ló sze rû sé gét.

Rich két olyan ál ta lá no san el ter jedt né ze tet tesz a vizs -
gá lat tár gyá vá, ame lyek messze me nõ en meg ha tá roz ták a
Zwing li rõl ki ala kult ké pet. Az egyik sze rint Zwing li in -
kább hu ma nis ta volt, mint re for má tor, s tu laj don kép pen
meg ma radt Eras mus ra jon gó já nak, kri ti kát la nul át vé ve
Eras mus hu ma nis ta gon dol ko dá sát. A má sik vé le mény
sze rint Zwing li – ha egy ál ta lán teo ló gus nak ne vez he tõ –
min den teo ló gi ai gon do la tát Lu ther tõl vet te át, nin csen
ben ne sem mi ere de ti ség. Az el sõ vel kap cso lat ban Rich ki -
mu tat ja, hogy Zwing li gon dol ko dá sá nak kö zép pont já ban
va ló ban egy olyan ki fe je zés áll, amely ki mu tat ha tó an
Eras mus tól ered. Ez a chris ti an is mus re nas cens, az az az
új já szü le tõ, meg úju ló ke resz tyén ség gon do la ta. Ha azt
kér dez zük, ho gyan újul meg a ke resz tyén ség, er re még
min dig egy for mán hang zik a vá lasz Eras mus nál is,
Zwing li nél is: a ke resz tyén ség meg úju lá sa azt je len ti,
hogy új ra ér vény re jut az egy ház ban és a vi lág ban Krisz -
tus és az evan gé li um. De ha to vább kér de zünk: Mi lyen
Krisz tus? Mi lyen evan gé li um? – ak kor már gyö ke re sen kü -
lön böz nek a vá la szok. Eras mus ese té ben ugyan is egy ér -
tel mû en a hu ma nis ta mû velt ség esz mény be fog lalt Krisz -
tus ról és a hu ma nis ta mó don fel fo gott evan gé li um ról van
szó! A hu ma ni tás Eras mus szá má ra nem egy sze rû en ant -
ro po ló gi ai adott ság, ha nem az em ber hez mél tó ma ga tar -
tás, amely nek jel lem zõ je a köl csö nös jó aka rat (mu tua be -
ne vo len tia). Er re szol gá ló ne ve lõ esz köz az evan gé li um.
Eras mus szá má ra te hát Krisz tus mint eti kai sze mé lyi ség,
eti kai pél da kép fon tos, az evan gé li um pe dig nem egyéb,
mint Krisz tus eti kai ta ní tá sa. Ha ez tel jes mér ték ben ér vé -
nye sül a ne ve lés ben, az egy ház és a vi lág éle té ben, ak kor
éri el cél ját a chris ti an is mus re nas cens.

Az eras mu si gon dol ko dás jog gal ne vez he tõ krisz to cent -
ri kus nak, s ez a krisz to cent riz mus na gyon nagy ha tás sal
van Zwing li gon dol ko dá sá ra. Azon ban itt is a fel szín mö -
gé kell te kin te ni. Eras mus szá má ra a so lus Chris tus azt je -
len ti: so la doctri na Chris ti. Igaz, hogy Krisz tus uni cus
hum a nae sa lu tis auc tor, de nem mint az Is ten és em ber
kö zöt ti en gesz te lés szer zõ je, ha nem mint a ca elo pro fec tus
doc tor. A hu ma nis ta fe je de lem teo ló gi ai mû ve i ben gyak -
ran ta lál juk a so la via Chris ti ki fe je zést is, de so ha sem a
so la mi se ri cor dia Chris ti vagy a so la gra tia Dei ki fe je zé se -
ket – hang sú lyoz za Rich. Az evan gé li um fog la la ta a He gyi
be széd a sze re tet pa ran csá val együtt. Mind ket tõ min den -
ki re ér vé nyes és kö te le zõ. Eras mus is jól tud ja, hogy a He -
gyi be széd kö ve tel mé nye i nek az em ber nem tud meg fe lel -
ni. Ezért úgy tart ja, hogy Krisz tus és az õ ta ní tá sa az ar -
che tí pus, eh hez kell vi szo nyí ta ni az em be ri tör vé nye ket,
anél kül, hogy ezek nek az em be ri tör vé nyek nek el kel le ne
ér ni ük az is te ni tör vény szint jét. Rich rá mu tat, hogy itt
kell ke res ni Zwing li ké sõb bi ta ná nak, az is te ni és az em -
be ri igaz sá gos ság egy más hoz va ló kap cso la tá ról szó ló
tan nak a dog ma tör té ne ti gyö ke re it. 

Eras mus krisz to cent riz mu sa alap já ban vé ve ra ci o ná lis és
ant ro po cent ri kus alap ra épül, eti kai-in tel lek tu á lis jel le gû
ma rad. Egész gon dol ko dá sá nak ugyan is a li be rum ar bit ri -
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um, az em ber sza bad aka ra tá nak hang sú lyo zá sa ma rad az
alap ja. Ez a krisz to cent riz mus te hát csu pán nor ma tív eti kai
jel le gû, de nem eg zisz ten ci á lis-szó tério ló gi ai. A hu ma nis ta
mû velt ség esz mény nem tud be fo gad ni mást. Ez a mû velt -
ség esz mény olyan nagy ha tás sal van Zwing li re, hogy teo ló -
gi ai gon dol ko dá sát kez det ben va ló ban szin te tel jes mér ték -
ben Eras mus ha tá roz za meg. En nek az op ti mis ta hu ma nis -
ta esz mény nek a szá má ra a so la scrip tu ra és a so lus Chris -
tus mint for mai és tar tal mi prin cí pi um csak ki se gí tõ funk -
ci ó jú, mert az em ber bõl ki in dul va ra gasz ko dik a sza bad
aka rat alap ve tõ je len tõ sé gé hez. Zwing li re for má tor rá vá lá -
sá ban ezért Luther va ló ban dön tõ sze re pet ját szik.

Zwing li nem te kin ti mes te ré nek, ta ní tó já nak Lu thert. Ez
nem je len ti azt, hogy ne be csül te vol na, de in kább úgy te -
kin tett rá, mint a re for má ció hõ sé re, s nem úgy, mint a re -
for má ció egye dü li és ki zá ró la gos szel le mi aty já ra. Rich a
for rá sok ala pos elem zé se után mond ja ki e kér dés ben vé le -
mé nyét: „A sváj ci re for má tor nem a wit ten ber gi dok tor ta -
nít vá nya, s en nek ta nai egy ál ta lán nem ha tot tak dön tõ en
Zwing li teo ló gi ai fej lõ dé sé re.” Eras mus és Luther kö zött az
volt a kü lönb ség, hogy Zwing li Lu ther ben azt lát ta meg,
aki a leg na gyob bat cse le ked te meg, mert más ként nem te -
he tett. Eras mus ez zel szem ben a sza bad aka rat hõ se, aki
min dig tu dott „más ként” is cse le ked ni, s ezért nem haj tot -
ta vég re a leg na gyob bat. Ná la min den csak gon do lat ma -
radt, fi lo zó fia és meg va ló sí tat lan prog ram. Va ló szí nû, hogy
a Lu ther rel va ló szel le mi fog lal ko zás döb ben tet te rá Zwing -
lit ar ra, hogy Eras mus prog ram ja a re for má ció szá má ra
elég te len, ke vés. Luther tö rés vo na lat je löl ki Zwing li szá -
má ra, ahol vi lá gos sá vá lik, hogy Eras mu son túl kell lép nie.
Nem Luther ta ní tá sa ha tott te hát Zwing li re, ha nem a
Luther-ese mény vál tott ki ben ne õs ere jû ha tást. 

Össze fog lal va azt ál la pít ja meg Rich, hogy Eras mus és
Zwing li gon dol ko dá sá ban a kap cso ló pont, a chris ti an is -
mus re nas cens egy ben a dön tõ kü lönb sé get is fel mu tat ja.
Mind két eset ben szin té zis rõl van ugyan szó, de el len ke zõ
elõ je lû szin té zis rõl. Eras mus szá má ra a ke resz tyén ség és
a hu ma niz mus szin té zi se úgy jön lét re, hogy a hu ma niz -
mus ma gá ba ol vaszt ja a ke resz tyén sé get, az evan gé li um
esz köz az ere de ti hu manit as meg ta lá lá sá ban és ki fej lesz -
té sé ben. A re for má tor Zwing li azon ban ép pen el len ke zõ leg
gon dol ko dik. Õ nem kö ti Krisz tus ügyét a kul tú ra és a tu -
do má nyok re ne szán szá nak ügyé hez, nem a tör vény hez
kap csol ja az evan gé li u mot, nem az eti ká hoz a hi tet, ha -
nem ép pen for dít va: a kul tú ra ke rül be Is ten igé jének a ha -
tó su ga rá ba, a tör vény tá masz ko dik az evan gé li um ra, az
eti ka a hit re, s az em ber egész eg zisz ten ci á ja az Is ten sza -
bad és szu ve rén ke gyel mé re. Eras must és Zwing lit össze -
kö ti az uni ver za lis ta lá tás mód, de éle sen el vá laszt ja az a
re for má to ri fel is me rés, hogy en nek egyet len és ki zá ró la -
gos alap ja Is ten igé jé nek ha tal ma. 

Ez az uni ver za lis ta lá tás mód kü lön böz te ti meg Zwing lit
Lu ther tõl. S ez a kü lönb ség nem pe ri fé ri kus ter mé sze tû,
ha nem a két nagy re for má tor alap kér dé sé nek kü lön bö zõ -
sé gé bõl ered. Luther is mert alap kér dé se (ho gyan nye rem el

a ke gyel mes Is tent?) el sõ sor ban az Is ten-em ber kap cso lat
új ér tel me zé sé re irá nyult. A Lu ther hez ha son ló an nagy sze -
mé lyes lel ki krí zi sen át ment Zwing li alap kér dé se így hang -
zott: Ho gyan jut hat gyõ ze lem re a ke resz tyén ség meg úju lá -
sa egy olyan vi lág ban, amely dé mo ni el len ség ként tá mad
el le ne? A vá lasz ugyan ott van az õ szá má ra is, mint Luther
szá má ra. Zwing li sze rint azon ban Is ten bû nö sö ket meg iga -
zí tó ke gyel me nem csu pán az em ber ben se jé ben hoz vál to -
zást, ha nem ugyan ez a meg iga zí tó ke gye lem „te szi rend be”
a vi lág dol gát is. Az egyén meg iga zí tá sa és a vi lág meg iga -
zí tá sa Zwing li teo ló gi á já ban egy más tól el vá laszt ha tat lan
ma rad, mint két kon cent ri kus kör. Ezért van az, hogy a
sváj ci re for má tor – en nek az uni ver zá lis meg iga zí tás hit nek
a kö vet kez té ben – köz vet len kap cso la tot tu dott te rem te ni
teo ló gi ai gon dol ko dá sa és ko ra po li ti kai és szo ci á lis kér dé -
sei kö zött, ami re Luther teo ló gi á ja alap ján csak in di rekt
mó don volt le he tõ ség. Zwing li sa já tos he lye úgy ha tá roz -
ha tó meg Eras mus hoz és Lu ther hez fû zõ dõ kap cso la tá ban,
hogy re for má to ri fej lõ dé se kez de té tõl az eras mu si evan gé -
li umér tel me zés uni ver za liz mu sát akar ta meg va ló sí ta ni az
Eras musszal szem ben  ál ló re for má ció ta la ján. 

Zwing li ere de ti sé ge kü lö nös kép pen azért ra gad ta meg
Ri c het, mert ben ne lát ja a re for má to ri szo ci ál eti ka meg te -
rem tõ jét. Vé le mé nye sze rint Zwing li – Lu ther tõl és a szél -
sõ sé ges „ra jon gó” ra di ká li sok tól el té rõ en – ar ra a szo ci ál -
eti kai fe le lõs ség re mu tat rá és ad pél dát, amely nek ra di ka -
li tá sa ko mo lyabb és ha tá so sabb, hasz nál ha tóbb, mint a
„ra di ká li sok” ra di ka liz mu sa. Mi lyen úton jut er re a vég kö -
vet kez te tés re?

Rich sze rint Zwing li po li ti kai ér dek lõ dé sé nek gyö ke re
nem po li ti kus ter mé sze té ben rej lik, ha nem ab ban a teo ló -
gi ai meg gyõ zõ dé sé ben, hogy Is ten igé je olyan ele ven és
ha tal mas (so le ben dig so kreff tig), hogy en nek a ha tás nak
tük rö zõd nie kell a kül sõ vi szo nyok ban is. Is ten or szá ga
ugyan is nem csu pán bel sõ ha ta lom, ha nem kül sõ is. Bár
Zwing li is vi lá go san lát ja, hogy a je len kö rül mé nyek kö -
zött nem Is ten ab szo lút, vég sõ aka ra ta va ló sul meg a vi -
lág ban, de vall ja: Is ten or szá ga el jö ven dõ igaz sá gá nak kö -
ze van a vi lág kül sõ kö rül mé nye i hez, az az az ál lam, a tár -
sa da lom, a po li ti ka dol ga i hoz. Is ten or szá gá nak ha tal ma
már most be le szól a vi lág éle té be, s azt meg vál toz tat ja. Ez
a meg gyõ zõ dé se tet te le he tet len né szá má ra, hogy azo no -
sul jon Luther fel fo gá sá val.

Is ten igaz sá gos sá gá ról Zwingli ha son ló an vé le ke dik,
mint Luther, azon ban a tör vény tõl va ló sza bad ság ér tel -
me zé sé ben új ra el té rõ ál lás pon tot kép vi sel. Míg Luther
szá má ra a ke resz tyén em ber sza bad dá vált Is ten tör vé nyé -
nek kö ve te lé sé tõl, ad dig Zwing li azt vall ja, hogy „a tör -
vény tõl ab ban az ér te lem ben nem va gyunk sza ba dok,
hogy azt, amit a tör vény kö ve tel, ne len ne szük sé ges meg -
ten nünk; mert a tör vény Is ten vál toz ha tat lan aka ra ta (…),
ab ban az ér te lem ben va gyunk tõ le sza ba dok, hogy aki
sze ret, min dent ön ként tesz, még a leg ne he zeb bet is”.
Zwing li te hát egy ér tel mû en ki áll a ter ti us usus leg is ér vé -
nye mel lett. Az ab szo lút is te ni igaz sá gos ság kö ve te lé se az
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em ber rel szem ben a sze re tet pa ran csa. Aho gyan Is ten
igaz sá ga a sze re tet igaz sá ga, úgy kell az em be rek nek,
pon to sab ban a ke resz tyé nek nek is e sze rint a kö ve te lés
sze rint él ni. Ha vi szont a mér ce, ame lyen min dent le kell
mér ni, Is ten igaz sá gos sá ga, ak kor nyil ván va ló, hogy ez a
mér ce ra di ká lis tár sa da lom kri ti ká hoz ve zet. En nek alap -
ján kér dõ je le zi meg Zwing li az olyan alap ve tõ tár sa dal mi
ins ti tú ci ók jo gos sá gát, mint például a ti zed vagy a ma gán -
tu laj don ko ra be li ér tel me zé se. Más fe lõl azon ban Zwing li
gon do lat me ne te eltér az ún. „ra di ká li sok” fel fo gá sá tól,
mert – bár ha son ló alap ál lás ból – egé szen más kon zek -
ven ci á kat von le, mint azok. En nek oka egy részt az, hogy
más ként ér té ke li a tár sa dal mi va ló sá got, más részt in do ka
teo ló gi ai ter mé sze tû. Ez a teo ló gi ai ter mé sze tû in dok az
is te ni és em be ri igaz sá gos ság dif fe ren ci á ja és egy más ra
vo nat koz ta tá sa. Igaz ugyan, hogy a re for má ció ese mé nyé -
ben Zwing li is Is ten or szá gá nak eb be a vi lág ba va ló be tö -
ré sét lát ta, az az az „Úr nap já nak” te kin tet te. Ezt azon ban
nem azo no sí tot ta az utol só íté let nap já val, ami kor Is ten
igaz sá ga az egész vi lá got be ra gyog ja. Ezt sem mi fé le em be -
ri erõ fe szí tés sel nem le het ki kény sze rí te ni és meg va ló sí ta -
ni az em be ri tár sa da lom ban. A „ra di ká li sok” ép pen ezt ér -
tik fél re, ami kor át akar ják ug ra ni azt a kü lönb sé get,
amely a már meg iga zult, de még be nem tel je se dett ál la pot
kö zött van. A „ra di ká li sok” szá má ra már most csak és ki -
zá ró lag az is te ni igaz sá gos ság nak van ér vé nye, ame ly fe -
les le ges sé te szi és el tör li az em be ri igaz sá gos sá got. Ez
azon ban Zwing li sze rint gya kor la ti lag a je len le gi vi lág ból
szám ûz né az igaz sá gos sá got. Ez pe dig ah hoz ve zet ne,
hogy a „lá za dók” tár sa dal mát nem le het ne kor dá ban tar -
ta ni. Ami kor Zwing li „lá za dók ról” be szél, nem ugyan ar ra
gon dol, mint Luther (a lá za dó pa rasz tok) vagy a non kon -
for mis ta új ra ke resz te lõk (az egész tár sa da lom). Az „iga zi
lá za dók” Zwing li sze rint azok, akik a ha tal mat bir to kol -
ják, ha tal mu kat azon ban sa ját egyé ni vagy cso port ér de ke -
ik ér vé nye sí té sé re hasz nál ják, s így má so kat el nyom nak,
ki hasz nál nak és cél ja ik szol gá la tá ba ál lí ta nak. En nek el -
le né re nem iga zol ha tó az „iga zi lá za dók” el le ni erõ szak al -
kal ma zá sa. A zsar no ki vagy zsar nok el le nes erõ sza kot
egye dül a jog, az az az em be ri igaz sá gos ság ké pes kor dá -
ban tar ta ni, mert e nél kül csak az erõ sebb jo ga ér vé nye -
sül ne az em be ri együtt élés ben. A „ra di ká li sok” ha mis al -
ter na tí vá já val (is te ni vagy em be ri igaz sá gos ság) szem ben
Zwing li az is te ni és em be ri igaz sá gos ság kép le tét és gya -
kor la tát tart ja ér vé nyes nek. Az em be ri igaz sá gos ság ra te -
hát azért van szük ség, hogy a re la tí ve jobb igaz ság és jog
ér vé nye sül hes sen a re la tív vi lág ban, ame ly nem azo nos
Is ten or szá gá val. Az em be ri igaz sá gos ság a sze re tet pa -
ran csá nak funk ci o ná lis pót lé ka.

Mi elõtt bár ki azt gon dol ná, hogy Zwing li kri ti ká ja egy -
ol da lú an csak a „ra di ká li sok” el len irá nyul, le kell szö gez -
ni, hogy ugyan olyan he ve sen bí rál ja azo kat is, akik tap -
sol nak örö mük ben az ér vé nyes pol gá ri tör vé nyek ilyen
ma gas ra ér té ke lé se lát tán. Zwing li ugyan is el íté li azo kat,
akik nem haj lan dók tu do má sul ven ni, hogy pol gá ri tör vé -

nyek kel szem ben Is ten igaz sá ga tá maszt igényt. Ha a „ra -
di ká li so kat” azért os to roz za, mert az is te ni igaz sá gos sá -
got az em be ri igaz sá gos ság nél kül akar ják ér vé nye sí te ni,
ak kor a ha tal mon lé võ ket azért, mert õk csak az em be ri
igaz sá gos sá got akar ják az is te ni igaz sá gos ság nél kül. Is -
ten ugyan is össze ha son lít ha tat la nul töb bet kö ve tel az em -
ber tõl, mint a pol gá ri tisz tes sé get és er köl csöt. Az Is ten ke -
gyel mé re szo ru ló em ber bû nös sé gét igen plasz ti ku san fe -
je zi ki Zwing li: „Is ten elõtt mind gaz em be rek va gyunk.” 

Az is te ni és em be ri igaz sá gos ság kap cso la ta te hát az ab -
szo lú tum és a re la tí vum kap cso la ta. A „ra di ká li sok” szá -
má ra tu laj don kép pen csak két le he tõ ség adó dik a gya kor -
la ti meg va ló sí tás so rán: 1. a te ok rá cia for ra dal mi meg va ló -
sí tá sa (Mün zer); 2. a tár sa da lom ból va ló ki vo nu lás (új ra ke -
resz te lõk). Mind két le he tõ ség egyen lõ az ab szo lút kri ti kai
ma ga tar tás sal. Zwing li szo ci ál po li ti ka i lag a re la tí vum vi lá -
gá ban ma rad. Luther fel fo gá sá tól e te kin tet ben az kü lön -
böz te ti meg, hogy sze rin te Is ten ab szo lút igaz sá gos sá gá -
nak kö ve te lé se nem csak az egyén nek szól, ha nem a tár sa -
da lom kö zös sé gé nek is. Eb ben a kö zös ség ben az em be ri
igaz sá gos ság meg va ló sí tá sá nak nor má ja Is ten igé je ma -
rad. A re la tí vum ab szo lút kri ti ká ja he lyé be te hát a re la tív
kri ti ka lép. Ha a tár sa dal mi té nyek és kö rül mé nyek re la tí -
vak, ak kor ez azt je len ti, hogy a) so ha nem lép het nek fel ab -
szo lút igénnyel, b) va ri ál ha tók és meg vál toz tat ha tók.
Zwing li há rom konk rét pél dán mu tat ja be, hogy mit je lent
ez: 1. A vi lá gi fel sõbb ség – ha nem haj lan dó alá vet ni ma -
gát a fe lül rõl, az az Is ten igé jé tõl, és az alul ról jö võ kri ti ká -
nak – le vált ha tó és le vál tan dó. 2. A ma gán tu laj don nak
meg van a re la tív jo go sult sá ga, de ha nem fe lel meg a sze -
re tet igé nyé nek, az az nem jár együtt szo ci á lis kö te les sé gek
gya kor lá sá val, ak kor a tu laj don jog ta lan ná vá lik, s a ma -
gán tu laj do no sok cso port ja kö zön sé ges „rab ló ban dá vá”. 3.
A ka mat nak meg van a jo gos mér té ke (5%), mert tel jes el tör -
lé se meg bé ní ta ná a tár sa dal mi együtt mû kö dést a pa rasz -
tok és a vá ro si pol gár ság kö zött, en nél na gyobb mér ték al -
kal ma zá sa azon ban el len kez ne az is te ni igaz sá gos ság gal. 

UNIT AS ECC LE SI AE SEM PER RE FOR MAN DA
ET CON SER VAN DA

Az egy ház egy sé ge komp ro misszu mok árán is meg õr zen -
dõ drá ga kincs – Kál vin nem ér tett egyet min den ben
Zwing li teo ló gi ai né ze te i vel, 1549-ben még is alá ír ta a
Con sen sus Ti gu ri nust. Ugyan ilyen ok ból ír ta alá 1539-ben
az Ágos tai hit val lást. Rö vid del Luther ha lá la elõtt ter je del -
mes le ve let ír Lu ther nek, s Me lancht hont ké ri an nak kéz -
be sí té sé re. Nagy csa ló dás sal ol vas sa Me lancht hon vá la -
szát, amely ben Me lanchh ton Lu thert ma kacs ökör nek ti tu -
lál ja (ein stör rischer, sch na u ben der Och se), s rend re u ta sít -
ja a kö vet ke zõ sza vak kal: „Luther mind nyá junk mé lyen
tisz telt aty ja és sze re tett ta ní tó ja”. A ró mai egy ház zal va -
ló pár be szé det sem uta sí tot ta el, úgy vél te, a pár be széd kö -
zös alap ját Au gus ti nus ta nai képezhetik. 
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RE FOR MÁ CIÓ ÉS MISSZIÓ

Vissza te kint ve teo ló gi ai, azon be lül egy ház tör té ne ti mun -
kám ra, két te rü le ten pró bál tam mé lyebb re ás ni. El sõ köny -
vem az egye te mes egy ház tör té net hez kap cso ló dik. Ebben a
misszió tör té ne tét igyek szem vé gig tár gyal ni a kez det tõl a
múlt szá zad vé ge tá já ig.1 1948-ban, ami kor nem ke rül het -

tem be a Teo ló gi ai Aka dé mi á ra, két évig az ak kor még lé te -
zõ nagy tar csai Kül misszi ói In té zet hall ga tó ja vol tam, és itt
let tem a „misszió je gye se”. Azu tán a 90-es évek ben, ami kor
már a teológián ad tam elõ az egy ház tör té ne tet, igye kez tem
ab ba be lop ni a misszió tör té ne tét is. En nek a ku ta tás nak az
ered mé nye a nyug dí jas éve im ben meg je lent egye te mes mis    -
szió tör té net. Van, aki sze rint kom pen di um nak ne vez he tõ,
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Kál vin ezt a me rész mon da tot ír ja – ami az egy ház tör té -
ne té nek a re for má ció elõtt is fel is me ré se volt – az Ins ti tu tio
IV. köny ve 1. fe je ze té nek 1. §-ában: „Az egy ház azok nak az
any ja, akik nek Is ten az aty ja.” Kál vin nal el len tét ben mi ma
az egy há zat – mint Is ten te rem té sét és aján dé kát – egyál ta -
lá ban nem így lát juk, ha nem úgy, mint az in di vi duu mok, a
hí võk ön kén tes egye sü lé sét. Mi min dig szí ve sen be szé lünk
az egy ház ról, de csak azu tán, mi u tán már szól tunk az üd -
vös ség rõl, a meg iga zu lás ról, a meg szen te lõ dés rõl, az új já -
szü le tés rõl, és az egy ház min dig csak ezek u tán jön. A re -
for má tus in di vi du a liz mus sa ját ta pasz ta la tá ra épít ve ha tá -
roz za meg a sa ját egy ház hoz va ló vi szo nyát, és ez na gyon
messze van at tól, hogy „az egy ház azok nak az any ja, akik -
nek Is ten az aty ja”. Azt gon do lom, ve sze del me sen ha son lít
ez a ma ga tar tás ar ra a ka te gó ri á ra, ame lyet val lás szo cio ló -
gu sok és kü lön bö zõ fel mé ré se ket vég zõk úgy ne vez nek,
hogy azok a „ma guk mód ján val lá sos em be rek”, akik az
idé zett fel mé ré sek ta nú sá ga sze rint sa ját meg gyõ zõ dé sü ket,
sa ját hi tü ket, sa ját ta pasz ta la tu kat szí ve sen ab szo lu ti zál -
ják, és te szik ab szo lút mér cé vé az egy ház kö zös sé gé vel
szem ben. 

Más fe lõl Kál vin nem haj lan dó a lát ha tó és a lát ha tat lan
egy ház egy más el le ni ki ját szá sá ra. A mai kor ban a re for -
má tus hí võ em ber sok kal kri ti ku sabb az in téz mé nyes egy -
ház zal szem ben, mond ván, hogy a sze mé lyes hit a dön tõ,
az in téz mény má sod la gos. Ter mé sze te sen nincs és nem le -
het in téz mé nyes ga ran ci á ja Is ten je len lé té nek, az üd vös -
ség nek – ezt a re for má to rok na gyon jól tud ták –, de a hit
lát ha tó kö zös sé ge el en ged he tet len szá muk ra. Hadd idéz -
zem újra Kál vint: „Az egy ház egy sé gé nek eré nye (vir tu sa),
hogy meg tart az Is ten nel va ló kö zös ség ben.” Va jon me -
rünk-e és tu dunk-e mi úgy te kin te ni az egy ház egy ház vol -
tá ra, mint ami meg tart az Is ten nel va ló kö zös ség ben? 

A har ma dik dolog, ami hang sú lyos a re for má to ri, kü -
lö nö sen a kál vi ni gon dol ko dás ban, a kü lön bö zõ tiszt ség -

vi se lõk kö zös sé ge az egy há zi szol gá lat ban. Is mer jük azt
a 20. szá za di szó lásmon dást, hogy „kell egy csa pat”. A
kol le gi a li tás ra, a mun ka meg osz tás ra azért is szük ség
van új ra és új ra, mert a lel ki pász tor do mi náns sze re pe a
gyü le ke zet ben és az egy ház ban egy szer re le het ál dás és
átok. Ha az ige szol gá la ta alá za tos vég zé sé nek a he lye,
ak kor na gyon nagy ál dás. Ha a sze mé lyes am bí ci ók ki -
élé sé nek a te re, ak kor na gyon nagy átok. A gyü le ke ze ti,
egy ház me gyei, egy ház ke rü le ti, zsi na ti fe szült sé gek 90%-
a sze mé lyi am bí ci ók ra ve zet he tõ vissza. Nem biz tos,
hogy ez jól van így. 

Vé gül az zal az egy ház fe gye lem mel szem ben, ame ly kü -
lö nö sen a kál vi ni re for má ci ó ban hang sú lyos, amit mi úgy
is ne vez he tünk: kö zös sé gi kont roll, az egyén sza bad sá ga
és ön meg va ló sí tá sa ke rült és ke rül új ra meg új ra elõ tér be.
Pe dig a köl csö nös fi gyel mez te tés és kor rek ció le he tõ sé ge és
szük sé ges sé ge az a kö zös sé gi kont roll, amely nek hi á nyá -
ban sem egy há zi, sem nem egy há zi kö zös sé gek nem tud -
nak meg ma rad ni és lé tez ni. 

Teo ló gi ai hall ga tó ko rom ban kü lö nös kin cset je len tett,
ha va la ki nek volt Wal ther Lü thi-kom men tár ja. Gé pelt for -
dí tá sok vol tak ezek, ne he zen ol vas ha tók, de na gyon ér té -
ke sek. So ká ig nem ér tet tem, mi ért ép pen õ volt a nép sze -
rû írás ma gya rá zó, akit for dí ta ni és ol vas ni nem szûn tek
meg ak kor sem Ma gyar or szá gon, ami kor ne héz idõk jár -
tak. Né hány hét tel ez elõtt va la ki fel hív ta a fi gyel me met ar -
ra, hogy a bá ze li pré di ká tor 1956. no vem ber 6-án tar tott
ige hir de té sét 1957-ben be jut tat ták Ma gyar or szág ra, és
sok lel ki pász tor el ol vas hat ta azt. Nem tar tom ki zárt nak,
hogy a szo li da ri tás nak ez a meg nyil vá nu lá sa ve ze tett oda,
hogy ilyen nép sze rû vé vált Lü thi írás ma gya rá za ta. Ben ne
ki fe je zés re ju tott a re for má to ri örök ség nek az a szem pont -
ja, ame ly az uni ver za li tás igé nyét össze kö töt te a szük sé -
get szen ve dõ fe le ba rát ügyé nek fel ka ro lá sá val. Úgy gon -
do lom, ez is ma ra dan dó ak tu a li tás.

KE VE HÁ ZI LÁSZ LÓ

Egy ház épí tés egy kor és ma*

1 Ke ve há zi Lász ló: „Te gye tek ta nít vánnyá min den né pet”. Egye te mes
misszió tör té ne ti váz lat. Evan gé li kus Saj tó osz tály, Bu da pest, 2001. 

* Elhangzott az Evangélikus Hittudományi Egyetemen tiszteletbeli
doktori székfoglaló elõadásként.



má sok sze rint az el sõ ma gyar nyel ven meg je lent tel jes ség re
tö rek võ egye te mes misszió tör té net. A könyv vel adós sá got
sze ret tem vol na le ró ni, mert éve kig meg fe led kez tünk a
misszi ó ról. 

A má sik köny vem a re for má ció je gyé ben szü le tett. Pon -
to sab ban a ha zai egy ház tör té net sze le te: Sztá rai Mi hály
éle te és szol gá la ta.2 Re for má to runk és írónk éle te teo ló gus
ko rom ban  ra ga dott meg. A ku ta tást a 70-es évek ben kezd -
tem Só lyom Je nõ pro fesszor út mu ta tá sá val. Az össze gyûj -
tött anya got Fa biny Ti bor ösz tön zé sé re ál lí tot tam össze
ugyan csak nyug dí jas éve im ben. Sztá rai „is me ret len” alak -
ja fo gott meg. Már a könyv meg je le né se után ol vas tam ró -
la a sik ló si vár ká pol na Pe ré nyi csa lád ról szó ló fres kó já val
kap cso lat ban: „Pe ré nyi Pé ter mö gött ott áll ab ban a zöld
prém mel bé lelt pa pi kön tös ben, szer ze te si kám zsá val, ton -
zú rá san, sza kál la san Sztá rai Mi hály is ko la mes ter, Pe ré nyi
Fe renc ne ve lõ je.” A szer zõ hoz zá te szi: „Sztá rai Mi hály
alak ja vé le mé nyem sze rint csak itt lát ha tó”.3 Hoz zá kell
ten nem, van még egy mell szob ra a nagy har sá nyi re for má -
tus temp lom kert ben gön dör haj jal, sza kál lal (a kor társ
Ska ri cza Má té sze rint ko pasz volt).4 De nem re for má to -
runk kül sõ alak ja ra ga dott meg, ha nem gaz dag, gyü möl -
csö zõ, még is tra gi kus sor sa. Ezen túl pe dig a ha zai re for -
má ció má ig is ki bo go zat lan tör té ne te.

Er re az al ka lom ra ké szül ve a két lát szó lag kü lön ál ló té -
ma össze állt: re for má ció és misszió. S meg erõ sö dött ben -
nem a meg gyõ zõ dés: az egy ház épí tés nek ép pen ez a ket tõ
az út ja, és együtt. Így szü le tett sze rény szék fog la ló be szé -
dem cí me: Egy ház épí tés egy kor és ma – Re for má ció és
misszió.

A RE FOR MÁ CIÓ EGY HÁZ ÉPÍ TÉS

A mon dat után kér dõ- és fel ki ál tó je let is te het tem vol na.
Tu dom, hogy ma is so kan az egy ház rom bo lá sá nak te kin -
tik a re for má ci ót. Azt mond ják, ez volt az egy ház sza ka -
dá sá nak oka. Tény: a 16. szá za di re for má ci ó val „szí ne se -
dett” meg Eu ró pa ad dig egy szí nû nek vélt val lá si tér ké pe.
Még is ál lí tom: a re for má ció nem rom bo lás, ha nem épí tés.

Er re ta nít az egy ház egész tör té ne te. A má so dik szá zad -
tól ki ala kult re me te ség, a „Krisz tus at lé tái” nem ko ruk re -
for má ci ó ját akar ták szol gál ni? Meg gyõ zõ dé sem: va la -
mennyi ké sõbb kez dõ dött szer ze te si moz ga lom en nek je -
gyé ben szü le tett – más kér dés, mi lett be lõ lük. Az úgy ne -
ve zett elõ re for má to rok nem az egész egy ház meg úju lá sát
akar ták? Vagy nem szok tunk „re form zsi na tok ról”, „re -
form pá pák ról” be szél ni? VI. Adorján pápa (1522–1523)

sze rint „az egy há zat fõ ben és tag ja i ban meg kell re for mál -
ni”.5 Két ség te len, hogy a ka to li kus egy há zon be lül is rég -
óta köz pon ti té ma lett a re for mok ügye. De lép jünk to vább
az idõ ben, te gyük fél re po zi tív vagy ne ga tív elõ fel te vé se in -
ket! A ké sõb bi an gol pu ri tán és né met pi e tis ta moz gal mak
alap já ban nem az egy ház meg úju lá sát akar ták szol gál ni?
A pél dá kat so rol hat nánk egé szen az is mert Doug lass-
köny vig.6 Az egy ház tör té ne te ar ra ta nít, hogy a re for má -
ció a „le ve gõ ben” volt, csak a re for má to ra ink ki mond ták,
meg fo gal maz ták: az egy há zat min dig re for mál ni kell.
Szól hat nék az Ágos tai hit val lás 475. ju bi le u ma al kal má -
ból ar ról, amit az elõ szó ban ol va sunk: „Ami kép pen egy
Krisz tus ural ma alatt va gyunk és küz dünk, ugyan úgy egy
ke resz tyén egy ház ban él hes sünk egy ség ben, egyet ér tés -
ben.” A tör té ne lem ad ta a ké sõb bi fá jó sza ka dást. De a re -
for má ció egy ház épí tés volt min dig. 

Er re pél da a ma gyar or szá gi re for má ció is. Zo vá nyi Je -
nõ ír ja: „A ke resz tyén ség tör té ne té ben Jé zus Krisz tus nak
az ige hir de té sén és mun kál ko dá sán kí vül a leg fon to sabb
és leg messzebb re ha tó mo men tu ma a re for má ció volt.”7

Sõt Zo vá nyi ne ga tív ér te lem ben „elõ ké szí tett ta laj ról” be -
szél, ami kor a re for má ció oka it so rol ja. Só lyom Je nõ
disszer tá ci ó já ban még ezt a kér dést is fel ve ti: mi kor érin -
tet te né pün ket mé lyeb ben az evan gé li um: az ál lam- és
egy ház ala pí tás ide jén vagy a re for má ció ko rá ban? „A ke -
resz tyén ség te hát már de for mál tan, az ere de ti tõl el té rõ
alak ban ke rült Ma gyar or szág ba. Ez a meg ál la pí tás an nál
is in kább je len tõs, mi vel a nyu ga ti ke resz tyén ség ép pen
ak kor ment át egy re for má ci ón, s a ma gyar té rí tés mun -
ká sai en nek a clu nyi re form moz ga lom nak vol tak az em -
be rei.”8

Kü lö nös pél da er re Sztá rai Mi hály szol gá la ta. Az ed dig
is mert sá ros pa ta ki és szer ze te si múlt ját ma ga ír ja át a
Tég lás sy Im re ál tal Va ti kán ban meg ta lált le ve lé ben, a kö -
vet ke zõ kép pen: „ami kor én sik ló si rek tor vol tam”.9 (Ist -
ván ffy Mik lós egyéb ként 1605-ben Páz mány ké ré sé re
szak vé le ményt adott ar ról, hogy Pe ré nyi tá mo ga tá sá val
Ko pá csi és „Ro ta ri us” kezd ték a re for má ció mun ká ját. S
ha ez vi tat ha tó is, két ség te le nül Sztá ra i ra gon dolt, s ar -
ra utal hat, hogy a Sztá rai név Drá va sztá rá ból va ló szár -
ma zá sát je lent het te, ere de ti ne ve „Ke re kes”, vagy „Ke -
rék gyár tó” lett vol na.) Ere de ti leg te hát nem egy há zi em -
ber volt, ha nem „de ák ér tel mi sé gi”. Sze rin tem Sik ló si Mi -
hály gyõz te meg az evan gé li um igaz sá gá ról. A rek tor ból
ne ve lõ lett a Pe ré nyi csa lád ban. Ne velt jé vel a pá du ai
egye te met is lá to gat ták 1543-ban. Ek kor már így írt: ha
„…az ál ta lam ma gyar nyelv re for dí tott va sár na pi evan -

9

2 Ke ve há zi Lász ló: „A ke reszt igé jét hir det ni kezd tem”. Sztá rai Mi hály
éle te és szol gá la ta. Luther Ki adó, Bu da pest, 2005. 

3 Pe rics Pé ter: Sik ló si arc kép csar nok. Ma gyar Mil len ni um, Sik lós, 2000.
91. o. 

4 Ska ri cza Má té: Stepha ni Sze ge dini vi ta… Kas sa, 1582. 
5 Dr. Szán tó Kon rád: A ka to li kus egy ház tör té ne te. Ecc le sia, Bu da pest,

1988. 121. o. 

6 Klaus Doug lass: Az új re for má ció. 96 té tel az egy ház jö võ jé rõl. Kál vin
Ki adó, Bu da pest, 2002.

7 Zo vá nyi Je nõ: A re for má czió Ma gyar or szá gon 1565-ig. Ge ni us ki adás,
Bu da pest, 1921. 5. o.

8 Só lyom Je nõ: Luther és Ma gyar or szág. Luther Tár sa ság, Bu da pest,
1933. 11. o. 

9 Sztá rai Mi hály: His to ria Pe ré nyi Re renc ki sza ba du lá sá ról. Vá lo gat ta,
össze ál lí tot ta Tég lás sy Im re. Szép iro dal mi Könyv ki adó, 1985. /Ma gyar
Rit ka sá gok./ 50. o. 



gé li u mok és le ve lek ki lesz nek nyom tat va, el vi szem eze -
ket a sze gény ma gya rok föld jé re, aki ket, jaj, már tel je sen
le igáz tak a tö rö kök, hogy… a Krisz tus-hí võk sa ját nyel -
vü kön ol vas has sák, ne hogy el fe lejt sék a ke resz tyén hi -
tet, s le gyen ne kik va la mi, ami a vég ve szély ben vi ga -
szuk ra szol gál.”10 1551-ben egy ba rát já nak már így ír:
„Hét éve múlt már, hogy én Is ten aka ra tá ból… a ke reszt
igé jét hir det ni kezd tem, és már in nen és túl a Du nán és
Drá ván… 120 egy há zat épí tet tem, ame lyek kö zül mind -
egyik ben egy ér te lem mel hir det te tik és vé te tik az Úr igé -
je…”11 Sztá rai ke rü le te az ak kor össze om ló ka to li kus pé -
csi püs pök sé get fed te le, bõ vül ve a Drá va túl par tján élõ
ak ko ri hor vát-szla vón gyü le ke ze tek kel, majd észak fe lé is
ter jedt. De ide küld tek fi a ta lo kat ta nul ni és or di ná ci ó ra a
ki rályi Ma gyar or szág te rü le té rõl, amint egy 1562-es som -
or jai jegy zõ könyv ta nú sít ja, hogy a pa pot „Tol na me zõ vá -
ro sá ban va la mi lyen eret nek szen telt[e] fel”.12 Egy ház épí -
tés, sõt nem zet men tés volt egy ben Sztá rai szol gá la ta.
Hogy lu the rá nus vagy kál vi nis ta volt, ma már nem vi tás
azok kö zött, akik is me rik õt. Hi szen ép pen a re for má ció
má so dik, hel vét hul lá ma so dor ta el õt „Ba ra nyá já ból”. 

A pél dák ból elég ennyi is. A ma gyar or szá gi re for má ció
sem sza ka dást akart, ha nem a meg lé võ egy há zat akar ta
meg re for mál ni. Ahogy Só lyom Je nõ elõbb idé zett köny vé -
ben ír ja: a szentbe szé dek bõl ige hir de té sek let tek. Sztá rai
szó hasz ná la ta ta lán a leg ki fe je zõbb: „a ke reszt igé jét hir -
det ni kezd tem”. Õt, aki Lu ther rel so ha nem ta lál ko zott,
meg ra gad ta a the o lo gia cru cis, így lett a rek tor ból lel kész,
sõt püs pök. S min den ta len tu mát, min den mû vét ezért ír -
ta, így lett be lõ le lí ri kus, epi kus, sõt drá ma író is. 

A re for má ció egy ház épí tõ mun ka. S annyi ra „pri o ri tás”,
hogy nem is tu dom, sza bad-e más ról is szól ni. Pe dig az
egy ház „két üte mû” éle té ben kell egy má so dik ütem is. 

AZ EGY HÁZ ÉPÍ TÉS MÁ SO DIK „ÜTE ME” A MISSZIÓ

A pa rancs mind nyá junk ál tal is mert: Men je tek, te gye tek
ta nít vánnyá min den né pet… (Mt 28,20) „A ke resz tény ség
olyan val lás, amely az egész vi lá gért van” – ír ja egy
misszió tör té nész.13 Ta lán úgy fo gal maz nék: a ke resz tény -
ség nek vi lág ra szó ló üze ne te van. S ha hit ben és en ge del -
mes ség ben él, ak kor vi lág ra szó ló fe le lõs ség ben is. Egy ré -
geb bi misszió tör té nész még a „Ke resz tény ség ter je dé sé nek

tör té ne te” cím mel ír ta köny vét.14 Mi tud juk, hogy a ter je -
dés mö gött és fö lött ott van az egy ház Ura és az õ pers -
pek tí vá ja: min den em ber üd vös sé ge. S ez nem utó pia, ha -
nem a mis sio Dei alap ja. 

Né hány pél dát és gon do la tot idézek er rõl is, de ha elõbb
az egy ház tör té net ben a kez det ektõl lép deltem nap ja in kig,
most hadd te gyem meg az utat vissza fe lé. 

A misszió a má sik em ber meg is me ré se, meg ér té se és el -
fo ga dá sa – ír tam egy ki sebb köny vem ben.15 „Ta nul va a
kí nai nyel vet, más fél éven át et tük pál ci ká val a kí nai éte -
le ket, kí nai ru hát hord tunk, is mer ked tünk a kí nai em be -
rek kel, kul tú rá val. El kezd tünk egy ki csit kí na i ul gon dol -
koz ni. Mi vel Kí ná ban akar tunk lak ni és dol goz ni, meg kel -
lett ba rát koz nunk a kí nai nép élet fi lo zó fi á já val. Nem
mond ha tom, hogy meg le he tett szok ni ezt az éle tet, sok
min dent meg ta nul tam, még sem mond ha tom el, hogy
nyolc év alatt kí nai let tem…” – ír ja Ku nos Je nõ. A min den -
ko ri misszió alap prob lé má ja: mennyi re kell azo no sul ni
azok kal, akik nek az evan gé li u mot hir det jük? Ezen a té ren
is „kes keny az út”, ame lyen jár ni kell. Úgy kell szol gál ni
Krisz tust, hogy „zsi dó nak zsi dó vá, po gá nynak po gánnyá
kell len ni”. Ne héz kér dés ez. De amíg a misszi o ná ri us –
ige hir de tõ – „fel sõbb ren dû”, ad dig ez nem fog men ni. Sõt
amíg „szí nes” te rü le ten „fe hér” egy há zat aka runk épí te ni,
azon sem lesz ál dás. Ide tar to zik az ott la kók ta ní tá sa, kö -
zü lük ta ní tók, pa pok kép zé se. A lé nyeg: meg is mer ni és el -
fo gad ni, ahogy ezt Urunk tól ta nul hat juk. 

A misszió: Krisz tus hir de té se. Most a pro tes táns misszió
kez de te i nél áll junk meg. Min den el len ke zõ vé le mény el le -
né re a pro tes táns misszió már a 16. szá zad ban el in dult,
er re több pél da van.16 Ami re hi vat koz ni sze ret nék, meg -
gyõ zõ dé sem sze rint for du ló pont a misszió tör té ne té ben.
1740 tá ján a herrn hu ti misszió mun ká sai je len tést küld -
tek ha za In di á ból. Eb ben ol vas suk: „A mód sze rek, ame -
lye ket a misszi o ná ri u sok ál ta lá ban hasz nál tak, el sõ sor -
ban ab ban áll tak, hogy a misszi o ná ri u sok Is ten eg zisz ten -
ci á já ról, tö ké le tes sé gé rõl szól tak, ar ról az Is ten rõl, aki
min de nek fe lett va ló. Ez a mód szer ér de kes, de ná lunk
hasz nál ha tat lan nak bi zo nyult. Ezért misszi o ná ri u sa ink
el ha tá roz ták, hogy Krisz tust, a meg fe szí tet tet fog ják pré -
di kál ni, s ez el ér te a hall ga tók szí vét, meg le põ gyü möl csöt
mu ta tott. Az újon nan meg tér tek ezen a mó don ha tá ro zot -
tab ban el for dul tak a bûn tõl, mo rá lis kö te les sé ge i ket is ko -
mo lyab ban ve szik.”17 Ne fe led jük, hogy „kí vülállók tól” a
chris tia nos ne vet kap tuk, ami azt je len ti, Krisz tust val ló,
kö ve tõ, hor do zó em be rek. Igen, Krisz tus nél kül üres a teo -
ló gia, az egy ház, a misszió, a ke resz tény élet is.

A misszió min den ki fe lé kö te lez. Le gyen sza bad új ra
Sztá ra i ra utal nom! Tu dom, hogy a misszió más né pek hez
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10 Sztá rai Mi hály: His to ria… Jel ze te: Bib lio te ca Naz io na le Mar ci a na
Cod. Marc. Lat. XIV. 192/4636. Idé zi Ke ve há zi 2005, 82–83. o. 
11 Bu nyi tai Vin ce – Ra pa ics Raj mund – Ka rá cso nyi Já nos: Egy ház tör té -
nel mi em lé kek a ma gyar or szá gi hit újí tás ko rá ból. 5. köt. Bu da pest, 1912.
543–544. o. Idé zi Ke ve há zi 2005, 89. o.
12 Vo i tech Buc ko: Re form tö rek vé sek az esz ter go mi ér sek ség ben 1564-ig.
Esztr Prim EgyhLt – Arch.Eccl.Ve tus, nr. 2121. In Bot ta: Me li us Ju hász Pé -
ter if jú sá ga. Bu da pest, 1978. 190. o. 
13 Stephan Neill: Ge schich te der christ li chen Mis si on. Er langen, 1974.
13. o. 
14 Ken neth Scott La tou ret te: Ge schich te der Aus b re i tung des Chris ten -
tums. Gött in gen, 1956. 

15 Ke ve há zi Lász ló: Kit küld jek el? Ku nos Je nõ éle te és szol gá la ta. Fé bé,
2001. /Kül misszi ói Kis könyv tár./ 92–97. o. 
16 Ke ve há zi: „Tegyetek tanítvánnyá minden népet”, 80–84. o. 
17 Ke ve há zi: „Tegyetek tanítvánnyá minden népet”, 87–88. o. 
18 Payr Sán dor: A Du nán tú li Egy házke rü let tör té ne te. Sop ron, 1924. 895. o. 



kül de tést je lent. De Sztá ra i ról tud juk, hogy szláv nyel ven
is pré di kált. „Hor vát tör té net írók is el is me rik, hogy a
szlá vok kö zött nagy mun kás sá got fej tett ki” – ír ja Payr
Sán dor.18 Mun ká ja a mai Bul gá ria és Szer bia te rü le tén is
folyt. De az alap gon do lat ez volt: hát ha az evan gé li um
Kons tan ti ná po lyig el jut! „Nem cse kély an nak re mé nye,
hogy a tö rö kök hi tünk re tér nek” – ír ta Gya lui Tor da Zsig -
mond, õrá is gon dol va. Eb bõl a gon do lat ból szü le tett meg
ké sõbb Hans Ung nad bá ró „irat misszi ói mun ká ja” ezen a
te rü le ten. Eu ró pát a tö rök tõl úgy le het ne meg men te ni,
hogy a tö rö köt is meg ment jük az evan gé li um nak!
Misszió volt ez a ja vá ból, mert a misszió min den ki, az el -
len ség fe lé is kö te lez! 

A misszió min den ta nít vány ügye. A kö vet ke zõ pél dám
a leg ré geb bi. Nem is ke resz tény kö rök bõl, ha nem a ke resz -
té nyek egyik má so dik szá za di el len sé gé tõl, Kel szosztól
szár ma zik, ha mi Órige nésztõl tud juk is.19 Em lí tett el len -
fe lünk 178 tá ján az „Igaz be széd” cí mû írá sá ban ír ja: „A
ta ká csok, var gák, vá nyo lók ma gán há za ik ban a leg na -
gyobb os to ba ság gal ren del ke zõ és min den mû velt ség hí -
ján lé võ em be re ket le sik meg. Ha ta ní tók, ta pasz talt és íté -
lõ ké pes em be rek van nak je len, óva kod nak at tól, hogy ki -
nyis sák elõt tük szá ju kat. De ha a ház be li gyer me kek kel
vagy asszonnyal ta lál koz nak, akik ép pen olyan os to bák,
mint õk, el ha dar ják cso dá la tos dol ga i kat.” Von juk ki eb bõl
a le né zést és a gúnyt! Ami ma rad: a ne ves evan gé lis tá kon
túl egy sze rû és név te len em be rek hir det ték az igét, s az
evan gé li um ház tól há zig, szív tõl szí vig ter jedt. Kis túl zás -
sal: min den ki misszi o ná ri us volt. Igen, a misszió tör té ne -
tét sok fé le as pek tus ból le het néz ni, an nak fá zi sa i ról szól -
va. Be szél he tünk az „ige misszi ó já ról”, a „kardmisszi ó -
ról”, a „dip lo ma tamisszi ó ról”, a „tár sa sá gok misszi ó já -
ról”. De el kel le ne oda jut ni, hogy az egy ház le gyen misszi -
ó i vá. A pa rancs nem csak ki vé te le sek nek szól, ha nem min -
den ki nek a ma ga he lyén. S el kel le ne oda is jut ni: men ni
nem min den ki nek kell, de az ügy hor do zá sa min den kié! 

So ra im mal sze ret tem vol na meg mu tat ni: az egy ház épí -
té sé ben a re for má ció és a misszió együtt jár t. Nem gon do -
lom, hogy ma más ként áll na a do log. Az ige sza va i val:
„Jöj je tek én hoz zám…” és „Men je tek, te gye tek ta nít -
vánnyá…” – ez a két dolog egy, össze tar to zik. Ez a ke resz -
tény élet „két üte me”, mint a be lég zés és a ki lég zés; bár -
me lyik le áll, bekövetkezhet a ful la dás! Nincs egy ház re for -
má ció és misszió nél kül. Tu dom, hogy a meg úju lás, éb re -
dés Is ten mû ve, ahol a Lé lek dol go zik. De el gon dol koz ta -
tott, ami kor azt ol vas tam nem ré gen a 475 éves Ágos tai
hit val lás sal kap cso lat ban, hogy a hit val lá sok „mö gött” ott
van Luther to rony szo ba-él mé nye!20 Az, hogy sze mé lye sen

fel fe dez te az evan gé li u mot. Va la hol itt kez dõd het a mai re -
for má ció is. A „bel sõ szo bá ban”, ahol új ra fel fe dez zük Is -
ten ma gá hoz öle lõ sze re te tét. Szé che nyi Nap ló já ban ol vas -
tam: „Mi nem szü let tünk re for mer nek, elõ ször ma gun kat
kell meg re for mál ni”. Ez egy há zi vo nat ko zás ban is áll. S
ha az egy ház éle te meg újul, ak kor moz gás ba len dül,
ahogy Lö he val lot ta: „a misszió a moz gás ban lévõ egy -
ház”. Ró la pe dig Lo e we nich vall ja: „A bel misszió tör té ne -
te vi lá gos bi zo nyí té ka az egy ház élet ere jé nek, de a misszió
és a dia kó nia ko mo lyan vé te lé nek is.”21 Egy nem ré gen
meg je lent könyv ben22 ol vas tam eh hez, hogy ne fe led jük:
a re for má ció a gyón ta tó szék ben szü le tett, vagy is a lel ki -
pász to ri szol gá lat ban, a szol gá lat ban, a ránk bí zot ta kért
va ló harc ban. Igen: bel sõ szo ba és moz gás. Va la hol itt a ti -
tok. Meg gyõ zõ dé sem, hogy egy há zunk nak is er re van
szük sé ge min de nek elõtt.

Mind ez csak né hány egy sze rû szó az egy ház tör té net ta -
ní tá sá ból. S a tör té ne lem az élet ta ní tó mes te re. Azon ban
hoz zá tar to zik még: Ha az Úr nem épí ti a há zat, hi á ba fá -
ra doz nak az épí tõk. Mi tu dunk ar ról az Úr ról, aki „há rom
nap alatt” meg épí tet te temp lo mát. De az egy ház Ura elõtt
le bo ru ló – oly kor ké tel ke dõ – ta nít vány nak el kell in dul ni
a rá bí zott üze net tel. A re for má ci ót és a misszi ót át élõ egy -
ház ta pasz tal hat ja az ígé ret ál dá sát: Én ve le tek va gyok
min den nap a vi lág vé ge ze té ig. (Mt 28,20) 

Vé gül en ged tes sék meg a kö szö net sza va. Há lás va gyok
Is ten nek, hogy egy há zi utam Nagy tar csán, Bé kés csa bán,
Ge ren dá son, Pi li sen, a Pest Me gyei Egy ház me gyén ve ze tett
ke resz tül. Jó is ko lák vol tak. Há lás va gyok a nyug dí jas ko -
rom ban ta pasz tal ta kért is: Kõ sze gen, Ne mes csó ban és társ -
gyü le ke ze te i ben, a kõ sze gi evan gé li kus tech ni kum ban. So -
kat kap tam és gyûj tö get het tem eb ben a kör nye zet ben is. 

Há lás va gyok azért, amit a Teo ló gi ai Aka dé mi án ta nul -
hat tam, és azért is, hogy he lyet te sí tõ elõ adó ként az Evan -
gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men szol gál hat tam. Min dig
ta pasz tal hat tam az egye tem és ta ná ri ka ra sze re te tét. 

Kö szö nöm, hogy a kar, rek tor úr és a dok to ri ta nács be -
fo ga dott, s a meg tisz te lõ cím mel meg ju tal maz tak. Val lom:
ér dem te le nül, mert éle tem nagy ré szét gyü le ke ze ti szol gá -
lat ban töl töt tem, s es pe re si szol gá la tom nak – nem vé de ke -
zem, ha nem be is me rem ezt, ahogyan már máskor is meg -
tet tem – volt vi tat ha tó sza ka sza is. 

Kü lön kö szö nöm fe le sé gem se gí tõ tü rel mét és azt, hogy
mind eb ben se gí tõ tár sam volt.

Hogy egy ház épí tõ volt-e szol gá la tom, ezt Urunk dön ti
majd el. De kö szö nöm a hit tu do má nyi egye tem meg tisz te -
lõ és ki tün te tõ cí mét.
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19 Ori ge nes: Cont ra Cel sos. III.55. in Ha mann: Így él tek az el sõ ke resz té -
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Az evan gé li kus egy ház iden ti tá sá hoz szorosan hoz zá tar -
to zik az az egy ház ze nei örök ség, amely az el sõ ke resz tény
év szá za dok ban bib li kus ala pon bon ta ko zott ki, és en nek
for má ló dá sa a kö vet ke zõ szá za dok ban. A lu the ri re for má -
ció sa já tos szín nel gaz da gí tot ta az egy ház ze nét: li tur gi kus
rang ra emel te a gyü le ke ze ti éne ket, to vább hasz nál ta a li -
tur gi kus mû fa jo kat, és ins pi rá ló an ha tott a ma gas szín vo -
na lú kó rus- és or go na iro da lom gaz da go dá sá ra. Luther ze -
né vel kap cso la tos po zi tív ér ték íté le te nyo mán bon ta koz -
ha tott ki a kán to ri te vé keny ség  ki emelt meg be csü lé se és
az az is ko la rend szer, amely több év szá za d on át biz to sí tot -
ta az evan gé li kus egy ház ze ne ma gas szín vo na lát.

Eb ben a szel lem ben jár tak el – pró bás tör té nel mi kö rül mé -
nyek kö zött – a ma gyar or szá gi re for má ció ve ze tõi és kö ve tõ -
ik is. A 19. és 20. szá zad fo lya mán evan gé li kus ta ní tó kép -
zõk ben vég zett kán torta ní tók te vé keny sé ge biz to sí tot ta az
ige szol gá lat mel lett a ze nei szol gá lat ki egyen sú lyo zott szín -
vo na lát nem csak a nagy, ha nem a ki sebb gyü le ke ze tek ben
is. En nek a kincs nek az ápo lá sa, to vább adá sa és gaz da gí tá -
sa min den kor nak fel ada ta, hi szen ezek az esz kö zök is hoz -
zá já rul nak ah hoz, hogy az egy ház be tölt hes se fel ada tát.

Az elõbb vá zolt fo lya ma tok a 2. vi lág há bo rú utá ni év ti ze -
dek ben meg sza kad tak. A hi ányt a fó ti kán tor kép zõ in té zet
nyá ri és té li tan fo lya mai pó tol ták. A fel sõ fo kú egy ház ze -
nész kép zés kér dé se azon ban egé szen a bu da pes ti ze ne aka -
dé mi ai egy ház ze ne tan szak meg in du lá sá ig meg ol dat lan ma -
radt. A Ze ne aka dé mi a egy ház ze ne tan sza kán egy há zunk
nagy szá mú hallgatóval kép vi sel te ti ma gát. A tör té nel mi kö -
rül mé nyek ad ta hi ány le küz dé sé re – aho gyan ezt már ko ráb -
ban min den ha zai fe le ke zet fel is mer te – más kép zé si for mát
is szük sé ges biz to sí ta ni. Ez an nál is in kább in do kolt, mert a
ze ne aka dé mi ai kép zés az egye te mi rend szer ben, öt éves for -
má ban zaj lik. A bo lo gnai fo lya mat szel le mé ben szük sé ges
fel kí nál ni há rom éves alap kép zé si for mát is. El sõsor ban er re
a fel adat ra sze ret nénk meg in dí ta ni a fel sõ fo kú kán tor kép -
zést egy há zunk egyet len fel sõ fo kú ok ta tá si in téz mé nyé ben,
az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men.

Egye te münk tör té ne té nek sop ro ni kor sza ká ban olyan ki -
vá ló ze ne ta ná ro kat tart ha tunk szá mon, mint Ha mar Gyu la,
Gár do nyi Zol tán és Szent györ gyi (Am min ger) Kál mán. Az in -
téz mény Pest re köl tö zé se után pe dig Za lán fy Ala dár, Pes kó
Zol tán és Su lyok Im re. Trajt ler Gá bor irá nyí tá sá val a 80-as
évek fo lya mán egy re szé le se dett a ze nei ok ta tás. 1992-ben
meg ala kult az egy ház ze nei tan szék, amely nek ke re tei kö zött
a lel ké szi és hit tan ta ná ri pá lyá ra ké szü lõk a leg fon to sabb el -
mé le ti is me re tek mel lett el sa já tít ják éne kes köny vünk és

agen dánk tel jes ének anya gát. Ezenkí vül szá mos fa kul ta tív
le he tõ sé get kí nál az egy ház ze nei tan szék. Ezek kö zött sze re -
pel az ének kar, a li tur gi kus ének lés, va la mint egyé ni ének-,
har mó ni um- és or go na ok ta tás. Or szá gos vi szony lat ban is
egye di le he tõ ség az egy há zi fú vós ze ne ta nu lá sa.

Fel sõ fo kú kán tor kép zé sün ket er re az alap ra sze ret nénk
épí te ni. A hit tu do má nyi egye tem egye te mi ta ná csá nak egy -
han gú an meg sza va zott meg bí zá sá ból ter ve ze tün ket a 2001
óta Fin ta Ger gely ve ze té sé vel mû kö dõ egy ház ze nei tan szék
mun ka tár sai dol goz ták ki. A lel kész és hit tan ta nár szakos
hall ga tók szá má ra ki írt egy ház ze nei tan tárgy lis tát a kán to -
ri te vé keny ség el mé le ti és gya kor la ti tár gya i val egé szít jük ki
úgy, hogy a kán to ri te vé keny ség nek mind a pe da gó gi ai,
mind a kar ve ze tõi, mind az or go nazenei ré szé ben szín vo na -
las, jól hasz no sít ha tó ala po zást, is me re te ket és kész ség fej -
lesz tést kap ja nak maj da ni hall ga tó ink. Ter ve zett kép zé sünk
az if jú sá gi ze ne szín vo na las ápo lá sát is se gí te ni sze ret né.
Cé lunk, hogy a kán tor  sza kon vég zet tek ha té kony mun ka -
tár sai le gye nek gyü le ke ze tük nek, se gít sék a gyü le ke ze ti
ének lés éb ren tar tá sát és meg ele ve ne dé sét, kó rust szer vez -
ze nek és szín vo na las or go nás szol gá la tot vé gez ze nek, ze nei
és pe da gó gi ai esz kö zök kel tá mo gas sák egy há zunk li tur gi -
kus éle té nek meg úju lá sát. A lel kész- és hit tan ta nár kép zés -
sel va ló szá mos pár hu zam le he tõ sé get ad na ar ra, hogy a jö -
võ gyü le ke ze ti ér tel mi sé ge egy szel le mi mû hely ben ne ve lõd -
jön, és ez ál tal a kü lön bö zõ szol gá la ti te rü le tek kö zöt ti jobb
meg ér tés és együtt mû kö dés erõ söd jön. Más fe lõl az át hall -
ga tás le he tõ sé gét biz to sít va alkalom adód na ar ra, hogy a
kán tori vég zett ség mel lett a hit tan ta ná rit is meg sze rez zék
hall ga tó ink. Ezál tal nõ het el he lyez ke dé si esé lyük.

A fel sõ fo kú kán tor  szak iránt két kör bõl vár ha tó ér dek -
lõ dés. A fó ti kán tor kép zõ év ti ze des ha gyo má nyo kon ál ló,
de szüntelenül meg úju ló mi nõ sé gi mun ká val fo lya ma to -
san biz to sít ja az ok le ve les – kö zép szin tû vég zett ség gel
ren del ke zõ – kán to rok után pót lá sát. A ter ve zett szak egy -
fe lõl az ott vég zet tek szá má ra kí ván fel sõ fo kú to vább ta -
nu lá si le he tõ sé get kí nál ni. Tan ter vünk azon ban olya nok
szá má ra is biz to sít ja az egy ház ze nei is me re tek el sa já tí tá -
sát, akik még nem ta nul tak egy ház ze nét, de ren del kez nek
kel lõ ze nei elõ kép zett ség gel. 

Ter ve ze tünk a bo lo gnai fo lya mat szel le mé ben há rom -
éves kép zést tart szem elõtt. 

A szak in dí tá si ké rel met a Ma gyar Akk re di tá ci ós Bi zott -
ság hoz kell be nyúj ta ni el bí rá lás ra. Az új szak in dí tá sá hoz
egy há zunk Or szá gos Pres bi té ri u ma 2005. no vem ber 18-
án tar tott ülé sén hoz zá já rult.

FIN TA GER GELY

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye te men
ter ve zett kán tor szak be mu ta tá sa
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En nek az írás nak a fo gal ma zó ja „ké sõn éb redt” ar ra, hogy
Gáncs Ala dárról ha lá la (1935. december 11.) 70. év for du -
ló ján idõ ben meg je len hes sen a Lel ki pász torban egy em lé -
ke zõ és ér té ke lõ írás. De ha ez az írás 2006 ja nu ár já ban je -
le nik meg, ak kor vi szont szü le té sé nek 115. év for du ló ján
va gyunk (1891. jan. 12.). Így az tán ket tõs oka is van,
hogy el gon dol koz zunk ar ról: ki volt Gáncs Ala dár? Vall juk
meg, so kan ta lán ép pen csak ne vét is me rik, pe dig éle te és
szol gá la ta sok min den re ta nít hat ma is. Jó len ne, ha ezt az
em lé ke zõ írást úgy ol vas nánk, mint ha tü kör is len ne, s ki -
csit még ta lán ma gunk ba is te kin te nénk: mi re ösz tö nöz és
sür get ben nün ket Gáncs Ala dár rö vid éle te és szol gá la ta?

Mind járt az ele jén sze ret nék vé de kez ni is. A rö vid, 44
éves élet iga zán tel jes volt, és ne künk is egy ség ben kell
lát nunk. Én még is csak úgy tu dok ró la ír ni, hogy szol gá -
la tát as pek tu sok ban vagy sze le tek ben fo gal ma zom meg.
Ké rem, hogy ezt néz zék el ne kem az ol va sók. Azt re mé lem,
hogy a „sze le tek” azért vé gül egy ség be áll nak, és Gáncs
Ala dár éle té nek tel jes sé gé bõl is meg mu tat nak va la mit. 

Éle tét na gyon egy sze rû en is össze le het fog lal ni: szé kes fe -
hér vá ri lel kész és bu da pes ti val lás ta nár volt. En nél azon ban
mér he tet le nül több rõl kell szól ni. 1891. ja nu ár 12-én szü le -
tett, szü lei Gáncs Je nõ szé kes fe hér vá ri evan gé li kus lel kész és
Ta tay Vil ma vol tak. Mind két ágon több fel me nõ je is volt már
lel kész, „áro ni csa lád ból” in dult. A cisz ter ci gim ná zi um ban
érett sé gi zett. In nen ke rült a po zso nyi teo ló gi á ra. Ek kor még
– a teo ló gia mel lett – kü lö nö sen a fi lo zó fia, az iro da lom és a
mû vé szet ér de kel te, ez a szé les  kö rû mû velt ség és pallérozott
stí lus ké sõb bi szol gá la tá ban is meg mu tat ko zott. 

1915-ben a Bé csi ka pu té ri temp lom ban avat ták lel -
késszé, s Ko má rom ban kezd te meg se géd lel ké szi szol gá la -
tát. Egy év múl tán azon ban édes ap ja mel lé ke rült, majd
örö ké be is lé pett. 1916-ban már õ a meg vá lasz tott gyü le -
ke ze ti lel kész Szé kes fe hér vá rott. 1922-ben Is ten ál dá sát
ké rik há zas sá guk ra di Gle ria Ró zá val; há zas sá guk aján dé -
ka négy gyer mek volt, akik kö zül egy korán el hunyt. 

1925-ban el bú csú zik a ked ves fe hér vá ri gyü le ke zet tõl,
töb bek hí vá sá ra Bu da pest re ke rül. Itt már nem gyü le ke ze -
ti lel kész, ha nem val lás ta nár éle te vé gé ig. 

De in nen már ne egy sze rû en élet pá lyá ját néz zük, ha -
nem szol gá la tát, aho gyan Is ten tõl a fel ada to kat kap ta.

A GYÜ LE KE ZE TI LEL KÉSZ

Egy em lé ke zõ õszin tén le ír ja, hogy más „na gyok” mel lett
az õ ige hir de té sei csen de sek és sze lí dek vol tak, ahogy alak -

ja is tö ré keny volt. De eb ben a csen des, sze re tet tel jes be -
széd ben Is ten ere je rej tõ zött, sõt több ször meg is mu tat ko -
zott. Szé kes fe hér vá ri gyü le ke ze té ben év rõl év re nõtt a Bib -
li át ol va sók és imád ko zók tá bo ra. Ez sem ada tik meg min -
den ki nek! Saj nos nem sok szó ban el mon dott ige hir de té se
ma radt meg írás ban, nem volt min dig ide je azo kat tel je sen
le ír ni. In kább csak váz la tok ma rad tak tõ le. Hoz zá kell ten -
ni, ke vés em ber volt egy há zunk ban, aki ak ko ri ban an  nyi
ige hir de tést, elõ adást mon dott vol na! Ezért is idé zem egy
ké sõbb le írt nagy pén te ki ige hir de tés rö vid rész le tét: „A kár -
pit ket té ha sadt a Ke reszt [ezt a szót min dig nagy be tû vel ír -
ta!] ál tal. Nincs töb bé aka dály! Sza bad be te kin te ni! – Va ló -
ban? Igen, va ló ban! Hon nét hát a lel kek nyo mo rú sá ga?
On nét, hogy egy új kár pit eresz ke dett le, nem nyí lás ra, ha -
nem ki nek-ki nek sze me elé, hogy ne lás sa nak… Ha raj tam
áll na, most min den kit le csen de sí te nék: nézd meg, ked ves
lé lek, mi szö võ dött ná lad a nyí lás elé? Le he let fi nom fá tyol -
tól le het a sû rû vas rá csig… Ke resd a kár pit drá ga áron nyi -
tott, re ád vá ró ha sa dé kát, amit ott látsz az ér ted Meg fe szí -
tett nél és Fel tá ma dott nál.” (Mt 27,51)1 Gyü le ke ze te ne he -
zen bú csú zott tõ le, a kap cso lat ké sõbb is me leg volt a volt
lel kész és ko ráb bi gyü le ke ze te közt. 

A VAL LÁS TA NÁR

Egy val lás ta nár ab ban az idõ ben igen el fog lalt em ber volt.
Órá i nak szá ma nagy já ból meg fe lelt egy más szakos ta ná r
óra szá má nak, az zal a kü lönb ség gel, hogy egy val lás ta nár
nem egyet len is ko lá ban ta ní tott. Így volt ez Gáncs Ala dár -
nál is. Nyu god tan mond hat juk, fá rasz tó mun ka volt. „Egy -
szer re 6-7 is ko lá ban ta ní tott, ennyi is ko la lép csõ it jár ta. He -
ti 24 órá ja volt. Bá mu la tosan so kat tud tak leg ap róbb ta nít -
vá nyai is, szem lé le te sen ok ta tott és szív hez szó ló an.”2 Ta -
lán a le ír tak kal függ össze egy nap ló tö re dé ke: „B. Ja ni, volt
ked ves ta nít vá nyom, el sõ zsen gém le pett meg meg lá to ga tá -
sá val. Öröm volt raj ta érez ni az Úr mun ká ját.”3 Kü lön ér de -
kes ol vas mány len ne a „Kon fir man du sa im em lék köny ve”
cí mû fe je zet,4 de er re nincs idõ. In kább azt hang sú lyoz nám,
hogy a gyer me kek kel va ló fog lal ko zá sá ból szü le tett meg
1934-ben a Misszi ói Gyer mekszö vet ség az zal a cél lal, hogy
a gyer me ke ket is be kap csol ja a kül misszió hor do zá sá ba.

KE VE HÁ ZI LÁSZ LÓ

In me mo riam Gáncs Ala dár
(1891–1935)

1 Aki nek a szí ve lán golt Krisz tu sért. Vá lo gat ta és szer kesz tet te dr. Fa -
biny Ti bor. Evan gé li kus Saj tó osz tály, 1991. 53. o. 

2 Ser kenj fel, aki alu szol! Szerk. Scholz Lász ló. Bu da pest, 1939. 211. o. 
3 Fa biny 1991, 41. o.
4 Fa biny 1991, 41–47. o. 



Ko mo lyan vet te a fi a tal nem ze dé ket, s ezért kap cso ló dott be
az or szá gos di ák mun ká ba és kon fe ren ci ák ba is. 

A LEL KÉ SZEK PÁSZ TO RA

„1920-ban si ke rül ne ki elõ ször az a gyûj tö ge tõ, to bor zó
mun ka, mely nek ké sõbb nagy mes te ré vé vá lik: Ost ffy -
asszony fán kon fe ren ci át ren dez a meg úju lást ke re sõ, egy -
há zi éb re dést vá ró lel ké szek szá má ra.”5 Ezek a lel kész kon -
fe ren ci ák az tán foly ta tód tak, eb bõl szü le tett ké sõbb a Ba -
rá ti Moz ga lom, tel jes ne vén: Evan gé li ku sok Ima és Szol gá -
lat Moz gal má nak Ba rá ti Kö re, amely nek cél ja: „az evan gé -
li kus lel kek és gyü le ke ze tek éb re dé se”.6 „Az Úr nél kü lünk
is meg tud ja tar ta ni anya szent egy há zát, de tu dom, hogy
most na gyon ránk he lye zi mu ta tó uj ját” – ír ta ez zel kap cso -
lat ban Gáncs Ala dár. 1931. szep tem ber 30-án szü le tik az
„alap ok mány”, azok kal, „akik az Is ten igé jé ben ki je len tett
s a gol go thai Ke reszt ben meg ra ga dott evan gé li um alap ján
áll va ima- és mun ka kö zös ség re lép nek ev. anya szent egy -
há zunk lel ki éb re dé sé nek szol gá la tá ban.”7 Ki tud ja, hány
lel kész nek lett „ba rát ja” vagy „lel ki aty ja”, mint Dann ha u -
ser Lász ló nak, aki ké sõbb szol gá la tát foly tat ta is. De az éb -
re dés hez hoz zá tar to zik a lel ké szek fel éb re dé se is! 

A TEO LÓ GUS

Az éb re dést és a teo ló gi át so kan ma is szem be ál lít ják,
hely te le nül mind két ol dal ról. Gáncs Ala dár nál pe dig – he -
lye sen – a ket tõ össze kap cso ló dott. Gáncs Ala dár az éb re -
dés teo ló gu sa volt – ír ták ró la töb ben. Írá sa i ból ha lá la
után meg je lent köny vé ben „sok la pot töl te nek be az éb re -
dés tör té ne té nek ese mé nyei”.8 Kü lö nös egy ház tör té net,
mond hat ná va la ki! De nem itt „pul zál” va la hol az egy ház
éle te? Nem len ne jó egy szer az egy ház tör té ne té nek ez zel
az as pek tu sá val is fog lal koz ni, ahogy azt egy szer teo ló gus
ko runk ban mi is el kezd tük? 

S hogy mennyi re fog lal koz tat ta a teo ló gia, azt egy 1931-
ben meg je lent kis fü ze te do ku men tál ja leg job ban: Mit ta nul -
ha tunk Barth Ká roly tól? A ró la szó ló em lék fü zet ben Veö  re ös
Im re és Ben czúr Lász ló is fog lal koz ik ez zel.9 „Nem let tem
barthi á nus. De amit Gáncs Ala dár Barth pro fesszor mun -
kás sá gá ból a hú szas évek vé gé ig ki emel, ma is vissz han got
ver ben nem” – vallja Ve ö re ös Im re. „Ma már ke ve sen tud ják,
hogy Ma gyar or szá gon az el sõk kö zött, evan gé li kus egy há -
zunk ban pe dig el sõ ként egy fõ vá ro si val lás ta nár – Gáncs
Ala dár – írt ta nul mányt szá za dunk ki emel ke dõ, vagy ép pen

leg ki emel ke dõbb teo ló gu sá ról, Barth Ká roly ról” – írja Ben -
czúr Lász ló. Mit ta nult Barthtól Gáncs Ala dár, és mi az, amit
ma is meg ta nul hat nánk? Vegyük rö vi den sor ba, mert ér de -
kes és ér vé nyes kon zek ven ci ák ezek. 

1. A szub jek ti viz mus túl ten gé sé vel szem ben Barth az
ob jek ti viz mus vas tra ver ze i re he lyez át min den ke resz tény
élet meg nyil vá nu lást. Más szó val: „Is ten nek hoz zám va ló
vi szo nya a fon tos, nem az a tu dat, hogy ke gyes sé günk hol
áll.” Ma is meg szív le len dõ! 

2. Az Úr sza vá nak na gyobb ér vény re jut ta tá sát ta nul -
hat juk Barth tól. A Bib lia té má ja az, amit Is ten szól hoz -
zánk, és nem a mi ke gyes sé günk!

3. A hí võ em ber ant ro po ló gi á ja a kö vet ke zõ meg ta nu lan -
dó lec ke. „Az el ve szett ség és rom lott ság olyan ál la pot,
amely a ke gyes lény re is ki ter jed” – ol vas suk. De fi gye lem -
re mél tó, amit eh hez Ve ö re ös Im re hoz zá tesz, hogy ez nem
fé le lem re, ha nem még na gyobb bi za lom ra in dít Is ten iránt. 

4. A hit ob jek ti vi zá lá sa a kö vet ke zõ pont. Gáncs Ala dár
te szi hoz zá a pél dát: „Az él mény csak olyan, mint a man -
du la vi rág szir ma. Szép, de her va dás ra van ítél ve. A lé nyeg
nem õ, ha nem a mag! Ezért az tán a hí võ em ber ke ze min -
dig üres! De ép pen ez ad ja a hit per pe tuum mo bi lé jét. Amit
ma hal lok, azt hol nap új ra hal la nom kell!” 

5. Az utol só lecke az egy ház ról szól. Az egy ház lé nye ge
ab ban van, hogy ott az Úr sza vát meg szó lal tat ják és meg -
hall gat ják – nem rí mel ez az Ágos tai hit val lás sza va i val?
S ezért az tán „az egy ház a bû nö sök egy há za, de ugyan ak -
kor a meg vál tot ta ké és re mény ke dõ ké is.” 

Aki eze ket vé gig gon dol ja, a teo ló gi át, az „Is ten rõl va ló
be szé det” gon dol ja vé gig, s az teo ló gus – szí vé vel és eszé -
vel együtt.

A BEL MISSZIÓ MUN KÁ SA

Mi ért sza kadt el ígé re tes fe hér vá ri gyü le ke ze té tõl? „Mind
több szál ve ze ti fel most már Pest fe lé. Éb re dé si meg moz du -
lá so kat sejt itt és amott.”10 Kap cso lat ba ke rül a Bet há nia
moz ga lom mal is, de ab ból ki vál va kü lön mun ká ba kezd a pi -
lis csa bai Bé thel ott hon ban. Ide lel készt vár nak, és el sõ sor ban
õrá gon dol nak. 1924. de cem ber 8-án meg ala kul a Fébé Evan -
gé li kus Di a ko nisszaegye sü let, s õ lesz en nek tit ká ra. El in dít -
ja a Fény su gár cí mû la pot. Úgy érzi, Is ten most ezen a te rü -
le ten akar ja lát ni: az egy ház éb re dé sé nek, bel misszi ó já nak
szol gá la tá ban. Ér de kes eb bõl a szem pont ból Né meth Ká roly
lel kész hez írt le ve le: „Gyen ge lá bon áll az éb re dés ügye, hogy
egy há zi gar ni tú rát sem tu dott ki ál lí ta ni.” Nem a ve ze tés át -
vé te lé re gon dol! Csak ar ra, hogy az éb re dés nek job ban át kel -
le ne hat nia egy há zun kat, an nak in téz mé nye it is. El mond ha -
tat la nul sok a mun ká ja, a di a ko nisszák kép zé se mel lett kon -
fe ren ci ák ren de zé se, elõ adá sok gyü le ke ze tek ben és ren ge teg
pub li ká ció. Kü lön ér de mes len ne szól ni kiterjedt le ve le zé sé -
rõl, ilyen for má ban meg élt „lel ki pász to ri” kap cso la ta i ról.
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5 Scholz 1939, 210. o. 
6 Dr. Anne-Ma rie Ko ol: Az Úr cso dá san mû kö dik. A ma gyar pro tes táns

kül misszi ói moz ga lom (1756–1951). 2. köt. Har mat, Bu da pest,
1995–2000. 319. o. 

7 EOL 63 f/2.f cs. In: Ko ol 1995, 320.o. 
8 Scholz 1939, 214. o.
9 Fa biny 1991, 9., 15. kk. 10 Scholz 1939, 210. o.



A Her me ne u ti kai Fü ze tek 28. kö te te Egy test ben a ke reszt
ál tal cím mel je lent meg, és egy mo dern öku me ni kus el kö -
te le zett sé gû hit val lá si ira tot kö zöl. A té má nak örök ak tu -
a li tá sa van, hi szen a ke resz tény ség lé té nek kez de te óta
küzd a meg osz tott ság gal és fá ra do zik a ke resz tény egy ség
meg te rem té sén. A tö rek vés te hát meg van, s a rész ered mé -
nye ket sem ta gad hat juk le, a lát ha tó, tel jes egy ség azon -
ban még nem jött lét re, sõt bi zo nyos kö rök épp az öku me -
ni kus moz ga lom in téz mé nye sü lé sét és meg tor pa ná sát lát -
ják és er re fi gyel mez tet nek. Eb bõl a cél ból hoz ta lét re a
Cen ter for Ca tho lic and Evan ge li cal Theo logyt két ne ves
ame ri kai evan gé li kus teo ló gus: Ro bert W. Jen son és Carl E.
Bra a ten. A köz pont idõ rõl idõ re kon fe ren ci á kat hí v össze,
ame lyek mun ká ja so rán lét re jött egy cso port, amely a ta -

lál ko zá si he lyé rõl Prince ton Pro jectnek ne vez te el ma gát,
és egy öku me ni kus ekk léz io ló gia ki dol go zá sát tûz te ki to -
váb bi cél já ul. Mun ká juk ered mé nye kép pen jött lét re a ja -
vas lat, amely nek ki dol go zói kö zött or to dox, ró mai ka to li -
kus, episz kopá lis, evan gé li kus, re for má tus és pün kös dis ta
fe le ke zet hez tar to zó teo ló gu sok van nak. „Nem a bü rok ra -
ti kus öku me né kép vi se lõi õk, hi szen az öku me ni kus moz -
gal maknak ép pen et tõl a mai, sze ku la ri zált, el po li ti zá ló -
dott irány za tá tól ha tá ro lód nak el. Szá muk ra a kon fesszi -
ó ból, az evan gé li u mi hit meg val lá sá ból kö vet ke zik az egy -
ház egy sé gé re tett ja vas lat. Az alá írók kö zül töb ben a sa -
ját egy há zu kon be lü li »hit val ló moz gal mak« tag jai is, akik
sze rint nem ar ra van szük ség, hogy di va tos vi lá gi áram la -
tok ha tá sá ra a ke resz tény ség két ezer éves ta ní tá sát re ví zió
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A KÜL MISSZIÓ TIT KÁ RA

„1931 óta az evan gé li kus kül misszi ót is lán go ló an szol -
gál ja” – ír ja Scholz Lász ló.11 A Fé bé tõl való el sza ka dás fáj -
dal mas le he tett, de ma már lát juk, hogy az egy ház egé sze
szem pont já ból ez a lé pés is szük sé ges volt. Az egye sü let
gyû lé se it itt is rög tön kon fe ren ci ák ká szer ve zi. Ke zé be ve -
szi és szer kesz ti a Misszi ói La po kat. Kü lö nö sen fi gyel
Kunst Irén misszi ói mun ká já ra. Krisz tus el sõ ma gyar nõi
kö ve te cím mel köny vet is ír ró la 1935-ben, s ami kor a
misszi o ná ri us nõ ha za tér, több ször is szer ve zi „sza bad sá -
gát” gyü le ke ze tek fe lé. „Ahol nincs az egy ház ban élet, el -
sor vad a misszi ói mun ka ak kor is, ha em be rek, in téz mé -
nyek és anya gi ak ren del ke zés re áll nak” – ír ja. Pod ma nicz -
ky Pál lal együtt ké ri : „…a misszio ló gi át fel tét le nül fel kell
ven ni a teo ló gi ai ta nul má nyok kö zé”.12

AZ EGY HÁZ ÉB RESZ TÕ JE

Utol só nak hagy tam ezt az aspektust, pe dig itt kel lett vol na
kez de ni. Eb bõl in dult min den más. „Fel éb redt éb resz tõ”
volt, ahogy er rõl már ír tam. Eb bõl a szem pont ból is a nyi -
tot tak kö zé tar to zott. Nyi tot tabb volt, mint ko rá nak egy há -
za. Ta lál ko zott a Skót Misszi ó val, a finn éb re dés sel is kap -
cso lat ba ke rült. Szí vé hez leg kö ze lebb a würt tem ber gi éb re -

dés volt, amit itt hon Má ria Do rottya és Ba u ho fer György
kezdett mun kál ni. De Né hány vo nás a ma gyar éb re dés tör -
té ne té hez cí mû ta nul má nyá ban ezt ol vas suk: „Az ed di gi
éb re dés an golszász és né met sza ba dabb kö zös sé gû ke resz -
tyén ség stí lu sát, fény- és árny ol da la it hoz ta hoz zánk. Most
itt az ide je, hogy a kö zös sé gi ke resz tyén ség ben a vi lág há -
bo rú után mind in kább ki ve he tõ vál ság tü ne tek után kel lõ
és jó zan meg íté lé sé vel elõ tér be nyo mul jon az éb re dé sek ál -
ta lá no sabb, Is ten né pét a ma ga egé szé ben te kin tet be ve võ
for má ja, amely a bib li ai éb re dés nek is hû sé ge sebb foly ta tá -
sát je len ti, mint az utol só fél szá zad an gol szász és ame ri kai
kul tu sza.”13 Más kor úgy fo gal maz, hogy szük ség len ne egy
bib li kus, jó zan, Is ten or szá gát tisz táb ban meg lát ta tó, teo -
ló giai jel le gû éb re dés re. Gáncs Ala dár Is ten is ko lá já ban el -
ju tott az egye sü le ti éb re dés tõl az egy há zi éb re dé sig, sõt a
ma gyar evan gé li kus egy ház éb re dé sé nek szol gá la tá ig. 

Scholz Lász ló így fe je zi be em lé ke zõ sza va it: „Mi nél töb -
bet be tûz tem vé kony toll vo ná sai kö zött, an nál több aján -
dé kot kap tam: tu do mányt, örö möt, éb resz tést, meg ren dü -
lést és bé kes sé get. S be le is nyu god tam eb be a rend be.”14

Nem er re vol na szük sé ge ma is egy há zunk nak? Nem
kel le ne Gáncs Ala dár ral töb bet „be szél get ni”, ol vas va õt?
Azért idéz tem a láb jegy ze tek ben a köny ve ket, hogy út mu -
ta tást ad jak a to vább gon dol ko dás hoz. Nem kel le ne az
örök sé get át ven ni tõ le? Nem ez az egy há zunk pri o ri tá sa
ma is?

11 Scholz 1939, 211. o.
12 Ko ol 1995, 321. o. 

13 Ko ol 1995, 324. o.
14 Scholz 1939, 216. o. 

SÁN TA ANI KÓ

Vi zek re ve tett ke nyér
Prin cen to ni ja vas lat a ke resz té nyek egy sé gé re
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A vám sze dõ bõl lett ta nít vány, a vér ta nú sá got szen ve dett
Má té egyi ke a gyak ran meg fes tett bib li ai ala kok nak. Az
egy ház mû vé szet ben rend sze rint att ri bú tu ma i val együtt áb -
rá zol ják õt: ezek a már tí rom sá gá ra uta ló kard, ala bárd,
bárd vagy az ere de ti fog lal ko zá sá ra uta ló pén zes zacs kó,
szá mo ló táb la, de rék szö ge lõ; szo kás még an gyal- vagy em -
ber alak kí sé re té ben be mu tat ni, ami pe dig az evan gé li um
meg írá sá ra utal. Azt azon ban már ke ve seb ben tud ják, ho -
gyan ke let kez tek ezek a szim bó lu mok. Az evan gé lis ta szim -
bó lu mok: an gyal, orosz lán, ökör és sas bib li ai for rá sa az
Apo ka lip szis ben ta lál ha tó (Jel 4,6–7). Az Úr trón ját õr zõ
négy élõ lény nek hat-hat szár nya van, ame lye ket kí vül-be -
lül csu pa szem bo rít. Szün te le nül az Úr di csõ sé gét zen gik.
A négy élõ lényt, ame lyek nek meg fe le lõi Ezé ki el pró fé ta
köny vé ben a ba bi lo ni fog sá g ide jén le írt ke ru bok, már az
egy ház atyák hoz zá ren del ték a négy evan gé lis tá hoz. Att ri -
bú tu ma ik tár sa sá gá ban vagy ál ta luk he lyet te sít ve sû rûn

sze re pel nek a mû vé szet tör té net ben az óke resz tény fal ké -
pek tõl nap ja in kig. Az Eti ó pi á ban té rí tõ Má té apos tolt gyak -
ran áb rá zol ják egy an gyal tár sa sá gá ban, aki õt evan gé li u -
ma meg írá sá ra ins pi rál ja. Így látható ez a mesz le ni evan -
gé li kus temp lom szó szék ko sa rá nak ol da lán is, ahol a Má -
tét, Már kot, Lu ká csot és Já nost áb rá zo ló szín vo na las fest -
mé nyek az evan gé li um írá sá nak pil la na tá ban áb rá zol ják
õket. Má té ke zé ben író szer szám mal az asz tal fö lé gör nyed,
és az an gyal su gal la tá ra, un szo lá sá ra ír ja le az evan gé li u -
mot. Az is me ret len bé csi fes tõ ál tal ké szí tett, kva li tá sos 18.
szá zad vé gi fest mé nyeket rossz ál la po tuk mi att a kö zel -
múlt ban fel újí tották. Meg fes té sük után a 18. szá zad vé gén
ugyan is le vet ték eze ket a ké pe ket a ke ret rõl, és egy sze rû en
a szó szék ol da lá ra szö gez ték õket. Ma két száz év vi ha ra it
túl él ve, meg szé pül ve és meg erõ söd ve te kin te nek le az
evan gé li um mai kö ve tõ i re. Mi csak re mél het jük, hogy ez
így ma rad a kö vet ke zõ két száz év ben is.

alá ve gyék, ha nem ar ra, hogy az õsi ta nú ság té tel ma is
erõ tel je sen szó lal has son meg. Az egy ház már meg lé võ, a
Szent há rom ság Is ten ben ki tel je se dett, ere de ti egy sé gé re
hív ják fel a fi gyel met” – ír ja a kö tet elõ sza vá ban a so ro -
zat szer kesz tõ, ifj. dr. Fa biny Ti bor.

A ja vas lat meg fo gal ma zói egyet ér te nek ab ban, hogy a
mo dern öku me niz mus nak van nak ered mé nyei, sõt a moz -
ga lom töb bet el ért, mint ami rõl va la ha is ál mod ni mer tek:
a ké tol da li dia ló gu sok je len tõs teo ló gi ai ered mé nyek hez
ve zet tek, öku me ni ku san el fo ga dott, kre a tív teo ló gi ai meg -
fo gal ma zá sok hoz. Ugyan ak kor a várt nál sok kal ne he zebb
az egy há zak kal el fo gad tat ni a kon szen zust. „A meg osz -
tott ság né hány kulcs fon tos sá gú té nye zõ je to vább ra is ma -
ka csul tart ja ma gát, és ke ve sen lát ják, mer re to vább” – ír -
ja R. W. Jen son. A Prin cen to ni ja vas lat er re a ho gyan to -
vább? kér dés re pró bál vá laszt ad ni úgy, hogy elõ ször fel -
ál lít ja a di ag nó zist, azu tán meg kí sér li a ke ze lé si mód meg -
fo gal ma zá sát. 

A ja vas lat ki in du ló pont ja az EVT 1961-es új del hi kong -
resszu sán meg fo gal ma zott té zis: az Is ten ál tal ígért egy -
ség, amely re egy há zát el hív ta, a ke resz té nyek olyan egy -
sé ge, amely „…ak kor vá lik lát ha tó vá, ami kor min den hol,
mind azo kat, akik Jé zus Krisz tus ne vé re ke resz tel tet tek
meg…, a Szent lé lek egy kö zös ség be gyûj ti össze, ahol az
egy apos to li hi tet vall ják, az egy ke nye ret tö rik meg.” Bûn -
nek tart ják, ha az egy há zak el tá vo lod nak et tõl a ví zi ó tól,

és a bû ne ik mi att lá to gat ja meg õket a bel sõ gyen ge ség és
hût len ség. „Az en ge del mes ség út ja egy há za ink tól az ön -
meg ta ga dás fe gyel mét kí ván ja meg, kér jük eh hez a Szent -
lé lek se gít sé gét, hi szen meg vál tá sunk ak kor vá lik va ló -
ság gá, ha a Szent lé lek meg bé kít min ket »egy test ben a ke -
reszt ál tal« (Ef 2,16).” En nek szel le mé ben tár gyal ja meg -
ál la pí tá sa it és ja vas la ta it az irat hét fe je zet ben. A té ma
sok ré tû sé gét és bo nyo lult sá gát mu tat ja, hogy míg a fenn -
ál ló hely zet meg ra ga dá sa, pon tos le írá sa a dol go zat erõs -
sé ge, a meg ol dási ja vas la tok túl ál ta lá no sak. Mert hi á ba
dek la rál ja az irat, hogy „…tö re ked ni kell a kö zös ség olyan
for má i nak ki ala kí tá sá ra, ame lyek kö zös misszi ó ban egye -
sít het nek”, ha en nek sem konk rét for má já ra nem utal,
sem mû kö dé sé re vo nat ko zó el kép ze lést nem vá zol. Ért jük
az igaz sá gát és jo gos sá gát an nak a ja vas lat nak is, mi sze -
rint „…meg kell vizs gál nunk kol lek tív lel ki is me re tün ket, s
meg kell bán nunk mind azon cse le ke de te in ket, szo ká sa in -
kat és be ál lí tott sá gun kat, ame lyek a meg osz tott sá got di -
csõ í tik”, de itt is hi ány zik az el kép ze lés mi ként je. Még is
hasz nos ol vas mány a Prince to ni ja vas lat a ke resz té nyek
egy sé gé re, mert új össze füg gés ben tár ja elénk az öku me -
niz must, és sür ge ti a teo ló gi ai kon szen zu sok gya kor la ti
meg va ló sí tá sát, amely nek ne héz sé ge i rõl Jen son ezt ír ja:
„Az egy há zi meg osz tott ság ban van va la mi, ami el len áll az
em be ri erõ fe szí tés nek.” S a ja vas la tot „vi zek re ve tett ke -
nyér nek” lát ja, amely fö lött egy na pon a Lé lek le beg majd.

HAR MA TI BÉ LA LÁSZ LÓ

Má té az an gyal lal



1546: el hunyt Cor da tus Kon rád re for má tor
1646: meg szü le tett id. Ács Mi hály lel kész, ének köl tõ
1806: meg épül a sán di temp lom
1831: meg je le nik Kis Já nos püs pök Ágen dá ja
1906: meg ala kul az el sõ ma gyar evan gé li kus gyü le ke zet Ame ri ká ban (Cle ve land)
1926: meg épül a me zõ tú ri temp lom

ja nu ár 1. Fáb ri Ger gely ne mes csói lel kész, püs pök †1766
20. Vér te si Zol tán ma gyar bó lyi lel kész, a Lel ki pász tor ala pí tó szer kesz tõ je szül. 1881

feb ru ár 10. Sze be ré nyi Já nos bá nya ke rü le ti püs pök †1856
19. Kis Já nos du nán tú li püs pök †1846
24. Ba hil Má tyás eper je si lel kész, tör té net író szül. 1706
29. Zi chy Mi hály fes tõ mû vész (A Luther Wart burg ban címû szén raj z alkotója) †1906

már ci us 21. III. Ká roly Ca ro li na Re so lu tiója 1731
26. II. Jó zsef Tü rel mi Ren de le te 1781

áp ri lis 1. Bachát Dá ni el pes ti szlo vák püs pök †1906
7. Sze ni czei Bá rány Já nos püs pök fel pé ci be ik ta tá sa 1756

12. Bocz kó Dá ni el szar va si lel kész †1806
25. Sch mal And rás es pe res, tör té net író szül. 1706
28. sop ro ni or szág gyû lés meg nyi tá sa 1681

má jus 18. Fess ler Ig nác szent pé ter vá ri evan gé li kus püs pök, szül. Za ránd fal va, 1756
jú ni us 12. Raf fay Sán dor bá nya ke rü le ti püs pök szül. 1866

23. bé csi bé ke 1606
szep tem ber 17. Böhm Ká roly fi lo zó fus, egye te mi ta nár szül. 1846

22. Ráz ga Pál 48-as vér ta nú lel kész em lék táb lát kap Po zsony ban
ok tó ber 7. Or dass La jos püs pök el sõ re ha bi li tá lá sa 1956

17. Sza bó Jó zsef püs pök †1986
23. for ra da lom 1956
30. Thö köly Im re ham va it fel ra va ta loz zák a De ák té ri temp lom ban 1906

no vem ber 16. Kuz mány Ká roly du ná nin ne ni (pá ten ses) püs pök szül. 1806
20. Sze ni czei Bá rány Pál tol nai es pe res †1806
26. Sar to ris (Sar to ri us Sza bó) Já nos ne mes csói lel kész, író †1756
26. Ba u ho fer György bu dai lel kész, egy ház tör té net író szül. 1806

Össze ál lí tot ta: Fa biny Ti bor (id.)
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Év for du lók 2006-ban
Ma gyar evan gé li kus egy ház tör té ne ti ada tok

FEL VÉ TEL AZ EVAN GÉ LI KUS HIT TU DO MÁ NYI EGYE TEM RE 2006/2007

Az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem fel vé telt hir det a 2006/2007-es tan év re az aláb bi kép zé sek re:

• Nap pa li ta go za ton a lel ké szi szol gá lat ra fel ké szí tõ egye te mi szin tû teo ló gi ai ta nul má nyok. A ta nul má nyi idõ hat év.
A kép zés he lye: Bu da pest.

• Nap pa li ta go za ton bo lo gnai-rend sze rû, ba che lor szin tû ka te ché ta-lel ki pász to ri mun ka társ alap szak. A ta nul má nyi idõ
há rom év. A kép zés he lye: Nyír egy há za vagy Bu da pest.

Je lent kez ni az Evan gé li kus Hit tu do má nyi Egye tem rek to ri hi va ta lá ban be sze rez he tõ sa ját je lent ke zé si lap ki töl té sé vel és
a szük sé ges mel lék le tek be nyúj tá sá val le het 2006. feb ru ár 15-ig. A rész le tes fel vé te li tá jé koz ta tó az Evan gé li kus Élet ja -
nu ár 15-ei szá má ban je le nik meg.



Eins tein rõl ír ni egy szer re há lás és há lát lan fel adat. Há lás
fel adat kü lö nö sen most, hi szen az év for du ló kap csán a tu -
dós, akár csak éle té ben, is mét a vi lág fi gyel mé nek kö zép -
pont já ba ke rült. Az ENSZ ez al ka lom ból 2005-öt a fi zi ka
évé vé nyil vá ní tot ta, s a tu dós ha lá lá nak szín he lyén és
nap ján a New Jer sey ál lam be li egye te mi vá ros ban, Prince -
ton ban áp ri lis 18-án úgynevezett fény sta fé tát tar tottak.
Né met or szág Eins tein-évet hir de tett, s szám ta lan ren dez -
vénnyel és elõ adás sal em lé ke zett meg nagy fi á ról. De
ugyan ezen ok ból há lát lan is a fel adat: az em bert óha tat -
la nul utol éri a bõ ség za va ra, s ugyan csak fo gós prob lé ma
az in for má ció zu ha tag meg szû ré se. Mi alap ján vá lo gas -
sunk? Hogy vá lasszuk el a lé nye gest a lé nyeg te len tõl, a
bú zát az ocsú tól (mert az utób bi ból is akad bõ ven)?

De más fé le di lem ma is van: a könnyebb vagy a ne he -
zebb utat vá lasszuk? Vi szony lag könnyû len ne egy „blikk -
fan gos”, szto ri zós dol go za tot össze ál lí ta ni egy olyan em -
ber rõl, aki üs tö kös sze rû fel tû né sé tõl kezd ve egé szen ha lá -
lá ig a leg szé le sebb nyil vá nos ság ér dek lõ dé sé nek kö zép -
pont já ban állt. Sõt: már éle té ben szin te mi ti kus alak ká
emel ke dett, ne ve mind má ig az ész szi no ni má ja. Én e dol -
go zat írá sa kor a ne he zebb utat vá lasz tot tam. Tet tem ezt
leg jobb meg gyõ zõ dé sem sze rint a dol go zat hõ sé nek szel le -
mé ben, hi szen Eins tein gyak ran ki je len tet te: egy tu dós
szá má ra sok kal fon to sabb az, hogy mit gon dol, mint az,
hogy mit tesz vagy mi tör té nik ve le. „Teo ló gus nyel ven” így
is mond hat ta vol na: „vi ta con temp la ti va po ti or est qu am
ac ti va”.1 Ép pen ezért dol go za tom ban ki zá ró lag Eins tein
„bel sõ tör té né se i vel”, kö ze lebb rõl gon do la ta i val fog lal ko -
zom, éle té nek kül sõ, „lát ha tó” ol da lá val csak annyi ban,
amennyi ben azok a bel sõ út ra ha tás sal vol tak. Eins tein
szel le mi fej lõ dé sé nek csu pán né hány „csil lag órá ját” (Ste -
fan Zweig), pon to sab ban csil lag évét ke res sük fel, azo kat,
ame lyek e rend kí vü li élet úton dön tõ je len tõ sé gû nek bi zo -
nyul tak. Ép pen ezért kezd jük mind járt – in me di as res –
1905-ben. Ezt az évet szo kás ugyan is Eins tein „cso da évé -
nek” ne vez ni.

1905: AN NUS MI RA BI LIS – A CSO DA ÉV

Már a tu dós éle té ben ez zel a la tin név vel il let ték mél ta tói
Eins tein éle té nek min den két sé get ki zá ró an leg ter mé ke -
nyebb évét. Bár már az elõtt is pub li kált né hány tu do má -
nyos dol go za tot, még is el ké pesz tõ a for ra dal mi an új gon -
do la tok so ro za tá nak az a vul kán sze rû ki tö ré se és ára dá -
sa, ame lyek ré vén az ad dig leg fel jebb csak né hány kol lé ga
ál tal is mert 26 éves tu dós egy csa pás ra a szak ma ér dek lõ -
dé sé nek kö zép pont já ba ke rült. 

Mi is tör tént hát 1905-ben? Áp ri lis ban Eins tein be fe jez -
te sa ját szín vo na lá hoz ké pest kö ze pes dok to ri disszer tá ci -
ó ját, majd 3 olyan dol go za tot pub li kált, amely a szak ér tõk
vé le mé nye sze rint kü lön-kü lön is No bel-dí jat ér de meltek
vol na. Az egyik a spe ci á lis re la ti vi tás el mé le tet írja le, bár
an nak ide jén sze rény cím mel – „A moz gó tes tek elekt ro di -
na mi ká já ról” – je lent meg. (Tel je sen iga zuk van azok nak,
akik meg jegy zik, hogy a 2005-ös év for du ló egy ben a re la -
ti vi tás el mé let szü le té sé nek cen te ná ri u ma is!) A má so dik
dol go zat az ún. Brown-fé le moz gás el mé le tét ad ta, míg a
har ma dik a fo to elekt ro mos ef fek tus prob lé má ját ol dot ta
meg. A No bel-dí jat – s ez va ló sá gos tu do mány tör té ne ti ku -
ri ó zum – vé gül is az utób bi ért kap ta meg, még pe dig több
mint más fél év ti ze des ké sés sel, 1921-ben. An nak ide jén
az em be rek ki ne vet ték a No bel-díj bi zott sá got, hi szen a re -
la ti vi tás el mé let – im már az ál ta lá nos sal ki egé szít ve – köz -
ben di vat té má vá lett, per sze mint ilyen, jó ko ra la i kus el -
fer dí té sek kel, sõt té ve dé sek kel.

De ne sza lad junk ennyi re elõ re! In dul junk ki az eins tei -
ni élet mû is mer te té sé nél ab ból, hogy a klasszi kus fi zi ká -
nak is van re la ti vi tás el ve, ame lyet még Ga li lei mon dott ki.
Õ na gyon szem lé le te sen egy ha jó bel se jé ben tar tóz ko dó
uta sok pél dá ján mu tat ta be azt az abszt rakt el vet, hogy
egy zárt rend sze ren be lül nem tud juk el dön te ni, hogy a
rend szer egye nes vo na lú, egyen le tes moz gás ban van-e,
vagy pe dig nyu ga lom ban.

Már most fel me rült az öt let: nem le het ne-e pél dá ul Föl -
dünk moz gá sát mint egy „be lül rõl”, kí sér let tel iga zol ni az
újon nan fel fe de zett elekt ro mág ne ses je len sé gek alap ján?
A 19. szá zad vé gén a fi zi ku sok kö zött kon szen zus volt egy
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WELT LER RE ZSÕ

„Az Úr is ten nem koc ká zik”*

Al bert Eins tein ha lá lá nak 50. év for du ló já ra

* A tanulmány rövidített, szerkesztett változatát adjuk közre.
1 A szem lé lõ dõ élet ér té ke sebb, mint a te vé keny.

KITEKINTÉS



hi po te ti kus flu i dum, az éter lé te zé sét il le tõ en. Úgy kép zel -
ték, hogy az éter az egész te ret ki töl ti, sõt át hat ja az anya -
got is, a kí sér let szem pont já ból pe dig az ab szo lút nyug vó
rend szer rep re zen tán sá nak te kin tet ték. Más részt vi szont
nem sok kal az elõtt pub li kál ta Max well skót fi zi kus Fa ra -
day kí sér le te i re tá masz kod va négy hí res egyen le tét, ame -
lyek az elekt ro mág ne ses me zõ fo gal mát ön tik ele gáns ma -
te ma ti kai for má ba. Az el mé let sze rint ma ga a fény is
elekt ro mág ne ses hul lám nak te kint he tõ.2 Így hát ter mé sze -
tes „kí sér le ti mû szer ként” kí nál ko zott a fény, hi szen azt
nem kel lett mes ter sé ge sen elõ ál lí ta ni. Az el kép ze lés az
volt, hogy ha a fény se bes sé ge a nyug vó rend szer ben (te -
hát az éter ben) c, a Föl dé v, ak kor a Föl dön mér ve a fény
se bes sé ge c + v, il let ve c – v asze rint, hogy a fény a Föld
ha la dá si irá nyá ban vagy az zal szem ben ha lad. 1887-ben
Mi chelson és Mor ley chi ca gói fi zi ku sok egy le le mé nyes tü -
kör rend szert ta lál tak ki, amellyel ezt a se bes ség be li kü -
lönb sé get még ak kor is mér ni le het ne, ha a Föld se bes sé -
ge száz szor ki sebb len ne. A kí sér let ered mé nye köz is mert:
nem ész lel tek el té rést, a fény ter je dé si se bes sé ge füg get len
an nak a rend szer nek a se bes sé gé tõl, amely ben a mé rést
vé gez tük. Ez a kí sér let ké sõbb a re la ti vi tás el mé let szem -
pont já ból iga zi ex pe ri men tum cru cis nak bi zo nyult.3

A kö vet ke zõ bõ más fél év ti zed ben a fi zi ku sok két ség be -
eset ten ke res ték a ki utat az egér fo gó ból, több nyi re úgy,
hogy az éter fo gal mát fol toz gat va, fi no mít gat va pró bál ták
az el mé le tet a va ló ság hoz iga zí ta ni. Nyil ván va ló, hogy itt
nem csak szak mai kér dés rõl, ha nem olyan pszi chi kai kü -
szöb rõl volt szó, ame lyet kép te le nek vol tak át lép ni. Aki -
nek vé gül is si ke rült, az az ma ga Eins tein jó val ké sõbb,
New ton ha lá lá nak bi cen te ná ri u mán (1927) tar tott be szé -
dé ben így vi lá gí tot ta meg a hely ze tet: „… hang sú lyoz nom
kell, hogy ma ga New ton gon do lat épít mé nyé nek gyen ge ol -
da la it sok kal job ban is mer te, mint az õt kö ve tõ tu dós
nem ze dé kek. Ez a kö rül mény min dig tisz te lõ cso dá la to -
mat vál tot ta ki… Be ve zet te az ab szo lút tér és ab szo lút idõ
fo gal mát. Ma ezt gyak ran sze mé re ve tik. Pe dig ép pen ezen
a pon ton kü lö nö sen kö vet ke ze tes New ton. Fel is mer te
ugyan is azt, hogy a meg fi gyel he tõ geo met ri ai nagy sá gok
(a ma te ri á lis pon tok egy más tól va ló tá vol sá ga) és azok
idõ be li le fo lyá sa a moz gá so kat fi zi kai vi szony lat ban nem
tel je sen jel lem zik… a tö me ge ken és azok nak az idõ tõl füg -
gõ en vál to zó tá vol sá gu kon kí vül van még va la mi, ami a
tör té nés nél mérv adó, és ezt a »va la mit« õ az ab szo lút tér -
hez va ló vi szony nak fog ja fel. El is me ri azt, hogy a tér nek
va la mi lyen fi zi kai re a li tás sal kell bír nia, hogy moz gá si
tör vé nye i nek ér tel me le gyen. … [Az óta] ki de rült, hogy a
tes tek kö zöt ti köl csön ha tá sok… nem azon na li ha tá sú, tá -
vol ba ha tó erõk ál tal jön nek lét re, ha nem olyan fo lya ma -
tok ál tal, ame lyek vé ges se bes ség gel ter jed nek az ûr ben…

A me cha ni kus gon dol ko dás nak meg fe le lõ en ezt egy ûr be -
töl tõ, hi po te ti kus kö zeg (az éter) me cha ni kai… ál la po tá -
nak igye kez tek te kin te ni. De mi kor a leg áll ha ta to sabb fá -
ra do zá sok el le né re sem si ke rült ez a me cha ni kai ma gya rá -
zat, las san ként rá szok tak ar ra, hogy az »elekt ro mág ne ses
me zõt« a fi zi kai re a li tás utol só, re du kál ha tat lan alap já nak
te kint sék.” 

1905-re meg érett a hely zet a nagy át tö rés re, s az irány
ki volt je löl ve két pre misszá ban: egy részt ha jít suk ki az
ab la kon az éter, s ve le együtt az ab szo lút tér és ab szo lút
idõ fo gal mát, az ab szo lút nyu ga lom mal együtt. Az utób bi -
ról Eins tein így ír hí res cik ke ele jén: „…a Föld éter hez vi -
szo nyí tott se bes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra irányuló si ker te -
len kí sér le tek ar ra a fel te vés re in dí ta nak, hogy az ab szo lút
nyu ga lom mal nem csak a me cha ni ká ban, de az elekt ro di -
na mi ká ban sem hoz ha tó kap cso lat ba a je len sé gek nek
sem mi fé le tu laj don sá ga.” A má sik pre missza – mint egy
kár pót lá sul – az, hogy a (vá kuum be li) fény se bes ség a ter -
mé szet ab szo lút ál lan dó ja. E két pre misszá ból – ír ja Eins -
tein kor szak al ko tó dol go za tá ban rend kí vül sze ré nyen –
„fö löt tébb ér de kes kö vet kez te té se ket von ha tunk le”. A „fö -
löt tébb ér de kes kö vet kez te té sek”, ame lyek rõl Eins tein be -
szélt, tu do má nyos föld ren gést okoz tak, az egész fi zi kai vi -
lág kép gyö ke res át ala ku lá sát ered mé nyez ték.

Van egy la tin köz mon dás: „et si frac tus il la ba tur or bis,
im pa vi dum fe ri ent ru i nae” – az az: ha da ra bok ra tö rik is a
vi lág, sér tet le nül meg ma rad nak a ro mok. Meg je lent Eins -
tein dol go za ta – ahogy õ ké sõbb el ne vez te – a spe ci á lis re -
la ti vi tás el mé let rõl, s úgy tûnt, va ló ban da ra bok ra tört a
vi lág. 

Mert mik is vol tak azok az Eins tein-fé le „fi gye lem re
mél tó kö vet kez te té sek”? Egy részt a Ga li lei-fé le re la ti vi tás -
elv ál ta lá no sí tá sa, az az min den egye nes vo na lú egyen le -
tes moz gást vég zõ rend szer egyen ér té kû sé ge. S e pon ton
fel tét le nül meg kell je gyez nünk, hogy Eins tein re is igaz az,
amit nagy elõd je, New ton ön ma gá ról mon dott, hogy óri á -
sok vál lán állt. A spe ci á lis re la ti vi tás el mé let ese té ben az
egyik ilyen óri ás a hol land fi zi kus, Lor entz volt. Már õ pa -
pír ra ve tet te azo kat az egyen le te ket, amelyeket Eins tein
tel jes egé szé ben át vett mint a tér és az idõ re la ti vi tá sá nak
for mu lá it. Lor entz kép le te i bõl ugyan is az kö vet ke zik,
hogy a moz gó rend szer ben a hosszú ság ki sebb, míg az
idõ tar tam na gyobb, mint a nyug vó (vagy an nak te kin tett)
rend szer ben, még pe dig an nál in kább, mi nél in kább meg -
kö ze lí ti a rend szer se bes sé ge a fény se bes sé get.4 Csak hogy
Lor entz még nem mer te „át lép ni a Ru bi cont”, egy részt
kép te len volt meg sza ba dul ni az éter gon do la tá tól, más -
részt kép le te i nek csak mint egy kvá zi-re a li tást tu laj do ní -
tott; nem mer te fel té te lez ni, hogy a ter mé szet va ló sá gát
tük rö zõ tör vé nyek rõl van szó. 

A má sik óri ás, aki re Eins tein a spe ci á lis re la ti vi tás el mé -
let meg al ko tá sá nál tá masz ko dott, egy ko ri zü ric hi pro -
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2 Max well mun kás sá ga még Ga li le i nél, sõt New ton nál is job ban ha tott
Eins tein re.

3 Mi chelson csak nem be le õrült az ál ta la si ker te len nek tar tott kí sér let be.
Csak Eins tein cik ke nyug tat ta meg, és per sze fõ ként az, hogy 1907-ben
No bel-dí jat ka pott „té ve dé sé ért”.

4 Ugyan eze ket a for mu lá kat le ve zet te a hí res fran cia ma te ma ti kus,
Poin ca ré is.



fesszo ra, Min kows ki,5 aki né hány ügyes át ala kí tás sal Lo -
rentz kép le te i bõl egy egy sze rû egyen le tet al ko tott – lé nye -
gé ben a jól is mert Pi ta go rasz-té tel négy di men zi ós meg fe -
le lõ jét. Ez az egyen let fi zi kai ér te lem ben na gyon so kat
mond. Azt, hogy a te he tet len ség foly tán be ál ló egye nes vo -
na lú egyen le tes moz gás a két (négy di men zi ós) pont kö zöt -
ti ide á lis utat ha tá roz za meg; köz ért he tõb ben: ami az
egye nes a geo met ri á ban, az a te he tet len ség a fi zi ká ban.

Itt tesszük fel a gyak ran hal lott kér dést: igaz-e, hogy az
idõ a ne gye dik di men zió? „Je in”, vá la szol ná min den bi -
zonnyal Eins tein anya nyel vén – igaz is, meg nem is. Igaz
annyi ban, hogy a Min kows ki-kép let ben a ne gye dik ko or -
di ná ta az idõ re vo nat ko zik, nem tel je sen pon tos annyi -
ban, hogy a kép let ben az idõ egy részt az ima gi ná ri us egy -
ség gel, � –1-gyel, más részt a fény se bes ség gel van „meg cif -
ráz va” (gya kor la ti lag: meg szo roz va).

Mind eb be be le gon dol va, alig ha cso dál koz ha tunk a kor -
tár sak nak azon az ér zé sén, hogy da ra bok ra tört a jól is -
mert vi lág. Szét tört min de nek elõtt a fi zi ka vi lá ga. A fi zi ku -
sok ol vas ták Eins tein egyen le te it, s ma te ma ti ka i lag, bár -
mennyi re is igye kez tek, nem tud ták cá fol ni. Kí sér le ti leg vi -
szont, mint lát tuk, csak a fény se bes ség ál lan dó sá gá ra volt
meg dönt he tet len bi zo nyí ték. A tér és idõ re la ti vi tá sá ra vo -
nat ko zó Eins tein-fé le gon do lat kí sér le te ket ak kor még ba -
jo san le he tett vol na gya kor lat ban is el vé gez ni. 

A föl di tõl je len tõ sen el té rõ, ext rém kö rül mé nye ket még
ba jo sab ban tud ták vol na vizs gál ni. Ma már per sze azt is
tud juk, hogy az Eins tein-fé le kép le tek „nor mál” kö rül mé -
nyek kö zött is né mi leg el té rõ ered mé nye ket ad nak, mint
a New ton-fé le me cha ni ka, ezt azon ban ak kor még nem
tud ták ki mu tat ni. Más részt az el té rés annyi ra cse kély,
hogy gya kor la ti szem pont ból el ha nya gol ha tó. Tel je sen jo -
gos te hát, hogy még ma, a 21. szá zad ban is ta nít ják New -
ton tör vé nye it. Ma ga Eins tein is több ször is ha tá ro zot tan
le szö gez te: a re la ti vi tás el mé let nem a klasszi kus fi zi ka
cá fo la ta, ha nem ál ta lá no sí tá sa, s an nak ha tár ese tei a ré -
gi tör vé nyek. 

En nek el le né re alap ja i ban ráz ta meg a re la ti vi tás el mé let
a fi lo zó fia, kö ze lebb rõl az is me ret el mé let vi lá gát is. Kant
idevo nat ko zó ta ní tá sá ban köz is mer ten az ál ta la szin te
bál  vá nyo zott New ton tól vet te a min tát: a tér és az idõ
Kant nál alap ve tõ, „par ex cel len ce” ka te gó ria, az ér zé ki
meg is me rés (szem lé let) tisz ta for má ja, a meg is me rés le he -
tõ sé gé nek „a pri o ri” fel té te le. Már most a spe ci á lis re la ti vi -
tás el mé let e két ka te gó ri át egy be ol vaszt ja, tér–idõ kon ti -
nuum ról, sõt né ha a két szót egy sze rû en egy be ír va tér idõ -
rõl be szél. Mind ezt per sze nem csak az or to dox és neo k an -
ti á nu sok, ha nem más fi lo zó fi ai is ko lák is ne he zen emész -
tet ték meg. Eins tein fi gyel mét is töb ben és több ször fel hív -
ták a Kant tal va ló el lent mon dás ra, de õ – a tu do mány sze -
ren csé jé re – ko ránt sem za var tat ta ma gát e tény tõl.

S vé gül az új el mé let meg za var ta még az ut ca em be ré -

nek gon dol ko dá sát is. Hi szen ahogy mon dot tuk, a re la ti -
vi tás el mé let szin te kez det tõl fog va túl nõtt a szak em be rek
ér dek lõ dé si kö rén, s a bul vár la pok ked venc té má já vá lett.
Ön kén te le nül hoz zá já rul tak eh hez ma guk a tu dó sok is,
akik ob jek tí ve tu laj don képp he lye sen – hi szen az egész
uni ver zum ra vo nat ko zó el mé let rõl volt szó –, még is kis sé
nagy ké pû szó hasz ná lat tal rend sze re sen vi lág ese mény rõl,
vi lág vo nal ról be szél tek. Az át lag em ber mind eb bõl azt a
kö vet kez te tést von ta le, hogy az új el mé let sze rint im már
sem mi sincs, ami bi zo nyos nak te kint he tõ len ne. Ná lunk
Ma gyar or szá gon ezt a ke se ré des slá gert fúj ták: „Mert
Eins tein sze rint min den re la tív / Csak a fog tud fáj ni, mint
a szív.” Egy ko ra be li vicc lap sze rint pe dig: „Tu laj don kép -
pen Eins tein az oka Né met or szág el adó so dá sá nak. Azt ál -
lít ja ugyan is, hogy az idõ nem lé te zik. S mi vel az idõ pénz,
így hát nincs pén zük se.” Ta lán mon da nom sem kell: Eins -
tein so ha nem ál lí tot ta azt, hogy min den re la tív, s még ke -
vés bé azt, hogy az idõ nem lé te zik…

Sze ren csé re az idé zett la tin köz mon dás nak (ami egyéb -
ként Bult man nak is egyik ked venc mon dá sa volt), foly ta -
tá sa is van, s ez a böl cses ség is mét be iga zo ló dott: mi köz -
ben lát szó lag da ra bok ra tört a vi lág, sér tet le nül meg ma -
rad tak a ro mok. Meg ma rad tak a ro mok a fi zi ku sok szá -
má ra a fent em lí tett Min kows ki-kép let for má já ban. Õk
úgy mond ják: ez a for mu la a Lor entz-transz for má ci ó val
szem ben in va ri áns, s így ál lan dó sá got kép vi sel az új,
négy di men zi ós vi lág ban. S meg ma rad tak a ro mok még a
la i ku sok szá má ra is ért he tõ en a fény se bes ség ál lan dó sá ga
for má já ban. Va la mi olyas mi tör tént a fi zi ká ban, ami a hét -
köz na pi élet ben is gya kor ta meg esik nagy vál to zá sok ide -
jén: ami rõl azt hisszük, hogy ma ra dan dó az éle tünk ben,
meg mé re tik, és könnyû nek ta lál ta tik, amit vi szont át me -
ne ti nek vél tünk, idõt ál ló nak bi zo nyul. A min dig is ab szo -
lút nak hitt tér rõl és idõ rõl ki de rült, hogy re la tív, a vi szony -
la gos nak hitt fény se bes ség rõl vi szont (gon dol junk a Mi -
chelson–Mor ley kí sér let re) be bi zo nyo so dott, hogy ál lan dó.
Lel kész ként a Szent írás el sõ lap ja jut eszünk be: a föld „to -
hu va bo hu”, ki et len és pusz ta volt, és ká osz ural ko dott
mind ad dig, amíg el nem hang zott a „fi at lux”, és el kez dõ -
dött a rend a vi lág ban.

1916: AL BER TUS MAG NUS – AL BERT, A NAGY

Még meg sem emész tet te a vi lág a spe ci á lis re la ti vi tás el -
mé let okoz ta meg ren dü lést, és az I. vi lág há bo rú val tény -
leg da ra bok ra dõlt a kül sõ vi lág is. Ép pen e nagy ka tak liz -
ma kel lõs kö ze pén a nagy re bel lis, Eins tein a csá szá ri Né -
met or szág fõ vá ro sá ból fel röp pen tett egy újabb, még for ra -
dal mibb szel le mi ra ké tát, az ál ta lá nos re la ti vi tás el mé le tet.
Eb ben még „csa vart” egyet el mé le tén, s ezt a csa va rást szó
sze rint kell ér te nünk. Azt ál lí tot ta ugyan is, hogy a min -
den na pi gon dol ko dás szá má ra amú gy is ne he zen emészt -
he tõ tér–idõ kon ti nu um rá adá sul még gör bült is.

A prob lé ma Eins tein szá má ra ket tõs volt. Egy részt a
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5 Nem egye dül ál ló eset a tu do mány ban: a fõ is ko lán Min kows ki és Eins -
tein ki nem áll hat ták egy mást…



spe ci á lis el mé let ki mond ta ugyan az iner ci á lis rend sze rek
re la ti vi tá sát, de sem mit nem mon dott a for gó vagy gyor -
su ló moz gást vég zõ rend sze rek rõl. Más részt a gra vi tá ció,
a ter mé szet egyik leg ha tal ma sabb ere je nem volt be le il -
leszt he tõ a négy di men zi ós, de még is csak (kvá zi)euk li de -
szi mo dell be. Hogy ho gyan ju tott el Eins tein a meg ol dá sig,
az ter mé sze te sen meg ha lad ja nem csak e dol go zat ke re te it,
ha nem a szak ér tel mün ket is. Annyit azon ban büsz kén el -
mond ha tunk, hogy a meg ol dás, az az az ál ta lá nos re la ti vi -
tás el mé let nem szü let he tett vol na meg két ma gyar tu dós
mun kás sá ga nél kül. Az egyik Bo lyai Já nos, a má sik Eöt vös
Lo ránd.

Bo lyai mun kás sá ga köz is mer tebb. A „pa ral el lák” prob -
lé má já ra adott meg ol dá sá val egyi ke lett az ún. nem euk li -
de szi geo met ri ák fel fe de zõ i nek. A töb bes szám nem vé let -
len, s ez volt az oka an nak a sze ren csét len pri o ri tá si vi tá -
nak is, ami Bo lyai Já nos ked vét el vet te a „ma té zis sel” va -
ló fog lal ko zás tól. A pár hu za mo sok axi ó má ja prob lé má já -
nak ugyan is nem egy meg ol dá sa van, ha nem több. Azt fel -
té te lez ve, hogy a sík ban egy egye nes hez egy raj ta kí vü li
pon ton ke resz tül egyet len vagy leg alább két pár hu za mos
húz ha tó, vagy ép pen egyet len egy sem, há rom kü lön bö zõ
axi ó ma rend szert ka punk: az euk li de szi, a Bo lyai–Lo ba -
csevsz kij-, il let ve a Ri e mann-fé le geo met ri át.6

Eöt vös Lo ránd – Eöt vös Jó zsef fia – bá ró volt; él het te
vol na a ma gyar ne me sek meg szo kott ön pusz tí tó éle tét,
ehe lyett a tu do má nyokat, fõ ként a kí sér le ti fi zi kát mû vel -
te buz gón. Hí res kí sér le té vel, amely nek pon tos sá gát csak
nem ré gi ben si ke rült fe lül múl ni, azt az el vet si ke rült iga -
zol nia, amit a te he tet len és a sú lyos tö meg ek vi va len ci á -
ja ként em le get nek a fi zi ká ban.7 Mit is je lent ez? A tö me -
get a klasszi kus fi zi ka két fé le kép pen de fi ni ál ja: egy részt
mint ami re a gra vi tá ció hat, s így a tárgy nak sú lya van,
más részt mint te he tet len sé get, ami a gyor sí tó erõ nek el -
len áll. Már New ton is jól is mer te ezt az össze füg gést –
mond ja Eins tein –, de nem tu dott rá ki elé gí tõ ma gya rá za -
tot ad ni. Õt ma gát vi szont „Eöt vös szép kí sér le te” meg -
erõ sí tet te ab ban a fel fo gás ban, hogy itt lé nyeg be li azo -
nos ság ról, ugyan an nak a do log nak két ol da lá ról van szó.
A spe ci á lis el mé let hez ha son ló an áll jon itt is egy Eins -
tein-fé le gon do lat kí sér let. Kép zel jük el, hogy egy zárt ka -
bin ban va gyunk, amely ben súly ta lan ság ural ko dik, s ez a
ka bin g gyor su lás sal fel fe lé ha lad. Mit érez nénk? Ér de -
mes né hány má sod per cig el gon dol koz ni a vá la szon, mi -
elõtt meg hall gat nánk. Ter mé sze te sen ugyan azt érez nénk,
mint nor má lis kö rül mé nyek kö zött! Itt a Ga li lei-elv ana -
ló gi á já ról van szó: a ka bin ban le võk sem tud ják el dön te -
ni, hogy a gra vi tá ció hat-e rá juk, vagy gyor su ló moz gás -

ban van nak. Ami ma, az ûr ha jó zás ko rá ban már ré gen
evi den cia, azt an nak ide jén Eins tein spe ku la tív úton kö -
vet kez tet te ki!

Eins tein ezek bõl az ala pok ból ki in dul va egy tel jes év ti -
zed töp ren gé se után ar ra a fel is me rés re ju tott, hogy min -
den gra vi tá ci ós köl csön ha tás meg ma gya ráz ha tó a tér gör -
bü le té vel. A do log ma te ma ti ká ját te kint ve Eins tein sze ren -
csés hely zet ben volt, mert a spe ci á lis re la ti vi tás el mé let hez
ha son ló an most is kész ered mé nyek vár ták. A már em lí tett
Ri e mann ugyan is a nem euk li de szi geo met ri á kat ál ta lá no -
sít va ki dol goz ta a tet szõ le ges di men zió szá mú gör bült te -
rek ma te ma ti kai el mé le tét.8 Eins tein nek „csak” a négy di -
men zi ós eset re volt szük sé ge, per sze a már tár gyalt
tér–idõ kon ti nu um for má já ban. Eb bõl az alap ve tõ kép let -
bõl Eins tein „el sõ ne ki fu tás ra” meg kap ta New ton gra vi tá -
ci ós el mé le té nek összes ered mé nyét. Csak hogy a kor tár sak
jog gal kér dez ték: mind ez na gyon szép, de mi re jó? Mi nek
egy be vált el mé le tet egy má sik ra cse rél ni, ami ugyan azo -
kat az ered mé nye ket ad ja ugyan, de sok kal bo nyo lul tab -
ban? Sze ren csé re pon to sabb szá mí tá sok ar ra utal tak,
hogy né hány fon tos eset ben a két el mé let el té rõ ered ményt
ad. Ezek kö zül csak egyet em lí tünk meg, mert kí sér le ti el -
len õr zé sé re na gyon ha mar adó dott le he tõ ség, még hoz zá
lát vá nyos kö rül mé nyek kö zött. Ar ról van szó, hogy az
Eöt vös ál tal kí sér le ti leg iga zolt elv ér tel mé ben a gyor su lás
és a gra vi tá ció egyen ér té kû, s ha ez elekt ro mág ne ses je -
len sé gek re is igaz, már pe dig Eins tein ép pen ezt fel té te lez -
te, ak kor a gra vi tá ci ós tér nek el kell haj lí ta nia a fény su ga -
ra kat. En nek el len õr zé sé hez a Föld tö me ge a fény nagy se -
bes sé ge mi att ki csi, de a Nap kö ze lé ben el ha la dó fény su -
ga rak nál már mér he tõ el haj lást vár ha tunk. Azonban mi -
vel a Nap kö ze lé ben le võ csil la go kat csak tel jes nap fo gyat -
ko zás alatt le het lát ni, ilyen ese mény re volt szük ség a kí -
sér let el vég zé sé re. Al ka lom már a há bo rú alatt is adó dott
vol na, de az em be re ket 1916-ban tel je sen ér he tõ en sok kal
in kább iz gat ta a verd uni vé res csa ta, mint a re la ti vi tás el -
mé let. De mind járt az el sõ bé ke év meg hoz ta a nagy le he -
tõ sé get. A kor leg na gyobb aszt ro nó mu sa, egy ben Eins tein
jó ba rát ja, Sir Ar thur Ed ding ton ve ze té se alatt tu do má -
nyos ex pe dí ció ér ke zett a por tu gál fenn ha tó ság alatt ál ló
gu ya nai-öbö li Prín ci pe szi ge té re, hogy le fény ké pez ze a
nap fo gyat ko zást.

Az ex pe dí ció ered mé nyét jól is mer jük: Ed ding ton mé ré -
sei tö ké le tes össz hang ban vol tak az Eins tein-el mé let jós -
la ta i val. A si ker ha tá sá ra Eins tein na po kig eu fo ri kus ál la -
pot ban volt, a mé dia pe dig szin te hisz té ri ku san ki ál tot ta
vi lág gá: „New ton el mé le te meg dõlt!”; „A csil la gok fer dén
lóg nak az égen!”; „»Al ber tus mag nus« lá ba elõtt he ver a
vi lág!” Eins tein ek kor ér ke zett pá lyá ja csúcs pont já ra, ek -
kor lett be lõ le az a szin te le gen dás alak, aki nek mind má -
ig is me rik az em be rek. Ugyan ak kor min den idõk egyik
leg si ke re sebb alak já nak éle té ben sem volt min den fe né kig
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6 Bern hard Ri e mann (1826–1866) né met ma te ma ti kus. Leg fõbb ta ní tó -
mes te re, a „prin ceps ma the ma ti co rum”-nak ne ve zett C. F. Ga uss Bo lyai
Far kas sze mé lyes jó ba rát ja volt. A nem euk li de szi geo met ri ák hoz ve ze tõ
el sõ he lyes gon do la to kat õ fo gal maz ta meg, de a köz vé le mény re ak ci ó já -
tól fél ve so ha nem mer te pub li kál ni. 

7 Az 1912-es fi zi kai No bel-díj je lölt je i nek név so rá ból: Eöt vös Lo ránd és
Al bert Eins tein…

8 Ri e mann mun ká já ra Eins tein fi gyel mét egy ko ri év fo lyam tár sa, Gross -
mann hív ta fel. Õt szok ták „Eins tein ma te ma ti ku sa ként” em le get ni.



tej föl, ha ma ro san prob lé mák je lent kez tek úgy szak ma i lag,
mint egyé ni sor sa te kin te té ben. Ezek rõl szó lunk a kö vet -
ke zõk ben.

1927: AU DIA TUR ET AL TE RA PARS
– HALL GAT TAS SÉK MEG A MÁ SIK FÉL IS

Ezt a ki fe je zést jo gi vi ták kal kap cso lat ban szok ták em le -
get ni. Ese tünk ben egy tu do má nyos vi tá ról van szó, amely
Eins tein és a kvan tum fi zi ku sok kö zött zaj lott. Annyi ban
ha son lí tott az ügy a hét köz na pi ese tek re, hogy a vi tat ko -
zó fe lek ere de ti leg kö zös plat for mon áll tak. Szól tunk már
Eins tein fo ton el mé le té rõl, amely ért jó más fél év ti zed del
ké sõbb No bel-dí jat ka pott. Ami kor kb. 5 év vel a No bel-díj
elõtt a Po rosz Tu do má nyos Aka dé mia fel vet te Eins teint
tag jai kö zé, aján ló ja ma ga Planck, a ha tás kvan tum fel fe -
de zõ je volt. Eins tein egyi ke volt a ke ve sek nek, akik a
kvan tum fi zi ka szü le té sé nél bá bás kod tak.

Idõ köz ben azon ban tör tént egy s más. Ma ga Eins tein re -
la ti vi tás el mé le té vel egy re in kább „az eget ro ha moz ta”; fan -
tá zi á ját az uni ver zum, a mak ro koz mosz tit kai nyû göz ték
le. Eköz ben azon ban a ku ta tók kö zül nem ke ve sen ugyan -
olyan szen ve déllyel, s ko ránt sem si ker te le nül a mik ro koz -
mosz tit ka i ra ve tet ték ma gu kat. A fej lõ dés kér lel he tet len
bel sõ lo gi ká ja sze rint a klasszi kus atom fi zi ka egy re in kább
kez dett kvan tum fi zi ká vá vál ni. E fo lya mat egyik leg fon to -
sabb ál lo má sa volt a kö zép is ko lá ból is is mert Bohr-fé le
atom mo dell. Eb ben nem az volt az új, hogy az atom bel sõ
fel épí té sét mi ni a tûr nap rend szer ként kép ze li el, hi szen ezt
már Ru ther ford is ta ní tot ta, ha nem az az el kép ze lés, hogy
a „boly gók”, az az az elekt ro nok ún. kvan tum ug rá so kat
vég re hajt va át tér het nek egyik pá lyá ról a má sik ra. Ez az el -
mé let nem min den ki nek tet szett, és pe dig jel lem zõ mó don
nem is annyi ra szak mai, ha nem fi lo zó fi ai ér vek alap ján.
Disz kon ti nu i tást em le get tek, s a ré gi böl cses sé get: „in na -
tu ra non est sal tus”.9 Azu tán 1926-ban egy oszt rák fi zi -
kus, E. Sch röd in ger az An na len der Phy sik cí mû fo lyó irat -
ban meg je len te tett egy olyan egyen le tet, amely ugyan csak
meg erõ sí tet te a kvan tum el le nes tá bor po zí ci ó ját. Sch röd in -
ger nem ta gad ja ugyan exp res sis ver bis a kvan tum je len ség
lé tét, de azt egyen le té ben, amely egy foly to nos függ vény,
alá ren de li egy ún. ve zér hul lám irá nyí tá sá nak. Ez az egyen -
let rá adá sul több olyan kér dést is meg ol dott, amelyre Bohr
mo dell je nem tu dott vá laszt ad ni. A hul lám el mé let hí vei
kez de ti lel ke se dé sük ben ész re sem vet ték, hogy ugyan ab -
ban az idõ ben egy kon ku rens fo lyó irat ban (Zeitschrift für
Phy sik) meg je lent egy má sik cikk is egy fi a tal né met fi zi -
kus, W. Hei sen berg tol lá ból. Õ Sch röd in ger tõl ma te ma ti ka -
i lag ra di ká li san el té rõ mó don, ún. mát ri xok for má já ban ra -
gad ta meg a szu ba to mi vi lág je len sé ge it, s ha ma ro san ki -
de rült, hogy ez a fel fo gás is „mû kö dik”. De mi elõtt a vi ta
iga zán ki tört vol na, rá jöt tek, hogy a két el mé let tu laj don -

kép pen egyen ér té kû: Hei sen berg mát ri xai nem má sok,
mint a Sch röd in ger-egyen let táb lá zat ba fog lalt meg ol dá sai.

Így ér ke zett el 1927. A hul lám–ré szecs ke „meccs” dön -
tet len re állt. Hei sen berg azon ban nem so kat tû nõ dött
ezen, ha nem még mé lyebb re kér de zett, „szar vá nál ra gad -
ta meg a bi kát”, s ezen az úton olyan kor sza kos fel fe de -
zés re ju tott, amely egy részt meg döb ben tet te a fi zi ku so kat,
más részt a to váb bi ku ta tás nak új irányt sza bott. Az ún.
ha tá ro zat lan sá gi re lá ci ó ról, más né ven bi zony ta lan sá gi
elv rõl van szó. Hei sen berg ki in du ló kér dé se az volt: ho -
gyan le het az atom mé re tû je len sé ge ket meg fi gyel ni? A
min den na pi élet nagy ság rend jé ben bár mely je len sé get
meg fi gyel he tünk vagy meg mér he tünk anél kül, hogy a je -
len sé get szá mot te võ en be fo lyá sol nánk. Az ato mok vi lá gá -
ban azon ban so ha sem sza bad szem elõl té vesz te ni a mé -
rõ mû szer za va ró ha tá sát. A leg óva to sab ban vég zett mé rés
is lé nye ge sen meg za var hat ja a meg fi gyelt je len sé get.
Ilyen kor az tán nem le he tünk bi zo nyo sak afe lõl, hogy a
mé rés ered mé nye va ló ban azt mu tat ja-e, ami a mé rõ esz -
köz tá vol lé té ben is lett vol na. Min den eset ben el ke rül he -
tet len köl csön ha tás van a meg fi gye lõ és a je len ség kö zött. 

Mind ezek azon ban csak ál ta lá nos meg ál la pí tá sok. Mit
je lent ez konk ré teb ben? S fõ leg: mi kö ze a ha tá ro zat lan sá -
gi re lá ci ó nak dol go za tunk hõ sé hez, Eins tein hez? A leg cél -
sze rûbb, ha most is az il le té kest, Hei sen ber get hall gat juk
meg: „Jócs kán el múl ha tott már éj fél, ami kor egy éj sza ka
vá rat la nul eszem be ju tott ko ráb bi be szél ge té sünk bõl Eins -
tein nek ez a ki je len té se: »Az el mé let ha tá roz za meg, mi az,
amit meg fi gyel he tünk.« Egy sze ri ben meg lát tam, hogy itt
kell ke res ni a ka pu kul csát. … Min dig olyan könnye dén
mon do gat tuk, hogy a köd kam rá ban meg le het fi gyel ni az
elekt ron nyo mát. De le het, hogy va ló já ban en nél jó val ke -
ve seb bet lát tunk. … Igaz ság sze rint a köd kam rá ban csak
pa rá nyi víz csep pe ket lá tunk, ame lyek biz to san sok szo ro -
san na gyob bak az elekt ron nál. A he lyes kér dés te hát így
hang zik: le ír ha tó-e a kvan tum me cha ni ka nyel vén az a
tény, hogy egy elekt ron meg kö ze lí tõ en, te hát egy bi zo nyos
pon tos ság gal egy adott he lyen ha lad át, meg kö ze lí tõ en
adott se bes ség gel…?” A vá laszt Hei sen berg még „azon
me le gé ben” meg ta lál ta, s így szól: a hely és az im pul zus (a
tö meg és a se bes ség szor za ta) mért ér té ke i ben mu tat ko zó
ha tá ro zat lan sá gok szor za ta nem le het ki sebb, mint a
Planck-fé le ál lan dó. Ma te ma ti ka i lag a ha tá ro zat lan sá gi
re lá ció egy sze rû egyen lõt len ség. Egyet len pil lan tás er re a
kép let re azon nal el árul két dol got. Az egyik: ha ez igaz
(már pe dig mind ed dig sen ki nek sem si ke rült meg cá fol nia),
ak kor ép pen egy sze rû sé ge mi att va la mi na gyon alap ve tõ
igaz sá got fe jez ki. S a má sik: azon nal lát juk azt is, hogy
min den egy sze rû sé ge el le né re mi ért nem jöt tek rá egé szen
1927-ig. A Planck-szám rend kí vül ki csiny: a CGS mér ték -
rend szer ben csu pán 10–27. Ez konk ré tan annyit je lent,
hogy elv ben 1 mg sú lyú ré szecs ke hely ze tét és se bes sé gét
egy szer re meg ha tá roz hat juk 1 tril li o mod cm, il let ve 1
cm/tril lió sec se bes ség gel. Ma gya rán: ez a kor lát a min -
den na pi je len sé gek nagy ság rend jé ben ész re ve he tet len.
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An nál na gyobb a Hei sen berg-tör vény el vi je len tõ sé ge:
Bohr egész fi lo zó fi át épí tett rá, amit a kvan tum el mé let
kop pen há gai ér tel me zé se ként szo kás em le get ni.

S itt lép a kép be új ra Eins tein. Mint lát tuk, õ volt az, aki
egy meg jegy zé sé vel rá ve zet te fi a tal kol lé gá ját a he lyes út -
ra. A meg ol dás is me re té ben vi szont az ad vo ca tus di a bo li
sze re pét osz tot ta ma gá ra. Ele in te ma gát a kép let he lyes sé -
gét, pon to sab ban ál ta lá nos ér vé nyes sé gét vi tat ta. A kö vet -
ke zõ évek ben Eins tein tak ti kát vál tott. Im már nem szak -
ma i lag, ha nem fi lo zó fi ai, pon to sab ban is me ret el mé le ti ér -
vek kel kri ti zál ta az új fel fo gást. Eb ben az össze füg gés ben
han goz tat ta a dol go zat cí mét is adó hí res mon da tát: „Az
Úr is ten nem koc ká zik.” Gon do lom, mind nyá jan tud juk,
hogy az igét nem „koc káz tat ni” ér te lem ben hasz nál ta, ha -
nem a va ló szí nû ség szá mí tás ra mint az új ala pú kvan tum -
fi zi ka ma te ma ti kai ap pa rá tu sá ra gon dolt. Ez a tu do mány -
ág a 17. szá zad ban az ak kor igen nép sze rû koc ka já ték
prob lé má i ból nõtt ki.10 Eins tein nek a va ló szí nû ség szá mí -
tás el len nem volt ki fo gá sa, de úgy gon dol ta, hogy ar ra
csak ott és ad dig van szük ség, ahol és amíg a te rü le tet
nem is mer jük min den rész le té ben. Azt so ha nem tud ta el -
fo gad ni, hogy er rõl ele ve le kell mon da nunk. (Bohr vi -
szont né ha így rep li ká zott: „Al bert, ne te mondd már meg
Is ten nek, hogy mit csi nál jon!”) Egy ha son lat ta lán meg vi -
lá gít hat ja a két ál lás pont kü lönb sé gét. Stíl sze rû en le gyen
a pél da szin tén egy já ték. Egy kár tya par ti kez de tén a já té -
ko sok nem is me rik a töb bi ek lap ja it. Csak a li ci tá lás ból (ha
van ilyen), s ké sõbb a já ték me ne té bõl tud nak kö vet kez tet -
ni, „ma te ma ti ku sul” szól va va ló szí nû sé ge ket meg ál la pí ta -
ni ez zel kap cso lat ban. A já ték vé gé re azu tán min den egy -
ér tel mû vé lesz; a rész le ges in for má ció tel jes sé vá lik. (Az
ilyen jel le gû prob lé má kat tár gyal ja egyéb ként a hí res Neu -
mann-fé le já ték el mé let).

A fi zi kus tár sa da lom zö me min den eset re a „kop pen há -
ga i ak” mel lé állt. Az a köz vé le mény ala kult ki, hogy a re -
la ti vi tás el mé let min den zse ni a li tá sá val együtt a klasszi -
kus fi zi ka meg ko ro ná zá sa és egy ben le zá rá sa, míg az új fi -
zi ka haj na lát Hei sen ber gék hoz ták el. Ez a fel fo gás lé nye -
gé ben mind má ig tart ja ma gát; el len vé le mé nyek rõl ké sõbb
lesz szó. Elõbb azon ban ar ról kell szól nunk, hogy éle te al -
ko nyá ra Eins tein „sa ját pá lyá ján”, a mak ro koz mosz ku ta -
tá sá ban is egy re in kább zsák ut cá ba ke rült.

1945: DO NA NOB IS PACEM
– „A HÁ BO RÚT MEG NYER TÜK, A BÉ KÉT NEM”

Ami a kül sõ, po li ti kai tör té né se ket il le ti, a cím ké ré se meg -
hall ga tás ra ta lált: vég re bé ke kö szön tött a vi lág ra. Ame ri -
ka rá adá sul gyõz te sen ke rült ki min den idõk leg pusz tí tóbb
há bo rú já ból, s az ün nep lés bõl jócs kán ki ju tott Eins tein -
nek is. A be ve ze tés ben mon dot tak alap ján sejt het jük, hogy
a tu dós nem tu dott ma ra dék ta la nul föl ol dód ni az öröm -

má mor ban. Má jus ban õszin tén örült az eu ró pai há bo rú
vé gé nek, amely szü lõ ha zá já nak – még ha fel té tel nél kü li
ka pi tu lá ció árán is – vég re meg hoz ta a szen ve dé sek vé gét.
De az au gusz tu si két ja pán gom ba fel hõ vég ér vé nye sen
meg ke se rí tet te szá má ra a gyõ ze lem ízét.

Lel ki bé ké je te hát alig ha le he tett za var ta lan. Va la mi vel
töb bet tu dunk szel le mi ví vó dá sá ról, bár Eins tein e te kin -
tet ben is egy re ke vés bé szí ve sen nyi lat ko zott. Annyit biz -
to san tu dunk, hogy to vább ra is az ún. ál ta lá nos tér el mé -
le ten dol go zott, amely nek öt le té vel köz vet le nül az ál ta lá -
nos re la ti vi tás el mé let köz zé té te le után kez dett fog lal koz -
ni. S hogy mi is volt ez? Ahogy a ne ve is mu tat ja, a gra vi -
tá ci ó ra már jól be vált mód szert pró bál ta az elekt ro mág ne -
ses je len sé gek re is al kal maz ni, a ket tõt kö zös geo met ri ai
alap ra he lyez ni. De Max well el mé le te iga zi skót ma kacs -
ság gal el len állt min den két ség be esett erõ fe szí té sé nek; s
így Eins tein nagy szel le mi „hár mas ug rá sá ból” a har ma di -
kat már nem tud ta be fe jez ni. Hogy mi volt en nek az oka,
ar ról na gyon el tér nek a vé le mé nyek. Töb ben ar ra mu tat -
nak rá, hogy bal sze ren csés mó don a kí sér le ti fi zi ka né -
hány év vel Einstein ha lá la után tett olyan fel fe de zé se ket,
el sõ sor ban a mag erõk kel kap cso lat ban, ame lye ket be épít -
he tett vol na el mé le té be. Min den nek el le né re vé le mé nyem
sze rint ez egy szer az új sá gok nak iga za volt, ami kor a té -
má val kap cso lat ban gyak ran a bom basz ti kus „vi lág for -
mu la” ki fe je zést hasz nál ták. Mert va ló ban ez volt Eins tein
cél ja: olyan egy sé ges el mé let, amely ma gya rá za tot ad a fi -
zi kai vi lág min den is mert lé nye ges je len sé gé re. Ez pe dig
sem elõt te, sem utá na sen ki nek sem si ke rült, s va ló szí nû -
leg ele ve le he tet len is.

2005: EINS TEIN RE DI VI VUS?
– EINS TEIN ÚJ RA SZÜ LE TETT?

Az elõ zõ sza kasz ban mon dot tak alap ján azt hi szem, ért -
he tõ a kér dõ jel a cím ben. Le het-e va ló ban Eins tein új ra -
szü le té sé rõl be szél ni, ahogy azt egy, az év for du ló kap csán
meg je lent cikk te szi? Nem pusz tán szal ma láng-e az Eins -
tein-év, hogy azu tán a nagy tu dós is mét tisz te let re mél tó
szo bor rá me re vül jön? El is me rem, nem könnyû a kér dés,
ép pen ezért óva to san, még is meg gyõ zõ dés sel vá la szo lom:
igen, le het Eins tein-új ra szü le tés rõl be szél ni, s ezt több pél -
dá val is il luszt rál ha tom.

Az el sõ: nagy mû vét, a re la ti vi tás el mé le tet, ame lyet an -
nak ide jén, mint lát tuk, annyi ké tely, kri ti ka, sõt gáncs
öve zett, ma ta nít ják, s mi több, na pon ként hasz nál ják is.
Ta nít ják: ha egy fi zi kus hall ga tó szi gor la ton nem tud szá -
mot ad ni ró la, so ha nem kap dip lo mát. S hasz nál ják; szá -
mol nak ve le a szó mind két ér tel mé ben. A re la ti visz ti kus
ef fek tu so kat egy-egy kí sér let ter ve zé se kor ma gá tól ér tõ dõ
ter mé sze tes ség gel ve szik szá mí tás ba, akár ele mi ré szecs -
kék rõl, akár ûr ku ta tás ról van szó, s per sze szá mí tá so kat
is vé gez nek a meg fe le lõ kép le tek kel.

Per sze er re le het azt vá la szol ni: ez még nem új ra szü le -
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tés, ez leg fel jebb kon zer vá lás. An nál meg le põbb a má so dik
pél da, ami még a szak tu dó so kat is ala po san meg hök ken -
tet te. A do log nak elõz mé nye is volt, még pe dig még Eins -
tein éle té nek de le lõ jén. Van va la mi szim bo li kus ab ban,
hogy mindez egy olyan or szág ból in dult, ahol hisz nek az
új ra szü le tés ben. 1924 jú ni u sá ban a tu dós egy le ve let és
egy rö vid an gol nyel vû kéz ira tot ka pott Dak ká ból egy is -
me ret len in di ai fi zi kus tól, Sa tyendr anath Bo sétól. A né -
hány éve már No bel-dí jas Eins tein annyi ra iz ga lom ba jött
a kéz irat tól, hogy fél re té ve sa ját mun ká ját, ma ga is az új
prob lé mán kez dett dol goz ni. Rö vi de sen meg je len te tett két
dol go za tot a gá zok egy olyan hal maz ál la po tá ról, amit az -
óta Bo se–Eins tein kon den zá tum nak ne vez nek. A bök ke nõ
„mind össze” annyi volt, hogy a le írt hal maz ál la pot el éré -
sé hez a gázt olyan hõ mér sék let re kell le hû te ni, amely
meg kö ze lí ti az ab szo lút nul la fo kot. Eh hez ké pest pe dig
még a ga la xi sok kö zöt ti tér leg hi de gebb pont jai is túl „me -
le gek”. Eins tein jós la ta így azu tán ke re ken hét év ti ze dig
el dön tet len ma radt, míg nem 1995-ben az Egye sült Ál la -
mok ban kí sér le ti fi zi ku sok egy cso port ja ru bí di um ato mo -
kat hû tött le olyan hõ mér sék let re, hogy a meg jó solt kon -
den zá tum va ló ban lét re jött. A ku ta tó cso port két ve ze tõ je
2001-ben fi zi kai No bel-dí jat ka pott ezért a tel je sít mé nyért.

De a tör té net nek még nincs vé ge, s ami lyen vá rat lan
hely rõl in dult föld raj zi lag, a tu do mány ugyan olyan vá rat -
lan te rü le tén foly ta tó dott a kö zel múlt ban, pon to sab ban
2000-ben. Ez a te rü let az in ter net, il let ve ál ta lá ban a há -
ló za tok to po ló gi á já val kap cso la tos ma te ma ti kai ku ta tá sok
köre. Az ez red for du lón ki mu tat ták, hogy egy bi zo nyos há -
ló zat tí pus és a Bo se–Eins tein hal maz ál la pot kö zött egy -
sze rû ma te ma ti kai át ala kí tás sal pre cíz le ké pe zés hoz ha tó
lét re. Ez a fel is me rés azért meg döb ben tõ, mert az egyik te -
rü let a mak ro-, míg a má sik a mik ro vi lág ba tar to zik, s a
ket tõ mö gött még is cá fol ha tat la nul ugyan az a ma te ma ti -
kai mo dell hú zó dik. Hogy mi is ez, azt a ma gyar szár ma -
zá sú, az Egye sült Ál la mok ban élõ Ba ra bá si Lász ló, a mo -
dern há ló zat ku ta tás egyik ve zér alak ja na gyon szem lé le te -
sen így ne vez te el: „a gyõz tes min dent visz”. „Ahogy a Bo -
se–Eins tein kon den zá tum ban min den ré szecs ke a leg ala -
cso nyabb ener gia szint re áll be, és a töb bi ener gia szint ki -
ürül, úgy egyes há ló za tok ban a leg al kal ma sabb pont el vi -
leg ma gá hoz ra gad ja az összes lin ket, és le het, hogy a töb -
bi pont nak sem mit sem hagy.” (Mel lé ke sen ugyan ezt az el -
osz lást ered mé nyez te a PC-s ope rá ci ós rend sze rek pi a ci je -
len lé tét vizs gá ló ta nul mány is, s nem ne héz ki ta lál ni,
hogy a „min dent vi võ gyõz tes nek” a Win dows bi zo -
nyult…)

A har ma dik pél da, ha le het, még meg gyõ zõbb. Ta valy
egy is mert szak fo lyó irat ban (Phy si cal Re vi ew Let ters) a
kö vet ke zõ cím mel je lent meg egy cikk: „És az Öreg nek
még is iga za volt” (né met for dí tás ban: „Und der Al te hat te
doch recht”). A cikk fel idé zi Eins tein nek az elõ zõ ek ben is -
mer te tett, alap ve tõ de ter mi niz mu sá ból fa ka dó el len ve té se -
it a kvan tum el mé let va ló szí nû ség-ori en tált sá gá val, s kü -
lö nö sen is a kop pen há gai ér tel me zés sel szem ben. Majd

az zal foly tat ja, hogy ez az ér tel me zés ko ránt sem egyed -
ural ko dó a mai fi zi ku sok kö zött. 

Van nak egé szen me rész al ter na tív el mé le tek. Ilyen pél -
dá ul a pár hu za mos uni ver zu mok te ó ri á ja, amely vég te len
sok „vi lág bu bo rék ról” és „Dop pelgän ger rõl” be szél. Ez a
sci en ce fic ti on-iro da lom ban ked velt alap öt let pol gár jo got
nyert az el mé le ti fi zi ká ban is. Nem az a kér dés töb bé – ál -
lít ják hí vei –, hogy pár hu za mos vi lá gok lé tez nek-e, ha nem
hogy az ál ta luk fel té te le zett 4 re a li tás szint bõl me lyik hez
tar toz nak.

Bár mennyi re is csá bí tó len ne e lát vá nyos te ó ria rész le -
te i be be le men ni, min ket té mánk szem pont já ból sok kal
job ban ér de kel az az irány zat, amely mint egy vissza ka -
nya ro dást je lent a klasszi kus irány zat hoz, s az em lí tett
cikk is er re utal. Az e cso port ba tar to zó tu dó sok leg több -
ször Da vid Bohmra hi vat koz nak (nem té vesz ten dõ össze
Niels Bohr ral). Bohm (1917–1992) az „atom bom ba aty ja”,
Ro bert Op pen hei mer utol só dok to ran du sza volt, mi elõtt
men to rát a Man hat tan-terv ab szo lút pri o ri tá sa mi att ki -
von ták az ok ta tás ból. Bohm a prince to ni egye te men lett a
kvan tum me cha ni ka pro fesszo ra; az itt Eins tein nel foly ta -
tott szak mai dia ló gu sai nyil ván nem ma rad tak rá ha tás
nél kül. A Bohm-fé le me cha ni ka fõ ér de me – ál lít ja az õt
kö ve tõ is ko la –, hogy exp li cit pél dát szol gál tat egy klasszi -
kus, re a lis ta, sõt de ter mi nis ta el mé let re, s ez zel egy részt
„re ha bi li tál ja” Eins teint, más részt ab szurd dá te szi az ilyen
el mé let le he tet len sé gét ál lí tó vé le mé nye ket, iga zol va, hogy
ez az el len ál lás me ta fi zi kai dön tés, és sem mi kép pen nem
szük ség sze rû. Az irány zat je len le gi ve zér alak ja Det lef Dürr
mün che ni fi zi kus. Õ már 10 éve össze ho zott egy kon fe ren -
ci át ez zel a pro vo ka tív té má val: „Kvan tum el mé let meg fi -
gye lõk nél kül”. Ta valy már a má so dik ilyen szim pó zi u mot
tar tot ták, s idõ köz ben Dürr köny vet is je len te tett meg a té -
má ról. Fel fo gá sát kvan tum me zõ-el mé let nek ne vez te el, s
la i ku sok szá má ra a Bohm ál tal posz tu lált ún. ve zér me zõ -
re vagy -hul lám ra hi vat koz va pró bál ja szem lé le tes sé ten -
ni: „Az ele mi ré szecs kék pá lyák men tén mo zog nak, s
eköz ben moz gá su kat a ve zér hul lám ha tá roz za meg, ha -
son ló an, mint a hul lám lo va sét a víz hul lám. A ve zér me zõ
»mond ja« meg min den ré szecs ké nek, hogy ho gyan mo -
zog ja nak.” A ré szecs ké ket eb ben a fel fo gás ban re á lis nak
té te lez zük fel, hang sú lyoz za Dürr. S egy pil la nat ra se gon -
dol juk, hogy ez sem mit mon dó meg jegy zés. Van ugyan is
el len ke zõ vé le mény is! Egy el mé le ti fi zi kus az ele mi ré -
szecs kék nek az utób bi év ti ze dek ben fel fe de zett va ló sá gos
zu ha ta ga lát tán két ség be eset ten, de tel jes ko moly ság gal
így nyi lat ko zott: „Az ele mi ré szecs kék olyan ma te ma ti kai
egyen le tek, ame lyek a tér ben kí sér te nek.”

Az is mer te tett okok alap ján Eins tein szel le mi örök sé gé -
nek min den bi zonnyal fon tos sze rep jut a 21. szá zad fi zi -
ká já ban is. Sõt, az elõ zõk ben mon dot tak el le né re azt sem
tar tom ki zárt nak, hogy Eins tein be tel je sü let le nül ma radt
nagy ál ma vé gül is meg va ló sul. Leg alább is ko runk ta lán
leg na gyobb fi zi ku sa, Stephen Haw king nem tart ja ki zárt -
nak a dol got: „Ha vé gül is si ke rül meg ta lál nunk a tel jes,
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egye sí tett el mé le tet…, [az] az em be ri ér te lem leg ha tal ma -
sabb di a da la lesz… mert ak kor meg is mer jük Is ten gon do -
la ta it.” Akár Eins tein is mond hat ta vol na ezt a gyö nyö rû –
ha teo ló gi a i lag nem is vál lal ha tó (Ézs 55,8k)11 – mon da tot.

HO MO RE LI GIO SUS – A VAL LÁ SOS EM BER

Idõ uta zá sunk be fe jez té vel már csak egyet len, de egy ben a
min ket mint lel ké sze ket leg job ban ér dek lõ kér dés ma radt
hát ra: Eins tein val lá sos sá ga. Hí võ em ber volt-e a nagy tu -
dós, és ha igen, kö ze lebb rõl mi lyen is volt ez a hit?

Az alap ve tõ vá laszt mind nyá jan tud juk: igen, is ten hí võ
volt. De azt is érez zük, hogy ez a vá lasz így túl sá go san
ál ta lá nos, csak nem sem mit mon dó, ép pen ezért konk re ti -
zál nunk, pon to sí ta nunk kell, amit há rom lép csõ ben te -
szünk meg.

Az el sõ lép csõ ma ga a tény, hogy Eins tein gyak ran be -
szélt Is ten rõl, s ez nem volt olyan egy sze rû ügy, mint
ahogy gon dol nánk. Ugyan is a ma i hoz ha son ló an Eins tein
ko rá nak fi zi kus tár sa dal ma is túl nyo mó részt ma te ri a lis ta
volt. Ezen nem sza bad túl sá go san cso dál koz nunk; ez
amo lyan „szak mai ár ta lom” a fi zi ku sok nál, hi szen hi va tá -
suk lé nye ge ép pen az, hogy az anyag alap ve tõ tör vé nye it
ku tas sák. Eins tein a ma ga vé le mé nyé vel e te kin tet ben is
meg le he tõ sen „ma gá nyos far kas” volt.

A má so dik lép csõ: Eins tein, ha is tenhi té rõl kér dez ték,
gyak ran egy sze rû en Spi no zá ra utalt. Lé nye gé ben te hát
pan te is ta volt, de vé gül is ez is csak egy fi lo zó fi ai irány -
zat, kü lön bö zõ ár nya la tok kal; van ne o pan te is ta is ko la is,
amely im már el sõ sor ban nem Spi no zá ra, ha nem ép pen
Eins tein re hi vat ko zik. De us sive na tu ra, hang zik Spi no za
ve re tes meg ál la pí tá sa, ami per sze az egyet len szubsz tan -
cia két lét for má já ra utal, s nem azt je len ti, hogy a fi lo zó -
fus ma gá ban a ter mé szet ben hitt vol na. Ha son ló a hely zet
Eins tein nel: szá má ra a val lá sos él ményt a ter mé sze ti tör -
vé nyek mö gött meg hú zó dó is te ni böl cses ség fel is me ré se
je len tet te.

De azt hi szem, a leg kor rek tebb, ha eb ben a kér dés ben is
ma gát a leg il le té ke seb bet kér dez zük meg. Az itt kö vet ke -
zõ, hosszabb ci tá tum sok min dent pon to sít – s ép pen ez a
cé lunk. Az idé zet a tu dós „Val lás és tu do mány” cí mû cik -
ké bõl va ló. A cikk ben Eins tein há rom fé le val lá si ka te gó ri -
át kü lön böz tet meg: a fé lel men, il let ve az er köl csi el ve ken
ala pu ló, va la mint az ún. koz mi kus val lá sos sá got. „A pri -
mi tí vek nél el sõ sor ban a fé le lem az, ami a val lá si kép ze te -
ket elõ idé zi… Ez nem mes ter sé ge sen jön lét re, de ál lan dó -
sul a kü lön pa pi kaszt kép zõ dé se ál tal, és ez a kaszt köz -
ve tí tõ nek játssza ki ma gát a nép és a ret te gett lé nyek kö -
zött, és er re ala pít ja ha tal mi hely ze tét. … A zsi dó nép

Szent írá sá ban szé pen meg fi gyel he tõ a fé le lem val lá sá ból
az az er köl csi val lás sá fej lõ dés, ami az Új tes ta men tum ban
foly ta tó dik. … [Ez az] át té rés fon tos ha la dást je lent a né -
pek éle té ben. Óva kod ni kell at tól az elõ íté let tõl, hogy a pri -
mi tí vek val lá sa tisz tán fé le lem val lás, és a mû velt né pe ké
tisz tán er köl csi val lás. In kább ke vert tí pu sok, de a szo ci á -
lis élet ma ga sabb fo kán már in kább az er köl csi val lás az
ural ko dó. Mind ezek kel a tí pu sok kal együtt jár az is ten esz -
mény em be ri tu laj don sá gok kal fel ru há zott jel le ge… Lé te -
zik azon ban a val lá si ér zés nek egy har ma dik fa ja is, de ez
csak nagy rit kán jut ki fe je zés re; ezt koz mi kus val lá sos ság -
nak fo gom ne vez ni. Az, aki ben nincs be lõ le, ne he zen fog -
ja meg ér te ni, mert en nek az em ber sza bá sú is ten el kép ze lés
egy ál ta lán nem fe lel meg. … Min den idõk val lá si láng el -
méi ki tûn tek koz mi kus val lá sos sá guk kal, amely nem is -
mer el em be ri kép re ki gon dolt tant és is tent. … In nen van
az, hogy a min den ko ri eret ne kek kö zött olyan em be re ket
ta lá lunk, akik a leg ma ga sabb val lá sos ság gal vol tak el tel -
ve, és kor tár sa ik nak hol is ten ta ga dók nak, hol szen tek nek
tûn tek. Eb bõl a szem pont ból te kint ve az olyan em be rek,
mint Dé mok ri tosz, As si si Szent Fe renc és Spi no za, na gyon
kö zel áll tak egy más hoz. … Mi lyen mé lyen kel lett hin nie
Kep ler nek és New ton nak a vi lág épít mény ér tel mé ben, és
mi lyen vágy élt ben nük az ér te lem leg cse ké lyebb csil la ná -
sá nak fel fo gá sá ra, hogy az ég szer ke ze té nek gé pe ze tét
hosszú évek mun ká ja so rán ki bo goz ni uk si ke rült! … Csak
az, aki éle tét ma ga is ha son ló cé lok nak szen te li, csak az
tud ja el kép zel ni, hogy mi lel ke sí tet te eze ket az em be re ket.
Mi adott ne kik erõt, hogy a sok si ker te len ség el le né re a
cél hoz hí vek ma rad ja nak. Ezt az erõt – a koz mi kus val lá -
sos ság ad ja. Egy kor társ nem egé szen in do ko lat la nul azt
mon dot ta, hogy ki zá ró lag a mai és egy ál ta lán a ma te ri a -
lis ta szel le mû kor leg ko mo lyabb ku ta tói az iga zi mé lyen
val lá sos em be rek.” 

Bár mi lyen szép is ez az idé zet, a ha gyo má nyos, dog -
ma ti kus is ten hit szem pont já ból két ség te le nül ki jó za nít
min ket Eins tein hi té vel kap cso lat ban. De ne mond junk el -
ha mar ko dottan vé le ményt! Hi szen nem csak Eins tein szû -
kebb ér te lem ben vett hi te, ha nem tu do má nyos mû ve is le -
het teo ló gi ai ér éke lés tár gya. S ép pen ez ér té ke lé sünk ben
a har ma dik lép csõ. Az evan gé li kus teo ló gia meg döb ben tõ -
en gyor san meg tet te ezt a lé pést. Eins tein kor tár sa, a ne -
ves tü bin ge ni szisz te ma ti kus, Karl Heim már 1921-ben
köny vet írt ez zel a cím mel: Egy teo ló gus gon do la tai Eins -
tein re la ti vi tás el mé le té hez (Ge dan ken ei nes Theo lo gen zu
Eins teins Re la ti vitäts the orie). Eh hez a könyv höz nem
tud tam hoz zá fér ni, ol vas tam vi szont Heim hat kö te tes fõ -
mû vé nek 5. kö te tét, amely nek cí me: A ter mé szet tu do má -
nyos vi lág kép vál to zá sa (Die Wand lung im na tur wis -
senschaft li chen Welt bild). E köny vé ben a szer zõ az új tu -
do má nyos vi lág ké pet teo ló gi ai szem pont ból po zi tí van ér -
té ke li. Azt mond ja ugyan is, hogy a fi zi ka új fel is me ré sei
két olyan ab szo lú tu mot dön töt tek meg, ame lyet a mo -
dern, el sõ sor ban a tu do mány ered mé nye in tá jé ko zó dó
em ber szin te bál vány ként tisz telt: a re la ti vi tás el mé let az
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Mi kö zünk hoz zá? Tud juk, hogy nem sze ret te Lu thert és
nem ked vel te az evan gé li ku so kat. Mi még is fi gyel he tünk
rá és mon da ni va ló já ra. Min ket is ér de kel az eu ró pai kul tú -
ra nagy né met egyé ni sé ge, Tho mas Mann. 

Lü beck ben szü le tett, Észak-Né met or szág ban, és Kilc h -
berg ben halt meg, a sváj ci Zü rich kö ze lé ben. Nyolc van
évet élt, és ma – öt ven év vel ha lá la után – új ra em lé ke zik
rá az eu ró pai ér tel mi ség. 

Az egyik né met új ság ban azt ol va som, hogy most a köz -
vé le mény vissz hang ja sok kal erõ sebb volt, mint a kö zel -
múlt ban a Goe the-év for du ló al kal má val. Tho mas Mann
Schil ler és Goe the vo na lá ba tar to zott, iga zi hu ma nis ta

volt, a pol gá ri ide ál egyik utol só meg tes te sí tõ je. Egy teljes
uni ver zu mot ha gyott ma ga után, és még ma is van mit fel -
fe dez nünk eb ben a hal lat la nul tág kö rû szel le mi ter més -
ben. Min den év for du ló ma gá ban rej ti a ve szélyt, hogy csak
em le get jük a ju bi lánst, de ol vas ni már nem ol vas suk.
Egész Eu ró pá ra néz ve szo mo rú je len ség len ne, ha csak is -
ko lai kö te le zõ ol vas mány ként aján la nánk õt, akár a Bu -
denb rook-házra vagy a Jó zsef és test vé rei tet ra ló gi á ra, akár
A tör vényre gon do lunk. Az em be ri nyo mo rú ság mély sé ge -
i nek és az em be ri szel lem ra gyo gó ma gas la ta i nak is me rõ -
je és mû vé szi köz lõ je õ. Jel lem zõ, hogy 2000 és 2005 kö -
zött egy mil lió-négy száz ezer kö te te fo gyott el Né met or -
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ab szo lút tér és idõ, a kvan tum el mé let pe dig az ab szo lút
ob jek tív va ló ság bál vá nyát. 

De nem sze ret nék má sok vé le mé nye mö gé búj ni, kö vet -
kez zék hát vé gül a té má val kap cso la tos sze mé lyes vé le mé -
nyem. Eins tein va la mennyi ki je len té se kö zül ta lán a koc -
ká zós mon da ta a leg is mer tebb, ezért is vá lasz tot tam dol -
go za tom cí méül. De az elõ zõ ek bõl, re mé lem, ki tûnt, hogy
ez a mon dat nem annyi ra a hit rõl, mint in kább a fi zi ká ról
szól; amo lyan ol dal vá gás a kvan tum fi zi ku sok nak. Úgy is
fo gal maz hat nánk: a mon dat „fõ hõ se” valójában nem Is -
ten, ha nem a koc ka. An nál in kább vall Istenrõl Eins tein
egy má sik hí res ki je len té se, an nak el le né re, hogy Is ten ne -
ve nem is sze re pel ben ne. Ez a – meg val lom – nem csak ér -
tel mem hez, ha nem szí vem hez is leg kö ze lebb ál ló meg ál la -
pí tás így hang zik: „Das Be gre if liche ist das Un be gre if lichs -
te” – az az a fel fog ha tó a leg fel fog ha tat la nabb. Rög tön
Róm 1,20 jut eszünk be: Ami ugyan is nem lát ha tó be lõ le:
az õ örök ha tal ma és is ten sé ge, az a vi lág te rem té sé tõl fog -
va al ko tá sa i nak ér tel mes vizs gá la ta ré vén meg lát ha tó. Ne
be csül jük le te hát azt, amit Pál is fon tos nak tar tott, sõt
leg hí re sebb le ve le ele jén a po gá nyok el le ni ér ve lé sé nek
axi ó má já vá tett. Eins tein tõl új ra meg ta nul hat juk azt, ami
evan gé li kus teo ló gi ánk ban a 20. szá zad ban el sõ sor ban
barthi á nus ha tás ra hát tér be szo rult: Is ten nek nem csak
egy sza va van az em ber hez (vö. Bar me ni nyi lat ko zat), ha -
nem ket tõ; nem csak kü lön ki nyi lat koz ta tá sa van, ha nem
egye te mes is, nem csak evan gé li u ma van, ha nem tör vé nye
is, ahogy azt nem rég egy Wer ner El ert rõl szó ló LMK-elõ -
adás ban meg gyõ zõ en hal lot tuk. S ta lán nem eret nek ség,
ha Eins tein (és Pál) szel le mé ben így foly tat juk: Is ten tör -

vé nyé be nem csak az er köl csi, ha nem a ter mé sze ti tör vé -
nyek is be le tar toz nak.

Eins tein, akit az ég ost rom ló já nak ne vez tek, sze ret te a
zsol tá ro kat. Fe jez zük be hát az õ szel le mé ben a két „iker -
zsol tár ral”. A 19. és a 8. zsoltárra gon do lok: mind ket tõ az
ég re te kint ve hir de ti – Pál lal szól va – „az õ örök ha tal mát
és is ten sé gét”. Zsolt 19,2kk: Az egek hir de tik Is ten di csõ -
sé gét, ke zé nek mun ká já ról be szél a menny. Nap pal a nap -
pal nak ad ja át e szót, éj jel az éj jel nek ad ja tud tul. Nincs
szó és nincs be széd, hang juk sem hal lat szik, még is el jut
hang juk az egész föld re, sza vuk a vi lág vé gé ig. Eins tein -
nek köz tu do má sú lag ki vá ló ze nei hal lá sa volt, de meg volt
ben ne az a sok kal rit kább te het ség is, hogy meg hall ja ezt
a non ver bá lis in for má ci ót, ezt a hang ta lan han got, az uni -
ver zum üze ne tét. És Zsolt 8,4kk: Ha lá tom az eget, ke zed
al ko tá sát, a hol dat és a csil la go kat, ame lye ket rá he lyez tél,
mi cso da a ha lan dó – mon dom –, hogy tö rõdsz ve le, és az
em ber fia, hogy gon dod van rá? Ke vés sel tet ted õt ki seb bé
Is ten nél, di csõ ség gel és mél tó ság gal ko ro náz tad meg. E
dol go zat hõ sé nek, mint lát tuk, sok di csõ ség ben és mél tó -
ság ban volt ré sze éle té ben, kö szön he tõ en an nak a szin te
em ber fe let ti te het ség nek, amellyel Is ten ezt a ma gán éle té -
ben sok szor cset lõ-bot ló em bert meg aján dé koz ta. 

1999-ben a hí res Time ma ga zin Eins teint vá lasz tot ta a
„szá zad em be ré nek”. Jól tud juk, hogy az ilyen vá lasz tá -
sok mennyi re szub jek tí vek, ez eset ben még is egyet ért he -
tünk az ered ménnyel. Nem volt túl zás a ha lá la kor el -
hang zott jós lat: a 20. szá zad va ló ban le huny ta sze mét
anél kül, hogy Al bert Eins tein hez fog ha tó ter mé szet tu dóst
lá tott vol na.

HA FENSC HER KÁ ROLY (ID.)

Öt ven év vel ez elõtt halt meg
Tho mas Mann



szág ban. Ma gyar or szá gon még fil men is kap tunk is mer te -
tést éle té rõl és mun ká já ról. Nap ló ja humanitást tük röz;
sok csa ló dás után még is meg ma radt em ber sé ges em ber -
nek. Még ma is ak tu á lis az 1929-ben No bel-dí jat nyert
nagy író. A Va rázs hegy 1924-ben ma gya rul is meg je lent, a
Jó zsef és test vé rei 1933–34-ben, a Doktor Fa us tus a há bo -
rú után, 1947-ben. 

Az egy ko ri lü bec ki pol gár csa lád nyu gal mas ott ho na
mû vé sze tek iránt ér dek lõ dõ tag ja i nak egyi ke õ. Élt Mün -
chen ben is, majd 1933-ban exi li um ba vo nult, a hit le ri ura -
lom elõl az USA-ba me ne kült. Szám ûze té se köz ben rá dió -
adá sok ban biz tat ta a né me te ket el len ál lás ra (ez a so ro za -
ta ké sõbb könyv alak ban is meg je lent). A nagy vi lág égés
után vissza tért az Új vi lág ból, Svájc ban te le pe dett le, és ott
is ér te a ha lál.

Ma gyar or szá gon sok tisz te lõ je, is me rõ je és ol va só ja
akadt. Ta lán Kosz to lá nyi volt az, aki elõ ször hív ta fel a fi -
gyel met rá a Pes ti Hír lapban megjelent esszé jé ben. Így
kez di: „Ke vés a nagy író ma – Tho mas Mann nagy író!”
1922-ben je lent meg ez a be mu ta tás, és a Láng el mék cí mû
gyûj te mé nyes kö tet ben ma is ol vas ha tó. Ami kor 1935-ben
új ra Ma gyar or szá gon járt Tho mas Mann, Kosz to lá nyi volt
a kí sé rõ je és úti ka la u za Bu da pes ten. Egyik le ve lé ben
Kosz to lá nyi ezt ír ja: „Tho mas, egy sze rû em ber vagy. Igaz
és köz vet len…” Is me rõ sei kö zül ki emel ke dik Hat va ny La -
jos, aki gyak ran volt ven dég lá tó ja is. De ide so rol hat juk
Bar tók Bé lát, Lu kács Györ gyöt, Tóth Ár pá dot, Ba bits Mi -
hályt, Rippl-Ró nayt, Ig no tust és nem utol só sor ban Jó zsef
At ti lát, aki fe hé rek közt eu ró pa i ként üd vö zöl te jól is mert
ver sé ben. Ezt a kö szön tõt a bu da pes ti rend õr ség nem en -
ged te fel ol vas ni, még is min den ki is mer te, aki ott volt Tho -
mas Mann elõ adá sán. Az ak ko ri bu da pes ti ér tel mi ség har -
cos hu ma nis tá nak is mer te õt, aki ab ban a kor ban Hit ler -
rel szem be mert száll ni. 

Bib li ai fel dol go zá sa i ban ke ve sen is mer ték fel, hogy a
két vi lág há bo rú kö zöt ti idõ hát tér ként Mó zes alak já ban és
tör té ne té ben, de Jó zsef és test vé rei nagy ívû tet ra ló gi á já -
ban is je len van… Mó zes min den gyön ge sé ge, szang vi ni -
kus vol ta el le né re is hu ma nis ta ve zér esz mény, er köl csi ne -
ve lõ, szel le mi ta ní tó. Több, mint utó da, a had ve zér Jó zsué,
vagy több, mint a szó nok nak ki tû nõ Áron. Õ az, aki hir de -
ti, hogy er köl csi tu dat és ma ga tar tás nél kül nincs jö võ je a
nép nek. Mó zes bát ran szem be  mer for dul ni sze re tett né pé -
vel is, de nem el le nük, ha nem ér tük ha rag szik, és ke mény
sza vai, szi go rú, fe gyel me zõ cse le ke de tei ép pen a nép ér de -
ké ben ért he tõ ek iga zán. Mó zes, a nép ve zér to vább lát,
messzebb re, mint a nap ról nap ra élõ, egy sze rû nép. Nem -
csak a test szük ség le te it ve szi ko mo lyan, ha nem az er köl -
csi ma ga tar tást is. Fa na ti ku san akar va la mi újat, az ál la ti
sors he lyett a szé pet, a jót és az igaz sá got is meg akar ja
mu tat ni né pé nek. Ezért vál lal ja az el len szen vet, a lá za -
dást is. Tho mas Mann ma gya rá zói egy ér tel mû en vall ják,
hogy az ilyen irá nyú be ál lí tá sá ban nem csak Hit ler el len
vagy a min den ko ri ön kény ura lom el len, de Nietz sche el len
is ír. Õ tud ja, hogy az em ber nem em ber hat vánnyá lesz, ha

át ve ti ma gát a tör vény kor lá ta in, ha nem el em ber te le ne -
dik. Nincs jo ga az em ber nek, hogy na gyobb ra tart sa ma -
gát az er köl csi tör vé nyek nél. Va ló jában Tho mas Mann tör -
vényt, tár sa dal mi er köl csöt hir de tõ Mó ze se nem a sza ba -
dos sá got igen li, ha nem a kö zös sé gi élet alap ját. Idé zi az
Ótes ta men tu mot: Át ko zott, aki a tör vényt meg sze gi, és ez -
zel nyíl tan száll szem be a né met ér tel mi ség ben oly so kat
je len tõ Fried rich Nietz sché vel. Az õrü let be ro ha nó Nietz -
sche hir det te, hogy Is ten ha lott, és ezért az em ber fel sza -
ba dult ar ra, hogy azt te gye, ami jól esik, sõt úgy em ber iga -
zán, ha túl me ri ten ni ma gát jón és rosszon, mert ezek a
gyen ge ség ba bo nái. (Dosz to jevsz kij ezt más ként old ja
meg.) „Em be rek, le gye tek erõ sek és ves sé tek át ma ga to kat
min den ed di gi kép mu ta tó er köl csi kor lá ton!” Tho mas
Mann Hit ler re ép pen úgy ér tet te az em ber sé ges tör vé nyek
meg sze gé sé nek vád ját, mint min den zsar nok ra. El vi leg és
gya kor la ti lag tör vény tip ró nak ne vez te a 20. szá zad zsar -
no ka it is. Hir det te, hogy nem le het bün tet le nül öl ni, em be -
ri lel ki is me re tün ket ideo ló gi ák kal el ká bí ta ni. Le ír ja, amit
Dosz to jevsz kij Rasz kol nyi kov ja is tu dott, hogy „öl ni édes
ugyan, de gyil kos nak len ni min den nél iszo nyúbb, fe led he -
tet len em be ri bûn”. Mó zes ma ga is hir te len ha ra gú em ber
volt, fi a tal ko rá ban ölt is, még is hir det te: ne ölj! Nem sa ját
gyen ge sé gét akar ta ta ní ta ni, ha nem a tör vény ere jét.

A we ima ri köz tár sa ság (1920–22) ide jén lel ke sen be -
szélt egy új Né met or szág ról, amely ben már nem a po rosz
csá szár az úr. Fog lal ko zott Goet hé vel és Tolsz toj jal. Nagy
ha tás sal volt rá ko ra ün ne pelt pszi cho ló gu sa, Fre ud. Ol -
vas ta és ma gya ráz ta Scho pen ha u ert. Egész Eu ró pá ért fe -
le lõs nek érez te ma gát. Ilyen cím mel írt pamf le tet 1933-
ban: „Vi gyá zat, Eu ró pa!” A 25 rá dió adást már em lí tet tük,
ami a né me tek biz ta tá sá ra és buz dí tá sá ra hangzott el tõle.
1945-ben meg ír ja a Doktor Fa us tust, amit az eu ró pai em -
ber vész ki ál tá sá nak ne ve zett. Na gyon so kat, egy re töb bet
fog lal ko zik az er kölcs kér dé se i vel. 

Negy ven két le ve lét is mer jük, eze ket Hein rich Man nak,
test vér báty já nak ír ta. Sok vi ta, né zet el té rés volt a két test -
vér kö zött. Töb bek vé le mé nye sze rint Tho mas Mann nem -
csak ro man ti kus volt, aki az ér zel me ket ép pen olyan fon -
tos nak tar tot ta, mint a lo gi kus gon dol ko dást, ha nem
misz ti kus is, aki egé szen a spi ri tiz mus ha tá rá ig ju tott
(Ma gyar or szá gon is tar tott elõ adást a pa ra pszi cho ló gi á -
ról). Jel lem zõ rá az iró nia, a hu mor, a szar kasz ti kus, csí -
põs meg jegy zé sek egész so ra. Nyelv mû vész volt a ja vá ból.
Egyik mél ta tó ja ezt ír ja: Is ten sze gény em be re volt, sze -
gény szent, aki nem tu dott bi zal mas hit re gyul lad ni, no ha
job ban is mer te a Szent írást, mint sok lel kész vagy teo ló -
gus. Eu ró pa egyik utol só pol gá ra õ, a nagy pol gár ság egyik
utol só mo hi kán ja. Po li ti ká val ter mé sze tes mó don fog lal -
ko zott, no ha nem volt po li ti kus (ez né met vagy fran cia
írók nál nem olyan ter mé sze tes, mint pél dá ul Ma gyar or -
szá gon). A kö zép kort bí rál ta, sõt ki gú nyol ta, mert a re ne -
szánsz hu ma niz mu sát tar tot ta iga zán fon tos nak, és ezt
is mer te fel Eu ró pa gö rög, la tin, klasszi kus örök sé gé nek is.
A mû vé szet sze rel me se volt, és az esz té ti kát épp úgy be -
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csül te, mint az eti kát. Ta lál ko zá sa i ról – és ezt ve gyük szel -
le mi ér te lem ben – gyak ran írt: Bee tho ven rõl, Di ckens rõl,
Goet hé rõl, Tolsz toj ról, Dü rer rõl, Kaf ká ról, Ril ké rõl, Scho -
pen ha u er rõl, Eins tein rõl, Fre ud ról, a kon ver tált New man -
rõl, No va lis ról, Ci ce ró ról és Pla tón ról, Shakes peare-rõl és
Wag ner rõl stb. Jel lem zõ, amit az ér te lem rõl írt: „Ein Ap pell
an die Ver nunft”. Az ér te lem te szi az em bert iga zán em ber -
ré. Ugyan ak kor a sze ren csét, jó sor sot is mél tat ta, és ta ní -
tot ta, hogy nem a ha ta lom ra, ha nem a bol dog ság ra kell
tö re ked ni. Az õ ko rá ban so kat em le ge tett Wil le zur Macht
he lyett a Wil le zum Glück volt a jel sza va. 

Vissza tér ve ma gyar kap cso la ta i ra, tud juk, hogy több új -
ság ban je lent meg ró la vagy tõ le cikk: a Pest er Lloydban, a
Pes ti Hír lapban, a Bu da pes ti Nap lóban, a Hétben, a Jö ven -
dõben, a Nyu gatban, a Vi lágban stb. Egy al ka lom mal azt
ír ja, saj nál ja, hogy Mó ricz Zsig mon d munkáit nem is mer -
het te meg a ma gyar nyelv is me re té nek hi á nyá ban, de amit
for dí tot tak szá má ra Mó ricz tól, an nak alap ján a leg na -
gyobb ma gyar író kor tár sá nak te kin tet te. Iro dal mi No bel-
dí jat ka pott 1929-ben. En nek is tu laj do nít ha tó, hogy ez -
után rend sze re sen megje lentek for dí tás ban, né ha több kí -
sér let ben is Tho mas Mann írá sai. Ilyen volt a Hi szek a de -
mok rá ci á ban (1932) és a ná ciz mus in du lá sá ról szó ló be -
szá mo lók és vé le mé nyek so ra (1933). Fog lal ko zott ve le
Má rai Sán dor, Fé ja Gé za, Cs. Sza bó Lász ló, for dí tott tõ le
Jé ke ly Zol tán, Vas Ist ván, Sõ tér Ist ván, Be ne dek Mar cell,
He ge dûs Gé za, Réz Pál. Egy evan gé li kus teo ló gus ér té ke -
lé sét is is mer jük, a Theo lo gi ai Szem lében je lent meg Ve ö re -
ös Im re tol lá ból (1965/11–12.). Ami kor elõ adást tar tott a
Ze ne aka dé mi án, je len tõs mu zsi ku sok is sze re pel tek: Ser -
gio Fai lo ni ve zé nyelt, Ba si l ides Má ria és Svéd Sán dor éne -
kelt. Bár mi lyen cí men hir det ték meg elõ adá sát, lé nye gé -
ben min dig egy té má ról be szélt: Hu ma niz mus vagy bar -
bár ság vár ránk? Em be rek vagy em ber te len lé nyek le -
szünk mi, eu ró pa i ak? A kri ti kai re a liz mus utol só nagy
kép vi se lõ je volt õ.

MIT JE LENT HET NE KEM EGY HU MA NIS TA
EU RÓ PAI ÍRÓ?

Õ nem val lot ta ma gát eu ró pai ke resz tény nek, de a Szent -
írás ószö vet sé gi ré szét job ban is mer te, mint sok teo ló gus.
Meg val lom, ne kem so kat se gí tett, fõ leg az Ószö vet ség vi -
lá gá ban va ló el iga zo dá som ban, mint ahogy teo ló gus ko -
rom ban Franz Wer fel Hall já tok az Igét cí mû, Je re mi ás ról
szó ló nagy sze rû re gé nye is. Úgy ol vas tam, mint aki a pró -
fé ta ko rát így is mer het te meg iga zán. Amit egye te mi jegy -
ze te im bõl so ha nem ér tet tem vol na meg, a regény által
meg vi lá go so dott. A ne vek kel ugyan volt né mi prob lé mám
(a hé ber szö veg át írá sa miatt), de alap já ban vé ve so kat se -
gí tett. Az el sõ há rom és az utol só fe je zet már mai kör nye -
zet ben ját szó dik, a ne gye dik fe je zet tel kez dõ dik Je re mi ás
éle té nek, ko rá nak tör té ne te (In ci pit vi ta Hy eron imae pro -
phe tae). A mi té mánk hoz kö ze lebb áll Ko do lá nyi Já nos

Égõ csip ke bo kor cí mû köny ve (1963), ez a fan tasz ti kus
Mó zes-re gény. Nem ken dõ zi Mó zes gyen gé it, még is rend -
kí vü li nép ve zér bon ta ko zik ki a könyv bõl, aki a me ne kü -
lõ, gyü le vész csõ cse lék bõl nem ze tet fa rag. Õ egyip to mi be -
ava tott lé té re ki ve ze ti né pét Egyip tom ból, a szol ga ság
föld jé rõl. Égõ csip ke bo kor ban ta lál ko zik a „va gyok, aki
va gyok” Is te né vel, és a Sí nai-he gyen tör vényt kap, za fír
táb lá kon, ame lye ket a nép hût len sé ge mi att össze tör, és
má sod szor grá nit táb lák ra vés ve vi szi a tíz igét. Na gyon ta -
nul sá gos, amit a szer zõ bú csú szó ként ír: „Egy ko ri gyü le -
vész, zül lött ke ve rék bõl Is ten vá lasz tott né pe lett.” Még al -
le go ri kus ta nul sá got is fûz Mó sze tör té ne té hez: „Ne csüg -
ged jünk a pusz tá ban, ne lá za doz zunk és ne ke res sünk
bál vá nyo kat! Ha lad junk to vább bát ran az ígé ret föld je fe -
lé, tu dá sunk bir to ká ban, ahogy Mó sze is elõ re ha ladt. Min -
den nép ilyen va jú dás ban szü le tett, tra gi kus el len té tek kö -
zött, de ha el fo gad ja ve ze tõi ál do za tát, úgy meg erõ söd het”
– ír ta Ko do lá nyi 1954-ben Aka rattyán.

Amit ed dig ír tam Tho mas Mann ról, azt ki egé szít he tem
ko runk vi lág iro dal má ból. Sok író mun ká ja hoz zá se gí tett a
Szent írás jobb meg ér té sé hez, akar va-aka rat la nul is. Dür -
ren matt Fi zi ku sok cí mû drá má ja a te rem tés cso dá ját ér zé -
kel te ti, Ernst Bar lach és Max Frisch írá sai a Ge ne zis õs tör -
té ne te it hoz zák kö ze lebb. Nelly Sachs Ké mé nyek cí mû köl -
te mé nye Jób szen ve dé sé rõl és a 20. szá zad ho lo ka uszt já -
ról be szél. Franz Kaf ka kis tör té ne te i ben a zsol tá rok nyíl -
nak meg, Al bert Ca mus Pes tisében a 73. zsol tár örök em -
be ri kér dé se – mi ért van az is ten te le nek nek jobb sor sa,
mint az is te ne sek nek? – ad hát te ret mai té pe lõ dé se ink hez.
Bert olt Brecht és Aldous Hux ley ta nít meg ér te ni, hogy mit
je lent a mai vi lág visszás sá ga. He ming way Aki ért a ha -
rang szól cí mû regénye vagy Az öreg ha lász és a ten ger az
em be ri küz del met, an nak né ha fá rad sá gos hi á ba va ló sá gát
mu tat ja meg. Sinc lair Le wis El mer Gen try-je a fa ri ze us
kép mu ta tá sát mai hang sze re lés ben ad ja, Be ckett-tõl a Go -
dot- ra vár va a ki áb rán dult sá got, az élet ér tel met len sé gét
(ta lán Mt 21,1–11 meg vi lá gí tá sá ban) tár gyal ja. Ka zant za -
kisz Akinek meg kell halnia címû passióregénye com pas si -
ó ra in dít, Al bert Ca mus Bûn esete a bûn mély sé gé re utal.
And ré Gide Az el ve szett fiú vissza té ré sét he lye zi mo dern
ku lisszák kö zé, Gra ham Green Min den do log szí ve cí mû
írá sa a sze re tet rõl da lol. Brecht A sze csu á ni jó em berének
tör té ne té ben az egy sze rû be csü le tes sé get fe je zi ki, Sartre
Az ör dög és a jó Is ten cí mû írá sá ban az em ber sza bad sá -
gá ról mu tat ké pet. Ber na nos-tól az Egy fa lu si plé bá nos
nap ló ja a lel kész fe le lõs sé gét mu tat ja be (2Kor 12,9),
Nietz sche Über mensc h-e (Der tolle Mensch) a fan tá zia  
szül te em ber hat vány kép te len sé gét ér zé kel te ti. Pap pi ni,
Lag er kvist, Ró nay ép pen úgy se gít, mint Mil ton Sám sonja
vagy az em be ri éle tet nagy sze rû en is me rõ Shakes peare
drá mái. A teo ló gus szá má ra a tár sa dal mi és kor tör té ne ti
hát te ret fel dol go zó, iro dal mi szin ten meg je le nõ bib li kus
té ma élet sze rû vé te szi Szent írás-is me re tün ket. Az írói fan -
tá zia több, mint a teo ló gu sé, né ha vé le mé nye is más, de ez
se gít, és szel le mi dia ló gust indíthat el. 
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Tho mas Mann Jung nyo mán egy bi zo nyos ar che tí pust
mu tat be a csa lád tör té ne tek kel, a test vé ri kap cso la tok bo -
nyo lult sá gá val, a sors kény sze rû sé gé nek be mu ta tá sá val;
a meg egye zé sek és kü lön bö zõ sé gek egy aránt se gít het nek
ne künk. Ezek nem exe gé zi sek, nem mo dern re in terp re tá ci -
ók, ezek adap tá ci ók. A köl tõi meg je le ní tés sti mu lus le het
a mai teo ló gus nak is. Tho mas Man n-nak a két vi lág há bo -
rú kö zöt ti idõ ben írt re gé nyei „át hal lat sza nak” a mi vi lá -
gunkba is. A leg mé lyebb kút ból is ki le het ke rül ni. A ti tok -
za tos Is ten nem hagy ja el a jó zse fe ket, még ha csa lád tag -
jai, test vé rei, né pe el is hagy ja. Sõt a sze ren csét len ség bõl
sze ren cse is vál hat, az el ké nyez te tett bõl iga zi fel nõtt. Akik
Is tent sze re tik, azok nak min den ja vuk ra szol gál – mond ja
Pál apos tol Róm 8-ban. Jób tör té ne te (iro dal mi fel dol go zá -
sok ban) vagy né me lyik zsol tár mon da ni va ló ja a mi sor -
sunk ban is meg nyí lik. Tho mas Mann ki mon dat la nul is azt
hir de ti, amit már az Ótes ta men tum ban meg szó la ló Úr így
ígér: ha min den ki el hagy na, én ve led ma ra dok (Ézs
43,2–5), és ami az Új szö vet ség ben Im má nu el ben in kar ná -
ló dik. Pé ter is ígér hû sé get, de meg szé gye nül, Jé zus azon -
ban meg tart ja sza vát: is te ni kül de té sét. Mt 1 így kez dõ dik,
és ha son ló an zá rul Mt 28: Íme, én ve le tek va gyok min den
na pon… Az egész Szent írá son ez a vö rös fo nál hú zó dik
vé gig, az egyes hí võk és a nép éle té ben: van tûz, van víz,
de tûz ben és víz ben is ve lünk van az Is ten. Az Exo dus és

a Zsi dók hoz írt le vél csak úgy, mint a Ge ne zis és a Je le né -
sek köny ve ugyan ezt hir de ti. Is ten ter ve és cél ja meg va ló -
sul. Nem kell fél nünk a leg na gyobb nyo mo rú ság ban sem.
Mély re zu hant né pét is fel eme li az Is ten. Hit tel vagy hi tet -
le nül, ezt pré di kál ja ne künk Tho mas Mann is. A hu ma nis -
ta író tól, aki nek ha lá la öt ve ne dik év for du ló já ra em lé ke -
zünk, a hu má num és az élet tisz te le tét ta nul hat juk, hoz -
zá ha son ló an a Tíz pa ran cso lat er köl csét élet fon tos sá gú -
nak te kint het jük. Le het sok kü lönb ség a hu ma niz mus és
a ke resz tény ség kö zött, de van több kap cso ló pont is, és ezt
mi, ke resz tény ol va sók sem fe led het jük.

Is ten ti tok lény (Rät sel we sen) ma rad Tho mas Man nak. A
ki je len tés alap ján ne künk több az is me re tünk en nél. Tho -
mas Mann az em bert is rejt vény lény nek mu tat ja, aki ben ál -
lan dó ket tõs ség je lent ke zik, ben ne van a lé lek tit ka, és raj -
ta kí vül van a ti tok za tos Is ten. Ta lán nem is akar mást mu -
tat ni az em ber bõl az író – ahogy egy nyi lat ko za tá ban em lí -
tet te –, csupán az eu ró pai ön ér té ke lést, ön meg va ló su lást és
ön pusz tí tást írja le a Nyu gat egyik jel leg ze tes, szép stí lu sú
ide gen ve ze tõ je. Mi az em bert már úgy is mer jük, ahogy Pi lá -
tus bemu tat ta: Íme, az em ber. Már nem rejt vény lény, nem
ta lány, ha nem Is ten ké pe, eijkw;n to uÖ qe o uÖ. Ha em ber ség -
rõl van szó, még min dig reá te kin tünk. Év ez re dek óta a ta -
nú ság te võk fel le ge vesz kö rül, de mi néz zünk fel min dig Jé -
zus ra, hi tünk szer zõ jé re és be tel je sí tõ jé re. (Zsid 12,1–4)
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Pá lyá za ti ki írás

A Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let Köz gyû lé se pá lyá za tot ír ki egy há zunk ze nei éle té nek gaz da gí tá sá -
ra két ka te gó ri á ban.

1. ka te gó ria: ének- és dal szö ve gek megírása.
2. ka te gó ria: éne kek és da lok meg írá sa. 

A pá lyá zat cél ja, hogy elõ se gít se új, szín vo na las éne kek szü le té sét. Sze ret nénk ar ra ins pi rál ni, hogy
kü lön bö zõ lelki sé gi, ke gyes sé gi irá nyok ból ér ke zõ meg fo gal ma zá sok je len je nek meg, ame lyek nem -
csak új sze rû sé gük kel, de tartal muk kal, mon da ni va ló juk kal is kö zös sé gi al kal ma in kat gaz da gít hat ják. 

A be ér ke zõ pá lya mû ve ket szak ér tõk bí rál ják el. 

A pá lyá zat nyi tott. A jel igés pá lya mû ve ket az el sõ ka te gó ria ese té ben két gé pelt pél dány ban és elekt -
ro ni ku s formában, a má so dik ka te gó ria ese té ben két gé pelt pél dány ban (kot ta és szö veg) és hang hor -
do zón (CD, ka zet ta) a Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let Püs pö ki Hi va ta lá hoz kell be kül de ni (1088 Bu -
da pest, Pus kin u. 12., south.dist rict@lu the ran.hu)

A pá lyá za tok be ér ke zé si ha tár ide je: 2006. már ci us 31.
Ered mény hir de tés az egy ház ke rü le ti gyü le ke zet ve ze tõi kon fe ren ci án, 2006. áp ri lis 28-án.
Az el sõ díj net tó 100 ezer, a má so dik net tó 60 ezer, a har ma dik net tó 40 ezer Ft.
A leg jobb pá lya mû vek ki adás ra ke rül het nek.
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VÍZ KE RESZT ÜN NE PE UTÁN 2. VA SÁR NAP
• 2Móz 33,17b–23

A va sár nap jel le ge

A víz ke reszt ün ne pe utá ni va sár na pok mind egyi ke a ka rá -
cso nyi ün nep kör höz tar to zó epi fá nia-ün nep szer ves foly -
ta tá sa. Krisz tus di csõ sé gé nek a vi lág ban va ló meg je le né -
sé re ke rül a hang súly. Ér de mes ta nul má nyoz ni az ün ne pet
kö ve tõ el sõ há rom va sár nap Agen dánk ál tal ho zott té má -
ját, és meg fi gyel ni azok együt tes ívét: „Is ten di csõ sé ge”,
„Is ten aka ra ta”, „Is ten sze re te te”. E há rom kö zül most ép -
pen a kö zép sõ, te hát „Is ten aka ra ta” ke rül elénk. Ta lán ér -
de mes és szük sé ges fel hív ni a fi gyel met a va sár na pok té -
má ja és az is ten tisz te let ele jén el hang zó bûn val ló imád sá -
gok tar tal mi össze füg gé sé re is.

Gyü le ke ze te ink ben a ka rá cso nyi, il let ve új évi in ten zív
és ak tív idõ sza kot vált ja most fel ez a kis sé csen de sebb,
bár ere de ti üze ne tét te kint ve leg alább olyan „fé nyes” né -
hány hét. A he lyi szo ká sok nak meg fe le lõ en a ka rá csony -
fá kat ek kor ra sok he lyen le vet kõz te tik és ki dob ják, gyü le -
ke ze te ink éle té ben pe dig már kü szö bön áll az öku me ni kus
ima hét. Eb ben a kon tex tus ban szó lal meg az õsi ószö vet -
sé gi ige.

A szö veg

A tex tus meg ér té sé hez fel tét le nül fon tos lát nunk az elõz -
mé nye ket. A 32. rész be szé li el az arany bor jú tör té ne tét.
E sze rint mi köz ben az Úr a he gyen át ad ja Mó zes nek a
tör vény táb lá kat, és is mer te ti elõt te azok tar tal mát, a nép
Áron ve ze té sé vel már is hût len né lesz: arany ból ké szí tett
bor jú bál ványt imád az élõ Is ten he lyett. E hût len ség kö -
vet kez mé nye az, amit a 33. rész el sõ ver se i ben ol vas ha -
tunk, vagy is hogy Is ten nem akar to vább né pé vel ma rad -
ni. Ez az új hely zet hosszú be szél ge tést in dít el Mó zes és
az Úr kö zött, amely ta lán leg in kább Áb ra hám So do má ért
foly ta tott al ku do zá sá hoz ha son lít ha tó. Is ten elõ ször egy

an gya lát akar ja kül de ni a nép elõtt, hogy az he lyet ké szít -
sen szá muk ra az ígé ret föld jén, mi re Mó zes – va la mi vel
ké sõbb – csa ló dott sá gá nak ad han got, mert nem vi lá gos
szá má ra Is ten gond vi se lé sé nek mi ként je (33,12). Va ló já -
ban Is ten sze mé lye sebb, köz vet le nebb je len lé té ért küzd a
nép ér de ké ben. Vá la szá ban az Úr ki lá tás ba he lye zi, hogy
„or cá ja” kí sér het né a hût len né lett né pet. (33,14) Ha nem
jön ve lünk a te or cád, ak kor ne is vi gyél tovább ben nün -
ket! (33,15) – szö ge zi le Mó zes. És mi u tán az Úr biz to sít -
ja afe lõl, hogy meg nyer te jó in du la tát, Mó zes még to vább
megy, és ar ra ké ri Is tent, mu tas sa meg szá má ra di csõ sé -
gét. Ez az utób bi két moz za nat már a ki je lölt pe rikó pa ré -
sze. In nen lép to vább a be szél ge tés, amely bõl ki de rül,
hogy élõ em ber nem lát hat ja meg Is ten ar cát, fen sé gét, di -
csõ sé gét, mi vel nem tud ná azt el vi sel ni. Mó zes szá má ra
is az je lent he ti az egyet len meg ol dást, ha Is ten sa ját ke -
zé vel óv ja õt, s a szín rõl szín re lá tás he lyett há tul ról lát -
hat ja meg az Urat.

Két ki fe je zés kap itt köz pon ti sze re pet: az egyik az Úr
„ar ca” (pá ni’m), a má sik pe dig az Úr „di csõ sé ge” (ká bód).
Míg az el sõ erõ sen ant ro po morf jel le gû, ad dig a má sik el -
vont ér tel mû. Míg az „Úr ar ca” Is ten sze mé lyes, köz vet len,
ke gyel mes je len lé té nek ki fe je zõ dé se, ad dig az „Úr di csõ sé -
ge” a köz ve tett ség, a transz cen dens lét meg je lö lé sé re szol -
gál. Még sem el len tét pár ról, ha nem ugyan an nak az is te ni
je len lét nek két kü lön bö zõ meg nyil vá nu lá sá ról van szó.

Az Úr „há ta” (ahar), il let ve az Urat „há tul ról meg lát ni”
ki fe je zés új szö vet sé gi pár hu za mát Pál apos tol meg fo gal -
ma zá sa je lent he ti, aho gyan a sze re tet him nu sza vé gén a
je len va ló és el jö ven dõ is me ret köz ti kü lönb ség rõl ír: Mert
most tü kör ál tal ho má lyo san lá tunk, ak kor pe dig szín rõl
szín re; most tö re dé kes az is me re tem, ak kor pe dig úgy fo -
gok is mer ni, aho gyan en gem is meg is mert az Is ten. (1Kor
13,12)

Ez te hát az ige sza kasz fõ csa pás irá nya. Meg fi gyel he tõ
azon ban az elõbb em lí tet tek mel lett egy ol dal ág is, pon to -
sab ban egy rej tet tebb, a szö ve gen még is egy ér tel mû egy -
sze rû ség gel vé gig hú zó dó mö göt tes üze net. Ez a 17., 19.,
21., 22. ver sek ben ra gad ha tó meg leg in kább. Meg nyer ted
jó in du la to mat, és név sze rint is mer lek. (…) Ke gyel me zek,
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aki nek ke gyel me zek, és ir gal ma zok, aki nek ir gal ma zok.
(…) Van itt hely ná lam, állj a kõ szik lá ra (…) és ke zem mel
be ta kar lak, amíg el vo nu lok! – mond ja Mó zes nek az Úr.

Is ten jó in du la tá nak meg nye ré se nem egy em be ri ol dal -
ról in du ló ki en gesz te lé si fo lya mat ered mé nye, sok kal in -
kább az Is ten tu laj do ná ba vett nép ke gyel mi ál la po tá nak
(még is csak a te né ped – 13. v., név sze rint is mer lek – 17.
v.) konk rét meg nyil vá nu lá sa eb ben a tör té net ben. Az,
hogy Is ten a nép bû ne el le né re még is csak övé i vel ma rad,
egy ál ta lán nem ma gá tól ér te tõ dõ, sõt azt kell mon da nunk,
vá rat lan for du lat a be szél ge tés ben.

A 19. vers ben fel fe dez he tünk egy ha son ló ket tõs sé get,
hi szen a ke gyel me zek, aki nek ke gyel me zek for mu la egy ér -
tel mû en Is ten szu ve re ni tá sá ra he lye zi a hang súlyt, te hát
ar ra, hogy az Úr sze mé lyes je len lé te em be ri ol dal ról nem
biz to sít ha tó, de még csak nem is egy faj ta au to ma tiz mus,
ha nem ki zá ró lag Is ten em ber sze re te té bõl meg ho zott dön -
té sén ala pul. Ugyan ak kor fon tos ész re ven nünk, hogy itt
egye dül a ke gye lem re ke rül a hang súly, az el ve tés rõl, il let -
ve azok ról, akik nem ré sze sül nek eb ben a ke gye lem ben, ez
a mon dat nem szól.

A 21. és 22. vers rend kí vül ben sõ sé ges, sze re tet tel jes
hang vé te le em lé kez tet het Il lés tör té ne té re, ahol sem szél -
ben, sem föld ren gés ben, sem tûz ben nem nyi lat koz tat ja ki
ma gát Is ten, mi vel ott és ak kor õ csak a halk és sze líd
hangban (1Kir 19,12) kí ván meg mu tat koz ni; a pró fé tá nak
azon ban szik la bar lang ba kell áll nia, ne hogy bán tó dá sa
es sék a ki je len tést kí sé rõ ter mé sze ti je len sé gek so rán. Mó -
zest sze mé lye sen az Úr vé del me zi, még hoz zá úgy, hogy
sa ját ke zé vel ta kar ja be õt. Nem vé let len, hogy mind két
tör té net a Sí nai-hegy hez fû zõ dõ te o fá ni ák ha gyo mány kö -
rébe tar to zik.

Ez az „ol dal ági” mo tí vum te hát a ma ga rit mi kus is mét -
lõ dé sé vel egy re erõ sebb hang súlyt kap a sza kasz ban. És
ez azért nagyon fon tos, mert az alap mo tí vum az Is ten di -
csõ sé gé vel, fen sé gé vel szem be sü lõ bû nös em ber – je len
eset ben az a nép, ame ly az élõ Is tent bál vá nyok kal cse ré li
föl – ha lá lá ról be szél.

Is tent szem tõl szem ben te hát nem lát hat ja sen ki (de us
abs con di tus), még is egy re nyil ván va lób bá vá lik az õ va ló -
di ar ca. Az az arc, amely a vá lasz tott nép éle té nek ala ku lá -
sa hát te rén egé szen mar káns mó don már itt ki dom bo ro dik,
és amely azu tán – már új szö vet sé gi vo nat ko zás ban – a Ná -
zá re ti Jé zus ar cán ölt egé szen konk rét em be ri vo ná so kat
(de us re ve la tus): Aki en gem lát, lát ja az Atyát (Jn 14,9). En -
nek az itt is ki raj zo ló dó és evan gé li u mi ér te lem ben tes tet
öl tött is ten arc nak a meg hir de té se le het a min den ko ri ige -
hir de tõ fel ada ta a le he tõ leg szé le sebb kör szá má ra.

Van itt hely ná lam – mond ja az Úr. Az én Atyám há zá -
ban sok haj lék van – hir de ti Jé zus. Szó lal jon meg az öröm -
üze net gyü le ke ze te ink szó szé ke in is ez zel a nyi tott ság gal!

Is ten aka ra tá ra ke rül te hát a hang súly. Pál apos tol így
fog lal ja össze az ez zel kap cso la tos öröm hírt: Is ten azt
akar ja, hogy min den em ber üd vö zül jön, és el jus son az
igaz ság meg is me ré sé re. (1Tim 2,4)

Ige hir de té si váz lat

Az is ten ke re sõ em ber vá gya az Is ten di csõ sé gé nek mi nél
tel je sebb meg ta pasz ta lá sa
Mó zes élõ kap cso lat ban áll az Úr ral (33,11), s most még is
úgy ér zi, is ten hi á nya be töl tet len ma radt. Gon dol junk csak
be le: e mö gött az ér zés mö gött már ott hú zó dik az égõ
csip ke bo kor nál meg ta pasz talt el hí vás-ese mény épp úgy,
mint az egyip to mi csa pá sok döb be ne tes so ro za ta. Sõt a
pusz tai ván dor lás ide jén át élt cso dák és a Sí nai-he gyen
tör tént is te ni ki nyi lat koz ta tás is mind a hát tér ré szei. Mó -
zes most még is az is ten ke re sõ em ber örök kol dus-éh sé gé -
vel ké ri Is tent: hadd lát has sa meg az õ di csõ sé gét.

Min den ko ri vá gya ko zás – lát ni Is ten di csõ sé gét: az ir ga -
lom gyõ zel mét az ir gal mat lan ság és kö zöm bös ség fe lett,
szol gá la tunk ered mé nyét a ku dar cok he lyett, hi tünk iga -
zo lá sát a bi zo nyí tá sok ra vá ró vi lág ban.

Is tent meg lát ni azon ban ma még csak há tul ról le het
Ez pe dig azt is je len ti, hogy Is ten szá mom ra min dig ti tok
ma rad. Hogy az én gon do la ta im nem az õ gon do la tai.
Hogy õ min dig más mér cé vel mér, mint aho gyan azt én
(el)vá rom tõ le. Szá mom ra ki ku tat ha tat la nok az õ ter vei,
fel fog ha tat la nok út jai. Min dig okoz meg le pe tést, min dig
rejt ma gá ban tit ko kat. Sõt Is ten ma ga a meg le pe tés, és
ma ga a nagy ti tok. Rej tõz kö dik elõ lem, vagy ha elõt tem
áll, ak kor be fog ja a sze mem. Nem is tud nám el vi sel ni az õ
di csõ sé gét.

Van azon ban en nek a mon dat nak idõi vo nat ko zá sa is.
Ez pe dig ar ról szól, hogy Is ten je len lé tét leg több ször csak
utó lag is me rem fel. Idõi táv lat ból, vissza te kint ve. A je len
na gyon sok szor meg fejt he tet len, át lát ha tat lan – a ma csak
hol nap fog ki tisz tul ni. A rossz nak vélt ese mé nyek ben, a
ke rü lõ utak ban csak utó lag lá tom meg Is ten ál dó ke zét.

Is tent há tul ról lát ni azt is je len ti, hogy õ min dig
az em ber elõtt jár
Mert az, hogy há tát mu tat ja ne kem, már is so kat el árul
õró la: nem en gem küld ugyan is a front vo nal ra, ha nem õ
ma ga megy elöl, és így biz to sít szá mom ra fe de zé ket. Õ
ma ga az, aki jár ha tó vá te szi elõt tem az utat. Rej tõz kö dé -
se mel lett sze re te té nek meg nyi lat ko zá sa is te hát ez a há -
tat for dí tás. Ez a min dent meg elõ zõ sze re tet ab ban a Jé -
zus ban öl tött tes tet, aki szin tén kö ve tés re hív. Mert a ne -
kem há tat for dí tó Is ten ar ca Jé zus ban mo so lyog rám. Így
tet te szá mom ra is el vi sel he tõ vé di csõ sé ges te kin te tét.

Is ten elõt tem jár. Jé zus ban el vé gez te mind azt, ami üd -
vös sé gem hez szük sé ges. Tet te ezt már ak kor, ami kor én
még nem is is mer tem õt. Így mu tat ta meg s mu tat ja ma is
ir gal mas ar cát a rej tõz kö dõ Is ten.

Smi dé li usz And rás
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Tal ló zó

„Krisz tus vi lá go san meg mond ja, hogy az Atyát csak a Fiú
lát ja, és csak õ ad hat ró la ki nyi lat koz ta tást (…)” (A Szent
Ist ván Tár su la ti Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar -
canum Di gi té ka Kft.)

„Több szent atyák sze rint az Is ten hát ré sze alatt Jé zus
Krisz tus em be ri sé ge és a föl dön ala pí tan dó is te ni or szá ga
ér ten dõ.” (Kál di Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar -
canum Di gi té ka Kft.)

„De is mer het jük az õ „jó sá gát” és kö vet het jük az õ ir -
gal má nak és meg bo csá tá sá nak út ja it. (…) Is ten ir gal mas
tu laj don sá gai ezért a leg re á li sabb kap cso la tok Is ten és
em ber kö zött. (…) Mó zes olyat akart lát ni, amit em ber
nem tud fel fog ni, amit em be ri nyelv nem tud ki fe jez ni. De
ké ré se nem kí ván csi ság ból ered, ha nem a 14. vers ben
adott ígé ret kö vet kez mé nye. (…) nem fog hat ja fel az õ
örök lé nye gét, csak „há tul ról”, mû kö dé se után utó lag te -
kint ve, a tõ le ki in du ló ha tá sok és be nyo má sok alap ján is -
mer het jük meg õt.” (Hertz Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-
ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Õ ak kor és ott akar ke gyel met gya ko rol ni, ami kor és
ahol az õsze rin te he lyén va ló. Er rõl az is te ni szu ve re ni tás -
ról még sok szor be szél a Szent írás (…).” (Ju bi le u mi kom -
men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Mó zes pe dig lát ni sze ret né, be le te kin te ni az or cá já ba.
Nem ön cé lú ez a kí ván ság. Ta lán azt vé li, hogy az el kö vet -
ke zen dõ fel ada tok hoz erõ sebb él mény, na gyobb bi zo nyos -
ság szük sé ges. Ne tart suk ön zõ nek, a nép egé szé ért te szi.
Túl van azon a pró bán, hogy le mond va az egész nép rõl,
ön ma gát ál lít sa ki vé te le zett hely zet be. Ér vei le fegy ver zõ -
ek: »Nézd, ez a nép még is csak a te né ped!« (14) Más az,
ha tu dom, hogy or cá ja ve lem jön, s megint más, ha ezt az
or cát lát ha tom is. (…) Is ten az ért he tõ igé ben van je len, a
Lé lek ál tal ve lünk tart az úton, de min den egyéb él ményt
ha tá rok kö zé szo rít. (…) Né ha sze ret nénk lát ni és lát tat ni
cso dá kat. (…) A leg na gyobb él mény és cso da a Szent lé lek
ál tal meg szó lí tó ige ma rad, amíg majd szí ne elé ál lít ta -
tunk.” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin
Ki adó)

„Mi kí ván ni va lód le het ne még, ha egész pusz tai ván -
dor lá so don Is ten je len lé te kí sér és ab ban az ál dott re mény -
ség ben jár hatsz, hogy ván dor lá sod vé gén örök nyu ga lom
vár?” (C. H. Mac kin tosh: El mél ke dé sek Mó zes 1–5. köny vé -
rõl. Evan gé li u mi Ki adó)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(„Mu tasd meg ne kem di csõ sé ge det!” Jé zus azt mond ja:
„ami kor fel emel te tem, min de ne ket ma gam hoz von zok”.
Ezek sze rint a ke reszt Is ten di csõ sé gé nek fe lül múl ha tat lan
meg nyil vá nu lá sa. Ke resz tény ol va sat ban a di csõ ség és a
ke reszt teo ló gi á ja lé nye gét te kint ve egy és ugyan az. K. I.)

(„Ke gyel me zek, aki nek ke gyel me zek, és ir gal ma zok, aki nek
ir gal ma zok.” Is ten min den ha tó sá gát a szo ká sos ér te lem -
ben – Is ten bár mit meg te het, amit akar – sok kal in kább ki -
fe jez né ez az el len tét pár: ke gyel me zek, aki nek ke gyel me zek,
és kár hoz ta tok, akit kár hoz ta tok. De nem ezt mond ja, s ez -
zel szu ve rén ha tal mát és atyai szí vét egy szer re je len ti ki.
K. I.) 

(Azu tán el ve szem ke ze met…)
„Is ten hez kö ze led ni nem az em ber föl ada ta. Egye dül Is ten -
re tar to zik, hogy kö ze lít sünk hoz zá. A mi dol gunk: a vá -
ra ko zás, a fi gye lem (a ké szen lét).

(Si mo ne Weil)

(meg lát hatsz há tul ról…)
„Meg ta gad nám azt az Is tent, akit meg ér te nék.” 

(Ju li en Green)

(Van itt hely ná lam, állj a kõ szik lá ra!)
„Nem a so kat tár gyalt atom bom ba, ez a kü lön le ges ölé si
gé pe zet a ha lá los… Az em bert lé nye gé ben az a… vé le -
mény fe nye ge ti, hogy a ter mé sze ti ener gi ák bé kés fel ol dá -
sa, át ala kí tá sa, rak tá ro zá sa és irá nyí tá sa ál tal az em ber
em be ri lé tét el vi sel he tõ vé és egé szé ben bol dog gá te he ti.”

(Mar tin Hei deg ger)

VERS
Csor ba Gyõ zõ: Me leg te nyér ben

Ma gam föl ad tam: 
te gye nek akár mit 
Bir tok ba vet tek 
gon dos or vo sok 
De csak a tes tem 
én mö göt te búj tam 
s ki-ki les tem hogy 
ho gyan is va gyok

Hal lot tam oly kor 
már-már el te met nek 
egyet len per cig 
sem hit tem ne kik: 
me leg te nyér ben 
biz ton ku po rog tam 
érez tem pár nás 
iz mos uj ja it

Me leg te nyér bõl 
so ha a hi deg be 
so ha ki es ve 
so ha más ho va 
Mi kor ha lál ba 
ben ne ak kor is csak 
s nem ér het ott el 
a ha lál so ha
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VÍZ KE RESZT UTÁN 3. VA SÁR NAP
• 2Kir 5,1–15

Víz ke reszt fé nye ra gyog át a tör té ne ten. Víz is van ben ne,
„ke resz te lõ” is van ben ne – leg in kább azon ban Is ten di -
csõ sé ge su gár zik át Na a mán éle tén.

A pe riko pa el hagy ja Na a mán aján dé ká nak fel aján lá -
sát. Bár a vers lé nye ge a hit val lás, azért jó lát ni, hogy
en nek az a kö vet kez mé nye egy hit re ju tott em ber szá má -
ra, hogy Is ten em be rét meg aján dé koz za – ajándékát va -
ló já ban ma gá nak Is ten nek ajánl ja fel! Ez a vers má so dik
fe le nél kül is sze re pel a tex tus ban: aján dé kok kal in dul
Iz rá el be.

Ezért le het sé ges az ige hir de tés olyan fel épí té se, amely e
le vá gott zá ró mon dat tal kez di, azu tán fel te szi a kér dést:
mi ért tart ja el en ged he tet le nül fon tos nak Na a mán, hogy
hit val lá sá val pénz tár cá ja is vall jon? Ezu tán jön ter mé sze -
te sen ma ga a tör té net…

Ho mi le ti kai exe gé zis

1. v.: [r;xom] – lep rás volt. Nem  csak a ma lep rá nak ne ve -
zett be teg sé get so rol ták ide. Itt in kább egy bõr be teg ség rõl
le het szó, vagy a be teg sé ge még nem volt annyi ra elõ re ha -
la dott stá di um ban, ne tán (né hány kom men tár sze rint) a
po gá nyok kö zött a lep ra nem von ta ma gá val au to ma ti ku -
san az el kü lö ní tést, ki kö zö sí tést. Na a mán min den eset re
hi va ta lá ban ma rad ha tott (egye lõ re?), ugyan ak kor egy
„szo ká so sabb” be teg ség nél job ban súj tot ta ál la po ta.

5. v.: #s,k,AyreK]Ki rc,[ – tíz ta len tum ezüst. Te hát 436,5
kg ezüst tel rak ta meg sze ke rét! Igen csak drá gá nak és fon -
tos nak tart ja gyó gyu lá sát.

bh;z: !ypil;a} tv,vew? – hat ezer arany. Mi vel a drach ma
(8,4 g, így össze sen 50,4 kg len ne) Dá ri us tól kezd ve for dul
elõ, in kább sek el rõl (14,55 g) le het szó, így az arany sú lya
87,3 kg.

6. v.: /T[]r'X;mi /Tp]s'a}w" – tá vo lítsd el lep rá ját. Nem de rül
ki, hogy ez ké rés (pl. az új pro tes táns for dí tás sze rint)
vagy pa rancs (több kom men tár úgy ér ti, mint hû bé res hez
in té zett fel szó lí tást). Pusz tán a tör té net alap ján nem lát -
szik in do kolt nak a hû bé res ség.

7. v.: hN<a't]miAyKi – okot, ürü gyet ke res (a Qal je len té se:
tör té nik; az itt ál ló Hitpa él köl csö nös alak, ezért le het úgy
ér te ni, hogy okot, ürü gyet ke res).

10. v.: *r]c;B] bvoy:w? – vissza tér, vissza for dul tes ted. (A
lep ra fo lya ma ta meg for dul és el tû nik – ilyen ér te lem ben
le het meg úju lás nak is for dí ta ni, aho gyan Ká ro li hoz za.)

rh;f]W – és tisz ta le szel. Ér tel me alap ján le het sé ges az új
for dí tás össze vo ná sa: új ra meg tisz tul a tes ted.

11. v.: #xoq]YIw" – mér ges, ha ra gos, in ge rült lett, bosszan -
ko dott.

!qoM;h'Ala, /dy: #ynIhew? – oda-vissza húz za ke zét a he lyen
(már mint a be teg he lyen).

12. v.: hm;jeB] &l,YEw" – és el ment (égõ) ha rag gal, düh vel,
bosszú ság gal, bosszan ko dás sal, fel há bo ro dás sal, meg bot -
rán ko zás sal, mé reg gel.

13. v.: wyd;b;[} WvG?YIw" – és kö ze led tek/oda men tek szol gái.
rB,Di aybiN:h' l/dG: rb;D; – nagy szót szólt (vol na) a pró fé -

ta. Ter mé sze te sen a je len té se az, hogy ha va la mi nagy dol -
got mon dott (vol na), de így a szó gyök azo nos sá gá ra épü lõ
szó já ték-re zo nan ci át is ki fe jez het jük…

14. v.: @Der]Y"B' lBof]YIw" dr,YEw" – és le ment/le eresz ke dett és be -
me rült a Jor dán ba.

@foq; r['n" rc'b]Ki /rc;B] bv;Y:w" – és vissza tért/vissza for dult
tes te, mint a kis fi úé/kis gye re ké. (Lásd 10. v.)

15. v.: hk;r;b] an:Ajq' – vedd csak (át) az ál dást/aján dé -
kot/ado mányt.

Bõ váz lat

Alá zat-für dõ
A jól is mert bib li ai tör té net az alázat sajátos iskoláját tárja
elénk. Az alá zat is ko lá ját. A kis di á kok ese té ben sok gya -
kor lás ra, is mét lés re van szük ség ah hoz, hogy a tan anyag
egy-egy ele mét el sa já tít sák és kész ség szin ten al kal maz -
zák. E gya kor lás és is mét lés ne héz mun kát, sok gyöt rel -
met is je lent. Ugyan így az alá zat is ko lá ja is ko moly erõ fe -
szí té se ket igé nyel, és kí nok kal jár. Ezen is ko la négy ele mi -
jét jár hat juk ki a mai al ka lom mal Na a mán tör té ne té re fi -
gyel ve, amint hét szer alá me rü lünk a Jor dán vi zé be… Az
alá zat für dõ je ne héz lec két ad elénk. Sen ki nem gon dol -
hat ja, ami kor Na a mán tör té ne tét ol vas sa, hogy ez nem ne -
ki szól. Bi zony, a ma gunk gõg jé rõl van szó! Na gyon is
meg gyó gyu lá sunk, meg tisz tu lá sunk a tét ak kor, ami kor
alá za tunk mér leg re ke rül.

A ma gas ság is ko lá ja
A ma gas ból in dul a tör té net. Ez a leg ele mibb tan anyag,
mint a be tû ve tés a kis is ko lá sok szá má ra. Ki jár ni a ma -
gas ság is ko lá ját. Úgy len ni a csú cson, hogy az még se
szé dít sen meg, még se te gyen fel fu val ko dot tá. Na a mán
sok te kin tet ben nagy em ber. Igen nagy ra be csült a ki rály
sze mé ben, nyil ván bi zal ma sa is volt. Nem is le het más -
képp egy nagy had ve zér rel, aki ha tal mas sza ba du lást
szer zett ural ko dó já nak és né pé nek. Így hát had se re ge
sze mé ben is igen ki ma gas ló vi téz õ. Hát még a nép szá -
má ra! Nép sze rû sé gét bi zo nyá ra nö vel te az is, hogy bár
ma gas be osz tás ba ke rült, nagy lel kû volt az em be rek hez,
még a ha di fog lyok ból lett rab szol gák kal is olyan sze re -
tet tel bánt, hogy az el len ség nek ki já ró át kok he lyett imá -
ik ba fog lal ták. Így kí ván ta egy kis iz rá e li le ány ka is,
hogy ura meg gyó gyul jon ször nyû be teg sé gé bõl. Na a mán
te hát ki jár ta a ma gas ság is ko lá ját, meg ta nul ta, mi lyen is
nagy egyé ni ség nek len ni, mi lyen is a ha tal ma sok kö zé
tar toz ni. Pe dig a ma gas ság is ko lá já ban az em be rek több -
sé ge el bu kik, ha tal má val vissza élõ zsar nok ká vá lik – õ
még is ki áll ta a pró bát.
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A meg aláz ta tás is ko lá ja

Azon ke ve sek ese tén, akik nem szé dül nek meg a ma gas -
ban sem, a má so dik osz tály ba lé pés még is több sé gé ben
nagy meg ráz kód ta tást okoz. Ne héz ala csony sor ból úgy
fel tör ni, hogy az em ber lel ke ne tor zul jon. Még ne he zebb
azon ban a ma gas ból is mét „föld kö zel be” ke rül ni. Ön ként
nem is te szi sen ki. A had se reg pa rancs nok nak is csu pán
be teg sé ge foly tán kel lett egy re alább száll nia. Elõ ször is
alább kel lett száll jon, hogy egy má sik nép se gít sé gét kér -
je. Hi va ta lá hoz mél tó volt, hogy Iz rá el ki rá lyá val tár gyal -
jon, és ud va ri pró fé tá ja köz re mû kö dé sét ve gye igény be ki -
rá lya le ve le alap ján. De mit te gyen, ami kor ki de rül, hogy
Iz rá el ki rá lya kép te len meg gyó gyít tat ni õt, és a ve le fe -
szült vi szony ban le võ pró fé ta csu pán üzen ne ki, hogy ke -
res se fel? Alább kel lett száll ni is mét. Ám mi cso da fel há bo -
rí tó or cát lan ság, hogy ez a jelentéktelen pró fé ta még ar ra
sem mél tat ja, hogy il len dõ ség sze rint ki jöj jön elé, a ha tal -
mas úr elé, és mi köz ben fo hász ko dik is te né hez, vé gig si -
mítsa a bõr be teg ség ál tal el csú fí tott test fe lü le tet, hogy
meg gyó gyul jon?! A meg aláz ta tás eme té ma zá ró dol go za ta
túl ne héz nek bi zo nyult hõ sünk nek. Ilyen kor jól jön nek az
is ko la tár sak, akik ta lán elõ rébb tar ta nak a tan anyag ban,
és se gít sé get tud nak nyúj ta ni a fel ké szü lés ben. Vé gül a
szol gák alá za ta se gít a nagy had ve zér nek, hogy a kö vet -
ke zõ osz tály ba lép hes sen.

A meg tisz tu lás is ko lá ja

Túl az is ko la út fe lén el ér ke zünk az em be ri mél tó ság mély -
pont já ra. A di a dal mas ará mi ve zér nek le kel lett eresz ked -
nie a je len ték te len Iz rá el föld jé re, és a ki rá lyi ud var tól még
lej jebb kel lett eresz ked nie a pró fé tá hoz, aki még a kö te le -
zõ tisz te le tet sem ad ta meg ne ki, annyi ra sem mi nek néz -
te. Most pe dig még to vább kell eresz ked nie a Jor dán völ -
gyé be, hogy hét szer is alá me rül jön eb be a po cso lyá ba,
amely nek ko szos a vi ze, és sem mit sem ér Da masz kusz
gyö nyö rû és kris tály tisz ta fo lyó i hoz ké pest. Igen ne héz is -
ko la a meg tisz tu lá sé. Ha va la mi ha tal mas dol got kel le ne
meg ten nem egész sé gem ér de ké ben, azt az ál do za tot szí ve -
sen meg hoz nám – de hogy épp egy ennyi re hét köz na pi tett
ve zet ne a gyó gyu lás hoz? Fü röd tem már ele get, ha ez elég
len ne a bõ röm meg úju lá sá hoz, már rég egész sé ges len -
nék! Ef fé lé ket gon dol ha tott Na a mán. Úgy járt az esze,
aho gyan sok szor mi is gon dol ko dunk – és emi att Is ten
mennyi és mennyi aján dé ká tól el esünk! Haj szá lon mú lott,
hogy Na a mán bõ ré nek gyó gyu lá sa is el ma rad jon, és így
lel ké nek gyó gyu lá sa se tör tén jen meg. Elõbb tes té nek kel -
lett meg tisz tul nia, hogy így alá za ta is für dõ ben ré sze sül -
hes sen, ál ta la pe dig lel ke is meg újul jon.

A hit val lás is ko lá ja

A ros tán mind un ta lan ki po tyog nak a tan anya got el sa já tí -
ta ni kép te le nek. Négy osz tá lyos ele mink ben a vég zõs osz -
tály ba is mét csak tö re dék jut be. Tíz ne gye dik be lé põ Na a -
mán kö zül is csak egyet len szer zi meg a bi zo nyít ványt,
aho gyan a tíz lep rás kö zül egyet len fél po gány sa má ri ai jut
el az Úr ál tal mun kált is ko lai vég zett ség hez. Nem elég
ugyan is el ér ni az áhí tott célt! Nem elég meg gyó gyul ni. Eli -
ze us nem azért üzent a ki rály nak, hogy küld je csak hoz zá
ven dé gét, hogy tel je sít se óha ját! Azért tet te, hogy vég re ez
a po gány „nagy em ber” meg tud ja, hogy van pró fé ta Iz rá -
el ben. Ha pe dig van pró fé ta, aki Arám összes va rázs ló já -
nál, pap já nál töb bet tud ten ni be teg sé ge el len, ak kor az Úr
ha tal ma sabb va la mennyi nél a po gány is te nek kö zül. Ezt
egy meg tisz tult lé lek kép te len ma gá ba foj ta ni! Vissza kell
tér nie, és nyil vá nos val lás té tel ben kell el mon da nia, hogy
se hol más hol nincs Is ten, csak Iz rá el ben. Urunk azért já -
rat ja ve lünk éle tünk sok fé le nyo mo rú sá ga ál tal is ko lá ját,
hogy mi u tán meg már tóz tunk az alá zat für dõ jé ben és meg -
tisz tul tunk a Min den ha tó ere je ál tal, el jus sunk ar ra a fel -
is me rés re, hogy sen ki má sé nem le het a di csõ ség, csak is
Is te né. (Ne fél jünk at tól se, hogy tisz te le tün ket azáltal is
ki fe jez zük, hogy meg nyit juk pénz tár cán kat elõt te.) E fel is -
me rés sel tar so lyunk ban for dul junk hát meg, tér jünk ha za
a kö rü löt tünk élõk kö zé, és mond juk el min den ki nek,
hogy az Úr az egyet len Is ten, aki Fia ál tal meg tisz tí tott a
bûn min den gõ gös pok los sá gá tól!

Sza kács Ta más

Tal ló zó

„Eli ze us, ki kü lön ben oly alá za tos és le eresz ke dõ (…) ér -
té sé re akar ta ad ni, mily ke vés be cse van az em be ri nagy -
ság nak a szen tek sze mei elõtt.” (Kál di Bib lia jegy ze tei. Bib -
lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„A szol gák ál tal ta nul ja meg Na a mán, hogy az en ge del -
mes ség kis lé pé sét min dig tõ lünk vár ja az Úr. A nagy dol -
got: a gyó gyí tást és sza ba dí tást õ ma ga vég zi el. (…) A
meg gyó gyult Na a mán alá za tos és há lás em ber lett.
Vissza ment meg kö szön ni Eli ze us nak a se gít sé get és di csõ -
sé get ad ni Is ten nek (…).” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té -
ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Eli ze us ide jé ben min den eset re egyet len lep rás sem
gyó gyult meg Iz rá el ben (…) A gyó gyu lás nak nem a Jor dán
vi ze volt a zá lo ga, ha nem az Is ten pró fé tá já tól szár ma zó
ígé ret be ve tett en ge del mes hit.” (A Bib lia is me re te kom -
men tár so ro zat. Ke resz tyén Is me ret ter jesz tõ Ala pít vány)

„(…) Urunk (…), aki meg tisz tí tot ta a lep rást, és így cse -
le ked ve ma gát Jah ve ként je len tet te ki. (…) Ami kor õhoz zá
jött a lep rás, nem az tör tént, mint a ki rály nál, hogy »Is ten
va gyok-e, hogy meg gyó gyít sak egy em bert a lep rá ból?«,
sem az, ami a pró fé tá nál, hogy »Menj, fü rödj meg a Jor -
dán ban és meg tisz tulsz«. Nem; õ azon nal Is ten ként és ha -
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tal má ban je len ti ki ma gát. »Aka rom, tisz tulj meg.« (…)
Meg ve tet te azt a gyógy mó dot, ame lyet a ke gye lem biz to sí -
tott, mert az a po rig aláz ta és meg fosz tot ta min den büsz -
ke sé gé tõl. A bû nös nek pont er re van szük sé ge. (…) Most
meg áll Is ten em be re elõtt, már nem a gõ gös, ön ma gá ban
bí zó Na a mán, ha nem egy alá za tos hí võ. Aj ka i val val lást
tesz az Úr ról.” (Ar no C. Ga e be le in: Ószö vet sé gi kom men tár.
Evan gé li u mi Ki adó)

„Na a mán gyõ zel me it Iz ra el Is te né nek tu laj do nít ják;
kez de tek tõl fog va ki emel ke dik Jah ve min dent ma gá ban
fog la ló ural ma. (…) Na a mán (…) té ves el ké pe lé se, hogy
ho gyan kel le ne egy pró fé tá nak mû köd nie, majd nem meg -
sem mi sí ti a gyó gyu lá sát.” (Je ro mos Bib lia kom men tár.
Szent Je ro mos Ka to li kus Bib lia tár su lat)

„Na a mán (…) ki vá ló ké pes sé gû em ber volt. Né pe úgy
tisz tel te, mint sza ba dí tó ját. Aki pe dig Is ten né pé nek vizs -
gá ló te kin te té vel néz te a tet te it, fel fe dez he tett ná la va la mi
több le tet, amit csak úgy ma gya ráz ha tott, hogy Jah ve cse -
le ke dett ál ta la.” (Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te
igéd. Kál vin Ki adó)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(Ért sé tek és lás sá tok meg, hogy csak ürü gyet ke res el le -
nem!)
„Po li ti ká ban az õszin te ség min dig bo nyo lult és alat to mos
mes ter ke dés nek, kör mön font ra vasz ság nak lát szik.”

(Jules Re nard)

(Na a mán el ment lo va i val és ko csi já val, és meg állt Eli ze us
há zá nak a be já ra tá nál.)
„Ha nem ke re si az Is tent, az em ber sok kal na gyobb kárt
okoz hat ön ma gá nak, mint összes el len sé ge okoz hat ne ki.”

(Kem pis Ta más)

(Hát nem töb bet ér nek-e Da masz kusz fo lyói, Abá ná és Par -
par, Iz rá el min den vi zé nél?)
„Nem raj tunk mú lik, hogy hi szünk-e Is ten ben, csu pán az
áll raj tunk, hogy ne sze res sünk ha mis is te ne ket.”

(Si mo ne Weil)

„Ami óta meg csap pant a hí võk szá ma, és el ve szí tet tük a
túl vi lá gi lét vi ga szát, te he tet le nül és tá jé ko zat la nul gon -
do lunk ar ra, amit nem véd he tünk ki, mint va la mi iszo -
nya tos bor za lom ra.”

(Ör kény Ist ván)

(van pró fé ta Iz rá el ben…)
„Aki Is tent szol gál ja az õ aka ra ta sze rint, an nak Is ten vá -
la szol ni fog, és meg hall gat ja sza vát.

Aki vi szont Is tent szol gál ja, de a sa ját fe je sze rint, Is ten
ugyan an nak is vá la szol ni fog, de a sa ját aka ra ta sze rint.”

(Jo han nes Tau ler)

VERS
(Le ment te hát, és meg me rít ke zett hét szer a Jor dán ban az
Is ten em be ré nek a kí ván sá ga sze rint.)

Zelk Zol tán: Mert így igaz

Ba rá ta im azt hi szik, hogy fek szem,
nem tud ják, már jár ni ta nu lok
meg adó an, Is ten ol da lán.

Os car Wilde: A Szfink sz (rész let)

Hát nincs fe hé rebb ná lam, oly lep rás, mint én és ab ban a
pusz tá ban Pharp har s Aba na ki szá radt és rám szom ja zol?
El in nen, tit kos, ron da Rém! El hát, för tel mes fe ne vad!
…
Csa lárd Szfink sz! Már a Styx fe reszt, lá tom ré vé szét 

Cha ro nát,
ki pén zért visz az áron át, le gyen enyém a szent ke reszt,
és sá padt ter he, ki a sír szé lén egy lel ket sem fe lejt,
min den em ber re könnyet ejt s min den ki ért hi á ba sír.

(Kosz to lá nyi De zsõ for dí tá sa)

VÍZ KE RESZT ÜN NE PE UTÁN 4. VA SÁR NAP
• Ézs 51,9–16

A pe riko pa nem sze re pel az 1986-os Agen da ótes ta men tu -
mi tex tu sai kö zött, sem a víz ke reszt ün ne pe utá ni 4. va sár -
na pon, sem más va sár na po kon nem ta lál ha tó az Evan gé li -
kus is ten tisz te let – Li tur gi kus könyv pe riko pái kö zött sem.

A né met Got tes di enst buch ótes ta men tu mi ol vas mány -
ként ren de li er re a va sár nap ra Ézs 51,9–16-ot, evan gé li -
um ként pe dig a ten ger le csen de sí té sé nek a tör té ne tét ren -
de li Mk 4,35–41-bõl, amely mint ha ra di ka li zál ná az óegy -
há zi evan gé li u mot (Mt 8,23–27) az zal, hogy Jé zust „ván -
ko son” al tat ja, a ta nít vá nyo kat pe dig nem a „ki csiny hit”,
ha nem a „sem mi hit” mi att fed di. A Got tes di enst buch epis -
to lá ja (2Kor 1,8–11) a gyü le ke ze tet a szen ve dés és a vi -
gasz ta lás ré sze se i ként szó lít ja meg, ahol a szen ve dés már-
már a ha lál ra szánt sá got idé zi fel, és olyan re mény sé get,
amely a ha lot ta kat fel tá masz tó Is ten re ha gyat ko zik. A ve -
szély el múl tá val a re mény ség erõ sö dik: aki meg sza ba dí -
tott, ez után is sza ba dí tó ma rad.

Azért idé zem ilyen hosszan az ótes ta men tu mi tex tus is -
ten tisz te le ti be ágya zott sá gát epis to la és evan gé li um lán -
co la tá ban, mert se gít sé get vá rok tõ le a tex tus ke resz tény
ér té sé hez és a Krisz tus-pré di ká ci ó hoz.

Az 1986-os Agen da a víz ke resz ti idõ szak ál ta lá nos üze -
ne tét a „Krisz tus di csõ sé ge meg je le nik a vi lág ban” té má -
ban, a va sár nap üze ne tét pe dig „A te rem tett vi lág Ura” té -
zis ben sum máz za. Va ló ban, a tex tus és az evan gé li um vi -
ha ra utal a ter mé sze ti erõk re, az em ber el len for du ló ele -
mek re, de a „ten ger” mind két eset ben gaz da gabb je len té sû
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a szó sze rin ti nél. Er re vi lá go san utal a Li tur gi kus könyv
int ro i tu sa (Zsolt 33,6–8.10–11), de a pra e fa tio pro pri u ma
is: Krisz tus vi lá gos sá gul jött a vi lág ba, és éle tet ho zott az
em ber nek. Az élet pe dig több, mint a fi zi kai ve szé lyez te -
tett ség tõl va ló vé dett ség. Mind ez zel ar ra sze ret nék utal ni,
hogy bár mennyi re is a tex tus az ige hir de tés for rá sa, az
még sem szi ge tel he tõ el az is ten tisz te let egé szé tõl, hi szen
an nak az ele mei együtt se gí tik az ige hir de tést.

Ami a pe rikó pát ma gát il le ti, vi lá go san két rész re ta go -
ló dik, de a leg szo ro sab ban egy be tar to zik a 9–11. vers és a
12–16. vers két sza ka sza, Is ten „éb resz té se” és Is ten né pé -
nek „fel rá zá sa”, amit olyan erõ tel je sen fog lal össze a 17.
vers, hogy szin te saj nál ni le het, hogy kí vül re ked a pe riko -
pán. Az ige hir de tés ben azon ban sem mi kép pen sem hagy -
ha tó fi gyel men kí vül.

Bi zo nyá ra nem okoz kü lö nö sebb gon dot a 9. vers erõ tel -
je sen em ber sza bá sú ké pe: Is ten al szik, ke ze erõt le nül
csüng le a fek võ hely rõl. Va la ki két ség be eset ten sza lad
oda, hogy fel ráz za a gond ta la nul és gon dat la nul pi he nõt,
va ló ság gal meg ráz za, fel éb ressze és mun ká ra kész tes se.
Az óegy há zi evan gé li um el be szé lé se pon to san fe di az „Is -
ten éb resz té se” ké pet. Két dolgot nem sza bad el fe lej te ni:
elõ ször is, hogy mi csak em ber  mód ra tu dunk Is ten rõl be -
szél ni, fé lel me in ket is csak em ber  mód ra tud juk ki fe jez ni,
má sod szor pe dig azt, hogy az Is ten „tag jai”, akár sze mé -
rõl, ke zé rõl, lá bá ról vagy akár szí vé rõl van is szó, min dig
õt ma gát je len tik, Is ten „tel jes sé gét”, ebben már feltûnhet
Jé zus Krisz tus alakja, aki ben Is ten tel jes sé ge la ko zott és
je lent meg kö zöt tünk.

Jól kell ér te nünk az „Is ten éb resz té se” ké pet. Em lé ke -
zünk, aho gyan Il lés pró fé ta vit ri o los gúnnyal be szél a
Baal-pa pok „is te né rõl”, aki ta lán azért nem je lent ke zik,
mert ta lán el mél ke dik, vagy fél re ment, vagy úton van, vagy
ta lán al szik (1Kir 18,27). Is ten nek azon ban az a jel lem zõ -
je, hogy nem al szik, de még csak nem is szunnyad. Tal pon
van, hogy né pe se gít sé gé re si es sen. Így Is ten „éb resz té se”
tu laj don kép pen nem Is ten „al vá sá ra”, ha nem Is ten né pe
bi zal má nak a fel éb resz té sé re szol gál.

Is ten éber, sza ba dí tó ha tal má nak min dig az Egyip tom -
ból va ló sza ba dí tás a pa ra dig má ja. De nem a nosz tal gi á zó
em lé ke zés pa ra dig má ja: Is ten min dig olyan erõs, mint ak -
kor volt, és né pe ezért re mény ked het ben ne, mert min den
ere jét be ve ti né pé ért. Az egész zsol tá ros könyv ben szám ta -
lan szor elõ ke rül ez a pa ra dig ma mint a konk rét nyo mo rú -
ság ból va ló sza ba du lás re mény sé gé nek fo gó dzó ja. Tu laj -
don kép pen Is ten né pe min dig ma gá nak „mond ja fel” ezt a
tör té ne tet, hogy sza ba dul jon ma gá ra ha gya tott sá gá nak
ijesz té sé tõl. 

Is ten em lé kez tet he tõ! Nem sér tõ dik meg, ha em lé kez te -
tik. Hi szen nem az õ fe le dé keny sé gé rõl, ha nem né pe bi zal -
má ról van szó. (Az is ten tisz te le ti ren dünk ben meg je le nõ
anam né zis pon to san er rõl be szél!) Ez az óegy há zi evan gé -
li um ból is vi lá gos: Jé zus Krisz tus elõ ször sza ba dít, és csak
azu tán von ja kér dõ re a ta nít vá nya it a ben ne va ló hit, bi -
za lom fe lõl.

Vi lá gos, hogy a pró fé ta azért em le ge ti az egyip to mi sza -
ba dí tást, mert a fog ság ból va ló sza ba dí tás re mény sé gét
lát ja ben ne. A cso da nem egy sze rû en is mét lõ dik, ha nem
gaz da go dik: az öröm is na gyobb lesz, mert Is ten nem csu -
pán a ter mé szet, ha nem a tör té ne lem Ura is. Jé zus Krisz -
tus sza ba dí tá sa sem is mét lõ dik csu pán, ami kor fel tá ma -
dá sa után a vi har ban már hal lott Ne fél je tek, én va gyok!
kö szön tés sel lé pett ta nít vá nyai kö zé. Aho gyan a fog ság ból
ha za té rõk örö me na gyobb lesz a Vö rös-ten ge ren át ke lõk
örö mé nél, úgy lesz még na gyobb a vég le ges sza ba dí tás -
nak, Krisz tus di csõ sé ge tel jes meg je le né sé nek örö me Is ten
egy há zá ban, a Krisz tus-hí võk kö zött. Mi csak így ért het -
jük az „ég új ra ki fe szí té sé nek” ígé re tét. Az „új ra” a vég le -
ge set je len ti.

Az „õ né pe” az egy ko ri és is mét lõ dõ sza ba dí tás va ló sá -
ga és a tel jes sza ba dí tás re mény sé ge kö zött nem nosz tal -
gi á ból vagy il lú zi ók ból él, mi vel a Zsi dók hoz írt le vél sze -
rint nem szé gyell ben nün ket test vé re i nek ne vez ni, aki ket
már itt ré sze sít a tel jes sza ba dí tás, a sza ba dí tó Krisz tus di -
csõ sé gé ben va ló ré sze sü lés elõ í zé bõl. Em ber fé le lem tõl
sza ba dít, sa ját bûn bõl ol doz, igé vel és „ke nyér rel” táp lál,
ál dás ra emelt ke ze „ár nyé ká ban” va gyunk éle tünk ben és
ha lá lunk ban. Er re a re mény ség re éb resz ti Krisz tus ban Is -
ten az õ né pét.

Éb resz tõ, de ki nek? (Váz lat)

1. Ne künk szól az éb resz tõ, mert õ nem aludt el, ha nem
ben nünk hí gul a bi za lom irán ta. Mi ért nincs hi te tek?

2. Is ten em lé kez te tés sel éb reszt. A tet te i re em lé kez tet.
Amit Jé zus Krisz tus ban tett, na gyobb az egyip to mi cso -
dák nál.

3. Jé zus Krisz tus sza ba dí tá sa egy szer s min den kor ra
tör tént, az az ma is ér vé nyes. Evan gé li u ma és szent sé gei
ma ér vé nye sí tik az egy ko rit. Sza bad sá gá nak di csõ sé ge kö -
zöt tünk ra gyog.

4. Ar ra sza ba dít fel, hogy be hú zód junk a há ta mö gé, és
a vál lán át néz zünk ar ra, ami még elõt tünk áll. (A
chartres-i Notre-Dame ka pu já nak bél le tén egy ta nít vány
Krisz tus vál lán át fi gyel elõ re, hogy egy má sik szo bor cso -
port nál bi za lom mal hajt sa fe jét Krisz tus ke zé re.)

Fe hér Ká roly

Tal ló zó

„A te rem tés tör té net ese mé nye it azért em le ge ti, hogy Is tent
a je len nyo mo rú sá gai közt is se gí tés re bír ja. (…) A vi gasz -
ta ló tar tal mú üze net mö gött fel is mer he tõ Is ten dor gá ló
sza va, per le ke dé se né pé vel. Hi szen a nép em be rek tõl félt,
akik olya nok, mint a fû (40,6–8). Ez bûn Is ten nel szem -
ben, »el fe led ke zés« Is ten rõl!” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib -
lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Ba bi lon tól Fö ní ci á ig is mer ték a te rem tés mí to szo kat. A
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kü lön fé le ere de tû õs ször nyek (Ra hab, ten ge ri szörny, ten -
ger, nagy mély ség vö. 1Móz 1,2) itt már mind az Úr ke zé -
ben van nak. El bánt ve lük; s már is üdv tör té net be haj lik át,
ami mi ti kus volt. (…) Az Úr éb resz té se te hát kis hi tû ség.
(…) Hely ze tü ket, min den na pos szo ron gá sa i kat is me ri jól
és be le szö vi ígé re te i be. Ha lan dó em ber tõl félsz, nap mint
nap ret tegsz, mert per zsel az el nyo mó ha rag ja? Fél igaz ság,
ha csak ve lük szá molsz. (…) A 9. vers a val lás be szé de
volt, a 13. vers Is ten ön bi zony ság té te le a te rem tés rõl. (…)
Ke ser gés he lyett igé it ad ja szá juk ba. (…) Meg hall gat, hogy
köz ben min den ag go dal munk nap fény re jöj jön. Az az iga -
zi for du lat, mi dõn õ kezd éb reszt get ni a der medt ség bõl!”
(Sza bó An dor: Lá bam elõtt mé cses a Te igéd. Kál vin Ki adó)

„(…) a hit nek ezt a kü lön le ges em be rét »szent tü rel met -
len ség« fe szí tet te. »Tedd meg most! – ki ált ja. – Tedd meg
most!« (9–10). Az egész Bib lia egy ha son ló ki ál tás sal zá -
rul (Jel 22,20–21). És ez kell, hogy le gyen a mi ki ál tá sunk
is. (…) A 12. vers ben (…) mint ha a 40,1 (…) vissz hang -
ját hal la nánk. (…) Olyan ez, mint ha az 51,11-ben el ért te -
tõ pont után vissza te ker ték vol na a sza la got, és új ra az
elõ zõ té tel nyi tó ak kord ja it hal la nánk. (…) Ézsa i ás ki ál tá -
sá ra (»Éb redj, éb redj,… ó, Úr nak kar ja!« – 51,9) ez a fel -
hí vás a vá lasz: Éb redj már, éb redj már, kelj föl, Je ru zsá -
lem… Éb redj, éb redj, Si on! (…) Is ten a ne ki adott fel hí vást
vissza for dít ja az em be rek fe lé, ahogy a já té kos vissza dob -
ja a lab dát. Nem az Úr nak kell fel éb red nie, ha nem né pé -
nek!” (Bar ry Webb: Ézsa i ás köny ve. Har mat)

Il luszt rá ció

GON DO LA TOK
(Mi ért ret tegsz szün te len, min den nap az el nyo mó iz zó ha -
rag já tól…)
„…nem sza bad el tom pul ni, nem sza bad el fe lej te ni mind azt
a rosszat, amit ve lünk tet tek. De hogy a sok ször nyû ség kö -
zött a leg job bat is el fe lej ti az em ber, az a leg rosszabb.”

(An na Seg hers: A he te dik ke reszt)

(Mi ért félsz ha lan dó em ber tõl…, aki a fû sor sá ra jut?)
„…ha a bûn re nem jön lát ha tó an bûn hõ dés a nem ze tek
kö ré ben, ak kor az sem tart ha tó va ló szí nû nek, hogy a he -
lyes út ról le tért nép fel is mer je té vely gé sét, és si et ve vissza -
tér jen a lel ki meg tisz tu lás, a bel sõ át ala ku lás út já ra.

(Szek fû Gyu la)

(el fe lej tet ted al ko tó dat, az Urat…)
„Vég ze tes do log, hogy az em be rek nem is me rik Is tent; még
vég ze te sebb, hogy is ten nek tart ják azt, ami nem Is ten.”

(Lac tan ti us)

(el fe lej tet ted al ko tó dat, az Urat…)
„A ré gi idõk iga zi val lá sa he lyé re az »em be ri vív má nyok«
la pos áb ránd ja lé pett…”

(Os wald Speng ler: Em ber és gép)

(ke zem ár nyé ká val ta kar lak be…)
„A nagy meg pró bál ta tá sok nagy ke gyel me ket ké szí te nek
elõ.”

(Clair veaux-i Szent Ber nát)

(Igé i met adom a szád ba…)
„Úgy sze resd az Örök ké va lót, a te Is te ne det, hogy má sok
raj tad ke resz tül sze ret ni ta nul ják.”

(Tal mud)

TÖR TÉ NET
(öröm ko szo rúz za fe jü ket örök re…)
Egy ér dek lõ dõ azt akar ta meg tud ni Ja lal ad-Din ar-Ru mi
szú fi tól, hogy ér de mes-e a Ko ránt el ol vas ni. A szú fi ezt vá -
la szol ta ne ki:

– In kább azt kér dezd meg ma gad tól, hogy ké pes vagy-e
va la mit is pro fi tál ni be lõ le.

Egy ke resz tény misz ti kus szok ta mon do gat ni a Bib li á -
ról: „Akár mi lyen hasz nos is a me nü, evés re tel je sen al kal -
mat lan.” (An thony de Mello)

VERS
Kas sák La jos: En gesz te lõ bá nat (rész let)

Tán ha nem is élek bûn te len
Mint gyer mek, ki bo lyong ár ván
Di csér lek foly vást, mert jól tu dom
Míg át ju tok cel lám ha tá rán
Te itt ma radsz vé lem szûn te len.
Ha fúj a szél és tép a fagy
Szí vem ben õriz lek, Jé zu som
Ki a zord tél vi rá ga vagy.

VÍZ KE RESZT UTÁN UTOL SÓ VA SÁR NAP
• 2Móz 3,1–14 

Exe ge ti kai meg jegy zé sek

Pe riko pánk szö ve ge a jah vis ta (3,1ab.2–4a.5.7–8) és az
elohis ta (3,1c.4b.6.9–14) ha gyo mány jel leg ze tes sé ge it vi -
se li ma gán. Er re utal a he te dik és a ki len ce dik vers pár hu -
za ma. Úgy tû nik, hogy az elohis tá ból szár ma zó idé ze tek a
jah vis ta ki egé szí té sé re szol gál nak, még is tisz tán ki raj zo -
ló dik a két szö veg ha gyo mány el té rõ hang sú lya, amely nek
tisz tá zá sa mind a szö veg ér tel me zé se, mind az ige hir de tés
szem pont já ból alap ve tõ. A gya kor la ti as jah vis ta ha gyo -
mány az égõ csip ke bo kor cso dás je le ne té re kon cent rál
(mint egy a Sí nai-tra dí ció ai tio ló gi ai mon dá ja ként): a pász -
tor Mó zes meg lát ja a cso dát, le ve ti sa ru ját, s meg tud ja,
hogy Is ten meg sza ba dít ja né pét az egyip to mi szol ga ság -
ból. Az elohis ta szö veg ben pe dig a transz cen dens Is ten és
az em ber kö zöt ti tá vol sá got az is te ni ki nyi lat koz ta tás és
Mó zes kül de té se – az is te ni sza ba dí tást meg va ló sí tó esz -
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köz vol ta – hi dal ja át. Jel lem zõ és egyet len gesz tu sa az arc
tisz te let tel jes el ta ka rá sa, köz pon ti té má ja az el hí vás pró -
fé ták ra jel lem zõ pár be szé dé nek (meg bí za tás, til ta ko zás, a
til ta ko zás el uta sí tá sa, a – jö võ ide jû – jel) be mu ta tá sa. 

„A csip ke bo kor (pon to sab ban tüs ke bo kor) az egyik leg -
sze ré nyebb, leg igény te le nebb nö vény a Kö zel-Ke le ten, ez -
zel azt hang sú lyoz za a Szent írás, hogy nem a lát vá nyos
kül sõ a fon tos, ha nem Is ten sza va, amely szent té és egye -
dül ál ló vá te szi ezt a he lyet. (…) A zsi dó ha gyo mány úgy
vé li, a Hór eb he gye, ahol az égõ csip ke bo kor ban Is ten
meg je lent, azo nos a Szi náj jal, ahol ké sõbb a ki nyi lat koz -
ta tás (tíz pa ran cso lat) el hang zott. A kab ba la az össze füg -
gés bi zo nyí té ká ul a tüs ke bo kor (hé be rül ha’szne) és a Szi -
náj egy más sal meg egye zõ be tû-szám össze gé re és kö zös
gyö ké re hív ja fel fi gyel mün ket. (…) Az égõ, de el nem égõ
bo kor ugyan csak Is ten sza vát szim bo li zál ja, amely nek tü -
ze fé nyes sé get és me leg sé get áraszt, de nem bánt, nem
éget meg” – ír ja Raj Ta más Bib lia is ko la cí mû köny vé ben. 

Is ten le szál lá sa – lé vén, hogy a mon dat a jah vis ta ré teg -
hez tar to zik – nem el vont, ha nem be tû sze rin ti ér tel mû: az
ígé ret föld jé hez és a Sí nai-hegy kör nyé ki Mid ján vi dé ké hez
ké pest ala cso nyan fek võ, hegy vi dé ken át meg kö ze lí thetõ
egyip to mi te rü let re való ér ke zést je lent.

A re dak to ri ki egé szí tés nek tar tott „tej jel-méz zel fo lyó”
föld – a Tórá ban gya ko ri és Jer 32,22-ben is el hang zó – ki -
fe je zé sé vel itt ta lál ko zunk elõ ször. A me di ter rá ne um alap -
ve tõ táp lá lé ka, sõt or vos sá ga, egyet len éde sí tõ sze re akár a
szó szo ros ér tel mé ben, akár szõ lõ szi rup ra és kó kusz tej re
gon dol va a te rü let gaz dag sá gát, ál dott vol tát fe je zi ki. Az
ott la kó le gel te tõ né pek fel so ro lá sa a két elõ zõ tag mon da -
tot kö ve tõ en azok tar tal má nak össze fog la lá sa ként, nyo -
ma té ko sí tá sa ként a te rü let nagy sá gát és ked velt sé gét jel zi,
és nem a hon fog la ló há bo rúk ár nyé kát ve ti az ígé ret re.

A ??? név ér tel me zé se és for dí tá sa nem egy sze rû fel -
adat. Míg a fel vi lá go so dás sta ti kus fi lo zó fi ai is ten ké pe az
örök ké va ló „lé te zõ” meg ne ve zé sét lát ta ben ne, az írás ma -
gya rá zók ma sok kal in kább a né pé hez hû és né pé ért cse -
lek võ – di na mi kus – élõ Is ten bá to rí tó ki nyi lat koz ta tá sa -
ként ér tel me zik. A szö ve günk ben ta lál ha tó ??? szó for dí -
tá sa ként a „Va gyok” he lyett in kább a (ve led/ve le tek, ér -
ted/ér te tek) „Le szek” meg je lö lést ré sze sí tik elõny ben. Mó -
zes, majd Is ten né pe meg is me ri az ígé re tét be tel je sí tõ hû -
sé ges Is ten ne vét (pon to sab ban: szán dé ka lé nye gét),
amely ben a rab szol ga ság fáj dal ma mö gött el rej tõ zõ Is ten -
nel va ló kap cso lat gyö ke re sen új tar tal ma nyí lik meg szá -
muk ra. Ér de kes, hogy a ??? név vál to za tai Kr. e. 14–13.
szá za di egyip to mi ira tok ban is fel lel he tõk („Jhw be du in
né pe”) a Sí nai-fél szi get te rü le té hez kap cso ló dó an, de je -
len té se (hogy egy is ten vagy egy – szent? – hegy ne ve-e)
nem egy ér tel mû. El kép zel he tõ te hát, hogy a ne vet a vi dék
be du in pász to ra i tól – eset leg ke res ke dõ i tõl – ta nul hat ta s
azo no sí tot ta Is ten nel Mó zes vagy még in kább a zsi dó nép.
A zsi dó misz ti ka a tet ragramm ban még egy uta lást lát: jod
(= a menny bé li is ten) hé (= je len van), váv (= a vi lág ban)
hé (= je len van). Raj Ta más ki eme li még, hogy a „há rom

be tû meg fe lel az em be ri ség leg õsibb há rom ma gán hang zó -
já nak: a jod ugyan is ál ta lá ban az i, a hé az á és a váv az
ó han got je lö li” (vö.: ió ta, al fa, óme ga).

A pe riko pa üze ne te

Igénk egy te o fá nia el be szé lé se, jól le het ma ga az Úr nem je -
le nik meg ben ne szem mel lát ha tó lag. A tûz, a hang, a ki -
nyi lat koz ta tást ka pó sze mély vi sel ke dé se és a hely szín
alap ján fel tû nõ a ha son ló ság 2Móz 19 és 1Kir 19 el be szé -
lé se i vel. A rej tõz kö dõ Is ten ki nyi lat koz ta tá sának kü lö nös
hang sú lya és ak tu a li tá sa az egy ko ri és mai „Sitz im Le -
ben” meg ér té sé re, össze ve té sé re sür get. A te o fá ni ák so rá -
ból e va sár na pon Krisz tus meg di csõ ü lé sé nek tör té ne te
emel ke dik ki, s kap cso ló dik ro kon vo ná sok kal Mó zes tör -
té ne té hez. 

Is ten je len lé te sza vá ban az ige hall ga tá sá ra
hív és bá to rít

„Trans fi gu ra tio” – a meg di csõ ült Krisz tus – va sár nap ján a
csip ke bo kor szim bó lu ma is Jé zus Krisz tust, a test té lett
Igét, ös vé nyün ket, a vi lág Vi lá gos sá gát, Sza ba dí tón kat, az
ígé ret be tel je sí tõ jét pré di kál ja. Mó zes kül de té se egy részt
Krisz tus ér tünk vál lalt út já ra mu tat, a vá lasz tott nép út ja
pe dig a mennyei ha za fe lé ván dor ló egy ház ké pét hív ja
elõ. Mó zes el hí vá sa ugyan ak kor sa ját el hí vá sunk kal, Mó -
zes né pe kö ré ben vég zen dõ kül de té se sa ját – Jé zus Krisz -
tus tól ka pott – kül de té sünk kel, misszi ónk kal is szem be sít.
A nép tör té ne te s az üdv tör té net egy pont já ban sû rû sö dik
je len, múlt és jö võ, és így szó lal meg ma gunk és gyü le ke -
ze tünk szá má ra. A „hol van és ki cso da az Is ten?” ége tõ
kér dé sé re a „Va gyok/Le szek” mint az „élet igé je” fe lel 1Jn
1,1 ér tel mé ben.

A nagy össze füg gé sek ben sa já tos ér tel met nyer nek a
tör té net egyes moz za na tai: Mó zes vo na ko dá sa, a ne héz sé -
gek tõl va ló fé le lem és az ezt le gyõ zõ is te ni vá lasz; a név
kér dé sé ben az Is ten ra bul ej té sé nek vá gya, s a szu ve rén Is -
ten vá la szá ban a ti tok s a re mény, a bi zo dal mas hit le he -
tõ sé gé nek aján dé ka. A „mys te ri um tre men dum et fas ci no -
sum” je len lé té ben a hét köz na pi és ri tu á lis gesz tu sok (kö -
ze le dés, sa ru le ol dá sa, arc el ta ka rá sa) a ter mé sze tes em -
be ri re ak ci ók já ru lé kos, ugyan ak kor plasz ti kus vol ta, va -
la mint Mó zes éle te (elõ éle te: bû ne, me ne kü lé se; Is ten el hí -
vá sa és a kül de tés fe szült sé ge) a tör té net tar tal má nak
pon to sabb meg ér té sét se gí tik. 

Az ige hir de tés gon do lat me ne te

Is ten hall ga tá sa – Is ten el rej tõ zik
„Meg lát tam né pem nyo mo rú sá gát, meg hal lot tam ki ál to -
zá su kat (…), mert is me rem fáj dal mu kat.”
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Is ten mai né pe is – hí võk és nem hí võk egy aránt – küzd
az élet nyo mo rú sá gá val. Le het fel szí ne sen neg li gál ni a
szív mé lyén új ra és új ra meg szó la ló is ten kér dést („Mi ért
en ge di…?” „Van-e Is ten, ha hall gat, ha nem cse lek szik?”
„Ki cso da az Is ten?”), de az új ra és új ra elõ tör, s vá lasz ra
vár. (Pót sze rek, pót lé kok mint em be ri vá lasz kí sér le tek ku -
dar ca.)

Is ten ígé re te – Is ten ve lünk ván do rol
„Va gyok, aki va gyok.”
Min den nek meg van a ma ga ide je. A kér dés sel va ló küz de -
lem nek s a vá lasz adás ra va ló kép te len sé günk be lá tá sá -
nak, amint Is ten meg szó la lá sá nak, meg nyi lat ko zá sá nak,
sõt ki nyi lat koz ta tá sá nak is. Meg van a meg fe le lõ mód ja
an nak is, hogy ne éges sen a tûz, hogy em be ri le he tõ sé ge -
ink közt ért he tõ le gyen a tar ta lom, a ti tok szá munk ra lét -
szük ség le tû sze le té nek köz lé se. Ezért min dig ak tu á lis mó -
don, elõ re ki szá mít ha tat la nul, de adott hely zet ben bi zo -
nyo san meg mu tat ja Is ten, hogy ve lünk van. „Lét bá tor sá -
got”, a bi zo dal mas hit ere jét ad ja ez az ígé ret.

Krisz tus tit ka – Is ten ér tünk cse lek szik
„Le is szál lok, hogy ki ment sem õket…”
Krisz tus ban em be ri ol va sa tát kap juk Is ten tit ká nak. Krisz -
tus sze mé lyé nek „me ta fi zi ká ja” ti tok, de cse lek vé se, ér -
tünk vé gig élt éle te, ér tünk el szen ve dett ha lá la és fel tá ma -
dá sá nak pe csét je Is ten ál do za tos sze re te tét is mer te ti meg
ve lünk. Az Ige élet és vi lá gos ság szá munk ra is!

Kül de té sünk – Is ten meg mu tat ja éle tünk ér tel mét és cél ját
„…ki ve ze ted a né pet Egyip tom ból, en nél a hegy nél fog já -
tok tisz tel ni Is tent…”
Is ten kér dé sünk mé lyén éle tünk je le né nek (bol dog ság ke re -
sés) és jö võ jé nek (éle tünk cél ja), te hát éle tünk ér tel mé nek
kér dé se lük tet. Er re ke res sük a vá laszt, s ha Is ten igé je er -
re ad vá laszt, ak kor lesz szá munk ra va ló ban táp lá lék, ak -
kor van ér tel me a Bib lia ol va sá sá nak, min den teo ló gi á -
nak, ige hir de tés nek, is ten tisz te let nek. Krisz tus az élet Igé -
je, a vi lág Vi lá gos sá ga, de ho gyan ta pasz tal ha tó ez meg?
Ami ként Is ten sem egy sze rû en lé te zik, ha nem cse lek szik,
nem ért he tõ meg el vont val lá sos fi lo zo fá lás sal, de meg ta -
pasz tal ha tó a szá munk ra ren delt kül de tés ben, a cse lek vés
szá munk ra nyit va ál ló le he tõ sé ge i ben. Mi vel lé nye ge a
má si kért cse lek võ sze re tet, csak eb ben ta pasz tal ha tó meg
tit ka is. Ami ként Mó zest kül di, úgy küld min ket is a hét -
köz na pok út ja i ra s kö zös sé ge i be, és ígé ri ve le va ló kö zös -
sé günk ün ne pe it s vég sõ be tel je se dé sét.

Ba log né Vin c ze Ka ta lin

Ta lló zó

„A Bib li án kí vül Ja ho és Jah for má ban is elõ for dul. Mind -
egyik szó nak a tö ve va ló szí nû leg a »len ni« ige ré gi alak ja.
Nem csak az el vont lé te zé sét jel zi, ha nem a je len lé tet és

ha té kony sá got is.” (A Szent Ist ván Tár su la ti Bib lia jegy ze -
tei. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar canum Di gi té ka Kft.)

„le gel tet te… ju ha it. Is ten so ha sem bíz va la ki re ma gas -
ren dû hi va tást, ha nem tet te elõbb pró bá ra ki csiny dol gok -
ban, mond ják böl cse ink. (…) Mó zes alá za tos sá ga itt te hát
nincs he lyén; és ha meg ma rad mel let te, is te ni meg ro vás -
ban ré sze sül.” (Hertz Bib lia jegy ze tei. Bib lia Té ka CD-ROM.
Ar canum Di gi té ka Kft.)

„Meg le põ lát vány volt, hogy a tûz egy ál ta lán nem per -
zsel te meg azt a bok rot, amely nek a kö ze pé ben lo bo gott.
A cso dás je len sé get ter mé szet raj zi lag alig ha le het meg ma -
gya ráz ni.” (Ju bi le u mi kom men tár. Bib lia Té ka CD-ROM. Ar -
canum Di gi té ka Kft.)

„A tej jel… fo lyó föld (…) Ká na án ide á lis hely volt kecs -
kék és te he nek tar tá sá ra. (…) A méz em lí té se azt je len tet -
te, hogy bõ ven volt dol guk a mé hek nek. (…) Is ten a nép -
nek két dol got ígért (sza ba du lást Egyip tom ból és be me ne -
telt az új föld re), csu pán az el sõ fel adat tal bíz ta meg Mó -
zest. (…) A sza ba dí tás cél ja az volt, hogy Iz rá el »tisz tel -
hes se az Is tent«. (…) A »tisz tel« vagy »imád« hé be rül
ugyan az a szó, mint a »rab szol ga ként szol gál« (`ábad).
(…) Mi u tán Iz rá el rab szol ga ként szol gál ta az egyip to mi a -
kat, most az Urat fog ja szol gál ni és alatt va ló ja ként imád -
ni.” (A Bib lia is me re te kom men tár so ro zat. Ke resz tyén Is -
me ret ter jesz tõ Ala pít vány)

„Mó zes pász tor lett, pe dig ezt a fog lal ko zást az egyip to -
mi ak meg ve tet ték (1Móz 46,34). Ez ré sze volt Is ten ne ve -
lé sé nek, amely ál tal õ »igen sze líd volt« (…) Pász tor ként
Krisz tus elõ ké pe.” (Ar no C. Ga e be le in: Ószö vet sé gi kom -
men tár. Evan gé li u mi Ki adó)

„Ha a Szent írás ban az Is ten ál tal fel vett kü lön bö zõ ne -
ve ket fel ke res sük, ak kor azt ta lál juk, hogy e ne vek min -
den kor szo ros kap cso lat ban áll tak azok szük ség le te i vel,
akik kel Is ten össze köt te tés be lé pett. (…) Ami kor azon -
ban ezt a cí met ve szi fel: »Va gyok«, ak kor ez az összes
töb bit ma gá ban fog lal ja. (…) A »Va gyok« név a »kö rül me -
té let len fül« szá má ra ért he tet len (vö. Jer 6,10), és a hi tet -
len szív sem ta lál hat ben ne is te ni va ló sá got.” (C. H. Mac -
kin tosh: El mél ke dé sek Mó zes 1–5. köny vé rõl. Evan gé li u -
mi Ki adó)

Il luszt rá ció

GON DO LAT
(is me rem fáj dal mu kat…)
„Éli, éli, la má sa bak tá ni!”

(Krisz tus hét sza va a ke resz ten)

(is me rem fáj dal mu kat…)
„Is ten, mint te rem tõ élet, ma gá ban fog lal ja a vé gest, és az -
zal együtt a nem lé tet is, bár a nem lé tet örök ké le gyõz te…
Ilyen ér te lem ben be szél he tünk ar ról, hogy az is te ni élet ré -
sze se dik a te remt mé nyi élet ne ga ti vi tá sa i ban…”

(Paul Til lich)
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(De Is ten azt mond ta: Bi zony, én ve led le szek…)
„Hadd mon dom ki, hogy az iga zi for ra dal márt a sze re tet
nagy ér zé se ve zér li.”

(Che Gue va ra)

TÖR TÉ NET
(„Oldd le sa ru dat”: a „szent” él mé nyé nek el vesz té se – sa ját
kul tú ránk ban)
Úgy 5-6 éve tör tént az õri ma gya rós di if jú sá gi tá bo runk -
ban. Szom ba ton, nem sok kal a zá ró is ten tisz te let elõtt ér -
ke zett meg a fa lu ba fe le sé gem mel Cy rill Cor ne li us in di ai
püs pök. Együtt vol tak ösz tön dí ja sok Ame ri ká ban, in nen
az is me ret ség; ak kor ép pen Bu da pes ten járt egy nem zet -
kö zi kon fe ren ci án, on nan szö kött meg az Õr ség be.

Mi vel az utol só al ka lom úr va cso rás is ten tisz te let volt,
meg kér tem, ve gyen részt a szent ség ki szol gál ta tá sá ban.
Öröm mel vet te. 

A gyó nás után je lez tem, jöj jön az ol tár hoz. Az óta sem fe -
lej tem el azt, aho gyan ezt tet te. A ma gya rós di ol tár tér do -
bo gó sze rû en ma ga sí tott, kor lát nél kü li. Az in di ai püs pök,

mi elõtt fel lé pett vol na oda, egy pil la nat ra meg állt, és a vi -
lág leg ter mé sze te sebb moz du la tá val ki lé pett a ci põ jé bõl.
Zok ni ban áll do gált a szen tély ben, így osz tot ta az os tyát.

Na gyon iri gyel tem ak kor azért az ösz tö nös moz du la tért.
Ami ért az év ez re des hin du kul tú rá ban gyö ke re zõ lel ki sé ge
fris sen tart ja ben ne a „Szent” irán ti ér zé ket, míg min ket
las san be te met a ti tok ra ér zé ket len ra ci o na liz mus unal -
mas po ra. (Ko vács Im re)

VERS
Szen czi Mol nár Al bert: 77. zsol tár (rész let)

Az föld meg rend õle ször nyen,
Utad lõn az nagy ten ge ren,
Ál tal me nél az ví zen,
Lá bad nyo ma még sin csen.
Az te sze rel mes né pe det,
Mint egy nyáj jat ve zér let ted,
Ki ho zád ha tal mad dal,
Mó zes és Áron ál tal.
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Pá lyá za ti ki írás

A Dé li Evan gé li kus Egy ház ke rü let Köz gyû lé se pá lyá za tot hir det al ter na tív is ten tisz te le ti for mák épí tõ -
kö ve i nek a megfo gal ma zá sá ra.

Sze ret nénk olyan gon do la to kat, konk rét meg fo gal ma zá so kat, meg ol dá so kat ta lál ni, ame lyek az is -
ten tisz te let hagyomá nyos ele me i nek meg õr zé se mel lett se gí te nek ab ban, hogy le for dít suk, ért he tõ vé
te gyük az is ten tisz te let ese mé nyét a mai em ber szá má ra. 

A pá lyá za tok tart sák szem elõtt a híd épí tés, a lép csõ fo kok ki ala kí tá sá nak fon tos sá gát a hét köz nap
va ló sá ga és az is ten tisz te le ten meg va ló su ló nagy ta lál ko zás kü lön bö zõ szint jei kö zött. 

A be ér ke zõ pá lya mû ve ket szak ér tõk bí rál ják el. 

A pá lyá zat nyi tott. A jel igés pá lya mû ve ket két gé pelt pél dány ban és elekt ro ni ku s formában a Dé li
Evan gé li kus Egy ház ke rü let Püs pö ki Hi va ta lá hoz kell be kül de ni (1088 Bu da pest, Pus kin u. 12.,
south.dist rict@lu the ran.hu)

A pá lyá za tok be ér ke zé si ha tár ide je: 2006. már ci us 31.
Ered mény hir de tés az egy ház ke rü le ti gyü le ke zet ve ze tõi kon fe ren ci án, 2006. áp ri lis 28-án.
Az el sõ díj net tó 100 ezer, a má so dik net tó 60 ezer, a har ma dik net tó 40 ezer Ft.
A leg jobb pá lya mû vek ki adás ra ke rül het nek.
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