
Balázs Fecó, a Korál együttes billentyűse az évek során sok
szép dallal ajándékozta meg a könnyűzenét kedvelőket.
„Homok a szélben, tudom, hogy az vagyok...” – énekli.
„Változnak az évszakok, jó idők, rossz napok...” – így szól
a másik közismert sláger. 

A minap éjjel a televízióban faggatták őt. Nagy slá ge -
rekről, pályája magaslatairól, mélységeiről és a zenéről.
Egyszer csak azt mondja:

„Van még bennem valahol egy dal. Az igazán nagy dal.
Még nem tudom, miről szól, nem tudom azt sem, mikor
fogom megírni. De érzem, hogy az igazán nagy dal még
bennem van. Az igazi nagy sláger még hátravan, amiről
ezt mondják: igen, ez a Fecó.”

Engem mélységesen meghat, hogy Balázs Fecó 57 éve -
sen még érzi: a nagy dal, az ő dala még benne van. 

Mert vannak sokan, akikben már nincs semmi, mert
mindent kiadtak magukból. Mert belefáradtak. És üresen
néznek vissza életük füstölgő kottáira. 

Vannak, akik soha nem játszhatták el a maguk dalát,
mert mások beléjük fojtották. Ők soha nem lehettek
önmaguk, mert mindig mások határozták meg, kik
legyenek, mit játsszanak és azt is, milyen stílusban.

Vannak olyanok is, akik soha nem merték elhinni, hogy
bennük is ott szunnyad egy igazán szép dal. Amit csak ők
tudnak, ami miatt értékesek. Ők azok, akiken min denki
átgázolt.

Bármerre nézek, telis-tele vagyunk meg nem született,
szép dalokkal. Itt elfojtott, ott eltiport, máshol lehalkított
dalok vesznek el valami nagy, közös ricsajban.

Jó lenne, ha jönne valaki, aki megszólaltatná azt a sok
meg nem született dalt. Jó lenne, ha jönne végre valaki, és

azt mondaná: benned is van még egy dal! Az igazi, amely
ott szunnyad benned! Jó lenne, ha valaki összerakná, meg -
javítaná az eltörött hangszereket, felhangolná azt, ami ha -
mis bennünk, vagy ami lehangolódott. Jó lenne, ha jön ne
valaki, aki megszólaltatná bennünk azt a bizonyos nagy
dalt. Jó lenne, ha jönne valaki, aki dallammá rakná ös sze
bennünk a sok hamis hangot. 

Akkor befejeződne végre a hakni. A sok rutinból meg -
írt és előadott, playbackről szóló, unásig ismételt szám.
Amit játszani és hallgatni egyaránt büntetés vagy kény -
szer… Mert nincs más, ami szóljon, és valamivel ki kell
tölteni az időt. Valamit tenni, csinálni, játszani kell. És mi
játszunk…

Irigylem a zenészt, mert ő vert helyzetekből is ír egy
dalt: „Megint elment a nap, ahogy mindig szokott. Nem túl
sok van már, amit még itt hagyott. Ami félig van kész, az
ma félig marad. Engedd, hogy a dolgok most nélkülünk
változzanak.” (Érints meg)

Irigylem a zenészt, mert ő megteheti, hogy hallgat.
Hogy megáll és pihen, ha arra van szüksége. Ő megteheti,
hogy csendet tart: „Húzódj még közelebb, hajtsd a pár -
námra fejed. S az a páncél, ami óv, földre hullik, lehet. Ne
beszélj, dal sem kell, már a zenék sem azok, Amik nehéz
napokon, végül is rólunk szóltak. Ez a csönd éve volt, kö -
rül zárt, átkarolt. Gyere hát, legalább te légy kicsit bolond.
Ez a csönd éve volt, szinte fájt, ahogy átkarolt, Gyere hát,
leg alább te légy kicsit bolond.” (A csönd éve) 

Én őt várom, aki megszólaltatja bennem is a dalt: „A
Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az
Atya, megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat
mindent, amit én mondtam nektek.” (Jn 14,26)
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Mindenekelőtt köszönetet szeretnék mondani a lehe tő sé -
gért, hogy evangélikus periodikánkban újra szólhatok a
ne ves humanista reformátorról, Simon Grynaeusról
(1494/95–1541).2 A címben szereplő Griner/Grynaeus
név használatról röviden csak annyit, hogy a humanista
tanárrá lett ifjú Griner – követve korának antikizáló di -
vatját – csak 1523-ban, Wittenbergben változtatta nevét
Grinerről Grynaeusra. Azaz budai tartózkodása alatt egé -
szen biztosan még eredeti nevét, a Grinert használta. Ezért
az adott szöveg kontextusának megfelelően hol a Griner,
hol a Grynaeus név szerepel a tanulmányban.

A doktori értekezést négy pontban szeretném ismer -
tetni. Először néhány gondolat a témaválasztással kap cso -
latban, amit a dolgozat rövid tartalmi ismertetése követ,
majd Griner budai működésével kapcsolatos vizsgáló dá -
saim eredményeiről szólok, végül pedig azokról a még ku -
tatást igénylő téma-, illetve kérdéskörökről, melyekkel a
ké sőbbiekben még feltétlenül érdemes lenne foglalkozni.

Témaválasztás

Simon Grynaeus (1494/95–1541) személyével egy „vé let -
len” folytán kerültem kapcsolatba. Egy ad miniszt rá ciós
hi ba miatt az immár elnyert oxfordi ösztöndíj (1988/89)
he lyett kárpótlásul, az 1988-ban először meg hirdetett bá -
ze li Reicke-Stiftung ösztöndíját kaphattam meg.3 Új té ma -
választás céljából konzultáltam evangélikus teológiánk
ak kori egyháztörténész professzorával, a nem rég elhunyt
dr. Fabiny Tiborral, aki csak ennyit mondott: Buda és Bá -
zel(?) – akkor Grynaeus és Dévai, velük kellene fog lal koz -
nod, mivel igazi kapcsolópontok a magyar és a sváj ci re -
for mációt illetően. Ez 1989 tavaszán történt.

Bázelben hamar kiderült, hogy Grynaeust mint a város
egyik tudós reformátorát tartják számon. Hazai egy ház -
tör  ténetünkben pedig annyit tanultunk róla, hogy mint
bu dai iskolamester már az 1520-as évek elején lutheri tano -
kat hirdetett. További érdekességként hallhattunk még ar -
ról is, hogy a Grynaeus nemzetség egyik ágának leszár ma -
zottai a későbbi évszázadok során visszatelepültek Budá -
ra, s napjainkban is itt él a neves – és vallására nézve
egyéb ként evangélikus – neurológus-pszichiáter, dr. Gry -
naeus Tamás családjával együtt.

Ezen információk birtokában lázas munka kezdődött, s
idővel az is nyilvánvalóvá vált, hogy jóllehet Grynaeus sze -
mé lye és műve közel sem ismert annyira, mint például a
nagy reformátoroké (Lutheré, Kálviné, Zwinglié vagy ép -
pen Melanchthoné), mégis aligha volt a reformáció első

Simon Griner (Grynaeus) 
és Buda (1521–1523)1

Az íté let ről és min de nek új já te rem té sé ről szó ló evan gé li um
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3 A bázeli egyetem egykori újszövetséges professzora, Bo Reicke
(1914–1987) emlékére alapított alapítvány ösztöndíja.

1 A cikk írója 2007 novemberében védte meg A humanista Simon
Griner (Grynaeus) és Buda (1521–1523) – adalékok a magyarországi
reformáció kezdeteihez című egyháztörténeti doktori dolgozatát a Ká -
ro li Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán summa cum
laude minősítéssel. Opponensei voltak dr. Szabó András DSc és dr.
Fabiny Tibor professzorok. (A szerkesztő)

2 L. m. Blázy Árpád: Grynaeus Simon bázeli működéséről. Lel ki -
pásztor 65. (1990/7–8.), 223–225.; Blázy Árpád: Ötszáz éve született
Gry naeus Simon (1493–1541). Theologiai Szemle 36. (1993/5.),
295–304.; Blázy Árpád: Grynaeus Simon 1493–1541. In: Evangélikus
arcképcsarnok. Evangélikus Sajtóosztály, Budapest, 2002, 50.



két évtizedében olyan döntő és fontos esemény, amelyhez
valamilyen szállal ne kötődött volna. Gondolok itt például
a reformáció kezdetét követően nem sokkal kitörő úr va -
csoravitára, amelyben Grynaeus már az 1520-as évek kö -
ze pétől kezdve – Johannes Oekolampadius (1482–1531)
mel lett – a Zwingli-féle úrvacsoratan egyik első jeles kép -
vi selője. Euklidésznek A geometria elemei című műve újabb
kiadásához (Bázel, 1533) írt előszaváért ugyanakkor Gry -
nae ust manapság már úgy is emlegetik, mint aki utat nyi -
tott a Descartes által képviselt újkori gondolkodás és filo -
zó fia felé. Élete utolsó évtizedében közel harminc kiad -
ványt rendezett sajtó alá és jelentetett meg Bázelben, szin te
egytől-egyig ókori – keresztyén és nem keresztyén – szer -
zők műveit. Saját, helvét irányú reformátori meg győ ző dé -
sé ről teológiai értekezést ugyan sohasem írt, neve – érde -
kes módon – mégis felkerült a katolikus egyház által
1559-ben először közzétett Tiltott könyvek listájára (Index
Lib rorum Prohibitorum).4

Miként utaltam már rá, Grynaeus személye és szerepe
nem kevésbé izgalmas a magyar reformáció története
szem  pontjából sem. Tanári pályája elején, a magyar or szá -
gi reformáció hajnalán ugyanis Budán (1521–1523), a
Bol dogasszony Plébániához (a mai Mátyás-templomhoz)
tar tozó, a korszak talán legnevesebb városi iskolájában ok -
tatott iskolamesterként. A régebbi szakirodalmi hagyo -
mány szerint budai diákjai között ott találjuk az ifjú Dévai
Mátyást (Devay, 1500k–1545) is.

Grynaeus kétéves budai működése azonban könnyen
jelentéktelen epizóddá törpülhet az egyszerű sváb falusi
gyökerekkel rendelkező, ám annál fényesebb tanári-re for -
má tori, kiadói pályát befutó és a bázeli egyetem rek to ra -
ként életét befejező tudós életében. Ezért kezdet ben ko -
moly fejtörést okozott, hogy vajon a humanista tudós –
szép ívű pályát maga mögött tudható – életének e kis sze -
le téről, amelyről látszólag pár mondatnál többet aligha le -
het mondani, kerekedhet-e egy doktori értekezés?

A magyar szakirodalomban elmélyülve egyre inkább az
látszódott körvonalazódni, hogy egyáltalán nem biztos,
hogy Grynaeus járt Magyarországon, pontosabban Bu -
dán. S ha járt is, akkor pontosan mikor és milyen céllal ér -
ke zett hazánk akkori székvárosába? Eltérnek a kutatók ab -
ban is, hogy Grynaeus mikor hagyta el Budát, és mikor ér -
kezett innen a reformáció fellegvárába, Wittenbergbe. Má -
ig kérdéses továbbá, hogy Grynaeus egyedül vagy má -
sodmagával – a Luther-tanítvány, majd wittenbergi, il let ve
jénai egyetemi tanár –, Vitus Winsemiussal (1501–1570)
érkezett-e a magyar fővárosba? A kérdések, kér dő je lek
idő vel még tovább szaporodtak: biztos, hogy Grynaeus a

neves budai – német – humanista iskola rektora volt, mi -
vel erre nézve sem egységes a szakirodalom? Nem kevésbé
izgalmas kérdés, vajon milyen kapcsolat fűzte Grynaeust
Buda akkori humanista és köztudottan az új tanokra nyi -
tott, reformszellemű szereplőihez, mint például Bartho lo -
me us Francfordinus Pannoniushoz (1490–15??[1536u]),
Kon rad Cordatushoz (1483–1546), Johannes Kreslinghez
(1489–1549), vagy éppen Bran den burgi György őrgrófhoz
(1484–1543). És az oktatáson túl – vajon mivel tölthette
sza badidejét a humanista is kolamester? Mondhatunk-e
valami konkrétabbat Gry naeus és a Corvina-könyvtár vo -
nat  kozásában? A dol go zatban a fellelhető források alapján
– többek között – ezekre a vitás kérdésekre próbáltam
meg választ adni.

Kíváncsiságomat tovább fokozta az is, hogy kiderült, a
bázeli egyetemi könyvtárban őriznek egy olyan kéziratot,
amely éppen a kutatóknak már oly sok fejtörést okozó, hí -
res Dévai-értekezés, a Disputatio de statu… (Nürnberg,
1537) teljes szövegét tartalmazza.

A dolgozat rövid ismertetése

Az értekezés alapvetően öt főfejezetre tagolódik (I–V.),
me lyek koncentrikus körökként kapcsolódnak egymásba.
A geometriából kölcsönzött hasonlat azonban nem tel je -
sen fedi a valóságot, mivel esetünkben olyan kon cent rikus
köröket kell elképzelnünk, amelyek – a valóságtól igen -
csak eltérő módon – az origó felé közelítve nem hogy egy -
re kisebb sugarúak, sokkal inkább egyre tágabb öle lésűek
lesz nek. Griner budai működésének vizsgálatát meg  elő ző -
en (IV. főfejezet) ugyanis három rövidebb fe jezeten ke -
resz tül közelítek fő témánk felé: az elsőben (I. főfejezet)
egy rövid várostörténeti vázlat olvasható kö zép kori fővá -
ro sunkról, Budáról; a másodikban (II. főfejezet) te kin tet -
tel Griner humanista voltára a magyarországi hu maniz -
mus első korszakát próbáltam meg röviden vázolni; míg a
harmadikban (III. főfejezet) Griner budai isko la rek tor sá -
gá ra gondolva a magyar és azon belül a Budán fo lyó kö -
zép kori oktatásra fókuszáltam. Ezen előkészítő fe jeze tek be
ágyazódva következik azután a dolgozat derekas része (IV.
főfejezet), amelyben megpróbáltam részleteiben is meg -
vizsgálni és körbejárni Griner mindössze másfél-két éves
budai tartózkodását (rektorságát), annak előz mé nyei vel,
konkrétumaival és következményeivel együtt. Az ezt
követő V. fejezetben, a függelék első részében olvas hatóak
a dolgozatban idézett levelek teljes hosszukban, illetve az
egyéb idézett források (V. 1.). A függelék második ré szé -
ben (V. 2.) pedig a Grynaeus által szer kesztett, illetve sajtó
alá rendezett művek és kiadványok részletes, te ma ti kus
bibliográfiáját találjuk.

Magát az értekezést a Képek című VI. fejezet zárja le,
amelyben mindenekelőtt néhány – részben még pub li ká -
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4 Index Librorum Prohibitorum. Romae 1559. Fakszimile. Cam -
bridge – Massachusetts, 1980 (a fakszimile kiadás digitalizált for -
mában ta nul má nyozható a világhálón a következő címen: http://www.
aloha.net/~mikesch/ILP-1559.htm).



latlan – Grynaeussal kapcsolatos (fény)kép, met szet, antik
kiadványok lapjai és egyéb fontos levéltári anyagok má -
solatai láthatóak. Végül, a dolgozat záró (VII–IX-ig ter -
jedő) pontjaiban találjuk – a formai követelményeknek
meg  felelően – az irodalom- és rövidítésjegyzéket, illetve
az idegen nyelvű (angol és német) összefoglalókat.

A terjedelemre való tekintettel a továbbiakban csak a
IV. főfejezet alcímeinek ismertetésére hagyatkozhatom.
Ezek a következők: Griner vagy Grynaeus? (IV. 1.); Mű kö -
dött-e Budán Griner(?) – források (IV. 2.); Griner Budára
kerülésének előzményei (IV. 3.); Történeti vonat kozások
Gri ner budai tartózkodása alatt (1520–1523) (IV. 4.); Gri -
ner Budára jövetelének körülményei (IV. 5.); Meddig mű -
kö dött Simon Griner Budán? (IV. 6.); Griner Budáról való
tá vozásának lehetséges okai (IV. 7.); Griner mint budai is -
ko lamester (IV. 8.); Griner és a Corvina-könyvtár (IV. 9.);
A Budán töltött két esztendő szerepe Griner későbbi éle té -
ben (IV. 10.); Grynaeus életrajzi adatai (IV. 11.).

Kutatási eredmények

Az alábbiakban megpróbálom röviden taglalni Grynaeus,
pontosabban Griner budai működésével kapcsolatos vizs -
gá ló dásaim eredményeit.

A Griner név használatán túl pontosításra került a hu -
ma nista tudós évszázadokon át pontatlanul használt szü -
le tési dátuma (1493 helyett 1494 szeptembere és 1495
már  ciusa között). Fény derült arra, hogy a család első ősé -
nek, Griner apjának három fián túl volt még egy lánya is.

Griner budai tartózkodásával kapcsolatos eddigi két is -
mert forráson túl sikerült további kettőt találnom, melyek
alapján teljesen egyértelművé vált, hogy Griner járt Bu -
dán, és a magyarországi városi humanista iskolák egyik
leg  kiemelkedőbbike, a Buda főtemplomához tartozó
Scho la Beatae Mariae Virginis iskola rektora volt. Ezzel
pár  huzamosan az ifjú magiszter budai működésének idő -
ke retei is pontosításra kerültek, mivel – valószínűleg egy
ba nális tévedés folytán – ez mindeddig nem volt egységes
a szakirodalomban. Eszerint Griner bécsi működését leg -
korábban 1520 decemberében, legkésőbb 1521 nyarának
elején fejezte be, s ezt követően érkezett Budára, ahonnan
– Bécset érintve – legkésőbb 1523 februárjában indult
Wit tenbergbe.

Egyértelműbbé vált, hogy Griner Bécsből miért éppen
Budára jött iskolarektornak. Gondoljunk itt akár – a Bu dát
is megjárt – legkedvesebb bécsi tanáraira és példa ké pei re,
Joachim Vadianusra (1484–1551), Georgius Col li mi tius ra
(1482–1535), vagy akár bécsi barátaira, a később szin tén
Budán működő Bartholomeus Francfordinusra és Jo  han -
nes Kreslingre, vagy az 1521-ben Németországból ugyan -
csak Budára visszaérkező „földijére”, Brandenburgi György
őrgrófra.

Továbbra is nyitott kérdés maradt azonban, hogy Gri -
ner másodmagával (Vitus Winsemiussal) jött-e Budára,
vagy egyedül? A dolgozatban negyedik forrásként idézett
levél alapján egyelőre úgy tűnik, hogy inkább csak egye -
dül, s természetesen ebből az is következik, hogy Griner
csak Wittenbergben oktatta Winsemiust.

Amennyiben Georgius Corenbechius Pannon(i)us –
feltételezésünk szerint – valóban azonos az 1522. novem -
ber 3-án „Georgius kirenbeck Egenburgen” néven a wit -
tenbergi egyetemre beiratkozott diákkal, úgy sikerült az
egyetlen – máig – név szerint is ismert budai Griner-ta nít -
vány személyének kilététét némileg pontosítanunk.5

A dolgozatban harmadik forrásként említett és Moses
Maimonides Logikáját tartalmazó Logica sapientis Rabbi
Simeonis című irat (Bázel, 1527) alapján teljesen egyér tel -
művé vált, hogy Griner jól ismerte a Corvina-könyvtárat,
sőt sok más humanistához hasonlóan neki is sikerült ki -
ven ni részét a „corvinamentésből”. A mű ajánlásából ugyan -
is kiderül, hogy Rabbi Simeon nem más, mint Gry naeus
Simon, és az is, hogy a kiadás alapjául egy olyan héber kéz -
irat szolgált, amelyet ő „mentett meg” és hozott el a bu dai
Corvina-könyvtárból. Az állítólagos könyvtárosi meg bízás
azonban, mely szerint Griner őre lett volna Bu da vára eme
világhírű, ám kezdeti pompáját fokozatosan el  vesztő
gyöngyszemének, valószínűtlen feltételezésnek bi  zonyult.

A máig ismert források alapján azonban aligha lehet
bi zonyítani azt a személyével kapcsolatos és magát év szá -
za dokon át masszívan tartó nézetet, mely szerint Gry nae us
egyike lett volna azoknak, akik elsőként hirdettek lu the ri
tanokat Magyarországon. Budai tanárkodásáról in kább
csak annyit mondhatunk, hogy azt már egész biz to san
tudatos humanista és – valószínűleg – az új, evan gé liu mi
hitre nyitott szellemben végezte.

Némileg világosabbá vált az is, hogy jóllehet Griner Bu -
dát követően közel egy esztendőt töltött Wittenbergben
(1523/24), hogy viszontláthassa volt iskolatársát, Philipp
Me lanchthont (1497–1560), és személyesen megismerje
Lu thert, ennek ellenére teológiai látásában szinte kez de -
tektől fogva mégis a reformáció helvét ágához állt kö ze -
lebb. Erre vonatkozólag elég csak az 1519 tavaszán tett
svájci (bázeli) útjára utalnunk, melynek során Zürichben
személyesen találkozott Zwinglivel, illetve a már említett
helvét irányú úrvacsoranézeteire.

Részben ehhez kapcsolódik az a két igen fontos tar tal -
mú Grynaeus-levél, melyek teljes magyar fordításban elő -
ször olvashatóak az értekezés függelékében. Emellett pub -
likálásra került több más olyan forrásértékű latin levél is,
melyek eddig még nem jelentek meg nyomtatásban a ha -
zai szakirodalomban.
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5 A teljes bejegyzés – „Georgius kirenbeck Egenburgen. patauien.
Dioc. 3 Nouemb.”: Album Academiae Vitebergensis. 1–3. Ed. Foer ste -
mann, Carlus Eduardus. Lipsiae-Halis 1841–1905. 1,114.
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Ehhez hasonlóan először került publikálásra néhány
fotókópia is a Képek (VI.) fejezetben. Mindenekelőtt az a
Grynaeust ábrázoló, valószínűleg legrégebbi metszet,
amely egyben a legelső Grynaeus életrajzot is magába
foglaló Pantaleon-féle életrajzi gyűjteményben található;6
egy – Grynaeus halála alkalmából íródott – nekrológ, me -
lyet a neves Grynaeus-tanítvány, Joachim Camerarius
(1500–1574) írt közvetlenül a humanista tudós halálát
követően;7 a Grynaeus Imre (szül. 1722) által – 1764 táján
– írt Grynaeus-családtörténet Simonnal foglalkozó ré szé -
nek másolata;8 valamint a már említett és a bázeli egye -
temi könyvtárban tanulmányozható Dévai-kézirat né hány
oldalának fotókópiája, melynek további tüze te sebb vizs -
gálata a későbbiekben esetleg újabb infor má ci ókkal szol -
gálhat a Dévai-kutatásra nézve.9

Végül az elkészített tematikus Grynaeus-bibliográfia
segítséget nyújthat abban, hogy még teljesebbé válhasson
a humanista tudós Grynaeusról alkotott képünk s így an -
nak megítélése is, hogy személye milyen szerepet töltött
be a reformáció történetében.

Grynaeus életének néhány további érdekes
és még kutatásra váró pontja

Egy adott egyháztörténeti téma feldolgozását inkább csak
el  kezdeni lehet, befejezni aligha. Így most röviden még né  -
hány szóban arról, hogy Grynaeussal kapcsolatban mi lyen
témakörökben lenne érdemes tovább folytatni a ku ta tást.

A bécsi egyetemi matrikula tanúsága szerint az 1511/12-
es téli szemeszterre szinte Grinerrel együtt iratkozott be
egy ugyancsak Veringenből származó bi zo nyos Sabas tia -
nus Griuner.10 Vajon ki lehet ő, esetleg Griner rokona,
uno katestvére vagy egyszerűen csak név rokona?

A tavaly április végén Sepsiszentgyörgyre szervezett
test vér-gyülekezeti kirándulásunk első napján meg te kin -
tet tük – többek között – a híres brassói Fekete-templom -
ban lévő kiállítást is. Itt lettem figyelmes az egyik tárlóban
felsorakoztatott reformáció korabeli kartog rá fusnévsorra:
Peter Apian (Bienewitz v. Bennewitz, 1495 v. 1501–1552),
Johannes Honterus (Brassó reformátora, 1498–1549),
Wolf gang Lazius (1514–1565) és Sebastian Münster
(1488–1552) nevére. Közülük az első kettő – többek kö -
zött – Bécsben végezte középfokú tanulmányait, mely ér -
de kes módon egybe esik Griner bécsi tar tóz ko dásának
utol só éveivel (1519–1520). Írásos forrás – eddig – nem
lé vén, csak feltételezhetjük, hogy Griner is ok tat(hat)ta
őket. Mindenesetre elgondolkodtató, hogy Apian már
1520-ban megjelentette első kiadványát, egy világtérképet
(Bécs, 1520). Honterus Krakkóban rendezte sajtó alá híres
Kísérlet az ismert világ földrajzi leírására (Rudimenta Cos -
mo graphiae, 1530) című művét, majd ezu tán Bázelbe
ment (Grynaeus 1529 tavaszán került az itteni egye tem -
re). Érdekes módon ezután nem sokkal, 1532-ben Gry -
naeus is megjelentetett egy – a későb bi ekben számos
újabb kiadást megért – nagy sikerű gyűj teményes föld raj -
zi művet Novus orbis regionem et in su larum veteribus in -
cog nitarum… címmel (Bázel, 1532). Sebastian Münster
Cos mographia című nagyszabású földrajzkönyve pedig
1544-ben látott napvilágot (ugyan csak Bázelben), aki egy -
ben az 1520-as években Grynaeus tanártársa volt Hei del -
bergben, majd ezt követően Bá zel ben. Azaz ahhoz, hogy
Grynaeus budai működéséről még teljesebb képet nyer -
hes sünk, a már fentebb említett Vitus Winsemius és Geor -
gius Corenbechius személyén túl, fel tétlenül szükséges len -
ne Peter Apian és Johannes Hon terus – e két utóbbinak
min denekelőtt a Béccsel, illet ve Bázellel kapcsolatos –
életútjának és pályájának további ku tatására.

Említettem már, hogy Grynaeus életét végigkísérte az
úrvacsoravita. Jó lenne azért részleteiben is megvizsgálni
Grynaeusnak e fontos vitasorozatban játszott szerepét, a
Guttenberg várában (1525. december végén) Johannes
Bren z cel (1499–1570) folytatott úrvacsorával kapcsolatos
hit vitájától kezdve, egészen az 1538 tavaszán Zürichben
meg tartott – svájci – zsinatig.

E gondolatot folytatva fontos lenne azt az általa írt
jegy zőkönyvet is behatóbban tanulmányozni, amelyet –
1541. február 25-i dátummal – a Wormsban megtartott
val  lási tárgyalásról készített. A harmincnyolc oldalas jegy -
ző könyvet Acta conventus Wormatiensis a D. Simone Gry -
naeo descripta címmel a Zürichi Állami Levéltárban (Zür -
cher Kantonal Staatsarchiv) őrzik.

Ehhez hasonlóan érdekes feladat lenne a – részben az I.
Bá zeli Hitvallás (1534. január 21.) alapján – 1536 ja nu ár -
já ban elkészült I. Helvét Hitvallást (Confessio Hel vetica
Prior) összevetni az 1566-ban elfogadott II. Helvét Hitval -
lás sal (Confessio Helvetica Posterior), s ezáltal a re for má -

6 Pantaleon, Heinrich: Prosopographiae heroum atque illustrium
virorum totius Germaniae. pars I–III. Basileae 1565–1566. 3,211 (a há -
rom részből álló kötet fatáblás bőrkötésben egybekötve meg ta lál ható
az OSzK-ban, jelzete: Ant. 1604.).

7 Camerarius, Ioachimus Pabergensis: Praefatio Alberto Mar chio ni,
&c. Duci Prußiae, Illustriß, et laudatißimo Principi. In: THEO PHRAS -
TOU […] ta mechri nun szodzomena, hapanta. Theo phrasti  […]
Opera, quae quidem a tot saeculis adhuc restant, omnia. Basileae 1541.
2a–5b (a mű megtalálható az OSzK-ban, jelzete: Ant. 843, a Tübingeni
Egyetemi Könyvtárban, jelzete: Cd. 4799.).

8 Grynaeus, Emericus: De Grÿnaeis, Genaologica descriptio. [Eper -
jes] 1764 táján. 1–6. 1 (6 kézzel írott lap, a kézirat eredetije ma a Budán
élő Grynaeus család levéltárában található).

9 Devay, Matthias: Disputatio de statu, in quo sint beatorum ani mae
post hanc vitam ante ultimi iudicii diem… (Dévai ismert művének kéz -
irata a 16. század közepéről, melyet a Bázeli Egyetemi Könyvtárban
őriz nek, jelzete: A VI. 46.).

10 Pontosabban valamikor 1511. október 13-a és 1512. április 14-e
között. Vö. Die Matrikel der Universität Wien. 1–6. Ed. Szaivert, Willy et
alii. Graz – Wien – Köln – Weimar 1956–1993. 2,382.



ció ról mint „konfesszionális” korról még teljesebb képet
nyer ni. A Bázelben született első két hitvallás meg fo gal -
ma zásában komoly szerep jutott Grynaeusnak is.

Várat még magára az is, hogy a fennmaradt levelek
alap  ján részleteiben is megvizsgáljuk Grynaeusnak Kál -
vin  hoz (1509–1564), Guillaume Farelhez (1489–1565),
Hein rich Bullingerhez (1504–1575) vagy éppen Ambrosius
Blarerhez (Blaurer, 1492–1564) fűződő baráti viszonyát.
Ennek folyományaként pedig egy további érdekes kérdés
vetődhet fel: vajon kimutatható-e egyfajta „Grynaeus-ha -
tás” a svájci reformáció Zwingli halála utáni idő sza kának
két legjelesebb alakja, Kálvin és Bul lin ger  éle tében, teoló -
giai látásában, s ha igen, akkor mely vo nat kozásokban?

Emellett aligha lenne kevésbé izgalmas téma például an -
nak vizsgálata, hogy milyen szerepet játszott Gry naeus a tü -
bingeni egyetem megreformálásában. Blarerrel egyetem -
ben pél dául az ő ne vé hez fűződik az új tübingeni egyetemi
rend el  készítése és be vezetése (1535. január 30.). Életének
erre az időszakára da tálható a rajongókkal való kon fron tá -
ciója is, ezért – a fenn maradt források alapján – ugyancsak
iz gal mas lenne gór cső alá venni Grynaeusnak az ana bap -
tista Kas par von Schwenck feldhez (1489–1561) fűződő kap -
cso la tát.

Már Borzsák István felvetette, hogy Grynaeus „élet út já -
nak nyomozása nem egy vonatkozásban segítséget je lent -
het Dévai Biró Mátyásnak, a magyar reformáció egyik
kezdeményezőjének […] megismerésében.”11 Erre vonat -
ko zólag hadd hívjam fel a figyelmet Dévai élet út jának két
– témánkat is érintő – érdekes és részben máig kérdéses
pontjára. Az újabb irodalom hallgat arról a ko rábban már
elterjedt s fentebb már említett ha gyo mány ról, mely sze -
rint Dévai (Griner és Winsemius ke ze alatt) Budán végezte
középfokú tanulmányait, és 1523 őszén innen indult volna
tovább a krakkói egye tem re. Er re vonatkozólag egyelőre
csak annyit mondhatunk, hogy a korábbi századok
feltételezésein túl mi sem találtunk semmilyen erre utaló
közelebbi, forrásértékű adatot.

A múlt század magyar egyháztörténészeinek egy másik
izgalmas vitatémája Dévai – már többször említett – Dis -
pu tatio de statu, in quo sint beatorum animae post hanc vi -
tam ante ultimi iudicii diem […] (Nürnberg, 1537) című
mű vének keletkezési körülményeihez kapcsolódik. A ré -
geb bi szakirodalom szerint Dévai 1537 nyarán Bázelben
járt, ahol eme műve megjelentetésén túl felkereste egykori
bu dai tanárát, Grynaeust is. Elsősorban Sólyom Jenő józan
for ráskritikai vizsgálódásának köszönhetően azonban az
újabb irodalom már erről is hallgat. Meglepetésemre
azonban a bázeli egyetemi könyvtár kézirattárában –
amint erre fentebb már tettem utalást – kezembe került a
„magyar Luthernek” egy 16. század közepéről származó,

éppen eme híres hitvitázó művét tartalmazó kézirata. Az
ehhez használt papír vízjeleinek azonosítását követően
azonban kiderült, hogy az csak Dévai 1545-ben be kö vet -
kezett halálát követően készülhetett, s ezért nem kerül -
hetett általa a Rajna-menti városba. Ennek ellenére to -
vábbra is izgalmas kérdés és még pontosításra vár, hogy
vajon mikor, hogyan és miért került Dévai művének eme
kézirata éppen Bázelbe?!

További érdekes és fontos feladat lehetne Grynaeus ki -
adói tevékenységének részletes bemutatása s átfogó ér té -
kelése. Ehhez mindenekelőtt fel kellene dolgozni az általa
sajtó alá rendezett művekben található előszavakat, me -
lyek esetleg tartalmazhatnak Grynaeus életére, pe da gó giai
és teológiai látására vonatkozólag eddig még publi ká lat lan
adatokat. A kérdést csak még érdekesebbé teszi a már
szin tén említett tény, hogy az 1559-ben Ró mában először
napvilágot látott, Index Librorum Prohi bi torum jegyzékén
az igen népes és ábécésorrendbe szedett szerzők között
ma ga Grynaeus is szerepel.

Végül, de nem utolsósorban érdemes lenne a Gry nae -
us-családfát is tovább kutatni, mivel Grynaeus több – köz -
vet len – rokonának neve és kiléte még további pon tosí tás -
ra vár.

Záró gondolatok

Szeretnék köszönet mondani mindazoknak, akik vala mi -
lyen módon (szakvéleményükkel, kriti ká juk kal, lektori
mun kájukkal, javaslataikkal és bizta tá sukkal) hozzá já rul -
tak ahhoz, hogy az értekezés elké szül hetett: így a téma egy -
kori felvetőjének, dr. Fabiny Ti bornak, a néhai bázeli
újszövetséges professzor, Bo Reicke (1914–1987) öz ve -
gyének, Ingalisa asszonynak és fiának, dr. Daniel Reicke
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Simon Gr ynaeus (gouache, papíron, 1530/1550)

11 Borzsák István: Simon Grynaeus – a Corvin-könyvtár őre? Antik
ta nulmányok 11. (1964), 263–274. 274. és vö. m. uo. 268.: 24. j.



épí tészmérnöknek, témavezetőmnek, dr. Ladányi Sán dor
professzornak, a doktori bizottság elnö kének, dr. Tö rök Gá -
bor rektorhelyettesnek, dr. Selmeczi Já nos cím ze tes egyetemi
tanárnak, a latin nyelvi lektoroknak: Zsupán Edi ná nak, az
OSzK kézirattára munkatársának, valamint dr. Itt zés Dá ni -
el latintanárnak, dr. Grynaeus Tamás neu ro ló gus-pszi chi -
áter szakorvosnak, dr. Végh And rás ré gésznek, dr. Szilágyi
Csaba történésznek, Sza bóné Mirus Katrin és Gausz János
tanároknak, s végül, de nem utolsósorban an nak a kelen -
földi kis közösségnek, ba ráti társaságnak, akik nem sokkal
a gyülekezetbe kerü lé semet (2001) követően megkerestek,
s miután szeretettel maguk közé fogadtak, atyai módon
buz dítottak. Továbbá szeretnék köszönetet mon  dani csa lá -

domnak is: szü le im nek, feleségemnek, Már  tinak, gyer me -
keimnek és anyó som nak is az elmúlt évek ben tanúsított
sze retetükért, biz tatásukért és megér té  sü kért, ami nélkül az
értekezés alig ha készülhetett volna el.

Zárógondolatként hadd jegyezzem meg azt, hogy a dol -
gozat megírásánál mindenekelőtt az vezérelt, hogy va -
lamelyest hozzájárulhassak Grynaeus egykori bécsi ta nít -
ványának, az 1529-től wittenbergi egyetemi ta nárrá lett
Jacobus Milichius (Jakob Mielich, Milich v. Müh lich,
1501–1559) immár egyik prófétainak is mondható és
mes  te re munkáját méltató kijelentésének valóra vá lá sá -
hoz: „Ha mun kádat korunk nem is fogja kellőképpen ér -
tékelni, az utó kor majd annál inkább.”
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D R .  C S E R H Á T I  S Á N D O R

Pál apostolnak a korinthusiakhoz írt első levele

Luther Kiadó, Budapest, 2008

„Vegyétek újra kézbe a boldog emlékezetű Pálnak, az apos -
tolnak levelét! Mi az, amiről először írt nektek még az evan -
gélium hirdetésének kezdetén? Az igazságnak meg fe lelően
és a Lélektől áthatva szólt hozzátok…” (Római Ke le men)

Az Út a Könyvhöz című bibliai kommentársorozat
legú jabb kö te té ben dr. Cserháti Sándor, az újszövetségi
írás ma gya rázat pro fesszora kommentálja az Újszövetség
egyik leg je lentősebb könyvét, Pál apos tol nak a korin -
thusiakhoz írt el ső levelét. Mély merítésű és nagy ívű mun -
kájában a megértés és megértetés hídépítésén túl a szerző
arra is vál lalkozik, hogy tudományosan megalapozott szö -
veg kritikai elem zései és következtetései ne csak azok szá -
mára le gye nek ért he tő ek, akik hivatásszerűen foglal koz -
nak a Szent írás titkaival, ha nem – el sősorban – a szen ve -
délyes biblia ol vasók számára, akik tudomá nyos elő kép -
zettség nélkül is mélyebb és meg a la pozott biblia isme ret re
szeretnének szert ten ni. A két igény, a tudományosságnak
és a bib liamagyarázat olvasmányossá tételének az igénye,
az aprólékos exe getikai ana lízis és a könnyen érthető szö -

vegmagyarázó gon do lat menetek együtt alapozzák meg a kötet áttekinthető szerkezetét és tar talmának stílusát.
A majdnem kilencszáz oldalas, tekintélyes méretű kommentár kö zel húsz esztendő tudományos kutatómunkájának

gyü mölcse. A tudományosság igényének maximális megőrzése ellenére Cserháti Sándor kommentárja mégsem egy száraz
és szikár akadémikus szövegtenger. A szerző ugyanis kommentárjaiban olyan munkamódszert dolgozott ki, amely a
tudományos megalapozottságot nem teoretikus öncélnak tekinti, hanem a bibliai szöveg valódi és eredeti jelentésének
megértését tűzi ki célul. Ezt az olvasmányos stílusban megfogalmazott szövegmagyarázat eszközével éri el, egyfajta
gyakorlati kiindulópontként alkalmazva a bibliai exegézis elméleti alapjait. Ennek eredményeképpen tudományos elemző
munkája során mindvégig tudatában van annak, hogy a bibliai textus a mindenkori igehirdetés alapja. E könyv esetében
tehát nemcsak a bibliatudós írt akadémikus eszmefuttatásokat, hanem egyúttal a gyakorló lelkész szól írásmagyarázó
sorain keresztül a gyülekezetek – a könyv olvasótáborának – tagjaihoz hitmélyítő céllal.
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K I T E K I N T É S

Vallásos sokszínűség Finnországban 
és az evangélikus egyház
T E U V O  L A I T I L A

Vallásosság Finnországban – bevezetés

Finnországot hagyományosan „a világ legevangélikusabb
országaként” tartják számon. 1970-ig a lakosságnak több
mint 90 százaléka az evangélikus egyházhoz tartozott. Ma
ez az arány rohamos csökkenés mellett 82 szézalék. 2000-
ben kb. 13 600 személy szakított az egyházzal, mi közben
11 200-an csatlakoztak. 2003-ban 26 800-an sza kí tottak és
10 000-en csatlakoztak, míg 2006-ban 35 000 személy
hagyta ott az egyházat, és csak 10 100 fő csat lakozott.
Tehát az evangélikus egyház veszít híveiből.1

Az 1970-es évekig azok, akik kiváltak az evangélikus
egyházból, a legtöbb esetben valamely szabadegyházhoz:
a pünkösdiekhez, az adventistákhoz vagy az Üdvhad se -
reg hez csatlakoztak. Manapság azok, akik szakítanak az
evan gélikus egyházzal, vagy egy karizmatikus közösség,
mint például a Biblia Szól, vagy az ortodox egyház tagjai
lesz nek. Ám egyre többen döntenek úgy, hogy egyik egy -
ház hoz sem csatlakoznak, vagy hogy éppen egy nem ke -
resz tyén közösség tagjai lesznek. Ma Finnországban hoz -
zá  vetőleg 70 keresztény és ugyanennyi nem keresztény új
vallásos mozgalmat tartanak számon. Több száz ilyen
moz  galom érte el Finnországot a második világháború
után. Ezek a számok nem tartalmazzák a történelmi ke -
resztény egyházakat, mint például az anglikán és az or to -
dox egyházat vagy az ébredési mozgalmakat vagy a „ha -
gyományosan” nem keresztény csoportokat, mint pél dául
a zsidókat vagy a tatár származású muszlimokat.2

A nem keresztény csoportok gyarapodása mutatja a
vál tozásokat a finnek vallásosságában. A kései 18. szá zad -
tól kezdve a finn vallási életet egyrészt az ébredési moz gal -
mak (amelyek azonban megmaradtak az evan gélikus egy -
ház keretein belül), másrészt pedig az új ke resztény, több -
sé gében protestáns egyházak és mozgalmak (mint pél dául
a pünkösdi, baptista, adventista egyház) hatá roz ták meg.
A 19–20. század fordulójától Finnor szá got több nem ke -
resz tény vagy a kereszténységhez lazán kap cso lódó moz -
ga lom érte el (mint például a Jehova ta núi, a mor monok,
a bahájok), valamint az ezoterikus moz  gal makhoz tartozó
csoportok is megjelentek, mint például a teozófia (a Finn
Teo zófiai Társaságot 1907-ben alapí tot ták) és az ant ro po -
zó fia. Az 1970-es évek első fe lében ju tot tak el Finn or szág -
ba azok a nem keresztény moz gal mak, amelyek alapjául a
hinduizmus szolgál, és főként a jóga és a meditáció alak -
jáb an jelentkeztek. Az ISCKON, ismertebb nevén: Hare
Kris na mozgalom kivételével azok a csoportok és szer ve -
ze tek, amelyek a jóga és a meditáció gyakorlását támogat -
ják, általában el határolják magukat a hinduizmustól mint
val lástól, és amellett érvelnek, hogy a jóga és a meditáció
gya korlása saját berkeikben csak az egé szség megőrzését
szol gája. A hinduizmus nyomában vi szont Finnországba
érkezett néhány buddhista csoport is, mint például a
Nem zetközi Szoka Gakkai (az 1970-es évek közepétől) és
a Nyugati Buddhista Rend barátai (1973).

Az elmúlt pár évtized alatt megsokszorozódott az új ke -
resztény csoportok száma (pl. a Biblia Szól). A budd hiz -
mus – főként ennek a zen és tibeti formája – iránti ér dek -

1 Ld. http://fi.wikipedia.org/wiki/Suomen_evankelis-luterilai nen
_kirkko

2 Harri Heino: Mihin Suomi tänään uskoo? (Mit hisznek a finnek
ma?), Helsinki, WSOY 1997; Kimmo Kääriänen et al.: Moderni kirk ko -

kansa: suomalaisten uskonnollisuus uudella vuosituhannella (Modern
templombajárók: a finnek vallásossága az új évezredben), Kir kon tut ki -
mus keskuksen julkaisuja 82. Tampere: Kirkon tut ki mus kes kus, 2003
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lődés is megnőtt – legalábbis az újonnan regisztrált cso -
portok száma ezt mutatja (a hivatalos statisztika sze rint
26 ilyen csoport van). Az úgynevezett új pogányság és az
„önálló lelkiség” – self spirituality – (ezt a kifejezést Paul
Hee las, brit vallásszociológus használja elősze re tet tel) szá -
mos más formája is gyökeret vert Finnországban, oly -
annyira, hogy ma több, a nagyközönségnek felkínált új
sámánizmus kurzus közül lehet választani. Az újpo gány -
ság gyakran természetközpontú, és összefüggésben áll az -
zal, amit új boszorkányságnak neveznek. A legis mer tebb
újpogány mozgalmak egyike az ún. Wicca, amely főként a
fiatal nők érdeklődését keltette fel. 2000-ben a fent em lí -
tett csoporthoz tartozó aktív tagokat kb. 200 főre be csül -
ték. A kínai és japán vallás iránt még nincs túl nagy érdek -
lő dés Finnországban, bár találunk olyan csopor to kat,
ame lyek kínai és japán tornát és harcművészetet ok tat nak.
Az új vallási mozgalmak aktív tagjainak túlnyomó több -
sége (keresztény és nem keresztény mozgalmak ese té ben
egyaránt) tanult, városi fiatal, akik közép- vagy fel ső  fokú
végzettséggel rendelkeznek.

Ráadásul az 1990-es évek első felétől kezdve a mene -
kültekkel és bevándorlókkal együtt az iszlám is jelentősen
elterjedt. Egyes becslések szerint ötszáz és ezer között van
azoknak a finneknek a száma, akik áttértek az iszlám val -
lásra, többségében nők.

A csoportok és mozgalmak egyértelmű számbeli nö -
vekedése nem túl sokat árul el az új vallási csopor to su lá -
sok befolyásának növekedéséről vagy jelentősebbé vá lá sá -
ról. Ha figyelmen kívül hagyjuk az új keresztény vagy ke -
resz tény gyökerekkel rendelkező csoportokat, amelyek az
új vallások többségét alkotják Finnországban, akkor az új
vallások iránt teljesen elkötelezett hívek száma va ló jában
csekély: pár tucat és maximum pár száz között ta lálható.
Egyes becslések szerint ma körülbelül tizenöt-húszezer
finn áll szoros kapcsolatban a nem keresztény vallásos ság -
gal.

Mégis finnek tízezrei, akiknek többsége névlegesen ke -
resztény, valamilyen módon érdekelt az új vallásokban, és
részt vesz az ezek által felkínált (pél dául a lelki növekedést
vagy a gyógyulást tanító) előadásokon, megvásárolják a
kiadványaikat, elolvassák az új val lá sok ról szóló cikkeket,
megnézik a róluk szóló mű so ro kat a te le vízióban, vagy
éppen élnek az új vallások ki fe jezé seivel és szokásaival,
mint például az alternatív gyógy módokkal. Er re a
jelenségre dr. Kimmo Ketola mu tatott rá, aki a Finn Evan -
gélikus Egyház Kuta tó in tézetének (Tampere) mun ka társa.
Ketola szerint manapság legalább húszezer finn gya -
korolja a jógát és a meditációt, és több mint félmillió
mondja, hogy valaha gyakorolta ezeket, vagy a lelki növe -
ke dés más módszereit.

Az egyházi kutatóintézet néhai igazgatója, Harri Heini
szerint a 90-es években minden negyedik finn (erősen
vagy bizonyos mértékben) hitt a lélekvándorlásban. Ké -

sőb bi felmérések is hasonló eredményt hoztak; 2000-ben
a megkérdezettek 9%-a teljesen, 21% pedig részben állí -
totta, hogy: „Hiszek a lélekvándorlásban és a rein kar ná -
ció ban.”3

Ha vallási téren ilyen eltérések vannak, akkor a kü lön bö -
ző csoportoknak és mozgalmaknak van egyáltalán va la mi -
féle közös nevezője? A nem keresztény vallások leg  több jé -
nek, ha nem is mindegyikének, van néhány jel lem ző is -
mér ve: egyetemesség, egyetemes etika, a vallásos él mény
hangsúlyozása és az evilágiasság. Ez a különb ség té tel eltér
attól, amit Ketola írt le Uudet uskonnolliset liikkeet (Új
vallási mozgalmak) című cikkében.4

Az egyetemesség azt jelenti, hogy az új (nem keresz tény)
vallások nagyobb hangsúlyt fektetnek egyfajta „fel sőbb
igazságra”, mint valamely dogmára. Az igazság, ami ről
általában a vallások beszélnek, nem korlátozódik egy vagy
néhány vallásra, hanem mindegyik felett áll. Ennek
hangsúlyozása különösen is jellemző a neohinduiz mus ra,
amely úgy tekint a különböző vallásokra, mint egyazon cél
felé vezető, külön böző utakra. Úgy gondolom, ez a vi sel ke -
dés jellemző a posztmodern individualistákra, akik le be -
csü lik a régi vallások „szűk” kategóriáit és határait. 

Az egyetemes etika azt jelzi, hogy az új vallások jobban
érdeklődnek az egyetemes elvek, mint a gyakorlati sza -
bályok iránt. Gyakran hangoztatják többek között a békét,
szeretetet, egyenlőséget. Ugyanakkor, különösképpen a
lai  kusokra koncentráló neohinduista és buddhista moz -
gal mak azt tanítják, hogy a vallásos ember legjobban a
szo ciális munkában tud eleget tenni vallásos köteles sé -
geinek.

A vallási élmény több vallás hagyományából ismert. Az új
vallások a közösségben megélt élménnyel szemben elő ny  -
ben részesítik az egyén tapasztalatait. A fő cél az, hogy az
egyén közvetlen kapcsolatba kerüljön a személyes vagy sze -
mélytelen istenséggel vagy a szenttel. A modell, attól füg gő -
en, hogy melyik fajta tapasztalatot pél dázza, meghagyja a
gu ru és az újonc vagy a sámán és a sámánjelölt közti ta -
nuló–tanító viszonyt. Bizonyos tekin tetben mindenkinek
meg van a saját útja, élménye a „vég ső valósághoz”. A sze mé -
lyes érzelmek és tapasztalatok s nem pedig vallásos vagy
más intézmények a magasabb tekintélyek, amelyek meg -
mondják, hogy mit vagy hogyan kell az egyénnek hinnie
vagy tennie.

Az evilágiasság, mely talán sokkal jellemzőbb számos
újabb keresztény vagy keresztényközeli csoportra, mint
más új vallási mozgalmakra Finnországban, azt jelenti,
hogy a vallás gyümölcseit ebben az életben is élvezik, nem
csak vagy nem elsősorban a túlvilágon. Ez a vala mi kép pen
weberi fogalmazás itt azt jelenti, hogy ha az ember a meg -

3 Kääriäinen et al. 2003, 72. o.
4 Megjelent: Uskonnot maailmassa (Vallások a világban), ed. K. Hyry

& J. Pentikäinen, 5th ed., Helsinki: WSOY 2004, 418–34. o.



2 1 0

fe lelő vallást gyakorolja, akkor nem csak a szent meg ta -
pasz talása lesz a jutalma, hanem jó egészség és boldog, vi -
rág zó élet is.

A finn evangélikusok hite és gyakorlata 

Manapság a finnek 60 százaléka (a férfiak 50 százaléka és
a nők 72 százaléka) tartja magát vallásosnak, ez többé-ke -
vésbé megfelel az európai vagy a magyar átlagnak. A ma -
gukat ateistának val lók aránya 6 százalék. Körülbelül a fin -
nek egyhar mada (29 százalék) tekinti ma gát nem hí vő -
nek, bár ezeknek csak a fele, beleértve a pün kösdieket is,
nem tarozik semmilyen bejegyzett val lási kö zösséghez.5

Öt finnből nagyjából négy tartozik az evangélikus egy -
házhoz, de csak a fele vallja magát hívőnek.6 Evan gé li -
kusnak lenni majdnem egyet jelent azzal, hogy finnek len -
ni. Az evangélikus egyház továbbra is az egyik leg fon to -
sabb tényező, amely megkülönbözteti a finneket a beván -
dor lóktól. A finnek sokkal tudatosabbak evan géli kus sá -
guk ban, mint az élet más területein. A Finn Evan gélikus
Egyház három tagjából kettő egyetért – egy 1999-es fel -
mé rés alapján – azzal, hogy az egyház a finn élet stílus ré -
sze.7 Lelki tényezők, mint a hitben való el mé lyü lés, sokkal
ke vésbé lényeges tényezők a tagságban.

Általában a finnek szükségesnek tartják az evangélikus
egyházat, és talán meglepő, hogy sokkal inkább lelki kö -
zösségnek tekintik. Négy finnből háromnak pozitív véle -
mé nye van az egyházról és csak 5 százaléknak kifejezetten
ne gatív. (Az összehasonlítás kedvéért: 64 százaléknak po -
zi tív véleménye van az Üdvhadseregről, 59 százaléknak a
Finn Ortodox Egyházról és 35 százaléknak a katolikus
egy házról.) Másrészről a finnek a legrosszabb véle mény -
nyel kb. 60 százalékban a Jehova Tanúiról és a szcien to ló -
giá ról vannak, utánuk pedig mintegy 50 százalékkal a
mor monokról, az iszlámról és a Hare Krisnáról (40-43
szá zalék), illetve a pünkösdiekről és a buddhistákról (kb.
25 százalék).8 A statisztika 2000-ben készült. Egy 2002
ele jén tartott közvélemény-kutatás azt mutatta ki, hogy az
em berek viszonyulása a nem evangélikus egyházakhoz és
val lásokhoz – az iszlámot is beleértve – pozitív irányban
vál tozott, a vallási – nyilvánvalóan különösképpen az isz -
lámmal kapcsolatos – ismeretek növekedése miatt. Más -
részt a megkérdezettek egyharmada az egyházat eléggé
konzervatív intézménynek tartja. A „negatív” és „konzer -
va tív” jelző a legtöbb esetben azonos azzal az állítással,
hogy az egyház tekintélyelvű szervezet, és mint ilyen nem
illeszkedik bele egy individualista világba. Mindemellett

az evangélikus egyház, úgy tűnik, elidegeníthetetlen része
a finn életnek.

Sokszor azonban a finnek egyházfelfogása lényegesen
különbözik az egyház tanításától. Az evangélikus egyház
tagjai és mások is vallják például, hogy hisznek Istenben
(a finnek 74 százaléka, az európai átlag 2000-ben kb. 70
szá zalék), de nem az egyház tanítása szerint. 1976 és 2002
kö zött a finnek 33-51 százaléka hitt keresztényként Is ten -
ben, míg 22-31 százalékuk volt istenhívő az egyház ta ní tá -
sá tól különbözően. Az Isten létezésében kételkedők száma
3-ról 7 százalékra nőtt ez idő alatt, a nyíltan ate istáké pe -
dig 5-ről 10 százalékra. Az emberek számottevő része vagy
nem tudott igazán mit mondani (12-18 szá zalék), vagy
nem válaszolt (0-10 százalék). Mégis 1981 és 2000 kö zött
azok száma, akiknek Isten fontos, nagy jából ugyan annyi
maradt (20 százalék), és azoké is, akik nek lé nyeg telen (18
százalék).9

Általánosságban a finnek nagy többsége hisz a ke resz -
tény tanításban. Mintegy 60-75 százalékuk hiszi, hogy
Isten teremtette a világot, hogy Jézus Isten Fia, aki szűztől
született, feltámadt és vissza fog jönni, továbbá hiszi, hogy
az Újszövetségben közölt csodák valóságosak. Nagyjából
10-20 százalék kételkedik ezekben a keresztény hitté te -
lekben és kb. 10-15 százalék nem hisz bennük.10

A finn evangélikusok (és az ortodoxok is) meg le he tő -
sen lazán veszik a templomba járást. Minden hatodik vesz
részt havonta legalább egyszer egy gyülekezeti alkalmon
vagy vallási eseményen; de csak minden tizenegyedik jár
istentiszteletre. A részvétel aránya hetente 2-3 százalék.
Általánosságban azt mondhatjuk, ha egy finn temp lomba
megy, akkor azt többnyire karácsonykor teszi. Mind amel -
lett, bár a templomba járók száma csökkent, az úrva cso rá -
val élők száma nőtt az elmúlt 50 évben; 2001-ben har minc
százalékkal. Másrészt minden ötödik évi át lagban keve -
sebb mint egyszer vesz részt evangélikus al kalmakon, és
min den negyedik teljesen kimarad az egy házi életből.11

Más egyházi alkalmak még meglehetősen elterjedtek a
finnek körében. 2001-ben a gyermekek 88 százalékát ke -
resztelték meg (ami egy kicsit több, mint az evangélikus
egyházhoz tartozók száma), 90 százalékuk vett részt kon -
fir mációi oktatáson, és a házasságkötések 69 százaléka
tör tént evangélikus szertartás szerint. Sokan közülük, akik
egyébként nem tartoznak az egyházhoz, a „határ ese mé -
nyekkel” kapcsolatban az evangélikus szertartást tartják a
legmegfelelőbbnek. A világi szertartások bár lehet sé ge sek,
nem váltak népszerűvé – 1999-ben a társaságok azt a célt
tűzték ki, hogy tudományos alapon alternatívát ad nak a
vallásossal szemben, ezért egyesületet alapítottak a nem
vallásos rituálék kialakítására. Lassan nő azoknak a

5 Kääriäinen et al. 2003, 123–125., 153.
6 I. m. 127.
7 I. m. 128.
8 I. m. 139, 144–145.

9 I. m. 139, 144–145.
10 I. m. 158.
11 I. m. 165–169.
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száma, főleg a városi lakosság körében, akik a nem egy házi
szertartásokat választják névadáskor, felnőtté vá lás kor
vagy házasságkötéskor. Ez a házasságkötéseknél a leg -
szembetűnőbb, ahol az evangélikus esküvők száma 13
szá zalékkal csökkent (1980-ban 82 százalék volt). A ke -
reszteléseknél és konfirmációi oktatásban a csökkenés 1-2
százalék 1980-hoz képest. Másrészről csak 1 százalék vá -
laszt ja a nem egyházi szertartást mint alternatívát.12 Az
egyetlen szertartás, ahol nem tapasztalunk csökkenést, a
temetés: Finnországban a temetések majdnem 90 szá za lé -
ka zajlik evangélikus (vagy legalábbis keresztény) szer tar -
tás szerint.

A szertartások fontossága a közvélemény-kutatásokból
is kiderül. A finnek 84-89 százaléka gondolja, hogy az egy -
ház legfontosabb feladata a keresztelés, házasságkötés és a
temetés. Ugyanakkor, a finnek 94 százaléka mondja, hogy
az idősek gondozása az egyház legfontosabb tár sa dalmi
feladata.13

Bár az intézményes alkalmakon való részvétel nem túl
magas, a vallásosság egyéni megélése intenzívebb. Fel mé -
rések szerint minden negyedig finn imádkozik napi rend -
szerességgel. Továbbá, minden hatodik imádkozik he ten -
te, és 10 százalék havonta legalább egyszer. Így kö rülbelül
a finnek fele mondja magáról, hogy aránylag gyakran
imádkozik (havonta vagy még gyakrabban). Az elmúlt két
évtizedben ez a szám alig változott. Azok, akik gyak ran
imádkoznak, istentiszteletre is gyakran járnak. Ugyan -
akkor azok, akik havonta egyszer imádkoznak, nem men -
nek ugyanilyen gyakran (vagy ritkán) temp lomba.14

Havonta elég sokan olvasnak gyülekezeti lapokat vagy
más keresztény újságot (2000-ben kb. 37 százalék), és/ vagy
követik figyelemmel a (különféle) vallásos mű so ro kat a
tévében (26 százalék) vagy a rádióban (24 szá zalék).15 Így
tehát azt mondhatjuk, hogy van egyfajta alapvető, sajátos
vagy személyes érdeklődés a vallás iránt. Persze szá mos lap,
illetve rádió- és tévéműsor a szó szoros ér tel mé ben véve
nem nevezhető evangélikusnak, hanem a kü lön böző
megújulási mozgalmaké (az evangélikus egy há zon belül is)
vagy szabadegyházaké, esetenként az or to do xo ké.
Mindenesetre úgy tűnik, hogy az evangélikus egy ház és
Isten igéje havonta nagyjából a finnek egy ne gye  déhez jut el.

Úgy tűnik, hogy a vallásos tapasztalat szintén jellemző
a finnekre. Több mint egyharmaduk (38 százalék) mond -
ta (2000-ben), hogy Isten segített rajtuk nehéz hely zet ben.
Egynegyedük mondta azt, hogy imáira választ ka pott, il -
let ve, hogy Isten vagy egy angyal megóvta bal eset től, vagy
hogy találkozott már valami termé szet felettivel. Ezeknek a
tapasztalatoknak többsége az evangélikus egy házon be lül

történt (vagy legalábbis a kereszténységen belül), de nem
keresztény tapasztalatokról is beszámolt a tudósítás, mint
például a halottakkal való kapcsolatról, a testen kí vü li
élményekről vagy szellemek látásáról. Ösz szes sé gé ben, a
finnek negyede mondja azt, hogy ta pasz talt már va la mi
természetfelettit.16

Van-e valami különbség a nemek között a vallá sos ság -
ban? Általában azt mondják, hogy a nők valláso sab bak,
mint a férfiak. Ez Finnországban is így van, ahol a nők két -
harmada vallja magát vallásosnak, míg a fér fi ak nak csak a
fele. 2000-ben a nők kb. 55 százaléka (a fér fiak nak csak 41
százaléka) mondta, hogy istenhívő. Ha sonló mó don a nők
55 százaléka (a férfiak fele, 43 szá zaléka) vett részt évente
legalább egyszer keresztény is ten tisz te leten, továbbá a nők
61 százaléka (férfiak 32 szá zaléka) mondta, hogy
imádkozik legalább egyszer egy hó nap ban.17

Számos oka lehet a nők magasabb arányú sze rep vál la -
lá sának az egyházi és hitéletben. Grace Davie (Religion in
Britain since 1945, Oxford, Blackwell, 1994) vetette fel a
kö vetkező gondolatot: mivel a nők életet adnak és a fér fiak -
nál többet törődnek a gyerekek szocializációjával (ál ta lá -
nos és vallási téren is), illetve a haldoklással és te me tés sel,
ezért inkább rákényszerülnek arra, hogy vallási té má kon
elgondolkozzanak. Ez arra taníthatja a gyer me ke ket, hogy
a vallás (vagy az egyház) inkább a „nők dolga”.18 Óva tos -
nak kell lennünk azonban, mielőtt el hamarkodottan von -
nánk le következtetéseket, ugyanis más tanulmányok azt
mu tatták ki, hogy azok az emberek, akiknek vannak gye -
re keik, nyitottabbak a vallás felé.19 Így tehát, talán pon to -
sabb azzal érvelni, hogy az ún. val lási privatizáció követ -
kez tében a nők szerepe még fon tosabbá vált, mivel a nők -
nek hagyományosan jelentősebb szerepük van a családi és
magánéletben. Mindazonáltal arról sem szabad elfeled -
kez nünk, hogy a vallás újra meg jelenik a közéletben.

És mi a helyzet a korral? Általában minél idősebb egy
ember, annál vallásosabb. A legvallásosabb finnek a nyug -
díjasok, háziasszonyok (a két csoport együtt kb. 75 szá za -
lék), illetve valamely okból a vállalkozók (kb. 69 szá zalék).
A legkevésbé vallásosakat a mun kások és mun kanélküliek
között találjuk (ezeknek az em be rek nek kb. a fele tartja
magát vallásosnak).20

Ami a kort illeti, Finnországban a harmincas évek tűn -
nek vízválasztónak: a 35 éven aluliak közül ötből ketten
tart ják magukat vallásosnak, vagy mondják azt, hogy is -
ten hívők. A nyugdíjas kor (65 év körüliek) tűnik a má so -
dik vízválasztónak. Míg a 35 és 64 év közöttiek mintegy 60

12 I. m. 180, 185.
13 I. m. 183.
14 I. m. 174–176.
15 I. m. 177.

16 I. m. 179.
17 I. m. 187–189.
18 I. m. 191.
19 Pl. Amy Argue et al.: Age of Religiosity (A vallásosság kora) Journal

for the Scientific Study of Religion, 38:3, 1999
20 Kääriäinen et al. 209–210.



2 1 2

százaléka tekinti magát vallásosnak, addig a 65 éven fe lü -
li ek körében négyből hárman.21

A vallás (illetve az egyház) iránt különösképpen a 35 év
alatti férfiak nem érdeklődőek, nagyjából alig ke ve sebb,
mint 20 százalékuk tartja magát egyházi nor mák hoz, vagy
vesz részt vallásos tevékenységben. A helyzet ugyanarra
em lékeztet, ami az elmúlt öt évtizedben volt. Egyik ér tel -
me zés szerint (szintén közvélemény-kutatások alapján)
min dennek oka lehet a fiatalok el nem köte le zettsége a
tár sadalmi értékek és közösségek iránt (kezdve a csa lá -
ddal), és nagy jelentőséget kapott a személyes ké nyelem és
siker hajszolása.22

Persze válaszra vár az a kérdés, hogy a fiatal emberek
miért értékelik oly nagyra ezeket az egocentrikus dol go -
kat. Akárhogy is, az élekor és vallásosság felveti a kér dést,
hogy a vallásosság kötődik-e valahogy az egyén élet ko rá -
hoz (életünk végének közeledte valamiképpen Isten vagy a
vallás felé terel-e minket) és neméhez (a közösségi szel lem
és a felebaráti szeretet biológiailag sokkal jellem zőbb a
nőkre, mint a férfiakra, vagy csupán a társa dal munk mű -
ködése miatt tulajdonítunk könnyebben bi zo nyos dol -
gokat a nőknek, mint a férfiaknak)? Vagy csak egy szerűen
egy kulturálisan túlnyomóan evangélikus kör nyezetben a
finnek az évek múltával hajlamosabbak ma gukévá tenni
az evangélikus nézeteket?

A területi megosztottság a vallásosságban szintén meg -
erősíti, ami várható volt: minél inkább városlakó va laki és
közelebb lakik a fővároshoz, annál kevésbé val lá sos. Köz -
vé lemény-kutatások alapján a fővárosban, Hel sin kiben és
közelében a lakosság kb. 50 százaléka vallotta magát val lá -
sos nak (2000-ben), míg Közép- és Észak-Finn országban
ez 70 százalék. Hasonlóan a fővárosi körzetben kb. 40 szá -
za lék hisz Istenben, míg a középső és az északi területeken
ugyanez 60 százalék. Bár a fővárosi körzetben még mindig
70 százalék vallja magát kereszténynek, 65 százalék vallja
magát evangélikusnak, és 72 százalék tar tozik az evan gé li -
kus egyházhoz. A legmagasabb számok északon vannak:
80, 78 és 90 százalék.23

Új irányzatok az evangélikus egyházban

Talán a legszembetűnőbb vonása a Finn Evangélikus Egy -
háznak az elmúlt néhány évtizedben a karizmatikus ke -
reszténység elterjedése, mint például a gyógyító imádság
vagy a nyelveken szólás. Az 1970-es évek elejéig Finn or -
szágban mindez a pünkösdiekre volt jellemző, máshol
szinte ismeretlenek voltak. Azóta gyorsan elterjedt a vá ro -

si gyülekezetekben. A személyes vallásos élmény mára az
evan gélikus egyházban is felértékelődött, és a közel 600
evan gélikus gyülekezet egyharmadában fordul elő vala -
mi féle karizmatikus tevékenység. Az evangélikus egyház
al kalmazottai körében 20 közül 1 ember mondja magát
va lamilyen módon karizmatikusnak.24

A karizmatikus áramlatokkal egy időben a vallásos lel -
ki gyakorlatok is megjelentek Finnországban. A je len ség
per sze nem korlátozódott az evangélikus egyházra, de
1970 óta azon belül is elterjedt. Az evangélikus lel ki gya -
kor latokra különböző hagyományok vannak hatás sal,
úgy  mint az ortodox egyház és a francia Taizé közösség. Ez
utób bi mintául szolgált pár ökumenikus és ökológiai irá -
nyultságú közösségnek Finnországban. Rajtuk kívül né -
hány gyülekezet is szervezett csendesnapokat. 1986-ban
jött létre a Hiljaisuuden ystävät (Csendesség barátai) ne vű
közösség, hogy támogassa a lelkigyakorlatokat. Nyolc
évvel később Enonkoskiban, Kelet-Finnországban lét re -
jött az első finn evangélikus szerzetesi közösség, olyan
helyként, ahová az emberek hosszabb ideig vissza vo nul -
hatnak. Egy-egy lelkigyakorlat általában csak pár na pig
tartott.

Egyesek úgy látják, hogy a növekvő érdeklődés a csen -
des önvizsgálat és az Istennel való együttlét iránt egy fajta re -
akció a modern (vagy posztmodern) köve telésekkel szem  -
ben, amelyek szerint állandóan el kell érni valamit, és éj jel-
nappal tevékenynek kell lenni. Az embernek szük sége van
csendre, szabadidőre is, amikor semmit sem kell tennie. 

A másik irányzat a zarándoklat. Ez nem csupán Finn or -
szágra jellemző, hanem Európa nagy részére. Finn or -
szágban a legfontosabb evangélikus zarándoklat a Szent
Hen rik út, amely Turkuból indul, Finnország délnyugati
part jától, és Kokemäkiben, az ország belsejében fekvő vá -
ros ban ér véget, kb. száz kilométer távolságra Turkutól.
Henrik az egyetlen, még nem kanonizált nyugati finn
szent. Őt tartják az első finn püspöknek, akit egy finn pa -
raszt, Lalli gyilkolt meg valamikor az 1100-as évek kö ze -
pén. Turku volt Henrik püspökségének központja. A ha -
gyo mány szerint Kokemäkiben is prédikált, ahol még
most is áll egy kis kápolna, amely az ő nevét viseli. 1983
óta háromévenként egy ökumenikus (azaz evangélikus és
ka tolikus) zarándokcsoport végigjárja Szent Henrik útját.
1999-ben egy egyesület alakult, hogy megszervezze a za -
rán doklatokat. Ezenkívül legfőképpen a spanyol Santi  ago
de Compostela közkedvelt a finn (evangélikus) za rán do -
kok körében. Egy finn társaság alakult 2002-ben, hogy oda
zarándoklatokat szervezzen.25

Különféle okai lehetnek a zarándoklatok iránti meg -
növekedett érdeklődésnek. Egyeseknek talán ez egyfajta

21 I. m. 192.
22 I. m. 194.
23 I. m. 204–205.

24 I. m. 73.
25 On Pilgrimages in Finland (Zarándokutakon Finnországban), ld.

http:// fi.wikipedia.org/wiki/Pyhiinvaellus 
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tu rizmus, mint például az, hogy meglátogatják a valamói
or todox kolostort Kelet-Finnországban, amely nagyon
nép    szerű az evangélikus finnek között. Másokra talán ha -
tás  sal van a növekvő nyugat-európai érdeklődés a kon ti -
nens középkori múltja iránt, amelynek részei a zarán dok -
la tok is. Megint másoknak a zarándoklat talán a lelki gya -
kor la tokhoz vagy karizmatikus összejövetelekhez hason -
ló an annak eszköze, hogy megtalálják életük értelmét,
vagy hogy megtapasztaljanak valami „szentségeset”.

Nemcsak a lelki igény növekedett meg, hanem az evan  -
gélikus egyház társadalmi aktivitása is. Ez az 1990-es évek
eleji nagy gazdasági válságnak volt köszönhető, mi után az
egyház néhány új tevékenységbe kezdett; mint pél dául
ételosztás a szegényeknek vagy tanácsadás azok nak, akik
nagy adósságba keveredtek az 1980-as évek vé gén, amikor
(túl) könnyű volt kölcsönhöz jutni. A vál ságot az 1990-es
évek közepétől újabb gazdasági fellen dülés kö vet te. Ez a
fellendülés azonban kettéosztotta az országot gaz dagokra
és szegényekre, mert a finn állam elkezdett „ta -
karékoskodni” azzal, hogy leszállította a jóléti ki adá so kat,
és az ipar is csökkentette alkalmazottainak számát (az
automatizálás miatt), vagy olyan országokba költözött,
ahol az előállítási költségek alacsonyabbak, mint Finn or -

szág ban. Az evangélikus egyház mind a po litikusokat,
mind a gyárosokat kritizálta, mert elfe lejt kez tek a szo ciá -
lis és gazdasági élet etikai szempontjairól. Az egyház meg -
pró bált önkénteseket is gyűjteni, hogy se gítsék a sze gé -
nye ket és munkanélkülieket: az evan gé likus egyház tag jai -
nak mintegy 6 százaléka, kb. negyedmillió ember vala mi -
lyen módon részt vesz ebben az önkéntes munkában.26 A
leg több esetben a „segítség” egy viszony lag rövid ideig tar -
tó terv megvalósítását jelenti. Ezért úgy tűnik, hogy a finn
evangélikusságban mind a tapasztalat, mind a cse lek vés
szintjén észrevehetjük az eltolódást a hosszú távú el kö -
telezettségektől a rövid ideig tartó „láto gatások” felé azok
miatt, akik nem akarnak azo nosulni az evangé li kus ság gal
(de talán bármely vallással, ideo lógi á val sem), csak meg
akarják ízlelni, ki akarják próbálni, mint ahogyan bár mely
más dolgot kipróbálnak.

Fordította: Horváth-Hegyi Áron, 
Malik Péter Károly, Nagy Gábor, Vigh Bence

Lektorálta: Szentpétery Péter

26 Kääriäinen et al. 2003, 171.

A  H I T  É S  E G Y H Á Z S Z E R V E Z E T
T A N U L M Á N Y I  D O K U M E N T U M A

Részvétel Isten missziójában a kiengesztelődésért

Forrásanyag a konfliktushelyzetben lévő egyházak számára

Luther Kiadó, Budapest, 2008

Az egyházak közti „törésvonalak” sok esetben egybees nek a
társadalom törésvonalai val. Megosztottságukban az egy há -
zak gyak ran tükörképei, sőt fokozói is lehetnek bizo nyos et -
ni kai csoportok és nemzetek közti fe szültségeknek. Az
ered mény gyakran dest ruk tív vagy akár végzetes is lehet.

Ez a tanulmány bibliai tudományokon, teológi ai ref le xi -
ókon és társadalomtudományi kuta tásokon alapul, valamint
helyi egyházak ta paszta latán és reflexióin. Az egység szük -
ségsze rűsé gére alapozva a tanulmány teológiai és gya korlati
ta ná csokat ajánl a konfliktushelyzetben élő keresztények és
egyházak számára.

Azzal, hogy a jelen tanulmány a keresztény egy ség kere sését
összefüggésbe hozza az egy ház igazságos megbékélésért és
gyógyu lásért folytatott küzdelmével, értékes esz köz le het az
egyházak, az ökumenikus tanulmányi csoportok és helyi gyü -
lekezetek számára – min denki számára, aki keresztény vá la -
szokat szeretne felajánlani a konfliktusok kezelésé ben.
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F I G Y E L Ő

A Biblia és a keresztény hermeneutika1

F A B I N Y  T I B O R

Azt a megtisztelő felkérést kaptam, hogy a mai biblikus
konferencián a Biblia és a keresztény hermeneutika té má -
járól szóljak. Nem az általános hermeneutikáról. Nem a
filozófiai hermeneutikáról, de nem is a vallási her me neu -
ti káról, hanem a keresztény hermeneutikáról kell szól -
nom. De létezik-e ilyen egyáltalán? S ha létezik, akkor va -
jon komoly, tudományos diszciplínának tekinthető-e? A
kér dések jogosnak tűnnek, hiszen ha alaposan szét né zünk
teológiai könyvtárakban, meglehetősen ritkán ta lálko -
zunk ezzel a kifejezéssel. Szép számmal vannak olyan
szak munkák, amelyek címében a „teológiai her me neu ti -
ka”, a „bibliai hermeneutika”, „ószövetségi her me ne u tika”,
„újszövetségi hermeneutika” található. A külföldi szakiro -
da lomban feltűnő gyakorisággal találkozunk a herme neu -
ti ka felekezeti megközelítésével is: olyan kézi könyvekkel,
mint „orthodox hermeneutika”, „katolikus hermeneu ti ka”,
„lutheránus hermeneutika”, „református hermeneuti ka”
stb., ám alig olyannal, amelyikben a „ke resztény her m -
eneutika” szó olvasható. Magyar nyelv terü leten, a ma gyar
teológiai szakirodalomban egyetlen ma gányos Ro bin son
található, aki éppen tíz esztendővel eze lőtt ezen a cí men
adott ki könyvet: A keresztény her mene ut ika kér dé sei és
története. Tisztelettel jelentem, hogy ez a magányos Ro -
binson én voltam.

Mindezek alapján kötelességemnek érzem, hogy fel ves -
sem és megválaszoljam a kérdést: mi is a keresztény her -
me neutika? Van-e létjogosultsága? 

A hermeneutika, mint jól tudjuk, az értelmezés mű vé -
sze te és tudománya. Noha a kifejezést csak a 17. szá zadtól
hasz nálják, hermeneutika mindig is létezett, a nagy egy -
ház atyák, mint Órigenész, Szent Ágoston vagy a refor má to -
rok is írtak a Biblia ihletettségéről és értelmezéséről, még
ha azt nem is nevezték hermeneutikának. Az ember is
voltaképpen homo interpretans, értelmező lény, aki min -

dig is értelmezte az őt körülvevő világot, a törté nel met, az
embertársát és a szent szövegeket.

Lássuk először azt, hogy mily mélyen átitatja a her me -
neutika a keresztény gondolkodást!

A keresztény hermeneutika „szintjei”

A „Szó” mint hermeneutika

Ha valljuk, hogy „kezdetben volt a Szó”, a Logosz, akkor azt
kell mondanunk, hogy a szóbeliség, az oralitás meg előzte
az írásbeliséget. Gerhard Ebeling (1912–2001), a zü ri chi
Hermeneutikai Intézet alapítója, az ún. „új her me neu tika”
képviselője Az Isten szava és a her me neu tika cí mű 1959-es
ta nulmányában fogalmazza meg: „A her me neu tika a szó
tana, a teológiai hermeneutika Isten igé jé nek a tana.”2

Kiindulása, hogy az írást, a szöveget nem le het egy sze rűen
Isten igéjének te kinteni, hiszen az írást egy szer re megelőzi
és követi is a be széd. Az írás ere detileg ige hirdetés
(cselekedet) volt, s természete igényli azt, hogy ismét azzá
vál jon. Azok, akik automatikusan azo no sí t ják Isten igéjét a
Szent írással, nem fi gyelnek eléggé a prok lamáció
természetére. A szónak az igehirdetésen ke resztül
történéssé kell válnia. A her me neu tika tárgya te hát a szó -
történés vagy a beszédesemény. Ahol a szó „he lye sen” tör -
ténik, ott meg világosodik a létezés. A szavak he lyes hasz -
ná lata révén nyí lik ki szá munkra Isten szava, amely
cselekszik, amely követésre szólítja az embert és hí vő vé
teszi. A szó, az ige közvetítő jének, hir dető jének pedig azt
kell elősegítenie, hogy a szöveg ismét Isten igéjévé váljon.
Az Isten és a szó című művében (Hermeneutikai Fü zetek

1 Előadás a székesfehérvári biblikus konferencián, 2008. április 19-én.

2 Gerhard Ebeling, Isten szava és a hermeneutika, in: Isten és szó,
Hermeneutikai Füzetek 7. Budapest, Hermeneutikai Kutatóközpont,
1995, 27. o.
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7.) írja, hogy a szó nem csupán az értelmezés tárgya,
hanem a szónak magának hermeneutikai funk ciója van: a
szó nyitja meg a megértést. A hagyományos nyelv -
szemlélet azt tanította, hogy a szavak „jelölnek” va lamit, az
ebelingi hermeneutikában a szó, azaz az ige cse lek szik: az
embert hívővé akarja tenni, az Isten igéjévé vált szó vagy
szöveg coram deo (Isten elé) állítja az embert.

Érvényes ez az Újszövetségre is: Jézus csak szóban –
pél dázatokkal és cselekedettel – tanított és prédikált, s az
el ső evangélisták értelmezve jegyezték le azt, amit Jézus az
övé inek szóban mondott. A kanadai irodalomtudós,
North rop Frye írja a Kettős tükör (Biblia és az irodalom)
című munkájában: „… ha valami olyasvalami szerepel a
Bib liában, ami történelmileg igaz, az nem azért van ott,
mert történetileg igaz.” (89. o.) „Ahogyan az Ótes ta men -
tum könyvei nem tekinthetők történelemnek, ugyanúgy
az evangéliumok sem életrajznak. Az evangélistákat egy ál -
ta lán nem ér deklik az olyan bizonyítékok, amelyek ál ta lá -
ban az élet rajzírókat, mint amilyenek például elfo gu lat lan
utazók megjegyzései. Ők csupán azzal törődnek, hogy be  -
szá mo lójukban egybevessék Jézus életének eseményeit,
va la mint az Ószövetség – értelmezésük szerinti – ki je len -
té seit arról, hogy mi történik majd a Messiással.” (90. o.)
„[A] Bibliát egyáltalán nem érdekelné, hogy valaki meg ta -
lál ja-e az Ararát hegyén a bárkát, vagy sem: az ilyen »bi zo-
nyítékoknak« az égvilágon semmi közük ahhoz a szem lé let -
hez, amely megteremtette Mózes első könyvét… Ha elő ke -
rülne valamely történelmi forrás arról, hogy Jé zust Pi látus
bírósága elé állították, és bizonyos rész le tei ben meg egyez ne
az evangéliumok elbeszélésével, ezt so kan úgy üdvözöl nék,
mint az evangélium igazának végső bizo nyí tékát, és nem ven -
nék észre, hogy igazság krité ri u mukat nem az evangé li um -
ból, hanem valahonnan egé szen más hon nan veszik.” (96. o.)

Megállapíthatjuk tehát, hogy az Ó- és az Újtes tamen -
tum szövege, amelyet a kereszténység Isten igéjének ne -
vez, maga is értelmezés: az eseményekre adott teológiai
ref lexió, azaz prédikáció. Láttuk, hogy az írásbeliség lé nye -
gében átmeneti állapot: az írott szó arra törekszik, hogy
mintegy „kiugorjon” a könyvből, ismét szó, azaz hir de tett
ige legyen. Az evangélium ezért nem szöveg, hanem hang,
ahogy Luther mondta: „viva vox”, az élő hang, amely azért
van, hogy kihirdessék, proklamálják. Az én igém, írja
Ézsaiás nem tér vissza hoz zám üresen. Hanem vég hez viszi
(Károli szerint: „meg cselekszi”) azt, amit akarok, eléri
célját, amiért küldtem (Ézs 55,11).

A „könyv” mint hermeneutika

Nemcsak a Szentírás egyes szavai hermeneutikai jelle gű ek,
hanem az egyes könyvek is. Észrevettük-e már, hogy az Ótes  -
tamentumban Mikeás hosszasan idézi Ézsaiást, s az Új tes -
ta mentum is rendre beidéz ószövetségi szaka szo kat? Te le

van az Újszövetség – ahogy a posztmodern iro dalom tu do -
mány nevezi: „vendégszövegekkel”. Az új szö veg kör nye zet -
ben általában módosul a régi szöveg jelen tése. Az in ter tex -
tualitás jellemző tehát a bibliai köny vek re: az „új szö ve tek”
át és át vannak szőve a régi szövetek fo na lai val. Ilyen
például a 8. zsoltár, ami a zsidó szent ira tok ban csak az
em berről szól, a Zsidókhoz írt levél szer zője azonban egy ér -
telműen Krisztusra alkalmazza azt. Az in ter tex tua li tás lé nye -
ge, írja Ellen Van Wolde, hogy a „vég szö veg asszi mi lálja és
adaptálja a másik szöveget. A ko ráb bi szöveg az ál tal kap
jelentőséget, hogy az új szöveg használja és átala kít ja.”3

A „kánon” mint hermeneutika

Menjünk még egy lépéssel tovább: mind a zsidó, mind a ke -
resztény kánon, amint ezt az amerikai ószövetséges bib lia -
tudós Brevard Childs (1923–2007) szépen kimu tat ta, alap -
vetően hermeneutikai konstrukció. Childs he lye sen ál la -
pította meg, hogy a történetkritikai kutatás egyol da lú an a
történeti hátteret kutatta, a szövegek „eredeti” for má ját,
illetve azt a folyamatot, amiképpen az egyes szövegek lét -
rejöttek. A kánon ezért a történetkritika szá mára nyű gös
teher volt, amitől a tudományos kutatás érdekében meg
kellett szabadulni. Amikor a törté net kri tika meg kí sé rel te az
értelmezési rétegeket a szövegről mint egy eltá vo lí tani, akkor
mintegy „dekanonizálta” a Bibliát. Tegyük hoz zá: a
„dekanonizálás” egyúttal „dek risz tianizálás” is volt! Childs az
Ószövetségrõl írt híres könyvében Intro duc tion to the Old
Testament as Scripture éppen azt ku tat ja, hogy az
Ószövetséget miképpen lehet Szentírásként ol vas ni. Nem veti
el a történeti kutatás hasz nosságát, vi szont az eredeti forma
mellett őt első sor ban a végső forma iz gatja. Minden bibliai
könyv tárgya lá sa során a történeti szempontok vázolása után
Childs azon nal a herme neu ti kai összefüggéseket elemzi. Rá -
mu tat, hogy az egyes köny vek összerendeződése nem eset -
leges volt, hanem sajátos her meneutikai szempontok sze rint
történt. A kanonizálás fo lyamatában régi könyvek újra
jelentőséget nyertek (re szig nifikáció). Az ún. kano ni kus
hermeneutika arra a kér désre keresi a választ, hogy „hogyan
érthetem meg az Írá so kat ugyanúgy, amint azokat egykor a
kanonizáló hívő kö zösség tagjai értették”.

A „keresztény Szentírás”
mint hermeneutikai mű

Azt is megállapíthatjuk, hogy az „Ó”- és az „Új”-szövetség
közötti különbségtétel már eleve hermeneutikai meg fon -

3 Idézi Gerőfi Gyuláné: Az intertextualitás és a Biblia, in: Lel ki pász -
tor, 2008/3. 84. o.
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tolás eredménye. A zsidóság Bibliája a héber nyelven írt
könyvek gyűjteménye, számukra a görög nyelven született
„Újszövetség” nem tartozik a Szentíráshoz.  Hogyan ol vas -
sák a keresztények az Ószövetséget? Szüksége van-e az
egy háznak erre? Csak a zsidóság számára vagy pedig a ke -
resz tényeknek is kinyilatkoztatás-e ez a könyv? A Her me -
neu tikai Kutatóközpont kiadta D. L. Baker Két szövet ség –
egy Biblia című munkáját, amely éppen ezzel az élet be vá -
gó hermeneutikai kérdéssel foglalkozik. Munkája elején a
szerző egy másik teológust (B. W. Anderson) idéz: „Aligha
van sürgetőbb kérdés, amit a központba kell állí tanunk
(…), mint az Ó- és Újszövetség viszonya (…), ez zel a kér -
dés sel minden kereszténynek – akár hivatásos teo lógus,
akár gyülekezeti lelkész, akár laikus – szembe kell néznie
az egyházban. Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy ettől függ a
keresztény hit értelme.”

Baker két ószövetségi, két újszövetségi és négy biblikus
meg oldás modelljét vázolja fel a két szövetség kapcso latá ról.
Az egyik ószövetségi megoldás így hangzik: „az Ószö vet -
ség a lényegi Biblia, az Újszövetség hozzácsatolt ér tel me ző
jegyzet.”Az egyik újszövetségi megoldás: „az Új szö vet ség a
lényegi Biblia, az Ószövetség csupán annak nem ke resz -
tény előzetese”. A biblikus megoldások közül a ti po ló giai
megfeleltetést és az üdvtörténeti szemléletet emel jük ki.

A „keresztény teológia” mint 
hermeneutikai rendszer

Schleiermacher óta szokás a teológiai tudományokat egy
fá hoz hasonlítani, ahol a biblikumok a gyökerek, a rend -
sze res teológia a törzs, az egyháztörténet, a gyakor lati teo -
ló gia pedig az ágak, illetve a gyümölcsök. Látnunk kell,
hogy a keresztény tudományok mindegyike is alap vetően
her meneutikai jellegű.

A teológia, ahogy a régiek nevezték, „szent tudomány”,
sacra theologia, hiszen tárgya nem más, mint maga Isten
és az isteni kinyilatkoztatás. Ennek írásbeli formájával
foglalkozik az ószövetség- és az újszövetség-tudomány. A
teológiai tudományoknak az alapja, „gyökere” a Szent írás.
Ebe ling óta a rendszeres teológia is hermeneutikai tárgy -
nak tekinthető, hiszen az a Biblia tanításának sziszte ma ti -
kus formában való kibontásával (dogmatika) és ennek az
em beri életre való alkalmazásával (etika) foglalkozik.Az is
valószínűleg világos, hogy a gyakorlati teológia is ré szint
hermeneutikai tudomány, hiszen a homiletika az Is ten
igéjének hirdetésével foglalkozik. Végezetül az egy ház -
történet is részint hermeneutikai tudomány: Gerhard
Ebe ling szerint az egyháztörténet „a Szentírás értel me zé -
sé nek története”; zseniális megfogalmazásában: „az egy -
ház történet ott zajlik, ahol a Szentírást értelmezve föl -
hang zik a Jézus Krisztusról szóló tanúságtétel”.

A keresztény hermeneutika és a világi
tudományok: a paradigmák változása

A keresztény egyház története folyamán, teológiájának ki -
dol gozásakor és hermeneutikájának alkalmazásakor
szük ségszerűen figyelembe vette a profán tudományok
ered  ményeit. Mai kifejezéssel azt mondhatnánk, hogy
min  den nagy korszaknak megvolt a maga „paradigmája”.
A kö zép ko ri teológia paradigmája a filozófiára épülő dog -
ma  tika volt. A skolasztika, ezen belül Aquinói Szent Ta más
Arisz to telész filozófiájára építette hatalmas rend sze rét, a
Summa Theologiae-t. A filozófia a teológia szol gáló leá nya,
ancilla theologiae volt. Közismert, hogy Lu ther szen vedé -
lye sen lá zadt az arisztotelianizmus és ál talában a fi lo zófia
ellen. Szá mára a kinyilatkoztatott Isten igéje az egye düli
való ság, s annak elfogadására csak alá zatra, s nem pedig a
hure Ver nuft (a szajha ész) okos ko dására van szük ség. A
kö vet ke ző évszázadokban a protes tantizmus tu domá nyos -
sága ezért természetesen a Biblia kutatásában fej lődött
tovább.

A felvilágosodás környékén jelentkezik a teológia újabb
pa  radigmája, a történettudomány. A „szent nyelvek” is me  -
retén túl egyre erőteljesebb lesz az érdeklődés a kor tör té net
iránt. Ekkoriban születik meg az ún. történet-kri ti kai mód -
szer, amely szakít a középkorral, de még a re for má cióra is
jellemző dogmatikus gondolkodással. Amíg a dogma ti kus
gondolkodás arra a kérdésre kereste a vá laszt, hogy a dol -
gok nak „miként kell lennie”, a törté net kritikai gon dol ko dás
viszont azt kívánja tudni, hogy „a dolgok mi ként vannak”. 

A történetkritika a bibliai szöveget akarja meg sza ba dí -
ta ni az évszázadok folyamán rárakódott értelmezés ab -
ron  csaitól, s megpróbál az eredeti jelentésig leásni. Szá -
má ra a szerző eredeti szándéka a fontos, a sensus his tori -
cus a sensus originalist kutatja. Az az igazi, az a való ságos,
ami valóban megtörtént, s ezért a törté net tudo mány az
újkor (és kiváltképpen a protestantizmus) nagy paradig -
má ja. A teológiában újnak számító, a 19. szá zad ban szüle -
tett szociológia is végeredményben a történeti paradigma
mo dern változata.

A történeti paradigma elvitathatatlanul számos ered -
ményt hozott: a régészeti, a nyelvtudományi, kortörténeti
is meretek kétségtelenül új megvilágításba helyezték a
Szent írást, s anélkül, hogy bálványoznánk őket, ezen ered -
mé nyek megkerülése lehetetlen. Csak a tudo mány el lenes,
fun damentalista körök zárkóznak el a modern kor szak
fel ismeréseitől.

Ugyanakkor időközben a humán tudományok is fej lőd -
tek, s a huszadik század közepén azt vehettük észre, hogy
a történeti paradigma kizárólagossága és egyed ural ma
egy re inkább megkérdőjeleződött. A huszadik század kö -
ze pén ismét paradigmaváltást éltünk át. Amint a mo dern
újkor kritikai-tudományos-analitikus világképe fel vál tot ta
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a középkor hagyományos-organikus-mitikus, „pre kri ti -
kus”, „premodern” világképét, az I. világháborút követő
krí zistapasztalat (ami a filozófiában, a teológiában egy -
aránt jelentkezett) alapjaiban rendítette meg az újkori op -
ti mista, a fejlődéselven alapuló modern világnézetet. Nap -
ja inkban a kritikai-modern korszakból egy poszt kri tikus-
poszt modern korszakba lépünk. Az analitikus-ob jektív
new toni igazságeszményt legelőször maguk a ter mészet -
tu  dósok kezdték kétségbe vonni. Amíg a történeti pa ra -
dig ma azt hirdette, hogy a dolgok megismerhetők úgy,
ahogy vannak, addig Heisenberg például egy „bi zony ta lan -
sági reláció”-ról beszél, nevezetesen azt állítja, hogy egy
kí sérlet kimenetele szempontjából lényeges a meg fi gyelő
ál láspontja, sőt maga a kérdezés, az odafigyelés is ható té -
nye zőként szól bele a természeti folyamatba.

A történetiségre épülő szellemtudományokat Hans
Ga da mer (1900–2002) hermeneutikája rendítette meg,
aki azt hangsúlyozza, hogy nincs objektív megértés, a
meg ér tés  ben benne van a jelentés önmagamra történő
al kal ma zá  sa, az applikáció is. A megértés nem valami
passzív „re pro  duktív”, hanem aktív, produktív folyamat.
A di al ó gus nak, az interakciónak kitüntetett szerepe van a
meg ér tés ben. Kérdéseket teszek fel egy horizontra, s a
vá la szokat ar ra a horizontra kapom: itt történik a
„horizontok egybe mo sódása”, s így a megértés „nyelv ese -
ménynek” bi zonyul.

A szöveggel foglalkozó tudományok is radikálisan új
mó  don kezdenek gondolkodni a szövegről. A szöveget ko -
ráb ban „átlátszó üveg”-ként fogták fel, hangsúlyozván,
hogy a lényeges dolgok a „szöveg mögött” találhatók. Míg
a pre kri tikus-premodern gondolkodásmód ezeket a „szö -
veg mö götti” tartalmakat az isteni eszmében vagy dog -
mában vélte felfedezni, addig a történeti paradigma szá -
mára a „szöveg mögötti” esemény valósága lett az igazság
kritériuma, wie es eigentlich gewesen ist (hogyan is volt ez
a valóságban).

A posztkritikus gondolkodás számára a kritikai gon -
dol kodás útját megjárva (s nem megkerülve!) kell el jut -
nunk oda, amit a francia Paul Ricoeur (1918–2004) „má -
so dik naivitás”-nak nevezett. A dogma vagy a tör té nelem
bálványait meg kell döntenünk, hogy a szimbólum újra él -
hes sen. S ezért lesz kitüntetett szerepe ismét a szövegnek,
amely magában hordja az élő szimbólumot. A jelentést
im  már nem a „szöveg mögött”, hanem magában a szö veg -
ben, sőt tulajdonképpen a „szöveg előtt” kell ke resni, hi -
szen nem én értelmezem a szöveget, hanem a szöveg, a
szim bólum értelmez engem, a kérdezőt.

S ezzel eljutottunk az irodalomtudományhoz, ami egy -
re inkább a legújabb paradigmát kezdi jelenteni a teo lógia
szá mára is.

Bókay Antal az Irodalomtudomány (Osiris Kiadó, Bu -
da pest, 1997) című kötetében részletesen szól arról, hogy
me nnyire összetartozik e két diszciplína: a teológia és az

irodalomtudomány. A szerző nem állít kevesebbet, mint
azt, hogy az irodalomtudomány alapja a Biblia ér tel me zé -
se. Századunkra az irodalomtudomány olyannyira sok új
felismeréshez vezetett, hogy filozófusok, nyel vé szek, tár -
sa dalomtudósok és természetesen teológusok is kény te le -
nek megfelelni a diszciplína kihívásainak. Né hány éve je -
len tet te meg a Hermeneutikai Kutatóközpont Ulrich
Kört ner bécsi teológus Az ihletett ol va só cí mű könyvét,
amely arról szól, hogy az iro dalom tudomány, s különösen
a Hans Robert Jauss-féle be fogadásesztétika fel ismerései
miért is el ke rül he tetlenek a Bibliával fog lal kozó teo ló gu -
sok szá má ra.

Lássuk először is, hogy mi jellemzi a biblia tudo mány -
ban is jelentkező irodalmi paradigma módszereit.

Először is a diakron, történeti módszerek a szöveg
„evo  lúciós” elméletére építenek: kezdetben volt a meg tör -
tént esemény, majd volt egyszer egy szóbeli hagyomány,
azt írásba foglalták, majd a redaktorok megszerkesztették,
és végezetül beillesztették a kánonba. Az alapvetően szink  -
ron módszerekkel dolgozó irodalomkritika nem ta gad ja
ezt a folyamatot, de nem ezt tartja lényegesnek, ami kor a
szöveg autonómiájára és öntörvényűségére helyezi a
hang   súlyt. Szerinte a szöveg ugyanis nem a történelemre
utaló „átlátszó üvegablak”, hanem sokkal inkább egy szí -
nes üvegablak, amelyben a képek, a metaforák, a szim bó -
lu mok önmagukért érdekesek és önmagukért beszélnek.
A szinkron irodalmi módszerek nem az evolúciós szö veg -
mo dellre, hanem egy kommunikatív szövegmodellre
épül  nek, ahol a jelentés három tényező összjátékából ge -
ne rálódik, s ezek a szerző („adó”), a szöveg („üzenet”) és
az olvasó („vevő” vagy „befogadó”). Tehát az irodalmi
mód  szerek nem a történelmi folyamatot kutatják, amely
lét rehozta a szöveget, még csak nem is az „eredeti je len tés”
és a „mai jelentés” fázisait kívánják összekap csol ni, hanem
a szöveg teljességét akarják megszólaltatni.

Amíg a történetkritika a tudományosság jegyében szét -
szedte, azaz „dezintegrálta” a bibliai szöveget, annak ér de -
ké ben, hogy minél hamarabb eljusson az eredeti je len té -
sig, addig az irodalmi megközelítés nem „bontja fel” a szö -
veget, tudatosan figyel a cselekményszövésre, az el be szé lés
mikéntjére, a narratívára. Az irodalmi meg kö zelítés te hát
nem „redukcionista”, hanem sokkal inkább holisz ti kus,
mindig az egészre igyekszik figyelni. Nem csak a fun da -
mentalisták, hanem a tőlük feltűnően kü lönböző iro dal -
márok is komolyan veszik Jézus intését: „Az Írás fel nem
bontható.” (Jn10,35)

Az irodalmi (szinkron) megközelítések számára a szö -
veg végső formája a kiindulópont, amíg a történeti (diak -
ron) módszerek az eredeti formák után kutatnak. Az iro -
dalmi módszerek, mint erre a Biblia „posztmodern” hasz -
ná latát hangsúlyozó amerikai biblikus, Edgar V. McKnight
rá mutatott, annyiban újak például a redak ció k ri tikához
ké pest, hogy a módszer premisszájában mind össze egy
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szó kicserélése történik meg: a bibliai szö vegeknek nem a
„szerkesztőiről”, hanem a „szerzőiről” beszélnek.4

Az irodalmi módszerek közül leginkább az úgy ne ve zett
„narratív kritika” hozta a leglátványosabb ered mé nye ket.
Amíg a bibliatudományban alkalmazott struk tura lizmus,
olvasóközpontú kritika, retorikai kritika ese tében egy sze -
rű en az irodalomtudományban hasz ná latos módszerek
„átvételéről” vagy „kölcsönzéséről” beszél he tünk, addig a
„nar ratív kritika” módszerét maguk a bib likusok dol goz -
ták ki. Bibliakutatók által használt irodalmi megközelítés
ez, hiszen a világi irodalomtudomány nem használja ezt a
ter minus technicust. A narratív kritikusok számára dön tő,
hogy a szerző, az író a történetet vala milyen szempont
sze rint elbeszéli. Ez az elbeszélés a cse lek ményszövés, a
nar ráció. A lényeg tehát nem bármiféle szöveg „előtti” ál -
la pot, hanem a szöveg mint kész forma, cselekményszövés,
a kész „szövet”. A narratív kritika elő szelének a német
Erich Auerbach Mimézis című nagy szerű könyvét5 és az
ame  rikai Amos Wilder Early Chris tian Rhetoric című
1964-ben megjelent munkáját tekint hetjük.6 A narratív
kri tika elterjedésének nagy lökést adott egy döntő her me -
neu tikai felismerés, amelyet a Yale Egyetem egykori pro -
fesszora, Hans Frei fogalmazott meg: az evangéliumok
nem „történelemízűek”, hanem nar ra tí vák, azaz „elmon -
dá sok”, elbeszélések, s így igaz ság ér té küket nem a törté ne -
lem hez való viszonyukban kell ke resni. Történelmileg,
filozófiailag és teológiailag is nagy szabású monográ fiá já -
ban (Eclipse of Biblical Narrative) meggyőzően demonst -
rál ta, hogy miképpen tűnt el a Bib lia narratív értelmezése
a 18. és a 19. század folyamán.7 A nyolcvanas években egy -
más után látnak napvilágot az egyes bibliai könyvek nar -
ratív kritikai megközelítései.

A narráció, a történet görögül mythos-t jelent, s erre a
fo galomra építi úgynevezett „mítoszkritikáját” a világhírű
ka nadai irodalomtudós, Northrop Frye, akinek irodalmi
ér deklődése egész életében – saját bevallása szerint – a
Bib lia körül forgott. Örvendhetünk, hogy pár éve ma gya -
rul is megjelentek az irodalom és a Biblia kapcsolatáról
szó  ló könyvei, a Kettős tükör (Európa, 1996, eredetiben:
The Great Code), illetve Az Ige hatalma (Eredetiben: Words

with Power). Northrop Frye szerint a Bibliában a tör té net -
szö vésnek, az elbeszélésnek sajátos „alakja”, mintája van,
ez pedig az „U-alak”. Szerinte az üdv tör té neten sorozatban
húzódik végig az „eredeti állapot – elveszés – visszatérés”
ritmusa. Érvényes ez az emberiség történetére (régi Ádám
– új Ádám), Izrael sorsára, de konkrétan Jób könyvére
vagy a tékozló fiú példázatára is. Frye szerint a bibliai
üdvtörténetnek alapvetően „komé dia” jellege van, leg aláb -
bis Dante Divina Commediajának értelmében, vagyis a
történelem a mélypontok és tragé diák után mégis a
boldog beteljesülés, a „happy ending” felé halad.

A teológiai paradigma (újra) megjelenése
a legújabb hermeneutikai szakirodalomban

Az elmúlt évtizedekben többször tartottam előadást a her -
me neutikai paradigmák változásáról. Egészen a kö zel múl -
tig az irodalomtudomány új paradigmáját szoktam emlí -
te ni, azt, hogy ez a paradigma látványosan kihívta a két-
három évszázada – főleg protestáns körökben – do mináló
tör ténetkritikai módszert. Auerbachra, Frye-ra, Ricoeur-
re hivatkozva el szoktam mondani, hogy lám, az iroda -
lom tudomány segítségével nem veszünk el a rész le tekben,
s átpillanthatjuk a Biblia egészét, hogy tulaj don képpen
teo lógiai nyeresége van az irodalomtudomány al kal ma zá -
sá nak. Mindazonáltal valami hiányérzet min dig is maradt
ben nem.

Nos, ezt a hiányérzetet pótolja az az új s egyre lát vá nyo -
sab ban terjedő szemlélet, hogy a Biblia nem tör té neti, nem
is csupán irodalmi, hanem teológiai értel me zést igé nyel.

Werner Jeanrondnak igazat kell adnunk abban, hogy a
teológia először Karl Barth (1886–1968) és Rudolf Bult -
mann (1884–1976) munkásságával – igaz, egymástól éle -
sen eltérő módon – nyit a hermeneutikára.8 Köztudott,
hogy mindkettőjük számára az I. világháború krízis é l mé -
nye rendítette meg a 19. század liberalizmusába, mo der -
niz musába, fejlődéseszményébe vetett hitet. Egyszerre il -
lú ziónak bizonyult a protestáns liberalizmusnak az a kí -
sér lete, hogy a keresztény hit és erkölcs között bár milyen
szintézist lehet létrehozni. Barth hermeneutikája közvet le -
nül a Bibliából, Bultmanné pedig a heideggeri eg zisz ten -
cia lista filozófiával való találkozásból fejlődött ki. Barth a
szó széken kezdte pályáját, s hermeneutikáját a Biblia új ra -
fel fedezése, annak „meglepő, új világa” ins pi rálta. A Ró mai-
levél kommentár, majd a Kirchliche Dog matik kötetei az
egyház érdekeinek rendelik alá az ér telmezést. Számára az
elsődleges kérdés nem a szöveg je lentése, hanem az, hogy

5 Erich Auerbach: Mimézis. A valóság ábrázolása az európai iro da -
lom ban, Budapest, Gondolat, 1985

6 Amos Wilder: Early Christian Rhetoric: The Language of the Gospel.
London, SCM Press, 1964

7 Hans W. Frei: The Eclipse of Biblical Narrative. A Study in
Eighteenth and Nineteenth Century Hermeneutics, New Haven, Yale
University Press, 1974

8 Werner Jeanrond: Theological Hermeneutics: Development and
Significance, London, Macmillan, 1991, 120–158. o.

4 Edgar V. McKnight: The Literary Paradigm in the Interpretation of
Scripture. Előadás (Károli Gáspár Református Egyetem Hittu do má nyi
Kar, 1996. március 11., Pázmány Péter Katolikus Egyetem Böl csé szet -
tudományi Kar, 1996. március 12., Evangélikus Hittu do mányi Egye tem
1996. március 13.) Ld. továbbá uő.: The Post-Modern Use of the Bible –
The Emergence of Reader-Oriented Criticism, Ashville, Abin don Press,
1988
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mi az Isten igéje, s ki vagyok én az Isten igéjével szem ben.
Barth számára a hermeneutika a dogmatika ré sze.

Bultmann Heidegger alapján az emberi szituáció (vi lág,
tör ténelem, filozófia) alapján kutatja a megértés lehe tő sé -
gét, Barth szerint azonban emberi szempontokkal nem le -
het megközelíteni Isten igéjét, hiszen Isten so ha sem válik
ob jektummá, amit mi interpretálunk; Isten min dig szub -
jek tum marad, aki minket interpretál. Isten beszél a tör té -
nel men keresztül, ő interpretálja a törté nel met. Nem az a
fon tos Barth számára, hogy miképpen értem meg Isten
igé jét, hanem az, hogy alárendeljem ma gam az engem in -
ter pretáló Isten igéjének. Az Isten igéjébe vetett hit meg -
elő zi az exegézist, s az Isten igéjére adott helyes válasz az
en gedelmesség.

Barth és Bultmann hermeneutikai konflikusában a hal -
lás és a megértés elsődlegessége az alapvető kérdés. Barth
sze rint először hallok és utána értek, ám Bultmann szerint
meg értés nélkül a meghallás is lehetetlen.

Említettük, hogy Bultmann a korai Heideggernek az au -
tentikus, illetve nem autentikus létről szóló kategóriáit épí tet -
te be teológiájába. Már nem figyelt azonban a késői Hei -
deggerre, aki a költészet (Hölderlin) és általában a nyelv felé
fordul. Gadamernél láttuk, hogy a filozófiai her me  ne utika
felismerte és kidolgozta a létnek a nyelvhez va ló kö töttsége
gondolatát. Erre a feladatra az „Új her me neu tika” navű
irányzat képviselői, Ernst Fuchs (1903–1983) és Ger hard Ebe -
ling (1912–2001) vállalkoztak. Számukra – mint már utal -
tunk rá – a teológia alapvetően hermeneutikai tudo mány.

A közelmúltban a nemzetközi Society of Biblical Li -
terature (SBL) 2006-os washingtoni, illetve a 2007-es bé csi
konferenciáján volt alkalmam meggyőződni arról, hogy
egyre inkább kibontakozóban van egy olyan irány zat,
amely a „Szentírás teológiai értelmezése” mellett ér vel.
Természetesen a teológia korábban is meghatározó volt a
keresztény biblikusok számára, de többnyire csak a „má -
sodik lépcsőként”, a történeti kutatás után.

Az elmúlt esztendőkben egyre világosabbá vált, hogy
hí vő olvasás nélkül nincs igazán megértés, s ezért a dog -
ma tikát nem kiiktatnia, hanem ellenkezőleg: integrálnia
kell a bibliatudománynak. Az exegézis és a dogmatika
össze függ (Joel B. Green),9 s a Biblia olvasásának helye
nem elsősorban az akadémia, hanem az egyház, a teológia
pedig az egyház tudománya. A Biblia egyoldalú (tör té net -
tu dományi) kisajátításával és analitikus „dezinteg rá lá sá -
val” szemben joggal emelték fel szavukat az amerikai teo -
ló gusok: „Vissza a Bibliát az egyháznak!” (Reclaiming the
Bible for the Church). A kommunikációelméletben is meg -
fo galmazódott ún. „relevanciaelmélet” alapján is a leg -
újabb kutatások a teológiai értelmezés szükségességét tá -

maszt ják alá (Gene L. Green). Stephen E. Fowl (kato li kus),
Kevin J. Vanhoozer (református), Francis Watson (angli -
kán), Robert Jenson (evangélikus) tudósok egyér tel műen
azt a hangot szólaltatják meg, hogy a szöveg benső ér tel -
mé nek tolmácsolásakor a keresztény egyház kétezer éves
ha gyományát, tehát a patrisztikát, a reformációt és a mo -
dern korszakot egyaránt figyelembe kell venni, s csak ak -
kor szól az írás önmaga – isteni – szándékához hű sé ge sen,
ha annak dallamát együtt énekeljük a földön élő és a meg -
di csőült egyház szentjeivel. Az Ulrich Luz nevével fém jel -
zett „hatástörténeti iskola” is ezt képviseli.

Katolikus szerzők közül Stephen E. Fowl nevét kell elő -
ször említenünk, aki a a marylandi Loyola College pro -
fesszora. 1997-ben adta ki a The Theological Interpreation
of Scripture című antológiáját. Azóta jelent meg az En -
gaging Scripture. A Model for Theological Interpretation
című könyve (1998).

A teológiai értelmezés egyik legjelentősebb képviselője
Kevin J. Vanhoozer, aki számos könyve mellett meg je len tette a
Dictionary for Theological Interpretation for the Bib le (SPCK,
Baker, 2005). A lexikon előszavában írja Van  hoozer, hogy a
Biblia teológiai értelmezésének szótára két olyan krízisre
reagál, amely a felvilágosodás kori és a fel  világosodás utáni
bibliaértelmezés mellékterméke. Az egyik a modernizmus
krízise: szakadék keletkezett a bib lia tudományok és a teológia
között, a másik pedig a Szent írás olvasása „én úgy látom”
szemléletének posztmodern elburjánzása, amely szerint
minden értelmező közösség azt teheti, úgymond, ami szerinte
helyes. A szótár el sőd leges célja, hogy a Biblia értelmezőinek
olyan esz közt ad jon a kezébe, amely segít az olvasónak, hogy
ér telmesen al kalmazza a különféle módszereket s egyszerre
értékelje is azokat, hogy azok mennyiben járulnak hozzá a
Biblia te o lógiai értelmezéséhez. Az a reményük, hogy ez a vál -
lal ko zás új lehetőséget nyújt ahhoz, hogy a bib lia tu domány
ismét visszanyerje a teológiai státuszát. (Az ed di gi tör té ne ti
státus helyett.)

A bibliatudomány modern korszakában, különösen az
egyetemeken, de még a teológiákon is a bibliaér tel me zés -
nek az a kritikai megközelítése vált dominánssá, hogy a
Bib liát meg kell védeni attól, amit általában a hitvallá sok -
hoz vagy a hagyományokhoz kötődő „dogmatikai fog ság -
nak” neveztek. Immár kétszáz esztendeje annak, hogy azt
kezd ték mondogatni, hogy a keresztény hit nem szük sé ges
vagy nem releváns annak megállapításában, hogy fel fe -
dezhessük, „mit jelent” a szöveg. A biblia tu do mányok szá -
mára a teológia szerepe marginálissá vált az egye te me ken
vagy a teológiai főiskolákon. Odáig jutot tunk, hogy a mo -
dern bibliatudomány egy virtuális „teoló giamentes” zó -
nává alakult. Még a magukat kereszténynek nevező teo ló -
gusoknak is „csekkolni” illik meggyő ző dé süket, amikor az
akadémia bejáratának ajtajához érnek.

Ami ma a teológiák nagy részén történik, az a teológia
teológiátlanítása.

9 Joel B. Green – Max Turner: Between Two Horizons. Spanning New
Testament Studies & Systematic Theology. Grand Rapids, William B.
Eerdmans, 2000
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Nem az a baj a modern bibliatudománnyal, írja Van -
hoozer, hogy a történelmi kontextust vagy a szöveg ke -
letkezését kívánja rekonstruálni. Sokkal inkább az jelenti
a problémát, hogy a bibliai szövegek az emberi tör té nelem
vagy vallás „forrásaivá” válnak, ahelyett, hogy Isten je len -
lé téről vagy a történelemben véghezvitt csele ke detéről ta -
nús kodnának. Ha a Bibliát ilyen értelemben vett „forrás”-
nak tekintjük, mint valami természetes jelenség „mögötti”
evi denciát, akkor ezzel eltereljük a figyelmet arról, amit a
szö vegek mondanak (mint tanúságtételek) annak ér de ké -
ben, hogy teret biztosítsunk a „hogy is tör tént ez va ló já -
ban?” történeti rekonstrukciójához. A tör ténelem így
arat(ha tott) győzelmet az exegézis felett.

A másik oldalon a modernitás eszméit meghaladni kí -
vánó posztmodern szemlélettel találjuk magunkat szem -
be. A posztmodernitás nem azt állítja, mint a modernitás,
hogy kellemetlen szakadék húzódik meg a történelem és a
Biblia világa között, hanem azt sugallja, hogy a tör té ne -
lem, a nyelv, a hagyomány, a kultúra olyan „ingo vá nyos ká -
tyú” („sáros árok”), amelyből az embernek egy sze rűen
lehetetlen kiszabadulnia.

A posztmodern gondolkodók tagadják, hogy törté nel mi,
kulturális, osztályszintű, faji vagy nemi meghatáro z ott -
ságunktól el lehetne tekinteni. Az interpretáció célja így az
lesz, hogy megállapítsuk, „mit jelent ez a szöveg a kö zös -
ségemmel, az értelmezési érdekeimmel megegye zők   nek”. A
posztmodern olvasók a Szentíráshoz plurális in terpretatív
érdekekkel közelednek, amelyek közül (ta lán) az egyik a te -
ológia is lehet, de a szabály, hogy egyik in ter pre tatív érdek
sem helyezheti magát a többi fölé. A poszt mo dern inter pre -
tációk valamilyen ideológiának (szo ciolo giz mus, feminiz -
mus stb.) rendelik alá a szöveg ér telmezését, s így a plura -
liz musban elvész a szöveg min den ki számára érvényes
értelmezésének lehetősége. Van hoozer szelle me sen teszi fel
a kérdést, hogy amikor a poszt  modernek a ke resz tény hitet
megpróbálták exor ciz mus sal kiűzni a tu do mány ból, vajon
nem bocsátottak-e be kéretlenül sokkal több ideológiai dé -
mont a tudomány szen télyébe?

Amíg a történetkritikának az jelentett kísértést, hogy a
szöveg mögötti világnak vagy a szöveg keletkezési folya -
matának „szűk” leírását adja, addig az ideológiai kritika
szá má ra az a kísértés, hogy a szövegben az ember saját
hang jának „fátyolozott” visszhangját akarja meg hal lani.
Akár a szöveg „mögötti”, akár a szöveg „előtti” va lóság kö -
ti le figyelmünket, a célt eltévesztjük, s a teoló giátlan bib -
lia kritika olyan lesz, mint a zenekritika a süke tek vagy a
kép zőművészet-kritika a vakok számára.

Vanhoozer a teológiai értelmezés három pillérét ra gad -
ja meg:

1. A Biblia teológiai értelmezése nem a bibliatudósok ki zá -
rólagos privilégiuma, hanem Isten teljes népének és az összes
teológiai diszciplína közös, felelősségteljes össze fog á sán alapul.

A teológiai értelmezés iránt növekedő érdeklődés ab -

ban is megnyilvánul, hogy a közelmúltban megfigyel het -
jük az egyházatyák rehabilitálását. Volt olyan vélemény is,
amely egyenesen a „prekritikai értelmezés elsődle ges sé -
géről” beszélt (Steinmetz).

Amennyiben az előfeltevések nélküli értelmezés nem
létezik, s amennyiben ezek az előfeltevések Isten ter mé -
sze tére és tevékenységére vonatkoznak, akkor miért is ne
le hetne nyilvánvaló, hogy a bibliai értelmezés mindig és
azon nal teológiai természetű. Az embernek az Istenről al -
ko tott nézete például befolyásolja abban, hogy a bibliai
szö vegek közül melyek értendők szó szerint és melyek szim -
 bolikusan. A teológiai interpretáció művelői a Szent írás
alapján és mai problémák közepette azt szeretnék tud  ni,
hogy nekünk mit kell mondani és gondolni Is ten ről.

2. A Biblia teológiai értelmezése együtt jár az Istenbe, az
ő szavába és cselekedetébe vetett hittel, s szándékában áll,
hogy a „teológiai kritikát” is gyakorolja.

A Biblia teológiai interpretációja inkább az olvasókkal
és nem a bibliai szerzőkkel vagy a bibliai szövegekkel szem -
 ben kritikus. Nem arról van szó, hogy a szöveg kritikának
vagy más kritikai elméletnek ne lenne szerepe, hanem ar -
ról, hogy az alapvető kérdés az olvasás tulaj don képpeni
cél jára vonatkozik. Akik a Szentírás teológiai in ter pre tá -
ció jára vállalkoznak, azok Istennek a Szent írás ban ki nyi -
lat koztatott igéjét akarják meghallani, és az a cél juk, hogy
gon dolkodásuk megújuljon. (Rm 12,2)

Isten tehát nem a közösség értelmező érdekeinek kell,
hogy megfeleljen, hanem az Istennek meg kell előznie mind
a közösséget, mind a bibliai szövegeket. („God is prior”). A
valóban teológiai értelmezés az Isten prioritását iga zolja.

A szótár szerkesztői vallják, hogy a bibliai szerzők, a
szö vegek és az eredeti olvasóközösség is teológiailag mo ti -
vált: a Szentírás olvasása azzal a céllal történt, hogy Isten
igéjét meghalljuk, és Istent jobban megismerjük. A szótár
szerkesztői nem egy új agendát vagy ideológiát akasz ta -
nak a Biblia nyakába, hanem az a céljuk, hogy megis mer -
jék a Biblia eredendő érdeklődését. Ebben az össze füg gés -
ben a bibliai értelmezésnek konfesszionális jellege lesz,
ugyan is felismeri és elismeri Isten szavát és művét a
Szent  íráson keresztül. Ezzel persze nem hanyagolják el a
ku tatás tudományos eszközeit és apparátusát.

A teológiai interpretáció mellett szóló leginkább meg -
győ ző érvünk az, hogy valójában ez az olvasási mód felel
meg a szövegek természetének. A teológiai műfajok (evan  -
gélium, prófécia, apokaliptika stb.) teológiai olva sa to kat
hívnak elő, olyan olvasási stílusokat, amelyek a hit ből
fakadnak és a teológiai megértésre törekednek. A szö ve gek
teológiai olvasása azt jelenti, hogy azokat ere dendő
szándékaik szerint olvassuk.

3. A Biblia teológiai interpretációja széles egyházi cé lo kat
nevez meg, amelyek több tudományos diszciplínát is át fog  nak.

A teológiai értelmezést többféle módon lehet alkal maz -
ni. Ma még a teológiai interpretáció kezdeti fázisában va -
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gyunk, ezért nem lehet egy értelmezést kiemelni. A szó tár
szerkesztői különféle szerzőket választottak, akik kü -
lönféle kegyességet képviselnek. Mindazonáltal három
hang  súlyt mégis észre lehet bennük venni, amelyek nem
el lentmondanak egymásnak, hanem kiegészítik egymást.

Az értelmezők első csoportja számára a szöveg mö götti
Isten–ember relációban az isteni szerzőség az el sődleges.
Ez a megközelítés azt képviseli, hogy az Istenről alkotott
né zetünk meghatározza a bibliaértelmezésünket. Ez a
„first theology!”10 módszere. Nem az a hangsúlyos, hogy
„va lóban mi történt”, hanem hogy miképpen lehet olvasni
az isteni szerző művét, pontosabban az Isten által emberi
be szédbe öltöztetett szöveget. Ha a szöveget isteni be széd -
ként fogjuk fel, akkor a bibliai könyvek és a két tes ta men -
tum kapcsolatában a különbözőségeken túl az azo nos sá go -
kat is megláthatjuk. Ha az a feltevés vezet ben nünket, hogy
a Szentírás keletkezésében Isten szerepet játszott, ak kor ez
meghatározza azt is, ahogyan a szö veg hez nyú lunk.

A másik csoportot a szöveg végső formája izgatja, s nem
annyira az isteni szerzőség kérdése. A végső for má nak ugya -
nis teológiai jelentősége van. A kánon kér dése. A teo lógia az
„intratextuális” olvasási móddal fog lalkozik (Lind beck).

A harmadik csoport a mindenkori hívő közösségre
össz pontosít. Az értelmezőt a Szentlélek munkája foglal -
koz tatja a múltban és a jelenben egyaránt. Miképpen lesz
az olvasó közösség számára a Biblia „Szentírássá”. A fó kusz
a keresztény közösségekre vonatkozik, annak tag jaira,
amint Isten előtt élnek, és a hitüket gyakorolják. A
teológiai értelmezés az egyház gyakorlata.

Újabb írásaiban Vanhoozer kiemeli, hogy a teológiai ér -
telmezés „az isteni beszéd meglátása a kanonikus szö veg -
ben”, s ez az értelmezés „theodramatikus” természetű, ami
azt jelenti, hogy az értelmezőnek azt az alapvető cse lek -
ményt kell megragadnia, melynek csúcspontja az, amit a
Szentháromság Isten Jézus Krisztusban véghez vitt. A Bib -
lia minden epizódját, a drámai cselekmény min den szálát
ehhez a drámai tetőponthoz kell vi szo nyítani. Min den nek
a másik oldala annak megértése és kibontása, hogy e drá -
mai történetet a Krisztus-követő ember miképpen „per -
formálja”, valósítja meg. A meg váltás drámájának meg  ér -
téséhez és értelmezéséhez, írja Vanhoozer, „theo dra -
matikai kompetenciára” van szük ség.11

A teológiai értelmezésnek, a keresztény hermeneu ti ká nak
egy másik elnevezése a „konfesszionalista her me neu ti ka”.

Ellen F. Davies szerint12 a konfesszionalista hermeneu -
ti ka nem azt jelenti, hogy egy történelmi egyház hit val lá -
sá nak rendeljük alá a Biblia értelmezését és ol va sá sát, ha -
nem azt az igényt akarjuk kifejezésre juttatni, hogy az egy -
ház életének ismét a Biblia legyen a centruma. A Biblia
kon fesszionalista olvasása azt jelenti, hogy a Szentírás nél -
kü löz hetetlen ahhoz, hogy a körülöttünk lévő világot va ló -
sá go san és reményteljesen lássuk. Elismerjük, hogy a
Biblia isteni be széd, amely páratlan módon képes arra,
hogy a ta pasz ta latunkat értelmezze. Mi több, hagyjuk,
hogy az vezes sen bennünket, s elfogadjuk, hogy életünk
megbíz ható út mu tatója. Három szempontot emel ki Ellen
Davis a Biblia hitvallásos olvasása kapcsán:

A teológiai érdekkel való olvasás

Korábban a teológiai fakultásokon a Bibliát túlságosan a
történelmi szempont kizárólagos érdekével olvasták. A
kér dés általában így hangzott: „Mit tudhatunk meg Izrael
tör ténetéről, az apostolok életéről a Bibliából?” A kon fesz -
szio nális bibliaolvasás azonban elsősorban Isten aka ratát
ku tatja a Bibliában, s azt akarja elősegíteni, hogy az Is ten -
nel való találkozást éljük át a Bibliában, mert a Bib liának
el sősorban teológiai szándéka van. A Bibliát igazán csak
rá  csodálkozva lehet olvasni, meglepetéssel, mindig va la -
mi lyen új felismeréssel arról, hogy Isten mit akar velünk
cse lekedni. Az igazi olvasás a „szívvel” történő olvasás, ami
általában a képzelőerőre vonatkozik. A nyi tott, tiszta szív -
vel való olvasás, ahogyan az első angol bib liafordító, Wil -
liam Tyndale 1526-ban írja: „Arra buzdí ta lak kedves ol -
vasó, hogy tiszta lélekkel, amint az Írás mondja, egy sze rű
szemmel (Mt 6,22 k.) közelíts az Íráshoz, az üd vösség
(egészség) és az örök élet szavaihoz, amelyek által – ha
megtérünk és hiszünk bennük – újjá születünk, friss élet re
teremtetünk, hogy élvezhessük Krisz tus halálának gyü -
mölcseit.”13 Ez a figyelmes, nyitott, tiszta lelkű és egy sze rű
szemű olvasás sokszor a figyelem intenzitása végett lassú
olvasás is, angol irodalmárok ezt „close reading”-nek,
szoros olvasásnak nevezik. Mindez ahhoz szükséges, hogy
felfedezhessük – Barth szavaival – a „Biblia meg le pő, új
világát”. A Biblia képi világára, szimbólumaira, me ta foráira
türelemmel kell figyelnünk, hogy azok meg nyíl ja nak
nekünk, hiszen a szimbolikus nyelv elrejti azt, amit ki -
nyilatkoztat, és kinyilatkoztatja azt, amit elrejt. Ha las san,10 Kevin J. Vanhoozer: First Theology. God, Scripture and Her me -

neutics, Downers Grove Illinois, InterVarsity Press, Leicester England,
Apollos, 2002

11 „Imprisoned or Free? Text, Status, and Theological Inter pre ta tion
in the Master/Slave Discourse of Philemon”, in: A. K. M. Adam, Stephen
E. Fowl, Kevin J.Vanhoozer, Francis Watson: Reading Scripture with the
Church. Toward a Hermeneutic for Theological Interpretation, Grand
Rapids, Baker Academic, 2006, 66. o. és 77. o. Ld. még: Kevin  J.
Vanhoozer: The Drama of Doctrine, Loisville Kentucky, Westmisnster
John Knox Press, 2005

12 Ellen F. Davies: Teaching the Bible Confessionally in the Church, in:
The Art of Reading Scripture, Ed. Ellen F. Davies and Richard B. Hays,
William B. Eerdmans, 2003, 9–26. o.

13 „Geve diligence Reder (I exhorte the) that thou come with a pure
mynde, and as the scripture sayth with a syngle eye, unto the wordes of
health, and of eternall lyfe: by the which (if we repent and beleve them)
we are borne anew, created afresshe, and enioye the frutes off the bloud
of Christ.” (sic!)
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idegen vagy eredeti nyelven – tehát nem megszokott mó -
don – olvassuk a Szentírást, akkor elgondolkodunk an nak
jelentésén, és számos meglepe tés ben lesz részünk.

A bűnbánatra (megtérésre) való nyitottsággal
való olvasás

Ha elsajátítjuk a teológiai érdekkel való olvasást, akkor sa -
ját interpretációnk felé gyanúval fordulhatunk. Ha a Bib li -
át úgy tesszük le, hogy „éppen ez volt, amit vártunk”, és
nem ér bennünket meglepetés, akkor rosszul olvastuk a
Bib liát. Ellen Davies azt írja, hogy bűnt követünk el, ha az
Írást saját előfeltevéseink igazolása céljából olvassuk. Mert
ilyen kor lázadtunk az ellen, hogy Isten új módon szóljon
hoz zánk, s ilyenkor cáfoljuk azt, hogy a Biblia az élő Isten
sza va. Az „önigazoló” bibliaolvasással szemben csakis a
„meg térés”, a gondolkodásmód megváltozására nyitott ol -
va sás lehet egyedül az alternatíva. A keresztény ember szá -
mára az olvasás célja a „Krisztus értelmére” (2Kor 2,16,
Róm 12,2) való átalakulás kell, hogy legyen. A sokhangú
Ószö vetséget talán azért is érdemes gyakrab ban olvas -
nunk, mert ott ugyanolyan esendő emberek tör ténetével
találkozunk, mint amilyenek mi vagyunk. A bibliai sze rep -
lőkre – mint Auerbach rámutatott – az jel lemző, hogy ők
változnak, mások a történet elején, mint a végén, s nem ál -
landó jellemek, mint Homérosznál az „okos Odüssze usz”
vagy a „kegyes Aeneas”. A bibliai szereplők változ nak,
megfordulnak, s a Bibliát mi is ezért a személyes válto zá -
sért, megtérésért olvassuk.

Az Ószövetség olvasása Krisztusról szóló
tanúságtételként

Ézsaiás, a zsoltárok s a legtöbb ószövetségi szöveg Krisz -
tus ra, az Újszövetségre mutat. Így olvasta Krisztus, így ol -
vas ták az első tanítványok, az apostolok, az ős egy ház is az
Új szövetséget. Nemcsak az Újszövetség világítja meg az
Ószö vetséget, hanem magát az Újszövetséget is csak akkor
ért hetem, ha alapos teológiai mélységgel ér telmezem az
Ószö vetséget. A Jelenések könyvének szinte minden mon -
da ta az Ószövetséget idézi. Az Ószövetség abban segíthet,

hogy Isten szentségét sokkal komo lyab ban vegyem, s ne
él jek vissza azzal az újszövetségi ki jelentéssel, hogy az Is -
ten szeretet.

Ugyanakkor a Bibliát a zsidósággal dialógusban kell ol -
vas ni. A konfesszionális olvasás egyik veszélye, hogy egye  -
dül olvassuk a Szentírást. Ma a teológushallgatóknak is rá
kell jönniük arra, hogy nemcsak a keresztények ol vas sák
hittel a Biblia első harmadát. A bűnbánattal való ol vasás
egyik jele, hogy a zsidósággal való negatív kap cso la tunkat
is megbánjuk.

A hívő zsidóság hittapasztalatát is vegyük figyelembe a
Bib lia olvasásakor. A ma egyik legnagyobb hermeneutikai
ki hívása az, hogy a kereszténység bánja meg több mint
ezeréves keményszívűségét. Ezért keressük a zsidósággal
va ló aktív kapcsolatot, a teológiai barátságot. Ne gon dol -
juk azt, hogy a zsidóságnak feltétlenül az imponál, ha az
Ószö vetséget „mint másnak szóló postát” olvassuk. A ke -
resz ténység és a zsidóság közötti teológiai barátság alap ja:
misz térium.

Összefoglalás

Előadásunk első részében azt láttuk, hogy a keresztény
her meneutikának különféle szintjei vannak. A második
rész ben azt, hogy a középkor óta a keresztény her me neu -
ti ka a világi tudományok paradigmáit hívta segít sé gül: a
kö zépkorban a filozófiát, az újkorban a történelmet; a hu -
szadik század második felétől az irodalmi paradigma tu -
dott rést ütni a történettudomány egyeduralmán. Minden
pa radigmaváltást a tudományág belső krízise elő zi meg. A
mo dernitást felváltó posztmodernitás ide ológiai ol va sa -
tokat hozott létre.

A napjainkban a felekezeti hovatartozástól független,
újabb paradigma jelentkezik, ami egyszerre ökumenikus,
konfesszionális – és dramatikus. Ez a Szentírás teológiai
interpretációja. Láttuk a konfesszionalista hermeneutika
három vonását. Mivel egyházias, hitvalló életgyakorlat-
ori entált is egyben, ma a teológiai értelmezés felel meg
leginkább annak, amit előadásunk címében és kezdetén
keresztény hermeneutikának neveztünk.14

14 2007 óta jelenik meg Joel B. Green szerkesztésében a Journal of
Theological Interpretation. Vö. www.eisenbrauns.com/jti 
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…mindenképpen érdemes megnézni A bakancslistát. Ez a
film ugyanis olyan ponton kezdődik, amely mind an nyi -
unk életében eljön egyszer: az elmúlással való szem be sü -
lés pillanatával – érdekes gondolatokkal, értékes ér zel -
mek kel és rengeteg humorral mutatja be két idős férfi ke -
mo terápiás kezelésük alkalmával kötött barátságát.

Ha a két főhős egyéniségét kellene felvázolni, akkor
(mai, amerikai értékítélet szerint) Carter Chambers (Mor  -
gan Freeman), az elképesztően tájékozott autó sze re lő és
ön feláldozó családapa állna a skála legszélső pozitív ér té -
kén, Edward Cole (Jack Nicholson) pedig a flúgos, újgaz -
dag, önző és egyedülálló kórháztulajdonos szerepében va -
ló színűleg a másik végén, a mínuszok legalján végezné. De
mi történik akkor, ha a két ellentétes pólus egy kórházi
szo bában, egyszerre kényszerül szembesülni azzal, hogy
mennyi van még hátra az életből? Ennek tudatában tel je -
sen más megvilágításból fedik fel azt, ami már mö göttük
van, de hatalmas elszántsággal, törhetetlen jó kedvvel (és
nem utolsósorban kellő anyagi fedezettel) vág nak neki an -
nak, ami még előttük áll.

Barátságuk hamar túlnő a kórtermen: elhatározzák,
hogy hátralévő fél évükben körbeutazzák a világot, és sor -
ra vesznek mindent, ami bakancslistájukon szerepel. Ba -
kancs listát – ki tudatosan, ki kevésbé – mindannyian íro -
ga tunk életünk során, mert ez segít annak tuda to sí tásá -
ban, hogy valóban éltünk itt a földön. Ez a lista pedig nem
más, mint egy előjegyzési naptár, amelyen azok a dolgok
sze repelnek, amelyeket még halálunk előtt véghez sze ret -
nénk vinni. Hogy megtanuljunk valamilyen hang szeren
ját szani, táncolni vagy lasagnát sütni, hogy lefogy junk tíz
ki lót, hogy nagyobb csukát fogjunk, mint a refor mátus lel -
kész, hogy kiadjunk egy könyvet, megnyerjünk egy ver -
senyt vagy egy külföldi tanulmányutat, hogy előa dók le -
hes sünk egy konferencián, megszerezzük a doktori címet
vagy akár hogy prédikációink nyomán többen jöj jenek va -
sár naponként templomainkba… Tehát olyan ter vek lajst -
ro ma, amelyek egy közösségen belül (legyen az gyüleke ze -

ti, iskolai, baráti vagy családi) bizonyítja rá ter mett sé gün -
ket, életképességünket.

Edward és Carter listájára felkerül minden, amit földi
ha landó még ki akar(hat) élvezni a finisben: „meg csó kol -
ni a legszebb lányt a világon”, „látni valami fenségeset”, „te -
toválást csináltatni”, „vezetni a kedvenc verseny au tó mat”,
„könnyesre nevetni magam”... És ahogy sza po rod nak a
kihúzott tételek a listán, úgy kerülünk egyre mé lyebb re a
barátság, a család vagy akár a hit útvesztőiben.

Vádolták ezt a filmet azzal, hogy szirupos, hogy el csé -
pelt a forgatókönyve, és azzal, hogy Morgan Freeman és
Jack Nicholson nevével nem is lehetne sikertelen filmet
piac ra dobni, de – még ha ez így is van – valóban szirupos
len ne az elmúlásról jókedvvel és emberien beszélni? Van -
nak dolgok, amelyek közhelyesek, és vannak, amelyekről
ér demes és kell is szót ejteni, hiszen mindenkit fog lal koz -
tat nak. De a kettő korántsem jelenti ugyanazt.

Tény, hogy a hazai életviszonyokat figyelembe véve ná -
lunk nem lenne lehetőség ilyen bakancslistát telje sí teni, de
hitelesen, kedvesen és mégis elgondolkodtatóan tárja
elénk a rendező, Rob Reiner e két ember életének utolsó,
ta lán legmeghatározóbb szakaszát, felsorakoztatva égi és
föl di perspektíváikat egyaránt. Engem pedig cseppet sem
za var, ha két nagy színész egyszerűen, de láthatóan nagy
él vezettel elszórakoztat, elgondolkodtat másfél órán ke -
resz tül. (A Bajnokok Ligájának döntőjén miért nem vá -
dol ja hasonlóképp senki a legjobb csapatokat?)

A bakancslista tehát (a 0–18 éves korúakat leszámítva)
alap ja lehet minden korosztályon belül egy életről, ha lál -
ról, halál utáni életről vagy életünk minőségéről szóló be -
szél getésnek. Hiszen a felnőttekkel szükségszerű őszin tén
be szélni elmúlásról, a fiatalok körében pedig azért lehet
si kere, mert nem fenyeget annak a veszélye, hogy hol mi el -
vont művészfilmmel „támadjuk le” őket. De min dennek
el lenére azon kevés sikerprodukció közé tartozik ez a film,
amely amerikai volta ellenére sem veszít ér té kéből és
értékközvetítő szerepéből.

F I L M A J Á N L Ó

Mielőtt feldobjuk a bakancsot…
L A B O R C Z I  D Ó R A
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„Krisztus testi élete idején könyörgésekkel és ese dezé sek kel,
hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, aki nek
hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meg -
hallgattatott istenfélelméért.” (Zsid 5,7)

Azt hiszem, ha a jelenlévők gondolatait egy szóban kel -
le ne most összefoglalni, az valami múltba néző, nagy va ló -
szí nűséggel magas érzelmi töltéssel rendelkező kife je zés
len ne. Alapigénk – amelyet igazából nem én válasz tot tam,
hi szen ez a Losung, a herrnhuti bibliaolvasó Út mu tató es -
ti igéje volt múlt szombaton, apósom halálának nap ján, és
ezért került fel a gyászjelentésre is – ezzel ellentétes irá -
nyú; markánsan és aktuálisan festi meg a keresztény em -
ber jövőképét: a halál hatalmából való szabadulást.

A tudatos gondolkodás kialakulásának pillanatától kezd   -
ve minden embert feszít a kérdés: milyen hatalom vagy
milyen hatalmak befolyásolják életünket, irányítják min -
dennapjainkat, határozzák meg cselekvési lehető sé ge in ket?
Ezzel egy időben, de ellentétes iránnyal keressük a választ
arra, hogy hogyan tudunk erre befolyással lenni, és egyál ta lán
tudunk-e. Szinte minden korszak meg van győ ződ ve arról,
hogy a tudásával és tapasztalataival abban a hely zet ben van,
hogy minden ilyen erőt és hatalmat be fo lyá solni tud már
maga körül. Vitathatatlan tény, hogy sok féle ha ta lom, ter mé -
szeti erők, betegségek, e világ ha tal  masságai, ha gyomá nyok
és adottságaink befolyásolják min dennap ja inkat. Ha mé -
lyen belenézünk az ezeket moz gató fo lya ma tokba, kide rül:
hatásuk csak a múló földi élet  re terjed ki, pontosabban
csak ezt az életet tudják be fo  lyásolni, vagy ennek tudnak vé -
get vetni, de életet adni egyet len föl di potentát sem képes.

A Zsidókhoz írt levél eme verse csak sejteti, de nem ne -
ve zi meg azt, akinek valóban hatalma van, nemcsak a mú -
lan dó földi lét felett, amely mindössze hetven- nyolc van
esz tendő a zsoltár szavai szerint, hanem a minden emberi
ér telmet és képzeletet felülmúló és szétfeszítő örök élet fe -
lett is. Ez a körülírás azonban nem valami bi zony talan sá -
got takar, nem is lezser pontatlanságot, hanem a Minden -
ha tó, az Örökkévaló hódolatteljes tiszteletét, nemcsak sze -
mé lyének, de nevének is nagyfokú meg be csü lését fejezi ki.

A nyugati kultúrkör – amelyben mi élünk – a maga túl -
zott racionalitását és különösen is a protestáns puritán élet -
 felfogást tekintve sokszor nem szereti az érzelmek meg  -
nyilvánulását. Ember és Isten kapcsolatában az ér ze lem  -
mentesség azonban legfeljebb a madáchi deista fel fo gás  ban

található meg, hiszen Krisztus tanítása és bátorí tá sa alap ján
mi Istent Atyaként szólíthatjuk és szólítjuk is meg. Ez a tény
a fejekben és a szívekben gomolygó gon do la tok és in du la tok
közt megfellebbezhetetlenül kristályo so dási pontként je -
lenik meg: tudjuk, kihez járulhatunk min den terhünkkel,
és tudjuk azt is, hogyan szóljunk, sőt azt is, hogy akihez
szólunk, nem ellenségesen vagy semle ge sen hallgat ránk.

Természetesen tudjuk, hogy Jézus nemcsak a végső csa -
ta előtt, a Gecsemáné-kertben a nagy kétségek közt for dul
Istenhez, hanem a mindennapokban is. Az Isten meg szó lí -
tása nem az abszolút végső eszköz, amelyet csak akkor ér -
de mes és szabad bevetni, amikor már az ég vi lá gon semmi
sem segít, hanem a mindennapok szerves ré szé vé válhat.

A keresztény ember számára nagy lehetőség az Úris -
ten nel folytatott párbeszéd. „Ora et labora!” Imádkozz és
dol gozz! – hangzik a középkori felszólítás. A kettő nem
pó tolja, hanem ideális esetben szétválaszthatatlan, szer ves
egységgé egészíti ki egymást.

A lelkészi szolgálatnak is hangsúlyos, bár egyáltalán
nem látványos része a gyülekezetért, különösen egy új
vagy megújuló közösségért való könyörgés. Bármely imád -
ság meg hallgatása nem az imádkozóval kapcsolható, és nem
is az imádság tárgyával függ össze. Nem tetteink, cseleke -
de  te ink, érdemünk, példamutatásunk, netán az egy ház ban
vagy a világban betöltött szerepünk, esetleges családi tra  -
dí cióink vagy éppen szenvedésünk miatt hall gatja meg az
Úr isten a mi könyörgésünket, hanem ki zárólag sze re tett
Fiá nak, ami élő Urunknak és Meg vál tónknak az érdemé ért.

Az egész kereszténység ma a böjti időszak közepén jár,
füg getlenül a naptár eltérő számításától. Most minden egy -
ház és közösség – a megszokottnál is jobban – arra a Krisz -
tus ra koncentrál, aki miatt értelme van az imád ság nak, az
ige hirdetésnek, a bizonyságtételnek, az egyházi szol gá lat nak,
de magának az egyháznak is. Benne, az egy ház Urában re -
ménykedve, ítélete előtt és alatt meg hajolva, de erősen az ő
túláradó kegyelmébe kapasz kod va s e ke gye lemben tán to -
ríthatatlanul reménykedve kí sér jük most Pus kás Jánost is
vég ső földi útjára. Jézus ke resztje elé he lyezzük őt, életét,
szol gálatát. Istentől kérünk kegyelmet ne ki, vigasztalást az
itt maradóknak. Ő adjon erőt most az in duláshoz, az ő útján
maradáshoz, mind addig, míg ezt szá munkra itt e múlandó
világban engedi. Ámen.

L A C K N E R  PÁ L

K R I S Z T U S B A N  M I N D N Y Á J A N  É L E T R E  K E L N E K  ( 1 K O R  1 5 , 2 2 )

Igehirdetés Puskás János temetésén
1933–2008
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F Ó R U M

A magyar bibliafordítás olyan lényeges alapfogalmakat il -
le tően, mint a lélek és a szellem kifejezés sajnos pon tat lan,
és ez jelentős értelmezési zavarokat is okoz. Az em beri
spe  cifikumra, a lelkének, lelkiségének, szellemi vol tának
fo galmára azonban a legtöbb nyelv két kifejezést hasz nál
(gö rög: psyche és pneuma, latin: anima és spi ritus, angol:
soul és spirit, német: Seele és Geist, francia: âme és esprit,
hé ber: nefes és ruah, arab: waham és ruah, szanszkrit: ma -
nasz és atman, buddhi stb.).

A Krisztus-követésre törekvő, a Biblia szelleméből táp -
lál kozó orvoslás egyben mindig lélekgyógyítás is. Érde -
mes és talán szükséges is lenne ezért a problémával a Ma -
gyar Keresztény Orvosok Társaságának is foglakoznia, az
igei tisztánlátás érdekében.

Gyönyörű magyar nyelvünk szép kifejezése – lélek és
szellem – többek szerint megfelelő a görög psyché és pne -
uma fordításának. Ezzel azonban Magyarországon töb ben
– elsősorban a teológusok – nem értenek egyet, és a bib -
lia fordításokban csak a lélek szót alkalmazzák. Így a Bib lia
magyar fordítása éppen ebben a rendkívül fontos kér dés -
ben zavarossá válik. Félnek a fogalomzavartól, pe dig ez zel
még fokozzák is azt. A konfúzió hatásait viszont, tu do -
másom szerint, nem vizsgálták. Kivételt képez Csia La jos
Újszövetség-fordítása, amely meri a pneumát követ ke ze -
tesen szellemnek fordítani [Csia 1978]. Azóta néhány új
fordítási próbálkozás is megjelent, és a vallásos iro da lom -
ban is egyre gyakrabban fordítják a pneumát szel lemnek.

Avval érvel több teológus – amiben sok igazság is van
–, hogy a lélek és szellem fogalom köznapi magyar értel -
me zésében olyan sok tisztázatlanság, zavaros implikáció
van, hogy érdemesebb ezt inkább elkerülni. Ezzel viszont

nem tudok egyetérteni. A két fogalom teológiai és lé lek ta -
ni, különösen valláslélektani jelentősége olyan nagy, hogy
nem tartom kikerülhetőnek az egyértelmű foga lom hasz -
ná latot, mivel maga a kikerülés még tovább növeli a fo gal -
mi konfúziót. Ennél még az is jobb lenne talán, ha a görög
ere detit használnánk. Akik azonban a lélek és szel lem sza -
vak használatát a fordításban ellenzik, nem ja va solnak
más, jobb, egyértelműbb megkülönböztető el ne ve zést, ez -
zel a fogalomzavar fenntartása mellett törnek lán d zsát, pe  -
dig a bibliafordítások hitelessége megköveteli a tisztá zást.
Nem is annyira a lélek szóval van a gond, ami egy ér tel -
műen emberi jelenségre utal, hanem a szellem ki feje zést
nem tudjuk megfelelően meghatározni. Ez utal egyben a
szellemi dimenzióval szembeni homályos látá sunkra vagy
egyenesen vakságunkra. Például: „Az Is ten Lélek (pon to sab  -
ban szellem, pneuma): és akik őt imád ják, szükség, hogy
lélekben (pontosabban szel lem ben, pne u mában) és igaz -
ságban imádják.” (Jn 4,24; Károli-fordítás) A meg fo gal ma -
zás a spirituálist lélektani síkra redukálja, és el vész a hi -
erarchikus rend.

A két fogalom megkülönböztetését és egymással való
kap csolatát egyébként minden nyelv meglehetősen ho má -
lyo san, sokszor zavarosan kezeli. Jól látható ez például a
sa ját nyelvű értelmező szótárak erre vonatkozó foga lom -
meg határozásaiban. A magyar jelenségnek, de a többi
nyelv   ben is meglévő – bár kisebb mértékű – konfúziónak
a végső gyökere az, hogy a lélektan tudománya sem nem
tud ta még kellően tisztázni e fogalmakat, mert a valóság
oly mélységeivel kapcsolatosak, melyeket a tudományos
meg ismerés még nem ért teljesen el.

A két fogalom megkülönböztetése tulajdonképpen el -
ső sorban lélektani, antropológiai probléma, amelynek
azon  ban igen súlyos teológiai vonatkozásai is vannak. A

A lélek vagy szellem kérdés lélektani
megközelítése1

S Ü L E  F E R E N C

1 Előadás a Magyar Keresztény Orvosok Társaságában.
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mély  lélektan azonban az eddigi eredményeivel segítheti
az elnevezések értelmezésével e fogalmak tisztázását. A lé -
lek szó etimológiailag a lélegzéssel – régebben lélekzésként
is írható volt –, tehát egy személyes, egyedi működéssel
kap  csolatos. A szellem szó eredete a szél, szellő fogalmával
van összefüggésben, ami egy emberen kívüli, tőle füg get -
len, de általa és mások által is érzékelhető erőáramlatot je -
lent (Jn 3,8). A szellem szó nyelvújításbeli kifejezés, előd je
a szellet szó volt. Kazinczy – talán tudatos szán dékán túl is
– a szélből alkotta meg a kifejezést.

A magyar nyelv e két kifejezése tökéletes hitelességgel ad -
ja vissza a jelenség mélylélektani lényegét. A lélek tehát az
em ber személyes, egyedi működésével kapcsolatos, ami
le het akaratlagos és spontán, automatikus is, lehet tudatos
és tudattalan is, de nem lélegezhetünk más he lyett. A szel -
lem a személyesen túlival kapcsolatos, az „em ber fe let ti vel”
vagy „alattival”, ami azonban a többi ember által is ész -
lelhető, mint a szél, így mindannyiunk számára ér vé nyes,
kollektív, egymással összekapcsoló, egyetemes való ság is.

A „jó szellemű”, a „szellemóriás”, a „szellem diadala”,
„szel lemtörténet” stb. szavaink jól kifejezik az ember spi -
ri tuális irányultságát. Ha „szellemi életről” beszélünk, ak -
kor a tudományok, a művészetek vagy a vallás területére
vo natkozó kiemelkedő tevékenységre gondolunk, hiszen
ezen a három területen közelíthetjük meg a spiritualitást
leginkább. A „szellemes ember” kifejezés utal az illető át -
lag  ból kiemelkedő ötletességére, kreativitására, arra, hogy
van benne „spiritusz” – ahogy mondani szokás. A krea ti vi -
tás pedig a teremtő Isten képére való teremtettségünk, te -
hát a belső spirituális forrásunkkal való kapcsolatra utal.
Ami kor pedig a „gyűlölet, a gonoszság szelleméről”, vagy a
rossz szellemű emberről beszélünk, világosan érezzük,
hogy a spiritualitásnak az emberi viszonyulásban van de -
struk tív, sátáni oldala is. A „szellemek megidézése”, „szel -
lem járás” stb. kifejezések mind egyértelműen – ha naivan
is – utalnak az embertől függetlenül létező, önmagán tú li -
nak észlelt, elgondolt valóságokra. A „rossz szellem”, „az ör -
dög által megszállott” kifejezések pszichopatológiai vo nat  -
kozásai pedig egyértelműen utalnak az illető sze mé lyes -
ségén túli, a kollektív tudattalan sötét erőinek jelen lé téről.

E fogalmakat, kifejezéseket tehát szerintem érdemes
len  ne ebben az értelemben használnunk, tudva azt, hogy
el lene is szólnak érvek, de a kérdés olyan nagy horderejű,
hogy egyértelmű terminológiát követel. Az ember egy sége
így hármas tagolódással íródik le a legtöbb spiri tu ális
rend  szerben, mint test, lélek és szellem. Ez a hár mas ság
azon ban mégis egy egységben, az egyedi emberben ren de -
ző dik össze, mint ahogy a fa lombja, törzse és gyö ke re
más, mégis az adott fa részei.

A művészetek is számos alkalommal kifejezik e hár -
mas  ság egyes megnyilvánulásait, a részek egymáshoz való
vi szonyát. Shakespeare drámáiban például mindig van
uta  lás arra, hogy az ember önérdek-vezéreltsége felett ott

van a spirituális dimenzió, amely végül az eseményeket
meg határozza, és ez akár még az őrületen keresztül is ve -
ze ti a résztvevőket.

Egyszer tartalomelemzéssel vizsgáltuk betegeink szó -
hasz  nálatát, és azt találtuk, hogy a lélek kifejezést saját juk -
nak, részüknek érzett valaminek gondolták el, még ha ez
tudattalan, ismeretlen megnyilvánulásukra vonat ko zott is,
így betegségükhöz, érzelmi, indulati életükhöz, élet -
történeti múltjukhoz, vágyaikhoz, lelkiismeretükhöz kap -
csolódó volt. Ezzel szemben a szellem kifejezés az ese tek
jelentős többségében úgy jelent meg, mint ami tő lük ide -
gen, náluk erősebb, sőt vele szemben szinte te he tet le nek
érezték magukat: „rám jön”, „elkap”, „eláraszt”, „hatá sa alá
von”, „parancsol nekem” – mondták. A vallásos vagy ezo -
terikus szemléletűek a szellemekről, mint tőlük ide gen,
másfajta lényekről, ufonautákról, gonosz szellemi erők ről,
angyalokról stb. beszéltek.

A lelki és szellemi közötti megkülönböztetés fő gya kor -
la ti szempontja számomra az ember lelki, szellemi fej lő dé -
sé ből következő szeretet két iránya: az önérdek-köz pon tú -
ság, illetve a másra irányultság. A másra irányultság lehet
külső világunk más tagja, része javának az akarása, és le -
het mindannyiunk teremtőjére és éltetőjére vonat ko zó.
Lel  kinek, a jelenségek lelki szintjének nevezhetjük tehát az
ön szeretet, az én érdekeltsége által vezérelt gon dolati, ér -
zel mi és akarati, tudatos vagy tudattalan mű kö dést. Szel le -
minek pedig a legtágabb szinten azt nevez het jük, amikor
egón kon túllépve, mással azonosulva, annak lényegéből,
érdekéből kiindultan, az egónk érdekeit transz cendálva, a
fö lé emelkedetten, s így egy tágabb, ma gasabb tudat álla -
pot ban működünk.

Ilyenkor egocentrikusságunktól eltávolodva, decent rál -
tan, mást is befogadtunk magunkba, azonosultunk a má -
sik emberrel, ismert vagy elképzelt, sejtett lénnyel, s az ő
szem pontjából éljük át a világot, és akár a másik lénye gé -
ből következő gondolati, érzelmi és akarati működését is
meg éljük, folytatjuk. Ez a valóság, az igazság befo ga dását,
meg ismerésének gondolati és érzelmi munkáját, a szép -
ség, a harmónia esztétikai érzékelését, valamint a jó ság, a
sze retet morális érzékelését, átélését is jelenti. A szel lemi
meg közelítésének van tehát egy belső és van egy külső vi -
lá gunkban vezető útja. A külső világunkban a szel lemit a
külvilághoz, elsősorban a többi emberhez való viszo nyu -
lás ban találhatjuk meg. A belső utat a legfőbb ér tékeink,
vezérlőnk, istenünk felé való viszonyulásunk je len ti. Így a
spiritualitás mind horizontális, mind vertikális dimen zió -
ban, a közös teremtettség és éltetettség me ta szint jén az Is -
ten és emberszeretet keresztszimbó lu má ban teljesedik ki.

Az ember nem Robinsonként él. Önmagában lélek ta ni -
lag nem, csak társas kapcsolataival, annak milyen sé gével
együtt értelmezhető, tehát nemcsak lelki, hanem szellemi
vol tával együtt. Aki például az ember szabad sá gát csak in -
tra pszichésen, csak egyedi voltában értel mezi, az
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meghamisítja az emberi szabadság fogalmát, mert meg ta -
gad ja az ember közösségi, interperszonális voltát. A sza -
bad ság és felelősség nem elválasztható.

Érdekes, hogy minden komoly vallás és szellemi rend -
szer a tudatnak az énhez kötöttségét, mint csökkentendő,
le győzendő akadályt értelmezi a szellemi élet szempont já -
ból, ami mutatja a fejlődés e folyamatának archetipikus,
egye temes emberi jellegét. Martin Buber így fejezi ki e
kér  déssel kapcsolatos álláspontját: „A szellem nem az Én-
ben van, hanem az Én és a Te között. Nem olyan, mint a
vér, mely benned kering, hanem mint a levegő, melyben
lé legzel. Az ember a szellemben él, ha képes válaszolni a
ne ki rendelt Te-nek. Képes rá, ha egész lényével belép a vi -
szonyba. Csak a viszony teremtő ereje által képes az em -
ber a szellemben élni.” (Buber 1994).

„Isten Lélek (pontosabban szellem, pneuma): és akik őt
imádják, szükség, hogy lélekben (pontosabban szel lem -
ben, pneumában) és igazságban imádják.” (Jn 4,24)

A viszonyulásnak, a szellemiségnek azonban két iránya
van, lehet pozitív vagy negatív. A valóság dimenziójában:
mint igazság vagy hazugság, valótlanság; a harmónia di -

men ziójában: mint szépség, rendezettség vagy diszhar mó  -
nia, rendezetlenség; a jóság dimenziójában: mint sze re tet,
szabadság és felelősség vagy gyűlölet, gonoszság je le nik
meg. Az ember testi, lelki élete azáltal kerül a szel le mi
dimenzióba, hogy mire használja magát, hogyan vi szo -
nyul a rajta kívüli külső és belső világához, mint a kés is
azáltal áldás vagy átok, amire használjuk. A lélek kife je zés
tehát megfeleltethető az ember személyes (tudatos és tu -
dattalan) voltának, a szellem pedig személyesen túli, a
jun gi lélektan által kollektív tudattalannak nevezett vi lág
ér zékelésének, az e felé való irányultságának.

Általánosságban mondható lélektanilag, hogy ameny -
nyi  ben az ego a belsőleg, a lelke mélyéről szellemileg irá -
nyí tott fejlődésnek megfelelően szervezi és éli az életét, az
adott körülmények lehetőségei között, úgy azt értel mes -
nek, tartalmasnak fogja érezni, és boldog lesz benne. A
min dennapi gyakorlatban ez a valóság, az igazság megis -
me résének gondolati kreativitását, a szépség, a harmónia,
az esztétikai érzékelést és kifejezését, valamint a jóság, a
szeretet átélését, megvalósítását jelenti.

Külső és belső ember
Részlet a 2Kor 4,16 exegéziséből

C S E R H Á T I  S Á N D O R

A mi külső emberünk – a mi belső emberünk: Pál em ber -
szemléletét tükröző és sokat vitatott meghatározásokkal
van dolgunk. Ilyen kérdéseket kell tisztáznunk: a) Mi a
szem beállítás értelme? b) Ez a szembeállítás milyen em -
ber  képből következik? c) Ez az emberkép milyen kor tör -
té neti háttérből adódik?

A tisztázás szándéka egyúttal alkalmat ad arra, hogy
szám ba vegyük a szükséges exegetikai lépéseket és azok
sor rendjét. a) Az író szándékát a szóhasználatot illetően
min denekelőtt a közvetlen szövegkörnyezet árulja el. Eb -
ben az esetben ,,a külső ember” a földi valósághoz kötött
és ennélfogva az elmúlás erőinek kitett mivoltunkat je len -
ti. Ezzel szemben „a belső ember” lényünknek az a ré sze,
amely felülkerekedik az elmúlás erőin.

b) Ezután tekintetbe kell vennünk a nagyobb gondolati
szakasz irányát. A 4,7–18 levélrészletben Pál az ellent mon -
  dásos apostoli sorsot mutatja be. Az ebben a szol gá lat ban
állónak bőven kijut a megpróbáltatásokból, de Is ten meg -

tar tó szeretetéből is. A saját maga élete számára mindez egy -
szerre hozza magával az elhalás folyamatának felgyor su lá -
sát, és ugyanakkor a szüntelen megújulás cso dáját is.

c) Továbblépve a levél mondanivalójának a főirányát is
számításba kell vennünk. A 2,12-től a 6,10-ig terjedő na -
gyobb egységben több oldalról is szemügyre vehetjük az
apostoli szolgálat dicsőségét, jelentőségét. Kívülről nézve
az apostoli sors mostoha, egyáltalán nem irigylésre méltó,
mégis győzelmes élet, mert benne még a halálnak is az éle -
tet kell szolgálnia – érvel az apostol a gondolatmenet je -
len legi szakaszában.

d) Most kerülhet sor arra, hogy a „külső és belső em -
ber ről” szóló kijelentéseket elhelyezzük Pál teoló giá já nak
egé szében. A „belső emberről” szó esik még Róm 7,22 és
Ef 3,16 versekben, ám ezeken a helyeken nem található
szembeállítás a „külső emberrel”. Egyébként is, noha Pál
szá mol az ember meghasonlott természetével (lásd: Róm
7,14–15, 2Kor 10,3?), tudathasadásos állapotra vagy akár
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a tudatalatti és tudatos én összeütközésére nem találunk
nála utalást. Az ember mibenlétéről kialakított antro po -
lógiai felfogásáról a felszínes teológiai vélemény hol di -
chotómiát, a testre és lélekre történő kettős felosztást, hol
pedig az embert testre, lélekre és szellemre felbontó tri -
chotomikus, azaz hármas felosztást tételez fel. Pedig ne -
héz következetességet felfedezni használatukban, annak
ellenére, hogy még Bultmann is fontos teológiai jelentést
tulajdonít ezeknek a fogalmaknak (Theol. 17–18. §§.).
Mert a „yucikov"” (lelki) melléknév például 1Kor 2,14 és
15,44 verseiben valamiféle alacsonyabb rendű, másod ran -
gú álla pothoz tartozó dolgot jellemez, ugyanakkor azon -
ban a „yuchv” (lélek) 2Kor 1,23 versében magának Pálnak
a sze mélyét jelöli minden minősítés nélkül, sőt a
„miaÖ yuchÖ” (egy lélekkel, egyetértve) fordulat Fil 1,27-
ben pozitív je lentést kap. A „külső és belső ember” szem -
be állításával leginkább rokon esetnek az „ó- és az új em -
ber”-nek (Róm 6,6; Kol 3,9k; Ef 4,22) szintén nem az em -
ber személyének összetételére, hanem inkább állapotára
utaló meg kü lön böztetést tekinthetjük.1

e) Végül a vizsgált fogalmakat egybe kell vetnünk azzal
a filozófiai és vallástörténeti fogalmi készlettel, amelyet
Pál is ismerhetett. Platón beszél a „lélek gondolkodó ré szé -
ről”,2 és ebből nyilván arra következtethetünk, hogy
szerinte az ember képes önmaga felett ellenőrzést gya ko -
rolni. De megtaláljuk nála azután magát a kérdéses for -
dulatot, a „belső embert” szó szerint is. Ez lényünknek az
a része, amely képes rászorítani az igazságosságra az em -

ber ben lakó változékonyságot és a vadállatot.3 Az apos tol
ko rának hangadó filozófiai iránya, a sztoicizmus is kü -
lönb séget tesz a sors forgandóságának kitett külső em ber,
és a mindeközben rendíthetetlenségét (ataraxiáját) meg -
őr ző belső ember között. Marcus Aurelius császár – igaz,
egy évszázaddal később – vérbeli sztoikusként ta ná csolta
a következőt: „Hiszen megteheted, amikor csak akarod,
hogy önmagadba visszavonulj.”4 A „belső embernek”
magában az emberben való el különítése megtalálható a
her me tikus misztikában és a gnosztikus irányzatokban is,
de ezek ben már a lélek és anyag dualista szembeállítása
ér vé nyesül.5 Joachim Jeremias mindebből arra a követ kez -
te tés re jut, hogy „Pál tehát korának (…) széles körben
elterjedt elképzeléséhez kapcsolódik.”6

Mindent egybevetve M. Thrallnak kell igazat adnunk,
aki nem tartja valószínűnek, hogy jelen esetben a Pál által
használt kifejezések az embernek egymástól elkülö nít hető
és szembeállítható részeit jelölik. Szerinte „mindkét kife je -
zés az ember egészét veszi tekintetbe”, mégpedig »a kül ső
ember« „az ember személyiségének az az oldala, ame lyet
mások is láthatnak, míg a »belső ember« a nem lát ha tó
személyiség, amit csak Isten és (részben) maga az em ber
láthat.”7 Ezt az értelmezést támasztja alá a láthatók és lát -
hatatlanok szembeállítása a következő két versben.

1 Joachim Jeremias: ThWNT I. 366. o.
2 Platon: Állam IV. 439d

3 Platon: Állam IX. 589b
4 Marcus Aurelius: Elmélkedések. Kossuth, Budapest, 1996, 36. o.
5 Joachim Jeremias: ThWNT I. 366. o.
6 Uo.
7 Thrall, Margaret E.: The Second Epistle to the Corinthians. Vol 1–2.

T. & T. Clark, Edinburgh, 1994–2000, 349. k. o.
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A mai vasárnap az Isten gyülekezetére fókuszál, mely
egyet  len dologban különbözik minden más közösségtől.
Ez a különbség nem az ember viselkedésében fedezhető
fel, ha nem abban, hogy a gyülekezetet Isten választotta ki.
Az ő tulajdona, hozzá tartozik. Ez a tény önmagában még
ér tékelhetetlen. Isten tettének jelentősége akkor látszik
meg igazán, ha szembenézünk azzal, hogy nélküle elve -
szünk, nélküle semmi jó nincs bennünk. Összefoglalva: a
helyes önismeret vezet az Isten megismeréséhez, sőt elis -
meréséhez. Az igehirdető célja sem lehet más, minthogy
ezen az úton végigvezesse hallgatóságát.

A kijelölt szakasz elhangzásának pontos körülményeit
nem ismerjük, ám Lukács szerkesztésében a Mezei beszéd
részeként tekinthetünk rá, mely nagy létszámú hallga tó sá -
got feltételez egy olyan helyszínen, ahol nemcsak a Jézus -
hoz közeli tanít vá nyok, hanem az egyszerű érdeklődők is
jelen lehettek. Mind ez ar ra bátoríthat bennünket, hogy a
be szédet pár huzamba ál lítsuk a Sínai-hegy lábánál vég be -
ment tör vény  adással.

Mindkét hely alkalmas volt arra, hogy általánosságban
szólítsa meg a vegyes összetételű hallgatóságot, és olyan
egye  temes szabályokat, alapelveket mondjon ki, mely az
élet egyszerű, mégis hosszú távú vezetéséhez elenged he -
tet  lenek.

Mózes és Jézus egyaránt Isten nevében fogalmazták
meg üzenetüket. A fejlődés abban van, hogy míg Mózes
Isten által kiválasztott próféta, addig Jézus az Isten Fia ként
ad új, a törvényeken túlmutató szabályozást.

Mózes üzenete alapján Isten törvénye határozott irányt
mutat az ítéletek meghozatalára és végrehajtására. A tör -
vényt védelmező joggal hiszi azt magáról, hogy Isten or -
szá gát építi, így helyesen cselekszik. Csak ezzel magya ráz -
ható az a sok gyilkosság, társadalmi kirekesztés, negatív és
pozitív diszkrimináció, melyet a kultuszi élet tisztasága ér -
dekében elkövettek.

Jézus üzenete ezzel a gondolkodással megy szembe az -
által, hogy kiveszi az egyszerű ember kezéből az ítélkezés

jo gát, mégpedig úgy, hogy közben nem szünteti meg a tör  -
vény hatását. Ez az, ami feszültséget, krízist teremt a tév  -
úton járó ember lelkében, és ez az, ami elindíthat min den -
kit a helyes önismerethez vezető úton. 

Jézus helyre szeretné állítani azt a teremtési rendet,
amely ben az ember és az Isten is saját hatáskörében tevé -
keny kedett. A másik ember felett kimondott ítélet nem
más, mint olyan határsértés, amely során az ember jog ta -
la  nul az Isten székébe telepszik, és Isten szolgájának ké pé -
ben tetszeleg, miközben önnön érdekei, evilági szem pont -
jai alapján mondja ki az ítéletet. Jézus erre mond ne met és
nem a törvényre. Indoklásában pedig azt az egyszerű igaz -
sá got világítja meg, hogy az emberből hi ány zik a teljes is -
me ret, mely az ítélkezés elengedhetetlen feltétele. 

Jézus vaknak mondja az embert, s ezzel alkalmat lan sá -
gunkra hívja fel a figyelmünket. Előbb ezt az akadályt kell
magunk mögött tudnunk. Ez óvatosságra és mér ték le tes -
ség re int. Ugyanakkor Jézus szavainak van egy másik irá -
nya is, mely kifejezetten követeli aktív részvételünket az
elénk kerülő problémás esetekben. A „bocsássatok meg”
fel  hívás nem engedi, hogy túl sok időt foglal koz zunk ön -
ma  gunkkal, hanem a legnehezebb emberi kihívás elé állít,
és újra szembesít tökéletlenségünkkel. Mégis el kell fo gad -
nunk azt, hogy Jézus nem a lehetetlent kéri tőlünk, hanem
a lehető legtöbbet. Nem éri be a kényelmes semlegesség
ál lapotával, hiszen így tud igazán meg mu tatkozni ha tal ma
és segítő ereje. A megbocsátás lehe tő sége abban áll, hogy
először nekünk bocsátanak meg. A Jézussal való ta lál ko zás
és kapcsolat ehhez nyitja meg az utat. Ha valaki rá talál er re
a lehetőségre, az nem keresi a vádaskodás, az ítél  kezés
lehetőségeit, mert tudja, hogy a megbocsátással ha mar és
fájdalommentesen rende ződ het nek problémás helyzete ink.

Az igehirdetés felé

Az embert gyerekkora óta a szabályok követésére, be tar tá -
sára tanítják, nevelik több-kevesebb sikerrel. Ez az egyet -
len módja annak, hogy jól beilleszkedjen a tár sa dalomba,
hi szen később a törvénysértő magatartást ha mar meg bün  -
tetik és szankcionálják. Ennek kö szön he tően a gye re kek -

A Z  I G E H I R D E T Ő  M Ű H E LY E

Szentháromság ünnepe után 4. vasárnap
(Lk 6,36–42)
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nek is nagyon fejlett érzékük van arra, hogy egy cse le ke -
detről, magatartásról eldöntsék, helyes-e vagy helyte len.
Ha valaki nyilvánvalóan vét az óvodai, iskolai sza bá lyok
ellen, mindig akad egy-két gyerek, aki a meg felelő sze -
mélyhez megy, hogy megtörténjék az igazság szol gál ta tás.
A bűnösnek ugyanis bűnhődnie kell, még pedig pél dá san,
különben mire jó ez az egész sza bály rendszer? Jól meg -
figyelhető, hogy a félelem milyen ko moly szerepet ját szik
a világi szabályok betartásánál. Jól mu tatja ezt a zéró to -
lerancia bevezetése. Amíg nem kellett félni, hogy a lel ké -
szek jogosítványa veszélybe kerül az alkohol fo gyasztás
vagy a gyors hajtás miatt, mert mindent ki lehetett ma gya -
ráz ni az is tentiszteletről jövök-megyek varázs szó val, ad dig
sen ki nek eszébe sem jutott ezzel a kérdéssel ko mo lyab ban
fog lal kozni. Ám a büntetés lehetőségének fellege előhozta
a fé lelmet, és megszülettek a hosszú új ságcikkek, sajtó nyi -
lat kozatok. Mindez arra utal, hogy a kényszerűség áll sza -
bály követésünk hátterében és nem a meggyőződés.

Isten országa viszont nem kényszerűségen alapul. Ő
sen kit sem kényszerből szeretne maga mellett tudni, így
tör vényeinek betartása sem alapulhat az ember félelmén
vagy szorongásán. Mindez elég nehéz feladat, hiszen Is -
ten nel kapcsolatban nem merül fel az a sok kibúvó vagy
kis kapu, amely a világi rendszernél természetesen meg ta -
lál ható. Az ellenőrzés akár teljes körű lehet, hiszen Isten
előtt semmi sem maradhat rejtve. Ha ez az állítás igaz, ak -
kor könnyen feltámadhat szívünkben a félelem és a szo -
ron gás. Az ember ha meghallja Isten törvényét, akkor nem
mondhatja azt, hogy minden rendben van, mert ahogy
Augustinus mondja, képtelenek vagyunk nem vét kez ni a
parancsolatok ellen.

Jézus szavai mégis a feloldás felé vihetik gon do latai n -
kat, mivel ahelyett, hogy az ítélet nagyságával riogatná
hall  gatóit, a megbocsátás lehetőségét hangsúlyozza össze -
rom bolva ezzel az Ószövetség haragvó és indulatos isten -
ké pét. Jézus nem egyszerűen a próféták küldetését vitte
tovább, hanem tetteivel ezt a változást igazolta. Szen ve dé -
se és halála egy új, addig ismeretlen utat nyitott meg az
em ber számára, amelyen ugyan nehéz járni, mégis meg -
éri, mert ez az út a félelem nélküli, önfeledt isten kap cso -
lat tal ajándékoz meg bennünket.

ZSUGYEL KORNÉL

Tallózó
„A szálka és a gerenda híres metaforája még jobban hang -
sú lyozza az ítélkezésről mondottakat (37. vers). Ez a sza -
kasz nem mond semmit a szeretetből fakadó felebaráti
meg dorgálásról. A képmutató saját bűneit nem látja, csak
azon igyekszik, hogy mások hibáit felfedje.” (Szegedi Bib -
lia kom mentár – Újszövetség. http://www.mek.iif.hu/porta/
szint/human/vallas/szbibkom)

„[…] az irgalomnak alárendelt élet gondolata az egyik
legfontosabb keresztyén etikai követelmény. A 6,36 ugyan -
is még a 6,27-tel kezdődő szakaszhoz tartozik, mely ben az
ellenség szeretete áll a homloktérben. A pe ri ko pá lásnak ez
a kétségtelen furcsasága hívja fel a fi gyel met az atyák
szándékára: hangozzék el mindenekelőtt az ir gal ma zásra
vonatkozó ige, s vonja hatókörébe az utána kö vet ke ző
szakaszt! […] az utolsó ítélet fényébe helyezi az em ber
ma gatartását. Jézus szavaiban a mennyei Atyára tör ténő
utalás lehetetlenné teszi a Törvény személytelen elő írá sai hoz
való kapcsolódást, és a helyes életmagatartást a személyé -
ben jelenvaló Istenhez és az ő szavához igazítja. […] elvesz
tőlünk minden olyan bizodalmat, ami Jézus Krisztuson kí -
vül van, vagy ami Jézus Krisztustól eltávolít. Mert ez a fon tos
egyedül: hogy »bizalmamat egyedül Krisz tus vé ré be ve -
tem«. […] nemcsak a negatív ítélkezés, ha nem a po zi tív
segíteni akarás sem mentes emberi gyar ló ságunktól […].”
(id. Magassy Sándor: Perikópák. Magán ki adás)

„Irgalmasnak lenni annyi, mint megbocsátani, amikor
hatalmunk van a bosszúállásra. […] A szeretet az adásá -
ban nyilvánul meg […] A keresztyén szolgálat ráfordító
szol gálat. Akik bőkezűen adnak, bőkezűen részesülnek ju -
ta lomban.” (William MacDonald: Újszövetségi kom men -
tár. Evangéliumi Kiadó)

„[…] ki alkalmas egy vaknak megmutatni a helyes
utat? A 40. vers válaszol rá: az, aki Jézus iskolájában látóvá
lett. […] Amint egy zsidó rabbi tanítványa nem tanít ha tott
mást, csak amit mesterénél megtanult, ez még foko zot -
tabban igaz Jézus tanítványára. Ne gondolja azt Jézus
követője, hogy valaha is képes lesz fölülmúlni őt és tőle
füg getlenné, önállóvá lenni.” (Biblia – Magyarázó jegy ze -
tek kel. Magyar Bibliatársulat, Kálvin Kiadó)

Illusztráció
GONDOLATOK
(legyetek irgalmasok)
„… a társadalom, a rend nem azért áll fenn, mert vannak
(…) törvényesített bűnösök, akik mások felett ítélkeznek,
és másokat büntetnek, hanem azért, mert az emberek a
sok romlasztó, züllesztő befolyás ellenére is szánják és sze -
re tik egymást.”

Lev Nyikolajevics Tolsztoj (1828–1910)
orosz regényíró: Feltámadás

„Minden virágot meg szeretnék festeni…”
Edouard Manet (1832–1883) francia festő

(Ne ítéljetek)
„Az az erő, mely az ítélkezéstől leginkább vissza tud tar ta -
ni: az ítélőerő.”

Osvát Ernő (1877–1929) író, szerkesztő
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„Az ember nemcsak egyéni életét éli, mint elkülönülő sze -
mély, hanem tudatosan vagy öntudatlanul – kora és kor -
tár sai életét is.”

Thomas Mann (1875–1955) német író

„A középszerű mindig jól mérlegel, épp csak a mérlege
rossz.”

Anselm Feuerbach (1829–1880) német festőművész

(Ne kárhoztassatok…)
„Jó szó helyett gyalázkodol? Éretlen gyümölcsöt eszel,
ahol érett is akad bőven.”

Valluvar (450?) a Tirukkural című tamil
aforizmagyűjtemény állítólagos szerzője

„A bölcsességnek nincs szüksége erőszakra.”
Tolsztoj: Háború és béke

(Bocsássatok meg…)
„Hátán hord a föld, noha felszántod – te is annak, ki téged
meg bántott, megbocsássál.”

Valluvar

„Megbocsátunk, amíg szeretünk.”
François de La Rochefoucauld, (1613–1680) francia

aforizmaszerző

(Adjatok…)
„Nincs nagyság ott, ahol nincs egyszerűség, jóság és igaz -
ság.”

Tolsztoj: Háború és béke

„Nincstelennek adhatsz csak igazi ajándékot, minden más
adomány viszonzást vár.”

Valluvar

(olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek…)
„Rosszat ha míveltél másokkal reggel, visszaszáll enfe jed -
re este.”

Valluvar

(szálka – gerenda)
„Minden más bűnt mindenki szabadon bírálhat és ked vé -
re ostorozhat; de a képmutatásnak kiváltsága van, a kép -
mu tatás bűnét mindenki némán tűri, a képmutatók fe je -
del mi büntetlenségben, nyugodtan élhetik világukat.”

Molière (1622–1695) francia vígjátékíró

Szentháromság ünnepe után 5. vasárnap
Lk 5,1–11

„Halászati alapismeretek” haladóknak

A történet helye, előzményei
Az evangélium értelmezésénél, magyarázatánál érdemes
min dig figyelembe venni a szerző, Lukács ajánlását. Így ál -
lan dóan előttünk van, hogy tudatos, alaposan vé gig gon dolt,
az olvasót, hallgatót Jézusba vetett hitre vezető szer kesz -
tés sel van dolgunk. Az első tanítványok elhívása tör té ne té -
nek eltérése a szinoptikusoktól és a nagy hal fo gás nak a Já -
nos evangéliumától eltérő elhelyezése is tanús ko dik er ről.
Lukács először ízelítőt ad Jézus munkálko dá sá ról az em -
berek között: lelki, testi betegségben, különféle ba jok ban
szenvedőket gyógyított, tanított, Isten országa evan  gé -
liumát hirdette. Ezekhez a feladatokhoz keres kö ve tő ket
már működésének elején, hogy minél többeken segít sen,
és felkészítse az őt követőket küldetésük tel je sí tésére. A
nagy vonalakban hasonló jánosi történet va ló színűleg
ugyan azt az eseményt írja le más össze füg gés ben. Itt a fel -
tá madott Jézus hívja és küldi újra a meg bí za tásukat sza bo -
tá ló Pétert és a vele halászgató tanít vá nyokat. Mindkét
ese ményhez – elhívás és küldetés – jól il lik ez a történet,
hisz ez a Jézussal kapcsolatba kerülés és maradás két egy -
mást követő elválaszthatatlan fázisa. Jól jel zi ezt a szét vá -
laszt hatatlan egységet a vasárnap rövid, mottószerű üze -
ne te: „Hívás bizonyságtételre.”

Bizonyságtételre hívásunk eseménye, küldetésünk kezdete
Mindig izgatta az embert – ókori görög filozófusokat és
mai gondolkodókat – a kezdet kérdése. Az indulás pil la na -
ta, ami kor létrejött, elindult minden. Ugyanilyen em beri
kí ván csiságot felkeltő kérdés, ki miért, hogyan indult el
egy pá lyán, választott hivatást, és lett ismert művész,
sportoló, tu dós, politikus stb. Érdekes és elgondolkodtató,
néha ma gá val ragadó egy-egy vallomás, amikor im pul zu -
sok és mo ti vációk kerülnek elő, vagy egy életre szóló meg -
ha tá ro zó esemény, amely a földi utakat és a célt is meg ha -
tá rozza. Ez a kezdet érhető tetten a nagy halfogás tör té ne -
tében.

Épp húsz éve Gyenesdiáson, lelkész evangélizáción val -
lot tak az indulásról és elhívásukról lelkészek – éjszakába
nyúlóan, még is olyan érdekfeszítően, hogy a nagy éber -
ség ben egy szót sem kívántunk elmulasztani, akkori fia ta -
lok. Sólyom Károly, Lackner Aladár, Józsa Márton, Balikó
Zol tán, Csepregi Béla és még jó néhányan idézték vissza el -
hí vásukat, próbás életüket, és adtak hálát az addig megtett
útért, szolgálatba elhívó és abban megtartó Úrnak. Tör té -
ne tek, események voltak előttünk, és hasonlókat él át min -
den bizonyságtevő, aki tanúságtételre nyitja ajkát. A nagy
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halfogást lejegyző evangélisták jól érezték, értették ennek
a történetnek a fontosságát. Péter több igehir de té sét
ismerjük Lukács leírása alapján, ezekben egyetlen egy szó
sincs az indulásról, de azért mégis ott van mindegyik mö -
gött. S még inkább ott van mögötte, benne az elhívó, kül -
dő Úr, Pétert, a többieket és minket megszólító test vé rünk,
megfeszített és feltámadott, élő Urunk. Újra és újra re ánk
fér az emlékeztetés az első szeretetre, amely mindig vá lasz
az ő bennünket megragadó, elhívó szeretetére. Vi lág -
raszóló esemény, mindig új kezdet és csodálatos lánc re ak -
ció, amely ott akkor a Genezáret-tavon Simon Pé ter rel, a
többiekkel és később másutt velünk történt.

A tanúságtételre indítás alapelemei
Péternek a Genezáret-tó partján történt találkozása Jézus -
sal nem az első. A kapernaumi zsinagógában Péter és tár -
sai hallhatták Jézus tanítását, tanúi lehettek a megszállott
em ber meggyógyításának, ezért hívják Péter házába, hogy
láztól szenvedő anyósát Jézus meggyógyítsa. Kell az is me -
ret ségi körhöz való lazább, szorosabb tartozás, az ese mé -
nyek mindennapi nagyobb különlegességet nem hordozó,
mégis meghatározott irányba mutató láncolata. Kell a hét -
köz napi feladat, munka közben meghallott, elcsípett taní tás.
A háttérmunka, amely folyamatosan, „automatiku san”
min den külső negatív hatás ellenére jelen van éle tünk ben
a Lélek működése nyomán. Kell a személyes meg szó lí tott -
ság, amely kizökkent vagy kivon a meg szo kott taposó ma -
lom-szerű munkából. Kell a segítőkészség, fi gyelem és min -
denekelőtt a tapasztalat által igazolt meg győ ződés és be cson -
tosodott rutin ellenére az őszinte nyi tott ság és engedel mes -
ség. Jézusnak még az ellenvetése in ket is elmondhatjuk, és
kudarcainkat is beismerhetjük, sőt a nem várt eredményt
látva világossá válik esendő, bűnös vol tunk és az ő nagy sá -
ga. A nem várt, meg nem érdemelt ál dás térdre kényszerít,
és bűnvallásra indít Jézus köze lé ben. Ez a mindenkori em -
be ri oldal, ideális esetben. De is me rünk másféle hozzá állást
is: húzz el innen, hagyjál bé kén, ne szórakozz velem, nem
érek rá, fáradt vagyok, nem lá tod, én tudom a frankót, te
ne szólj bele, mit utasítgatsz en gem, törődj a magad dol gá -
val stb.

A jézusi oldal viszont mindig megbízhatóan ugyanaz.
Ma gától értődő természetességgel lép az alkalmi ismerős ha  -
jójába, életébe, ellenállhatatlan erővel, közvetlenséggel kér,
kérdez, tanácsol, parancsol, bátorít, és tevékeny, ta nú ság te -
vő életre indít. Ő a meghatározó személy. Nélküle mind nyá-
junknak, mai emberhalászoknak csak kudarc, ered mény -
te len hajókázás és hálóáztatás az élete. Tud hat juk, sokszor
tapasztalhattuk kijelentése igazságát:„nélkü lem semmit sem
tudtok cselekedni.” Az eredményhez az kell, hogy vele és
má sokkal együtt, társakat is segítségül hív va tanúskod junk.

A jó halász holtig tanul
Lehet megrázóan, megragadóan, drámai erővel érzé kel tet -
ni az elhívás, indítás döntő mozzanatait: Evezz…! Ves sé -
tek ki…! …semmit, de a te szavadra, szakadozott a háló,
menj el…! Ne félj… De múlik az idő, a hajó is ütött-ko -
pott, a víz sem olyan hívogató, mint régen, mert egyre
szennye zettebb, a halállomány is erősen megcsappant,
igaz, ma cyberháló feszül, elektromágneses jelekből so -
dort zsi nórból, de ez sem tud többet a réginél. A kérő, hí -
vó, in dí tó szó se kivehető mindig tisztán, s bár tudhatjuk,
a hiba a mi készülékünkben van, de mégsem találunk
meg bíz ha tó szervizt. Tanúságtételünk is olykor meg ko -
pott, recsegő le mezre hasonlít. Uram, nekünk, mai ha lá -
szoknak újra és újra rá kell döbbennünk, és be kell val la -
nunk, hogy nincs más lehetőség, mint visszatérni hozzád,
a forráshoz, hogy meggyőződéssel, erővel, szeretettel tud -
junk bizonyságot tenni rólad, mert „örök élet beszéde van
nálad”. Lehet, hogy évek, évtizedek telnek el, meg kop hat -
nak dolgok, de új felismeréseket is kaphatunk, mint Péter
Kornéliusz há zá ban: „Most kezdem igazán megérteni,
hogy nem sze mély válogató az Isten.” S a legenda szerint,
amely Henryk Sienkiewicz regényét ihlette, Péternek még
halála előtt is 180 fokos fordulatot kellett tennie. Rómából
keresztény test vérei küldik el az apostolt, Néró császár
iszonyú vé reng zése közepette. Az úton szembejövő fénylő
alakban Krisz tust ismeri föl az agg Péter, és kérdezi: „Quo
vadis Do mine?”. A válasz: „Mivel elhagyod a népemet,
Rómába me gyek, hogy ismét keresztre feszítsenek.”
Ezután Péter visszatért Rómába szavával, vértanúságával
bizonyságot tenni Jézusról. Az ő szavára érdemes nekünk
is fordulni, tanúskodni, cselekedni.

Kis emberhalászati szabályzat
Bizonyságtevő életünk, küldetésünk Ura, elhívónk az Úr
Jézus Krisztus.

Tanúságtételünk alapja, szolgálatunk elsőrendű meg -
ha tározója az ő szava.

A felszabadult, (magunktól és másoktól való) félelem
nél küli bizonyságtétel őt követve a vele való személyes,
szo ros kapcsolatban születhet.

Küldetésünk társas vállalkozás, nem egyéni par ti zán -
ak ció.

A Lélek emlékeztető, erőt, gondolatokat adó, szavakat
for máló, tanító, igazságra elvezető hatalma segít, van ve -
lünk mindenkor.

Eredmény mindig az ő szavára, neki engedelmeskedve,
kö vetésére odaszánt élettel lehetséges.

Bűnös, esendő voltunk ellenére Urunk hírnökei le he -
tünk, tanúi embereket életre mentő hatalmának.

(Korábbi előkészítők: 1983/315. o.: Madocsai Miklós,
1990/200. o.: Weltler Sándor, 1998/308–310. o.: Holecska
Anikó, Gáncs Péter, Bartha István.)

SMIDÉLIUSZ ZOLTÁN
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Tallózó
„[…] a döntő itt is Jézus elhívó szava, semmi más moz za -
nat nem jöhet számításba Jézus és követői kapcsolatának
sem létrejöttében, sem folytatódásában. […] hiábavaló a
pró bálkozás […], mégis […] enged kívánságának. Az
ered mény megdöbbentő: a teremtő Isten erejével cselekvő
Jé zus hatalmáról tanúskodik. […] Péter válasza egyrészt
hely telennek mondható: hiszen éppen azért van szüksége
Jé zus közelségére, mert bűnös.” (Jubileumi kommentár.
BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft.)

„Péter szeme kinyílik, mert hittel cselekedett, és Jézus
lábához borul. Ő az első, aki Jézust nyilvános működése
során »Úrnak« nevezi (nem csak »Mesternek«, 5. vers).”
(Szegedi Bibliakommentár – Újszövetség. http://www.mek.
iif.hu/porta/szint/human/vallas/szbibkom)

„A csoda nem akkor kezdődik, amikor fényes nap vi lá -
gon szakadásig telnek a hálók, és a halak tömegétől csak -
nem elsüllyednek a halászbárkák. A csoda ott kezdődik,
hogy Péter Jézusnak azt a parancsát, miszerint mindenféle
szak mai tapasztalatát sutba vágva induljon neki a ha lá -
szat nak, teljesíti. […] Péter »engedelmességének« nincs
em beri előfeltétele, biztosítéka. […] Az Istennel való ta lál -
ko zásnak van egy feloldhatatlanul szorongató vonása. Aki
ezt nem tapasztalta meg, az bizonyára nem találkozott az
élő Istennel! […] Minden ember életében akkor kö vet ke -
zik be a sorsdöntő fordulat, mikor tapasztalata, elgon do lá -
sa, esze, kedve és mindenek ellenére azt tudja mondani
Krisztus parancsára: »mindazáltal«. […] Az Úr Jézus […]
lát ja Pétert, s jobban ismeri, mint saját maga. És mégsem
hagy ja ott. Sőt, apostolává teszi. Ez az evangélium.” (id.
Ma gassy Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„…[N]em halászásról van szó, hanem emberfogásról,
élve fogásról. […] A halászás megöl, a (hal)fogás lehet
kimentés a halálból […].” (Biblia – Magyarázó jegy ze tek -
kel. Magyar Bibliatársulat, Kálvin Kiadó)

„A sok hal nem a róluk való gondoskodásért van – bár -
mennyire megütközünk is rajta –, hanem csupán azért,
hogy Simont a porba sújtsa, bűnösségét lelkiismeretére
ter helje. […] Korábban ugyanis tiszteletből szólította Jé -
zust Mesternek, itt mondja ki először, hogy Uram!” (Szabó
Andor: Lábam előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

Illusztráció
GONDOLATOK
(„emberhalász leszel!”)
„Felelősség nélkül élni könnyebb, de nincs sok értelme.”

Makszim Gorkij (1868–1936) szovjet-orosz író

„Felénk néznek a megzavart és kiüresedett, manipulált
em berek milliói. Ó, ha bennünk is csalódnak!”

II. János Pál pápa

(bűnös ember vagyok, Uram! ... ezentúl emberhalász le szel!)
„A vezetőnek és az apostolnak egyformán kell távolinak és
közelállónak lennie a rábízott lelkekhez, egy kicsit úgy,
ahogyan Isten egyesíti magában a teljes transzcendenciát
és a tökéletes immanenciát.”

Gustave Thibon (1903–2001) francia filozófus

TÖRTÉNET
(Evezz a mélyre… ezentúl emberhalász leszel!)

Az élet töredékei a „holtak házából”
Egy 24 éve ágyban fekvő, állandóan lélegeztetőgépen élő
asszony szinte ragyog a kórházban. Rendszeresen vesz úr -
va csorát, Jézusa élteti. Mélyen hisz és bízik. Az őt látogató
lelkész, erőt merítve betegéből, ahol csak éri, hirdeti, hogy
nincs elveszett helyzet.

Egy idős, nagybeteg férfi iszonyatos szenvedése közepette
az őt vigasztaló papnak csak ennyit mond a balkáni krízis
ide jén: „felajánlom szenvedéseimet a szerbekért, mindent
a szer bekért.”

Nem panaszkodnak, nem vádolják az Istent. Pedig tehet -
nék: az örvénylő vizek fölött billeg a ladikjuk. De közben
ők maguk, valami titokzatos „átlényegüléssel”, ember ha lá -
szok ká lettek. Szótlanul is, néhány szóval is.

VERS
(Evezz a mélyre… ezentúl emberhalász leszel!)
Wass Albert: Prófétafa

Vörös fenyő a zöld fenyők között,
kinek már odasúgta a halál:
„velem gyere!”

de azért mégis áll.
Fennszóval hirdeti, hogy nincs halál,
csupán az élet színe-változása.

Vörösen áll, de azért mégis áll.
Ágai közt, éjfél felé,
az örökélet szele muzsikál.
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Szentháromság ünnepe után 6. vasárnap
Mt 5,20–26

Gondolatok az igehirdetéshez
A törvényről gondolkozva eszembe jut, hogy milyen jó
len  ne egy pontos szabályozás. Ha minden kérdésre meg -
vol  na az írásos válasz, és megoldhatnánk a nehézségeket.
Ha válaszokat adhatnánk korunk társadalmi és politikai
kér  déseire, és minden előforduló élethelyzetre. Isten tör -
vé  nyének ilyen részletes leírása azonban súlyos kö vet kez -
mé  nyekkel is járhat. Megtapasztalta ezt a zsidóság, az írás -
 tu dók és farizeusok, hiszen szinte elvesztek a véget nem
érő elmélkedésben, hogy mit szabad tenni, és mit nem.

A törvény kérdését az közelíti meg helyesen, aki Krisz -
tus hoz fordul, és tőle kér segítséget. Mert egyedül ő tud
meg  birkózni a feladattal, aki teljesen betölti a törvényt, s
ezt nemcsak mondja, hanem meg is cselekszi, betölti. Be -
töl  ti nemcsak a Tízparancsolat megtartásával, hanem az -
zal, hogy megmutatja a törvény legmélyebb szándékát,
hogy annak az életet kell élhetővé tennie. A törvény nem
meg  kötözni akar, hanem megóvni konfliktusoktól, meg -
sza  badítani megromlott életformánkból, segíteni az éle tet,
el vezetni a szabadságra. Jézus betöltötte a törvényt úgy,
mint még senki, sem előtte, sem utána. Teljes lényével,
min den szavával, mozdulatával. Betöltötte a törvényt, mert
csak egy gondolat vezérelte, a szeretet mindent felülíró pa  -
rancsa. A törvény akkor éri el célját, ha ez a szeretet lát ha  -
tóvá lesz az életemben. A törvény betöltése a szeretet.

S gondoljuk csak el, mennyivel nehezebb ezt valóban
meg ten ni, mint kimondani. Jézusnak az életébe került.
Értünk hozott áldozatával a törvényt töltötte be. Olyan ir -
ga lom mal teli szeretetet mutatott, amit nem lehet túl szár -
nyalni. Hisz ő mondja: „Nincs senkinél nagyobb szeretet
an nál, mint ha va la ki életét adja barátaiért.” (Jn 15,13) Így
tett szabaddá egy bol dog jö vőre, egy a farizeusokét és írás -
tudókét felül mú ló igaz ság meg valósítására.

Nos, milyen is a mi igazságunk? Úgy is kérdezhetnénk,
hogy több-e, jobb-e a farizeusokénál? Van-e személy vá lo -
ga tás nélküli igazság – akár szociális, akár gazdasági kér -
dé sekben vagy társadalmi összefüggésekben? Vajon min -
den ki mondhatja és teheti azt, amit akar, anélkül hogy
emi att hátrányba kerülne? Egyenlőek vagyunk-e a tör -
vény előtt? Több-e, jobb-e a mi igazságunk másokénál?
Igaz ság-e az a Krisztus mértékével mérve? A válasz egy ér -
tel mű. Az írástudók és farizeusok igazságát felülmúló
igaz ság nincs meg bennünk. 

Amit Krisztus keres rajtunk, az nem másban áll, csak
egy ben, a szeretetben. Ám Krisztusban az igazság és a sze -
re tet nem válik el egymástól, mint nálunk, emberek nél,
ha nem a kettő tulajdonképpen egy. Az ő igazsága és sze -

retete nem a nyakkendős bűnözőket védi, hanem meg ke -
resi a rongyosan kallódó elveszetteket. Azok iránt von zó -
dik, akik nem illenek bele a mi világ- és ember ké pünk be,
akiknek szúr a modora, taszít a közelsége. Odalép azok hoz
is, akik bennünket sértő okfejtéseikkel dühítenek fel.

A jobb, több igazságot tehát nem önmagunkban ta lál -
juk meg. Hogy ez pontosan miben áll, azt Jézus a 21-től
26-ig terjedő versekben világítja meg. Hallottátok, emlé -
kez teti tanítványait, hogy már a régieknek megmondatott,
„Ne ölj! Mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette.”
(Mt 5,21b) Min den fejlettebb kultúra, társadalom és vallás
védi az em beri életet. S miközben az emberiség szinte
egyként nyi latkozik az élet védelmében, a mindenna pok -
ban a leg ra fi náltabb módon tökéletesíti az emberölés gya -
korlatát.

Természetesen hálát adhatunk, hogy körülöttünk nem
hal latszik fegyverropogás, de egy másfajta harc szün te le -
nül zajlik az életünkben. A szavak, pillantások, mozdu la -
tok, a dolgokra való önkéntelen reagálás háborúja ez.
Mennyi ember törik össze kemény szavak ütésétől, meny -
nyit sebez egy-egy pillantás, hány helyen mérgezi elhor -
doz  hatatlanul rossz hangulat az életet, mert bénító a kö -
zöny, a hallgatás. Amikor a sötét indulat utat tör, ölni tud.
A Jézus által idézett szavak, amelyeket itt olvasunk, be csü -
let sértő, az embert a maga méltóságában megalázó, gyen -
ge ségét mutató kifejezések voltak. Ostoba, hitvány, ér ték -
telen embert, bolondot, istentelent jelentenek. Még ha iz -
rae lita is, nem érdemli meg a rangot, hogy Isten népéhez
tar tozzon. Megvetés, gúny, fölényesség, gőg sugárzik e sza -
vak ból, amelyek egyúttal kitaszítanak és megbélyegeznek.

Vajon nem szégyenítenek meg saját emlékeink, amikor
va lakiről jelenlétében vagy még inkább háta mögött
mond tunk ilyeneket? S hogy tudnak fájni régi sebek, ame -
lye ket ártó vagy máig hiányzó, ki nem mondott szavak ej -
tet tek! Igen, nemcsak áldozatok, hanem egyúttal tettesek
is vagyunk. Mi magunk is ártottunk másoknak. Ez Jézus
té vedhetetlen diagnózisa. Ő egyenlőségjelet tesz gyűlölet,
ha rag, átkozódás és ölés közé. Arra mutat rá, hogy min den
ellenségeskedés kis és nagymértékben, családi és nem zet -
kö zi viszonylatban onnan indul ki, hogy akiknek kö zel
kel lene állni egymáshoz, mert egy vérből valók, mert össze -
tartoznak, mert egy fedél alatt vagy egy kontinensen él -
nek, azok nem tudják elviselni egymást. Ennek csírája a
test vérek egymás iránti haragjában található. Hiszen a
gyil kosság nem azzal kezdődik, hogy valaki agyonüti a
má  sikat. Káin sem tettlegességgel, hanem irigységgel
kezd te. Azt érezte, ha a másik nem volna, neki jobb lenne.
S ez a gyökere minden gyilkosságnak. Hányszor érzi az
em ber titkon vagy bevallottan, hogy a másik nélkül neki
na gyobb élettere lenne? Jézus már ezt a gondolatot is gyil -
kos ságnak minősíti. S ahogy mindig, most is gyökerében
ra gadja meg a bűnt, s nem pusztán következményében, s
ezért gyökeres megoldást is ad, nem csak felületest.
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Amikor fölöslegessé válik az ember számára Isten, ak -
kor fölöslegessé válik embertársa is. Terhessé lesz szá má -
ra. Ez fordította szembe Káint Ábellel, és fordít szembe ma
is testvért testvérrel. Ez juttatta halálra őt is, aki soha sen -
kinek nem ártott, hanem mindenkivel jót tett. 

Jézus leleplezi az egy-egy mondat erejéig belőlünk ki -
rob banó elfojtott indulatunkat, és megmondja, mit te -
gyünk. Ne ápolgassuk a gyűlöletet, ne tűrjük magunkban
a haragot. S bár nem vagyunk védve az ellen, hogy olykor
ki ne törjön belőlünk, de arra tanít, hogy ne tartogassuk
azt, hogy magunkat ne mentegessük, hogy ne ma gya ráz -
zuk meg, hanem nevezzük annak, ami: bűnnek. „... a nap
ne men jen le a ti haragotokkal.” (Ef 4,26b) Ne nyugodjatok
bele, ha ha rag van a szívetekben. Mert van segítség. Mert
van valaki, aki senkire nem haragudott, de a gyűlölet
keresztre jut tat ta. S miközben azt kiabálták rá: „Feszítsd
meg!”, gúnyolták és kirekesztették, népe közül kita szí tot -
ták, haldokolva is ér tük imádkozott: „Atyám, bocsásd meg
nekik, mert nem tud ják, mit cselekszenek.” (Lk 23,34) Őér -
te bocsát meg az Atya, és ad új életet, új szívet, melyből
nem gonosz gondolatok tá mad nak. Ad új érzéseket, gyó -
gyí tó krisztusi szavakat, hogy az élet ne csak vegetatív
funkció legyen számunkra, ha nem részévé legyen az egy -
más iránti szeretet, a hordozó kö zösség, az ép házasság és
család s a teherbíró baráti kap cso latok. S ez az új szív indít
új úton, hogy meg tudjunk bé kélni ellenfelünkkel, míg az
úton velünk van. Hogy még is megértsük azt, akivel bé két -
lenek vagyunk, s meg tud junk bocsátani annak, akivel ér -
tel mes szót váltani sem vol tunk képesek. 

Megtanít, hogy aki egyik kezét az Isten kezébe teszi, az
ne bántsa a másik embert, hanem úgy fogja meg annak is
a kezét, hogy az isteni szeretet áramköre bezáródjék, és a
szeretet továbbadójává, áldássá legyen számára.

KONDOR PÉTER

Tallózó

„Ember és ember viszonyának tisztázottsága annyira fon -
tos Isten szemében, hogy feltételévé válik az isten tisz te let -
ben való részvételnek is.” (Jubileumi kommentár. Biblia Té -
ka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft.)

„[…] a törvénykegyesség elvi és gyakorlati megvaló sí tá sa
[…] kevés […], s ez nem azért van, mert valami félre ér tés
történt a törvény magyarázatánál, vagy a meg va ló sí tás ba
csúszott bele […] képmutató vallásoskodás. […] érez hetően
küszködik a szavakkal, de azt világosan ki fe je zi, hogy Isten
az egész embert igényli, nem pedig egyes cse lekedeteket. […]
a törvényből, annak betartása alapján nem lehet remény -
kedni az üdvösségben. […] Töre ked jünk tisztességes életre –
ami egyébként minden ember nek kö te lessége –, de bizal -
munk egyedül abban a Jézus ban le gyen, aki betöltötte he -
lyettünk és érettünk a Tör vényt és meg szabadított a tör vény -

kegyességre jellemző bi za kodás ön tévesztő terhétől. […] Ki
tartja meg a törvényt? Jézus nem hagy kétséget afelől, hogy
senki! […] Aki mégis azt ta nítja, hogy az istenkapcsolat nél -
küle, pusztán az eddig ér vényes törvény szerinti metódus
alkalmazásával rendezhető […], az már akkor súlyosan el -
bukik, amikor a legkisebb paragrafus megtartásában akár
egyszer is el ma rasz talhatóvá válik. […] a felhalmozódott
számlát ki kell fi zetni az utolsó fillérig. A kérdése viszont az,
hogy »ki fi ze ti meg a számlát?« […] Ő azért jött, hogy a kifi -
zet he tet lenül nagy adósságunkat átvállalja. […] a hozzá való
kap cso lódás, a tanítvánnyá létel jelenti a »több, a farizeusok
és írás tudók igazságát messze felül haladó igazságot«. Csak a
»ta nítvány« jut be a mennyek országába. […] A törvény a
ké zi vezérléstől szabadulni nem tudók nélkülözhetetlen
mun  kaeszköze. A törvényt megbecsülő és tükörként hasz ná -
ló evangéliumi kegyesség számára viszont az a fontos, hogy
»ott legyen, ahol Ura van« (EÉ 223,1), vagyis életkö zös sé -
gben maradjon a Krisztus Jézussal.” (id. Magassy Sándor:
Perikópák. Magánkiadás)

Illusztráció
GONDOLATOK
(ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írás tu dó két…)
Nem szép muzsika kell nekünk, nem csengő szavak, nem
véső és paletta, nem! Ördög vigye a sok hazudozót és
képmutatót! Élő gondolatokat adjatok, élő beszéddel
szóljatok az emberekhez, bármiről beszéltek!

Muszorgszkij (1839–1881) orosz zeneszerző

„Nagyon fontos volna a Hegyi beszédet szóról szóra, mon -
dat ról mondatra végigmagyarázni… Azokat a híres gon -
do latokat, amelyek számunkra annyira utópisztikusnak
tűn nek, mégis elengedhetetlenül fontosak ahhoz, hogy
meg értsük, kicsoda volt, és mit akart Jézus. Mindenek előtt
azonban az a legfontosabb, hogy mi volt ennek az utó -
piának a hátterében, mi volt a gyökere, amiből ezek a gon -
dolatok táplálkoztak. Hogyan volt képes ilyen fel sza ba -
dultan, félelmek nélkül élni?

A válasz voltaképpen nagyon egyszerű. Jézus számára
mindez magától értetődően eredt abból a bizonyosságból,
hogy Istené minden hatalom mennyen és földön. Hogy Is ten
mindenki számára, igazak és bűnösök számára ugyan az….”

Jörg Zink (1922–) német evangélikus lelkész,
teológus, publicista

(békülj ki előbb atyádfiával, és csak azután térj vissza, s
vidd fel ajándékodat)

„A boldogság növelése erényes dolog, a baj szaporítása
bűn. Minden más csak képmutatás vagy kispolgári ma -
jom kodás.”

Stendhal (1783–1842) francia regényíró
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(Békülj meg ellenfeleddel hamar…)
A gyűlölet a gyengék haragja!

Alphonse Daudet (1840–1897) francia elbeszélő

(amíg az úton együtt van veled)
„Jobban fáj a szívünk azért, amit elmulasztottunk, mint

azért, amit nem jól tettünk.”
Osvát Ernő (1877–1929) író, szerkesztő

Szentháromság ünnepe után 7. vasárnap
(Mk 8,1–9)

Meditáció

Hányszor óvjuk a hallgatóinkat attól, hogy lelki életük el -
la posodjon a kenyérkereset küzdelmei közepette; féltjük
őket a materiális világtól, hogy az anyagiakért folyó harc -
ban nehogy elveszítsék fogékonyságukat ez élet mélységei
iránt. A történetünkben szereplő sokaság el tudja engedni
eze ket, hisz jól viseli az éhséget: Jézust hallgatva úgy tű nik,
amíg lehet, a háttérbe tudják szorítani ezt az alapvető
szük ségletet. De Jézus törődik hallgatói jóllakatásával testi
ér telemben is, félti a sokaságot, akik már olyan régóta
hall gatják őt, olyan hosszú ideje törődnek a lelki dol gok -
kal, hogy félő: „kidőlnek az úton”. 

A közös étkezés része a közösség életének: ha ugyan ab -
ból a ke nyérből törhetek, mint te, közöm lesz hozzád, mint
ami kor együtt hallgatjuk az életet adó igéket. Hiszen együtt
éheztünk meg, itt kuporogva, belefeledkezve az igék be. Ha
a kenyeret és a halat továbbadom, szemedbe nézhetek,
együtt ámulhatunk a csodán, és rádöb ben he tünk: Jézus kö -
zelében az egymással való kapcsolatunk is megváltozik.

„Isten országa alapításának ünnepe az emberek közt…”
– ezt látja Jörg Zink a Jézussal való közös étkezés lénye gé -
nek. Meglátása szerint Jézus asztala olyan, mint egy la ko -
dal mi asztal, Isten menyegzője az ő népével. Ez az asztal
nyi tott mindenki előtt, aki csatlakozni akar az ün nep lés -
hez. (Jörg Zink: Szent erőforrás)

Homiletikai jellegű exegézis

A kommentárok nagy része nem sokkal közöl többet an -
nál, hogy leírja, ez a kenyérszaporítás miben különbözik
az ezt megelőző hasonló történettől. Nem szeretnék eze -
ken hosszasan elidőzni, mert úgy gondolom, hogy a pré di -
káció gerincét nem ezek az összehasonlítások adhatják,
bár eredményeik mindenképpen beépíthetőek.

„… ismét nagy volt a sokaság, és nem volt mit enniük” –
Uta lás történik arra, hogy ez már a második ilyen ke nyér -

cso da (Mk 6,34–44). Bár a döntő ponton a történet meg -
egye zik az elsővel, Márk a különbségeket elegendőnek érzi
ahhoz, hogy külön történetként jegyezze le. Történetileg
nehezen elfogadható, hogy a tanítványok az első kenyér -
cso da ismeretében másodszor is ilyen értetlenek len né -
nek, viszont az evangélista éppen ezen keresztül szeretné
szem léltetni a tanítványok vakságát.A tanítványok lé nyeg -
látásának hiánya tűnik fel akkor, amikor éppen a kis gyer -
mekeket küldik el, akikről azt mondja Jézus: „ilyeneké a
mennyek országa” (Mk 10,13–16). Ugyanilyen botrán ko -
zást, vakságot látunk a Jézust körülvevők között akkor is,
amikor a betániai asszony drága kenettel keni meg a Mes -
tert (Mk 14,3–9).

A dublettalkotás másik célja az lehet, hogy míg az öt ezer
ember megelégítése Izraelben történt, addig a négy eze ré a
pogányokra nézve adott messiási jelként funkcionál.

„szánakozom…” – Jézus közösségvállalása, mély meg -
ér tése tükröződik ebben a kifejezésben. Egészen külön le -
ge sen megszólító, lelkigondozói tartalmat hordozó ma ga -
tar tás ez. Jézus, aki szán minket, megért életünk konkrét
hely zeteiben: nélkülözésben, megpróbáltatásban, ne héz -
sé gek közepette. Mellénk áll, és együtt érez velünk. Az,
hogy ő testté lett, abban is megnyilvánul, hogy mély sé ge -
sen megérti a testben elszenvedett kínokat.

A The New Interpreter’s Bible izgalmas témát feszeget
Jé zus szánakozásával kapcsolatban, amely arról szól, hogy
va jon mi képesek vagyunk-e hasonló együttérzésre má -
sok kal kapcsolatban. Ezt a kérdést teszi fel a modern em -
ber nek: valóban szükségünk van-e mindazokra a javakra,
ame lyeket birtokolunk, vagy inkább együtt érezve má sok -
kal mi magunk is motiválva érezhetnénk magunkat, hogy
töb bet osszunk meg abból, amink van?

„nincs mit enniük”; „ha pedig éhesen bocsátom el őket” –
Az éhség már az Ószövetségben is alkalom arra, hogy
Isten megmutassa: gondot visel az emberre (Zsolt 146,7),
a hívő embert pedig adakozásra, javai megosztására in dít -
ja (Ézs 58,7; Péld 25,21; Jak 2,16). Az utolsó ítéletkor kri -
té rium, hogy valaki adott-e enni az arra rászorulónak, és
meg jelenik a messiási lakoma képe is (Mt 25,35; Jel 19,9).
Az üdvösség idején pedig ismeretlen lesz az éhség (Jel
7,16). Ezért nem mulandó eledelért kell fáradozni (Jn
6,27), hanem olyanért, mely az üdvösséget, örök életet ad -
ja (6,35). Az éhség így sokszor teológiai tartalommal töl -
tő dik: a bölcsesség kenyerére (Péld 9,5), az Isten szavának
meg hallására (Ám 8,11), az igazságra (Mt 5,6) éhezés az
Is ten utáni vágyra utal.

Jézus önmagáról úgy beszél, mint mennyei kenyérről
(Jn 6,31). E szemlélet csúcsa a tanítványokkal együtt el fo -
gyasz tott utolsó vacsorája (Mt 26,17 kk.). Az evés annak is
bi zonysága, hogy testben támadt fel (Lk 24,43).

Az evés rendkívüli jelentőségét juttatja kifejezésre, hogy
az Ószövetségben a bűneset is evéssel kapcsolatos (1Móz
3,1 kk.), és a bűneset utáni ítéletben is szerepel az evéssel
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kapcsolatos mozzanat (1Móz 3,18 k.). Az étel megtaga dá -
sá nak a lelki elmélyüléssel való összekötése nem idegen az
Új szövetségtől, hiszen maga Jézus is böjtölt a pusztában
(Mt 4,2; Lk 4,2), ajánlja a böjtöt tanítványainak is, mint
ami segíti az imádkozást (Mk 9,29).

„némelyikük messziről érkezett” – A pogányokra utal -
hat. Már az Ószövetség és a rabbinista irodalom is meg kü -
lön bözteti a pogányokat és a választott nép tagjait a mesz -
sze–közel ellentétpárral. Ezt később az őskereszténység is
át veszi. Ez nemcsak a jeruzsálemi templomtól való tá vol -
sá got, de az Istenhez való viszonyukat is jelenti. Jézus kö -
ze lében tehát a pogányok is megélhetik a csodát – gondja
van rájuk, nekik van helyük Jézus asztalánál.

„Miből tudná valaki ezeket kenyérrel jóllakatni itt a
pusz tában?”A kenyér és a puszta összekapcsolása az Ószö -
vet ségi mannamotívumra emlékeztet. Az ötezer és a négy -
ezer ember megvendégelése tehát messiási jel: a Messiás-
Pásztor megismétli a pusztai mannacsodát (2Móz 16,14
kk.). A pusztai csodatétel itt tehát univerzális lesz, kiterjed
a pogányokra is.

„tanítványainak adta, hogy tegyék eléjük” – Amit ők le -
he tetlennek tartottak, az rajtuk keresztül valósul meg.

„ettek és jóllaktak” – Általánosan elterjedt szokás volt,
hogy étkezés közben a földön ültek, az ételt is oda tették le,
és a kenyeret a családfő, a házigazda törte meg. Min den ki
a közös tálból kapta meg a részét, amelybe kenyerét is
bemárthatta. 

„hálát adott és megtörte” – Egyértelmű az 1Kor 11,24-
ben megjelenő úrvacsorai szöveggel való azonosság, mely
már az első változatban is megjelent, itt viszont már szó
sze rinti az egyezés. Mivel azonban a szerző nem egyezteti
a két változat szövegét sem egymással, sem a saját úr va -
cso rai szövegével, arra következtethetünk, hogy első sor -
ban csodaelbeszélést lát a történetben, amely titokzatosan
utal az úrvacsorára.

Négyezer ember… három nap kitartása… hét kenyér… né -
hány kishal stb. – A számok Jézus hatalmának nagy sá gát
jelzik, a bőséges ajándékot, amely a pogányokra is kiá rad.

Igehirdetési vázlat

Az igehirdetési vázlatban egyfajta dráma lehetőségét kép -
zel tem el. A tanítványok, majd a sokaság helyzetébe élhet -
jük bele magunkat megérkezve Krisztushoz, az ő alap ál lá -
sá hoz.

Csodára vak tanítvány vagyok
Sok mindent átéltél Jézus mellett: változásokat, kiteljese -
dést mások és a magad életében. Mégis döbbenten állsz
sok szor a reménykedőket hallgatva, s valahol talán a ta nít -
ványok kérdését ismételve: miből tudná valaki ezeket jól -
lakatni…? Ugyan ki remél itt változást, növekedést,

csodát…? Ez a kételkedés elválaszthat attól, hogy igazán
tegyek valamit másokért, mert amíg szkeptikus vagyok,
nem merek indulni, nem hiszem, hogy cselekvésemnek
ha tása lesz.

Az éhező sokaság vagyok
Már a templomból hazafelé is kínoz valami… Gondola tok,
melyek nem hagynak nyugodni. Problémák, félel mek,
reménytelenség, kétségek saját magammal kapcso lat ban.
Családban, munkahelyen. Erőt és biztatást kap tam, mégis
úgy érzem: „kidőlök az úton” (mint az éhező so kaság).
Életünk konkrét problémáit is orvosolni akarja a velünk
együtt érző Jézus. Amíg testi-lelki éhség gyö tör, addig nem
tudok másokat ebbe a különleges kö zös ségbe, Jézus
közelébe vonzani.

A sokaság azonban félre tudja tenni éhségét, hogy lel ki -
ekben növekedjen. „De keressétek először az ő országát és
igaz ságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.”
(Mt 6,33)

A szánakozó Jézus felé
Legyőzni a tanítványok kételkedését magamban és mint a
sokaság jóllakni, megtelni, kiteljesedni Jézus közelében.
Akkor tudok elindulni mások felé: megérteni őket és to -
vább lendíteni életük szorult helyzeteiből, úgy, ahogyan
Krisz tus is.

Teszünk-e eleget mindazokért, akik hiányt szenvednek,
akik sötétségben élnek, akik nélkülöznek…? „Mert éhez -
tem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jö -
ve vény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és fel ru -
ház tatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben vol -
tam, és eljöttetek hozzám.” (Mt 25,35)

SZÁNTÓ ENIKŐ

Tallózó

„Néhány olvasó úgy véli, hogy ez valójában egy újabb ke -
nyér szaporítás története. […] Mások szerint […] ugyan -
an nak a kenyérszaporításnak második írott változata
[…].” (Szegedi Bibliakommentár – Újszövetség. http://
www.mek.iif.hu/porta/szint/human/vallas/szbibkom)

„Textusunk nem egyszerűen „szociális kérdések” meg -
ol dását vázolja fel, hanem a maga sajátos formanyelvén
köz li: Jézustól semmilyen értelemben sem lehet »üres kéz -
zel« (és üres hassal) elmenni! Őneki gondja van testünkre
és lelkünkre egyaránt. […] ne csupán az éhes tömeget lás -
suk, hanem a hitetlenség krízishelyzetében levő ta nít vá -
nyo kat is; s ennek megfelelően ne csupán az éhes szájak
be tömésén örvendezzünk, hanem azon is, hogy a konokul
ke ményszívű tanítványoknak »ismétlő leckeként« újra ta -
nítja azt, amit már »első látásra« is megérthettek volna.
[…] Realitás a Genezáret partjai mellett elterülő zöld rét,
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a hatalmas tömeg, a tanácstalan tanítványok kicsi csapata,
a fegyelmezett várakozás, a hét kenyér és a kevéske hal. És
min denek felett realitás a problémát érdes őszinteséggel
ex ponáló, majd a megoldást bemutató Jézus szava és cse -
lek vése közötti jókora »hatáspauza« is. A csodatett pedig
ma ga a legteljesebb irrealitás. Ez a történés […] az 1. szá -
zad harmincas éveiben is elfogadhatatlan volt az emberi
ér telem számára. Persze: ilyen irrealitásokkal tele van az
Új szövetség, illetve az egész Biblia.” (id. Magassy Sándor:
Pe rikópák. Magánkiadás)

„A »kenyér« és a »puszta« fogalmának összekapcsolása
az ószövetségi mannamotívumra emlékeztet.” (Jeromos
Bib liakommentár. Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat)

„[…] a maradékokkal megtöltött hét kosár mintha uta -
lás lenne a jeruzsálemi gyülekezet […] hellenista részére,
akik közül aztán a hét diakónust választották. […] A két
kü lönböző helyen más-más a kosár neve. Az 5000 ese té -
ben a 12 kosár a zsidók tároló kosarát jelentette, a 7 pedig
vesszőből vagy sásból font kosár, amit az idegen keres ke -
dők hordtak magukkal. […] A 8,19 k. során, midőn Jézus
visszatér mindkét kenyércsodára, pontosan különböztet a
kosarak e két válfaja között.” (Szabó Andor: Lábam előtt
mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

Illusztráció
GONDOLATOK
(Szánakozom a sokaságon…)
„Jézus szánakozása (…) közvetlenül a sokaság éhségére
vonatkozik. Itt az emberek testi ínségét látó és azzal tö rő -
dő Jézus áll előttünk.”

Dóka Zoltán (1929–2000): Márk-kommentár

„Jól elintézték a munkást azzal, hogy most már szabad:
igen, szabadon éhen dögölhet, s él is ezzel a jogával. Attól még,
hogy szabadon szavazhatnak mindenféle nagyszájúra, akik
aztán szépen meghizlalják a saját hasukat, s annyit se gon -
dolnak a munkások nyomorával, mint a széttaposott ci pő -
jükkel, attól bizony még nem kerül kenyér az asz ta luk ra.”

Émile Zola (1840–1902) francia regényíró: Germinal

(Miből tudná valaki ezeket kenyérrel jóllakatni itt a
pusztában?)
„Jézus (…) a komor helyzetrajzzal a tanítványokat teszi
pró bára. Ők pedig most is csődöt vallanak… Előttük áll a
„va laki”, aki „képes megelégíteni kenyérrel a pusztában” is,
de ők nem ismerik fel…”

Dóka Zoltán

TÖRTÉNET
Részlet Rónay György: Kenyérszaporítás c. meditációjából
(…) nem visznek magukkal semmit. Csak a betegeikéit,

vál lon vagy ölben. Csak a gondjaikat, csak a névtelen kí -
ván kozást a szívükben… Olyanok, „mint a pásztor nélküli
ju hok”; és a juhnak sem jut eszébe, nincs-e terhére a pász -
to rának. Ülnek a parton, és a juhok szelíd, állhatatos erő sza -
kosságával „lába elé rakják a sántákat, bénákat, va ko kat,
némákat és sok más beteget”, akiket magukkal hoztak.

A Pásztor számára nincs magány, nincs egyedüllét.
Min  denüvé utána mennek; mire a partra lép, már várják.
És soha nem kérdezik tőle: „Uram, nem vagy fáradt? Nem
akarsz egy kicsit pihenni?” Mindenütt csupa jajgatás, kö -
nyör gés, kiáltás, sürgetés, mindenütt csupa „gyógyíts
meg!” és „nézz rám!” és „könyörülj rajtam!”…

Szentháromság ünnepe után 8. vasárnap
(Mt 7,15–23)

Isten sötétségből világosságra hív bennünket a Szenthá -
rom  ság ünnepe utáni 3–9. vasárnapokon. A Szenthá rom -
ság ünnepe utáni 8. vasárnap külön üzenete: szeretet által
Is ten gyermekeivé válhatunk. Az Istenhez vezető út meg -
ta lálásában segít bennünket az igehirdetési alapigénk. Jé -
zus döntésre ösztönzi tanítványait és ma élő követőit.
Most van itt a megfelelő idő arra, hogy ne tétlenkedjünk,
ha nem határozottan döntsünk, hogy Krisztussal tartunk
az örök élet felé, vagy más úton járva elveszünk a cél előtt.

Exegézis

Igehirdetési alapigénk a Hegyi beszéd végén áll, mintegy
összegzéseként annak, amiről Jézus tanított (adakozás,
imádkozás, böjtölés, ítélkezés stb.). Jézus tanítása akkor
éri el célját, ha megértésük után a gyakorlati életben meg
is valósulnak azok. Ezért buzdítja Jézus a tanítványokat ar -
ra, hogy döntsenek, mert nem mindegy, hogy melyik úton
indulnak tovább: Krisztussal az örök élet felé vezető
keskeny úton vagy a kárhozat felé vezető széles úton.

Bibliai igénket három részre oszthatjuk:
• Intés: óvakodjatok a hamis prófétáktól!
• Keresztény életpróba: jó fa – rossz fa
• Tévút: csak szavakban megnyilvánuló hit

Fekete-fehér, igen-nem: Most kell döntened!

Intés: óvakodjatok a hamis prófétáktól!
Jézus minden bizonnyal azért szólította fel az embereket
ar ra, hogy óvakodjanak a hamis prófétáktól, mert felté te -
lez te, hogy minden közösségben léteznek ilyenek. Azáltal,
hogy Jézus hamis prófétáknak nevezi őket, arra kö vet kez -
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tet hetünk, hogy létezik az igazságnak egy olyan objektív
mér céje, amelynek segítségével az álpróféták hamisságát
meg lehet különböztetni az igazaktól. Ha a keresztény egy -
ház történetét végignézzük, akkor jól láthatjuk, hogy min -
den korban éltek olyan próféták, tanítók, akik a saját ma -
guk tanítását az egyetlen igazságként hirdették, vagy kö -
zös ségek, amelyek tanításukat az egyedül üdvözítő útként
tün tették fel (pl. Arius vagy a Hit gyülekezete).

A hamisnak (yeudo) fordított szó, sokkal inkább ha -
zug ságként értelmezhető, ami jobban kifejezi a szá munk -
ra, hogy Jézus miért félt bennünket a hazug prófétáktól.
Nem egyszerűen hamis prófétákról van itt szó, hanem
olyan emberekről, akik szándékos hazugsággal tévesztik
meg a népet. Jézus óvja követőit attól, hogy a hazug pró fé -
ták útjára térjenek, ugyanis az álpróféták ereje pontosan
ab ban van, hogy aktív résztvevői a közösségeknek. Ál ar cot
viselnek, Jézus képével élve ők a juhoknak öltözött far ka -
sok, akik belülről bomlasztják a közösséget. 

Jézus mindenki által jól ismert képet használ akkor,
ami kor a juhok és a farkasok képével él. A farkasok a ju -
hok természetes ellenségei. Ahhoz, hogy a juhok biz ton -
ság ban legyenek, jó pásztorra van szükségük, aki megvédi
a juhokat az ellenségtől. Nem véletlen, hogy Jézus a „Jó
pász tornak” nevezi magát (Jn 10), hiszen ismeri övéit, és
megvédi őket. Jézus nem egyszerűen a „Jó pásztor”, ha nem
egyúttal az, aki elhozza az igazságot (Jn 14,6) erre a földre.
Mindenki, aki eltér ettől a felülről jövő isteni igaz ság tól, az
hazugságot közvetít. A juhok bőrébe bújt far ka sok tehát
látszatigazságot hirdetnek, és közben belülről bom lasztják
a közösséget.

Keresztény életpróba: jó fa – rossz fa
A keresztény életforma igazi próbája a hit megőrzése és a
belőle fakadó hétköznapi cselekedetek. Jézus egyértelmű
képet használ akkor is, amikor a hit próbájáról beszél.
Adott helyzetben a farkast bizony nézhetjük juhnak, ha jól
álcázza magát, de a fát és gyümölcsét nem lehet össze té -
vesz teni. Minden fának megvan a maga fajtájának meg fe -
le lő gyümölcse. Nem tud más termést hozni, csak a fának
meg felelőt. A keresztény, Krisztust követő ember is onnan
is merhető fel, hogy hitének megfelelő gyümölcsöket ké pes
teremni: Krisztus szelídségét, kedvességét, szeretetét, bé -
ketűrését. Ha csak a test megnyilvánulásai látszódnak raj -
tunk, akkor hitünk nem szilárd, vagy nem jó alapon áll:
„Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül,
amely a Jézus Krisztus.” (1Kor 3,11)

Tévút: csak szavakban megnyilvánuló  hit
Jézus önmagával szembesít mindenkit, és arra hívja fel a
fi gyelmet, egyértelműen döntenünk kell az engedel mes -
ség (Isten akarata szerinti élet) vagy az engedetlenség
mel lett. Jézus bizonyságot tesz rólunk az Atya előtt, és eh -
hez nem elég, hogy csak szájjal valljuk őt Úrnak, hanem a

hét köznapi cselekedeteinkben is ennek kell meg lát szód -
nia. Elfogadhatatlan a csak szavakban megnyilvánuló hit,
mert az csak intellektuális ismeret lesz, ha nem követik
cse lekedetek. Aki valóban hallja Isten igéjét, az nemcsak
hall gatója annak, hanem tevékeny megtartója is, és él a
má  sik emberrel való találkozás lehetőségeivel. 

Az igehirdetés felé

Az igehirdetésre készülve az énekeskönyvünk 461-es szá -
mú éneke segíthet bennünket az elcsendesedésben. 

„Ó, Jézus, amikor sokan / Nem járnak többé teveled, /
Adj erőt, hogy keresztedet / Felvegyük hittel boldogan.”

A Krisztus-követés nem egyszerű feladat, erre Jézus ma -
ga is többször figyelmezteti tanítványait. Az úton külső és
bel ső veszélyekkel, akadályokkal kell szembenéznie a hí vő
vagy éppen hitükben még bizonytalan keresz té nyek nek.
Egyik oldalon egyre nagyobb erővel érnek bennünket kül -
ső hatások, megtévesztő álpróféták (juhoknak öltözött far -
ka sok) hirdetik tanaikat a különböző tévéműsorok „ter mé -
szetfeletti” erővel rendelkező szemfényvesztőin ke resz tül.
Ar ról akarnak bennünket meggyőzni, hogy mi lyen rossz ne -
künk, szabályok és korlátok közé zárt keresz té nyek nek. Sa -
ját bőrünkön érezzük és tapasztaljuk az ál lan dó, kívülről
érkező támadásokat, az egyházakkal szem beni ellen ér zé se -
ket is. A másik oldalon a belső veszélyt az ép pen csak pis lá -
koló hitünk jelenti. Egyre többször ta pasz talom, hogy gyü -
le kezeteink szájjal igen, de szívvel nem Krisztust valló kö -
zös ségek. Elméletben talán jól is mer jük Krisztus tanítását,
és közösségeinkre könnyen rá tud juk húzni a „sze re tet má -
zat”, de közben a hét köz na pok ban képtelenek vagyunk egy -
mással beszélni, egymást meg hallgatni, segítő jobbot nyúj -
tani a másik felé. Szét hú zás jellemzi közösségeinket: szájjal
valló keresztény éle tünk nek sokszor nincsenek szemmel
lát ható, a gyakorlati élet ben megvalósuló szeretetteljes cse -
le kedetei. A hibákat ész revesszük egymásban, de az em ber -
társainkban rejlő, a kü lönböző helyzetekben elénk kerülő
le hetőségeket nem. Krisz tus-követésünkben a másik belső
ve szélynek azt tar tom, hogy a hitünkben eljutunk egy szint -
re, és ott meg aka dunk, nem akarunk továbbfejlődni, nem
aka runk el mé lyülni benne. A „hiszek a magam módján” és
a „hitem ma gánügy” mondatok védőfalakként emelkednek
kö  rénk. Megrögzött módon mondogatjuk a betanult, néha
ke  vésbé értelmezhető tantételeket ahelyett, hogy a sze mé -
lyes életünkben átélt találkozás örömeiről beszélnénk, és a
hét köznapi megnyilvánulásainkban tennénk láthatóvá
mind  azt, amit Krisztustól tanultunk. 

Igehirdetési alapigénk, Jézus szavai arra irányítják fi -
gyel  münket, hogy bizony nekünk, gyakorló ke resz té nyek -
nek is újból és újból találkoznunk kell Krisztus tanításá -
val, és ahhoz kell mérnünk életfolytatásunkat, hétköznapi
meg nyilvánulásainkat. Nem elégedhetünk meg annyival,
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hogy én már hitre jutottam, és ennyi elég is ahhoz, hogy
éle tem végéig Krisztushoz tartozzam. Mindennapi meg té -
rés re és megújulásra, állandó döntésre van szükségünk
ah hoz, hogy ne csak Krisztust szájjal valló keresztények le -
gyünk, hanem szívvel, szavakkal és cselekedetekkel egy -
aránt kifejezett keresztény életfolytatásunk legyen.

„Ó, Jézus, terhed nem nehéz, / És gyönyörű a te igéd, /
Míg boldog szemünk téged lát, / És csak a te nyomodra néz.

Ó, Jézus, húsvét fénye kel, / Túl síron, gyászon, éjjelen, /
És aki győztél idelenn, / Fenn örök himnuszt énekel.”

CSORBÁNÉ FARKAS ZSÓFIA 

Tallózó
„Jézus nagyon egyszerűen teremt tiszta helyzetet. A próféta
szolgálatának egyetlen hitelesítője van: az, hogy az élete
milyen gyümölcsöket terem. […] A hitvalló szó értékét az
adja meg, ha a mennyei Atya akaratának cselekvésével
párosul. Még az is lehet, hogy […] csodáik sokaságára is
tudnak hivatkozni. De életünket hitelesen minősíteni az
ítéletben egyedül Krisztus tudja.” (Jubileumi kommentár.
BibliaTéka CD-ROM. Arcanum Digitéka Kft.)

„A »fa és gyümölcse« hasonlatát általában félre szokás
érteni. Az etizáló magyarázat »feladatot« olvas ki Jézus
szavaiból: a fának gyümölcsöt kell teremnie! […] Jézus
[…] számára az a fontos, hogy világossá tegye: hit és
cselekedet összetartozik. […] nem mond többet, mint azt,
hogy a gyümölcs megmutatja, milyen fáról van szó. […] A
»gyümölcs« nem valamilyen tett a hit igazolására, hanem
maga a hit, mégpedig az a tevékeny bizodalom (fiducia),
mely szükségképpen megmutatkozik az életút radikális
megváltozásában. […] Krisztus személye és a golgotai
kereszt ténye az az »eszköz«, melynek alapján megítélhető
az igazi és hamis prófétai szolgálat, prófétai igehirdetés.
Nem elég tehát »igét hirdetni«, mindig a »Krisztus« kell
hogy a középpontban legyen! […] »az megy be a mennyek
országába, azaz az üdvözül, aki cselekszi a mennyei Atya
akaratát« (7,21b). Nem azt mondja, hogy az üdvözül, aki
megtartja a törvényt. Nem azt mondja, hogy az üdvözül,
aki jót cselekszik, méghozzá szíve belső hozzáállásából
adódóan. Jézus azt mondja, hogy az üdvözül, aki hisz
benne. […] Gal 5,19–22-ben […] csak a »test cselekedete«
állapítható meg kétséget kizáró módon, a »Lélek
gyümölcse« nem, éspedig azért, mert a jónak Lélektől
valósága vagy más emberi szándékból fakadó volta az
emberi megítélés számára hozzáférhetetlen.” (id. Magassy
Sándor: Perikópák. Magánkiadás)

„Mi értendő a mennyei Atya akaratán? […] egyszerűen
a szeretet kézzel fogható, szívvel érezhető tetteiről van szó.
Világos párhuzam […] 1Kor 13,1‒3-mal.” (Szabó Andor:
Lábam előtt mécses a Te igéd. Kálvin Kiadó)

Illusztráció
GONDOLATOK
(juhok ruhájában)
Miközben nagy adag képmutatással adózunk a „szeresd
fe lebarátodat” vallásos eszményének, tényleges kap cso la -
ta inkat, legjobb esetben a korrektség elve határozza meg.
A korrektség azt jelenti, hogy nem csalunk az áruk és
szolgáltatások, valamint az érzelmek csereüzletében.

Erich Fromm (1900–1980) német pszichológus, filozófus

(Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e…)
„Mindenféle szenvedély káros, mindegy, hogy a nar ko ti -
kum alkohol, morfin vagy idealizmus.”

Carl Gustav Jung (1875–1961) svájci pszichiáter

(gyümölcseikről ismeritek meg őket)
Egyenes a nyíl, de kegyetlen, lágy szavú a lant, de görbe,
így az embert tetteiről ítélheted.

Valluvar (450?) tamil szerző

„Nemes szavaknak ritkán felelnek meg nemes cse le ke de tek.”
Lev Nyikolajevics Tolsztoj (1828–1910)

orosz regényíró: Ifjúság

„Ein Mann , ein Wort” (Szavad hitele – a magad hitele.)
német mondás

(csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát…)
Fogadd el, Uram, teljes szabadságomat. Fogadd el emléke -
ző tehetségemet, gondolkodásomat és akaratomat min de -
nes tül. Mindazt, ami vagyok, és amim csak van, te adtad
ne kem: én pedig maradéktalanul visszaadom neked, és
tel jesen átengedem akaratodnak, hogy te irányítsd. Ne kem
csak azt add meg kegyelmeddel, hogy szeresselek, és elég
gazdag leszek, és nem kívánok ezen felül mást. Ámen.

Loyolai Szent Ignác felajánló imája

TÖRTÉNET
(csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát…)
„Beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem”
Egy fiú baltát kapott ajándékba. Örömében rögtön ki is
akar ta próbálni. Hirtelenjében mást nem talált, csak a
gyü mölcsöskertben egy fiatal körtefát, ezt vágta ki. Az apa,
hazatérve meglátta fia művét. Nagyon bántotta a bar bár
pusztítás. – Te tetted ezt? – kérdezte fiát. – Apám. Bár -
mennyire haragszol, nem tudok neked hazudni. Én tet -
tem. – válaszolta a fiú.

Válaszának apja nagyon megörült: – Inkább pusztuljon
el tíz körtefám, csak a fiam ne legyen hazug ember –
mondta.

A fiút George Washingtonnak hívták.
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