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Előszó

Georg Wilhelm Hegel nem karácsony napján, hanem a reformáció ünnepén bontot-
ta fel minden évben legjobb vörösborát. Ezen a napon azt az eseményt ünnepelte, 
amikor egy autoriter egyházat megfosztottak a hatalmától. A reformáció korára 
jellemző volt a teológiai diskurzusok nyitottsága, amely olyan tágas teret biztosított 
az élet kérdéseinek megvitatásához, amelyben a hittudományon túl természetes 
módon kaptak helyet a korabeli gazdasági, tudományos, kulturális, oktatásügyi 
témák. A párbeszéd és a véleménynyilvánítás szabadságának normája azonban 
mindvégig Jézus Krisztus élete és műve maradt – egészen napjainkig. 

David Tracy amerikai teológus A teológia mint közbeszéd című írásában a nyil-
vánosságnak háromféle meghatározását említi, amelyeknek mindenkori forrását, 
igazságigényét és érvelési menetét szükséges megérteni és elemezni. Ezek az egy-
ház, a tudományos világ és a társadalom nyilvánossága. Az európai kontinensen 
Wolfgang Huber már 1973-as habilitációs dolgozatát az Egyház és a nyilvánosság 
kérdésének szentelte. 1993-ban indította el a Nyilvános teológia című könyvso-
rozatot. Egyházvezetői pozíciójában is olyan nyilvános teológiát képviselt, amely 
az egyháznak aktív szerepet igényel a civil társadalomban. Hiszen „nemcsak az 
egyházat tekintjük Isten működési területének, hanem az egész világot, minden 
létterületével együtt. Az egyháznak ezért mindig egyháznak kell lennie az egész 
világ számára, és nem húzódhat vissza saját falai mögé, hogy elsősorban magával 
foglalkozzon” – állapítja meg Heinrich Bedford-Strohm, majd hozzáteszi, hogy ez 
a mély értelme Dietrich Bonhoeffer etikájának is. De képes-e hitelesen és főként 
közérthetően betölteni ezt a feladatát? Idézzük csak fel a dán Søren Kierkegaard 
majd kétszáz évvel ezelőtt papírra vetett híres példáját a mókamesterről:

„Egy színházban történt, hogy tűz ütött ki a kulisszák mögött. Kijött a mókames-
ter, hogy ezt a publikummal közölje. Tréfának tartották, és tapsolni kezdtek: a mó-
kamester megismételte; az emberek még jobban hahotáztak. Azt hiszem, a világ is 
így fog elpusztulni, okos emberek nagy hahotája közepette, akik azt fogják hinni, 
hogy mindez csak vicc.”
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8  Előszó

Isten és vele az egyház szükségtelensége, nevetséges volta akár kortársaink állítása 
is lehetne, ami semmiképpen sem előzmények nélküli. Amikor például Laplace 
részleteiben magyarázta el Napóleonnak a naprendszer működését, akkor a császár 
a következő meglepő kérdést tette fel: „Az ön rendszerében hol van helye Istennek?” 
A tudós válasza így hangzott: „Fenség, számomra az Ön által említett hipotézis 
nem szükséges.” A világ Isten nélkül is érthető – etsi Deus non daretur –, ám ez az 
állítás nem szükségszerűen tagadja Isten létét. Mert például Eberhard Jüngel szerint 
a fenti állítás helyes teológiai tétel is lehet; félreértés az, ha Istent a mi mértékünk 
és elvárásaink szerint tartjuk szükségszerűnek, a világot kiegészítő és teljessé tevő 
létezőnek. A világ és benne az ember önmagáért érdekes! Az ember akár még Isten 
nélkül is lehet emberi, humánus. Azonban Isten saját magáért érdekes. A szükséges-
nek tartott Isten nem a szabad, minket meglepő és lenyűgöző Isten! A keresztény 
hit azonban az ilyen Istenről szól. Ez a meglepő Isten a keresztény teológiában a 
kinyilatkoztató, az önmagát feltáró, a Megváltó, aki emberek számára új módon 
teszi érdekessé önmagát.

A modern világ globális törvényszékké-válásának eredménye a „kegyelem nélküli 
kereszténység”; a világból eltűnt a kegyelmes Isten, akit Luther Márton ötszáz évvel 
ezelőtt buzgón keresett és fedezett fel – írja Odo Marquard. Gondolatmenete végén 
azonban meglepő módon mindennek pozitív tartalmára is rámutat a német filozó-
fus: a teológiai problémák profán nyelvre történt átfordítása lehetőséget tartogat 
üzenetének aktuális megszólaltatására, azaz „reteologizálására”. A kommunikációs 
képzés számára pedig éppen a vallási fogalmak és tartalmak megkérdőjelezése, 
felfedése, egyáltalán a kegyelem iránti igény és annak kutatása új lehetőségeket 
tartogat, mert a kérdés még napjainkban is adott: hol találok kegyelemre, hogyan 
lehetek szabad az önigazolás strukturális kényszerétől?

A nyilvános teológiának – vagy nevezzük akár közéleti teológiának – meg-
győző választ kell adnia arra a kérdésre, hogy mi a teológia és az egyház feladata 
a közügyek területén. Isten valósága másképp nem határozható meg, mint hogy 
minket egészen a világ valóságába állít, amely világvalóságot mi mindig mint az 
Isten valóságában hordozott, elfogadott és már kibékített valóságot ismerhetjük 
fel. Ez Istennek az ember Jézus Krisztusban adott kinyilatkoztatásának titka. Bed-
ford-Strohm így fogalmaz: 

„Az égbekiáltó igazságtalanságokkal kapcsolatos ellenállásra való felszólításnak 
sosem szabad attól eltérnie, hogy csakis a demokratikus nyilvánosság útján le-
het ellenük küzdeni és az ehhez szükséges tudatosságot kialakítani. Azoknak az 
egyházaknak, amelyek ezt az utat választják, a civil társadalom tagjaként nyitott 
egyházaknak kell lenniük. Ezeknek bázisként és kritikai ellenpontként szükségük 
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Előszó 9

van a nyilvános teológiára, amely újra és újra provokál, és ezáltal teológiai irányt 
mutat.”

A modern kor történetét felfoghatjuk a folyamatos pluralizálódás történeteként. 
Ez a korszak azonban az egyházat, a reformációt és a teológiát is magában foglalja, 
amelyhez kapcsolódik a vallási és az etikai sokféleség az esztétika újrafelfedezésével 
együtt. Mindhárom tendencia megfigyelhető a mai protestáns teológiában, és a 
protestantizmus lényegi vonásává vált, ezért teológiai értelmezésre szorul.

A teológiai konfliktusok „drámátlanítását” nem lehet feltétlen célként kitűzni, 
mert azzal a teológia számára Isten alapvető vitatottságát játszanánk el. A „vallási 
normalitás”, amelyet nem zavarna meg állandó nyugtalanság és elégedetlenség, 
az Újszövetség fényében finoman szólva is „kérdéses állapot” lenne – írja Ulrich 
Körtner. Ám ez még nem adhat okot a teológiai kérdések dramatizálására és a 
teológiai koncepciók önkényesen kritikus megfogalmazására. Hiszen éppen Isten 
vitatott létének belátása vezetett a modern kontextusban a teológiai ellentétek 
elhalványulásához. De ugyanígy az sem engedhető meg, hogy a teológia legjelentő-
sebb fogalmait – például „vallás” és „Isten igéje” – rövidzárlatos retorikával egymás 
ellen kijátsszuk. Hiszen a kereszténység az ige vallása, és a hit keresztény fogalom 
a vallásra. A feléledni látszó kultúrprotestáns törekvések nem mutatnak a jövőbe, 
hanem a teológia és az egyház önmagát szekularizáló folyamatainak jelenségei. 
A teológiának mindenesetre újra kell interpretálnia és rekonstruálnia törekvését, 
hogy lehetővé váljon Isten igéjének megszólaltatásán keresztül az igazság ügyének 
képviselete, amit nem autoriter állítások vesznek körül, hanem a vallási tapasztalat 
vitatottsága és elkerülhetetlen pluralizmusának evidenciája.

A teológia és a modern viszonyát nem lehet vagy-vagy segítségével megválaszolni, 
hiszen ehhez a modern túlságosan is ambivalens. Az egyház és a teológia feladata 
kritikai, de semmiképpen sem antimodernista álláspont felvállalása a modern-
nel szemben. A teológia feladata a modern metakritikája. Az újprotestantizmus 
ezzel szemben gyakran összekeverte a modern kritikáját a modern ellenzésével. 
A kérdés az, hogy a modernizációra milyen perspektívából tekintünk. Nem az 
elhamarkodottan ünnepelt posztmodernről van szó, hanem egy másik modern-
ről, amelynek során a társadalom reflexív modernizációjának vagyunk tanúi, vagy 
szeretnénk tanúi lenni. Ennek során a reformáció jelentősége a kereszténységen 
belül új kérdésként jelenik meg. A reformátori teológiától illúzió lenne azt várni, 
hogy a modern metakritikáján keresztül visszahozná a premodern kor lelki és tár-
sadalmi alapjait. A reformáció örökségéből viszont következik, hogy a teológia saját 
megfontolásainak segítségével hozzájáruljon az újkori racionalitás dehumanizáló 
következményeinek (a gazdaságban, a politikában és az ökológiában) leküzdéséhez. 
Ebben az értelemben ismét aktuális az ecclesia semper reformanda kifejezést, és 
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10  Előszó

üzenetét – különös tekintettel a globalizáció, a modern fogyasztói és társadalmi 
minták korában – ismét betűről betűre újra kell gondolni.

Jelen kötet szerzői a teológia és a nyilvánosság viszonyának aktuális kérdéseit 
elemzik saját szakterületükön, és mutatnak fel olyan új eredményeket, amelyek 
méltán járulnak hozzá egyházunk közéletiségének erősítéséhez.

Budapest, 2019. március 17.
Orosz Gábor Viktor

szerkesztő
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Béres Tamás

Kell-e nekünk közteológia?

1990 körül történhetett egy lelkészi munkaközösségi ülésen, hogy miután az össze-
gyűltek meghallgatták a meghívott előadó gondolatait az addig hivatalos diakóniai 
teológia érvényvesztéséről, egyikük, zavarát nem leplezve, így sóhajtott fel: „De mi 
lesz akkor most a követendő teológiai látásmód?” Kérdése nem talált süket fülekre. 
A bizonytalanságból beszélgetés lett, és a közös útkeresés végén valaki össze is fog-
lalta az eredményt azzal, hogy az új követendő szemlélet a kereszt teológiája lesz. Ez 
a sóhaj és az arra következő gyors útbaigazítás pontosan kifejezte az akkori vallási 
tájékozódás három lényeges vonását: tartalmilag a deklaráltan ateista politikai 
uralom alóli felszabadulás tudatosulásának megindulását és a vallás társadalmi 
szerepének újraértelmezési folyamatával járó előre megsejtett nehézségeket, majd 
az ezek nyomán kialakuló és akkor talán még pillanatnyinak remélt tanácstalan-
ságot. Utóbbit főleg a tekintetben, hogy a teológiai gondolkodás vagy az egyház 
közösségi-társadalmi egységét kell-e jobban félteni a hirtelen jött szabadsággal járó 
értékpluralizmustól. Az elmúlt harminc évben a társadalom és az egyház kapcsolata 
látványosan átalakult, de a tanácstalanság nem oszlott el teljesen.

Tanácstalanság 1.: A theologia crucis és az erkölcs

A rendszerváltást követően az evangélikus egyház fórumain a kereszt teológiája 
többször is nyilvános megvitatás tárgya lett abból a szempontból, hogy maradéktala-
nul kifejezi-e a lutheri teológia színgazdagságát, és hogy alkalmas-e legalább a hazai 
evangélikusok teológiai szemléletének egységesítésére. Luther az 1518-as heidelbergi 
dispután kifejtett tételeiben olyan jelentős szerepet szánt ennek a szemléletnek, hogy 
ott elhangzó gondolatait több értékelője kora teológiai paradigmaváltásának nevezi, 
és joggal tekintenek rá úgy, mint ami előremutatóan az egész reformáció megválto-
zott isten- és emberképének alapjául szolgált.1 Igaz, nem találkozunk a kifejezéssel 

 1 Kolb 2002, 443. o.

EHE oktatoi 2019.indd   11 2019. 04. 02.   10:56:14



Béres Tamás12

gyakran a reformátor írásaiban, alkalmanként mégis „a mi teológiánknak” vagy a 
„legtisztább teológiának” nevezi felfogását.2 Mai méltatói között Robert Kolb egy 
tanulmányában a theologia crucist a 21. század autentikus teológiai gondolataként 
tárja az olvasók elé: „Az emberi életre és annak értékére vonatkozó mélységes kétely 
korszakában a kereszt teológiája Isten emberi életben és az emberi teremtmények 
iránti szeretetben megmutatkozó alapja felől határozza meg az emberi életet. Ön-
maga valóságának megfelelően mutatja be az embert. A kereszt lutheri teológiája 
valóban olyan korszakoknak szól, mint a mienk” – írja.3

A kereszt teológiája nem csupán Kolb szerint méltó arra, hogy a keresztények 
korokon átívelően újra és újra felfedezzék.4 Teológiatörténeti tény azonban az, hogy 
a szemlélet Luther tekintélye ellenére sem vonult végig egységes „lutheránus” teo-
lógiaként az elmúlt ötszáz év történetén. Azt is hozzá kell tennünk, hogy a kereszt 
teológiája a biblikus ihletésű hit szótériológiai jelentőségű vegytiszta alapaxiómája, 
amelyből az ember szociális kapcsolataira vagy a modern intézményi kapcsolatok 
rendszerére nézve sem sajátságos normatív megállapítások, sem jellemző értéktéte-
lezések nem következnek. Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy Luther etikájának 
alapja a személyes hit aktusában Isten bibliai útmutatásának konkrét szituációra 
alkalmazott kitartó keresése és elfogadása, ezért Luther személyes etikája éppen e 
személyes vonás miatt nem tanítható és nem is utánozható. Luther etikatörténeti 
„besorolásának” elvégzése közben Alasdair MacIntyre is eljut ennek megállapításáig, 
és szavai hűen tükrözik, hogy a lutheri teológia egészének hátterében kimondatlanul 
is a theologia crucis játssza a főszerepet: „Luther számára a közösség csupán háttere 
az üdvözülés örök drámájának. … Az emberi ész és akarat nem képesek azt tenni, 
amit Isten parancsol, mert azok a bűn rabjai; ezért értelmünkkel és természetes 
akaratunkkal ellentétben cselekszünk. … Nem cselekedeteink mentenek meg ben-
nünket, mert tetteink semmilyen módon nem lehetnek jók.”5 

Miután MacIntyre ezekkel a szavakkal demonstrált ténynek veszi, hogy Luther 
fellépése – Machiavelliéhez hasonlóan – véget vetett az addigi, természetes emberi 
igyekezettel követhető erkölcstanoknak, azt is megjegyzi még, hogy az így felfogott 
szabadság kimerül az evangélium szabadságában. Luther a parasztháború során 
feltétlen engedelmességet ír elő a parasztoknak uraik iránt, és „felülmúlhatatlan 
volt […] a világi hatalom védelmében. Ebben rejlik jelentősége az erkölcselmélet 

 2 In: XV Psalmos graduum 1532/33 (1540). WA 40/III: 193,6–7.19–20.; Operationes in Psalmos, 1519–
1521. Ps 6,11. WA 5: 217,2–3. Vö. Kolb 2002, 2., 3. jegyz.

 3 Kolb 2002, 464. o.
 4 Kolb e cikkéhez fűzött 5. lábjegyzetében a kérdésre vonatkozó legjelentősebb irodalmi forrásokat 

is megjelöli.
 5 MacIntyre 2012, 179. o.
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Kell-e nekünk közteológia? 13

története szempontjából. A szekuláris világ sorsára hagyását megkönnyítette szá-
mára tanítása a bűnről és megigazulásról.”6

Ezzel a véleményével MacIntyre nem írja le pontosan Luther teológiai szemléle-
tének jelentőségét az etikára nézve. Szavai mégis jelentősek, mert etikatörténetileg 
rögzíti azt a pillanatot, amikor a reneszánsz újraértelmezésnek alávetett ember 
fogalma nagyratörésében elég viszonylagossá vált ahhoz, hogy a cselekvését leíró 
erkölcsi szabályok igazságának ne épp ő maga legyen a végső garanciája. Luther 
valóban átlép egy határt: a követhető példa, az erkölcsi tévedhetetlenség, az ember 
mint végső erkölcsi forrás határát. Ebből azonban, kortársaitól eltérően, nem a re-
lativizmus (Machiavelli) vagy az ezoterizmus (Pico della Mirandola) következik nála, 
hanem egy újabb teológiai alapmotívum. A reneszánszt megelőző nagy „humanista” 
programadók közül Prótagorasz fogalmazta meg a világ emberi megismeréshez 
hozzámért viszonylagosságának alaptételét a homo mensura fogalmában. Prótago-
rasz felismerése önmagában véve megtartja a kérdező embert a világgal és többi 
emberrel való kapcsolatnak abban a formájában, amelyet a legjobb filozófiai hagyo-
mányok szerinti rácsodálkozó megértés jellemez. Ám felismerését már a szofista 
kortársak a kapcsolatok kiüresítésének vagy a rajtuk való uralkodásnak a technikai 
eszközévé tették azzal, hogy e viszonylagosságot a közérdeklődés legjelesebb terü-
leteire alkalmazták. A társadalom rendjére, az igazságra és igazságosságra, a jogra 
és az istenekbe vetett hit értelmezésére, hogy csak néhányat említsünk. A szofista 
filozófia emiatt egyike azoknak a filozófiai irányoknak, amelyek a legrövidebb úton 
vezettek el az alapvetően nemes és jóra való, az emberi életet gazdagító felismeré-
sektől az ezekkel való visszaélés, az ambivalencia és üresség kongó alkalmazásáig a 
következetesség útján. Ne felejtsük el, hogy amikor Luther a teológiai felismerések 
legfőbb akadályaként szinonimaként említi a legtöbb filozófiát és a szofistákat, akkor 
ezzel kora filozófiai emberképéről szóló véleményének is hangot ad. A teljes igazság 
felé vezető út módszeresen emberi feltételekre épített csapásait: az eget ostromló 
vagy arról megfeledkező, elbizakodott metafizikát és a súlyos gondokkal járó di-
csőséges erkölcs kétértékűségeit mindenekelőtt a szofistáktól ismerjük. A szofista 
mintázat pedig újraéled az reneszánsz általános emberközpontúságában. Ezért 
a Luther teológiai felismerését előkészítő kulturális háttértényezők egyikeként a 
kor jellemző etikai állapotát is megnevezhetjük, amelyre a reformátor kétségkívül 
radikális választ ad.

Addig a pontig igaza van MacIntyre-nak Luther más kritikusaival együtt, hogy ő 
az üdvösség ígéretét közvetítő, személyesen átélt hitnek jóval nagyobb jelentőséget 
tulajdonít, mint a hit metafizikai magyarázatának vagy erkölcsi implikációinak. 

 6 Uo. 180. o.
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A theologia crucis amiatt nem válhat az evangélikus egyház tagjainak közös cse-
lekvéselméletévé egyetlen korban sem, mert természete szerint távol áll a cselek-
vés elméletétől. A kereszt teológiája lényege szerint olyan hitigazság, amely nem 
nélkülözheti a hit aktivitását. Megértésében az értelem, a tapasztalat, a belátás és 
az aktív hit együttesen főszerepet játszik. Egy ilyen, a hit aktivitását nélkülözni 
képtelen, komplex lelki folyamattól per definitionem nem várható, hogy bármifé-
le etikai rendszer hézagmentesen épülhessen rá. A megélt hit és a kifejtett etika 
között mindig ott van egy harmadik tartomány, amely lehet dinamikusabb vagy 
statikusabb, származhat egyetlen szerzőtől vagy közösségi bölcsességből, feladata 
mégis a szubjektív egyéni vélemények rendszerezése és a közös gondolkodásra 
való alkalmassá tétele. E tartomány hagyományosan a dogmatika területe, amely 
az evangélikus teológiatörténetben hangsúlyosan közösségi teljesítmény. Luther 
kimerítő dogmatikai művet nem írt ugyan, de több írásának történelmi szituá-
ciója megkövetelte tőle, hogy megfeleljen a dogmatikákkal szemben támasztott 
megérthetőség, követhetőség és megvitathatóság műfaji követelményeinek. A hit 
személyességéből adódó szubjektivitás, közölhetetlenség és (példaként való) követ-
hetetlenség nehézségeiből így részben már Luther maga is kiutat mutatott azokkal 
a munkáival, amelyek az erkölcsi kérdéseket azok teológiai megalapozása felől 
közelítik meg. Elég, ha csak a kátékra és A keresztény ember szabadságáról szóló 
írására gondolunk. Az említett nehézségen azonban az evangélikus kereszténység 
a Luther halálát követő évtizedekben intézményesen is úrrá lett azzal, hogy hosszú 
vita után a közös evangélikus dogmatika igényével előbb megszövegezte és elfogadta 
a Formula Concordiae-t (különös tekintettel az ellentétes nézetekkel való ütköztetés 
követhető bemutatására), majd nem sokkal később összeállította a Liber Concor-
diae-t (1580) a maga tíz, konkrét és problémás történelmi szituációban született 
írásával. A mindenkori evangélikus etika ettől a pillanattól kezdve rendelkezik azzal 
a legfontosabb dogmatikai kérdésekre kiterjedő és az ellentétek megvitatásának 
módszertanára vonatkozó minimális alappal, amely alapelvek és normák szintjén 
ad útmutatást az igazságot kereső, Istennek elkötelezett lelkiismeretű emberek és 
közösségek számára.

Tanácstalanság 2.: Az egyházi és a hatalmi identitás különbözősége 

A politikai hatalom az elmúlt években hazánkban a kultúra, az oktatási és szo-
ciális tevékenység több területén felkarolta az együttműködésre nyitott nagyobb 
lélekszámú egyházakat. Utóbbiak számára azonban ez az együttműködés, az egy-
házszervezet prosperitásának biztosításával járó vélhető öröm ellenére, jelentős 
erőfeszítéssel jár. Az államilag finanszírozott napi munka megnövekedéséhez való 

EHE oktatoi 2019.indd   14 2019. 04. 02.   10:56:15



Kell-e nekünk közteológia? 15

strukturális és operatív alkalmazkodás többnyire szívesen vállalt terhein túl ez 
részben abból fakad, hogy időközben nem történt meg a politikai együttműködéssel 
kapcsolatos konkrétabb teológiai eszme nyilvános tisztázása. Részben pedig abból, 
hogy az együttműködés lehetőségéről és természetéről szóló nemzetközi teológiai 
irodalom és egyházi gyakorlat vagy nem egységes, vagy zömében jellemzően eltér a 
hazai cselekvési mintáktól. Emiatt elméletileg azzal kell számolni, hogy az egyházi 
együttműködési rugalmasság a hierarchikus egyházi modell gyakorlati érvényre 
jutásával egyenes, illetve a globális kereszténységhez fűződő szoros szervezeti 
kapcsolat definiálásával fordított arányban nő. Az elmélet és gyakorlat szokásos 
feszültségének köszönhetően az egyházakon belül mindenütt megtalálhatók a 
szükségszerűen fellépő véleménykülönbségek. Ezek elszórtan nyilvánosan is meg-
jelennek ugyan, de általában nem érik el azt a közösségi szerveződési szintet és 
intenzitást, ahol szükségesnek látszik a hatalmi politikához való viszony sine ira et 
studio, pártszimpátiától független közösségi megfogalmazása. Ennek a hiánynak a 
hátterében nyilvánvalóan különböző, a proaktivitás és az események után kullogás 
széles skáláján húzódó intenzitású értékelméleti és egyházpolitikai döntések állnak. 
Evangélikus egyházunk félmúltjából merített példával érvelhetünk úgy ebben a 
helyzetben, hogy a nyilvános viták elkerülésével legalább sikerül kiküszöbölni a 
diakóniai teológiához hasonló szerepet betöltő kötelező iránymutatást, és így az 
egyházi élet különféle szintjeinek szereplői mind felszabadulhatnak egy ilyesfajta 
normatív előírás kényszere alól. Az elkerülés azonban így sem segíti az egység 
kialakulását és megszilárdulását. A jelen akut hatalmi kérdéseinek nyilvános el-
kerülésével a gyakorlatban nem teszünk mást, mint „elvileg előrelátó” módon 
szolgáltatjuk ki a közösséget annak a lehetőségnek, hogy felkészületlenül érje egy 
nem várt politikai fordulattal együtt járó, esetleg ellenállhatatlannak bizonyuló 
hatalmi nyomás. Az ilyen „elvi előrelátás” politikai manőver. Ezért nehéz volna 
ellene politikai szempontból kifogást emelni. Sőt, ha egy intézménynek egyálta-
lán, akkor éppen a politikai hatalomnak nem áll érdekében az egyház társadalmi 
rezisztenciájának megerősödését elősegíteni saját szabad mozgásterének előrelátó 
biztosításával szemben. Nem a politikai porond, hanem az egyház mindenkori 
identitásának egységét egyedüli módon biztosítani képes belső teológiai diskurzus 
felől nézve azonban „az elvi előrelátás” nem egyéb a számító helykeresésre vonatko-
zó eufemizmusnál, amelynek során a jelen valóságos közösségi megerősödésének 
szerves folyamata könnyen áldozatul eshet a jövőbe vetített menekülőutakba mint 
bálványokba vetett csalóka bizalomnak. 

Az egyházaknak, társadalmi szerepükre vonatkozó felelősségüket követve, lehető-
ségük van szemléletük, nézeteik, álláspontjuk és útmutatásaik közzétételére. Eközben 
legalább két szempontra tekintettel kell lenniük. Elsőként a belső teológiai munka 
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jelentőségének tudatosítására. Mivel minden egyház tanításában megtalálhatók a 
politikai hatalomhoz való viszony exegetikai, dogmatikai és etikai alapjai az erre 
vonatkozó, rendszerint több száz éves közösségi értelmezésből fakadó tapasztalat 
kritikai feldolgozásának hagyományával együtt, mind a társadalmi megítélés, mind 
a keresztény közösségi identitás számára elengedhetetlen (volna) az erre vonatkozó 
tisztázás és értelmezés folyamatos és nyilvános (el)végzése. Mivel e források sokszor 
egymásnak ellentmondóak, és sohasem beszélnek önmagukért, ez a teológiai munka 
az egyház közössége számára olyan, mint az egyéni hitéletben az imádság. Az azo-
nos teológiai hagyományok alapjain nyugvó közösségeket és tagjaikat hozzásegíti 
az aktuális pozíció helyes felméréshez, és erre alapozott, később is visszakereshető 
mérföldköveket jelöl ki az igazság eszkatologikus beteljesedése felé vezető úton. Nem 
kétséges, hogy az egyházak jelentőségét egyetlen korszakban sem lehet lemérni pusz-
tán az általuk vállalt vagy megjelenített értékek összességén. Ám kifejezett küldetésük 
van arra nézve, hogy létük és életük forrásából táplálkozva minden korban konkrét 
útmutatással szolgáljanak minden komolyan érdeklődő ember és intézmény számára.

A másik jelentős szempont, hogy az egyházaknak – eszkatológiai tudatossággal 
átjárt sajátos történelemszemléletük miatt – mindig nagyobb rálátásuk lehet a 
legégetőbb és leginkább stratégiainak látszó kérdések lényegi távlataira. Nem volna 
könnyű feladat most felsorolni még akár csak néhány olyan intézményt is, amelynek 
a történelmi döntések iránti érzékét a hagyományok megbecsülése mellett a most 
és mindenkor és mindörökkön-örökké szempontjai az egyházhoz hasonló módon 
a napi használat szintjén segítené. Az egyháznak emiatt egyrészt nincs a politikai 
hatalomhoz mérhető veszítenivalója. Az erőszak alkalmazásáról is ezért mondhat le, 
sőt le is kell mondania. Ugyanakkor nem fordulhat el attól a feladattól, felelősségtől, 
hogy a neki ajándékozott szempontokkal a bajban levők megsegítésére vonatkozó 
jézusi útmutatás (Mt 25) szerint, vagy bizonytalankodása esetén legalább a lessingi 
gyűrűparabolának megfelelően éljen. Az egyház mindig tovább lát a konkrét esemé-
nyeknél, de nagy veszély, hogy tekintetét túlságosan messzire függeszti. A virtuális 
örökkévalóságból visszatekintve már semminek sincs értéke. Az eszképizmus, az 
e világból való menekülés a végső valóságra való hivatkozással nem felel meg Jé-
zus akaratának, ahogy erre Dietrich Bonhoeffer élete és általa az utolsó előtti (das 
Vorletzte) idő jelentőségével kiemelt etika is figyelmeztet.

Mindezek ismeretében nem mondhatjuk, hogy az egyház konstruktív társada-
lomkritikájának egységesítő kultúrájaként ismert public theology művelése már a 
szándék szintjén is egységesen és gyökeresen hiányozna a jelenlegi hazai egyházi 
gyakorlatból, de helyének és szerepének értelmezése nehéz feladat. Főként amiatt 
nehéz, mert jelenlétének vállalt és megjelenített formái helyett legfeljebb sporadikus 
és gyakran elszigetelt példáival találkozhatunk.
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Mikor múlik el egy gondolat hatása? 
A social gospeltől a remény teológiájáig

Az 1989-es politikai változás első vonásaiként a monolit politikai ideológia hatalmi 
igénye alól felszabaduló itthoni egyházakban élő és gondolkodó embereknek pilla-
natokon belül kellett szembesülniük annak a folyamatnak a kérdőjeleivel, amelyet 
a világ (szabadságára büszke) másik felének vallási teoretikusai akkoriban már 
hosszú ideje értelmezni igyekeztek. Ez a folyamat a szekularizáció meghatározása, 
polgári és társadalmi keretek közt megélt következményeinek tapasztalata és fel-
dolgozása volt. A szekularizáció egyik, politikailag radikális felfogása Karl Marx 
nevéhez kapcsolódik, ezért itthon sem volt ismeretlen. Mivel azonban a marxista 
filozófia, épp radikalizmusa miatt, a múlttól való megszabadulás programjába az 
ideologikusan retrográdnak címkézett elemek miatt a mindenkori jelent is kény-
telen volt beleérteni, a vallás jelenségének feuerbachi típusú tisztázásával együtt a 
szekularizáció mélyebb megértése is a jövő oltárán feláldozott, soha el nem végzett 
feladatok közé került.

Észak-Amerikában ekkor több évtizedre visszamenően folyamatos, virágzó iro-
dalma volt már a vallási útkeresésnek az elvallástalanodás időszakában. Ezeket a 
legtöbbször bátor lépéseket már korai formáiban is politikai teológiáknak nevez-
hetjük, abban az értelemben, ahogyan a teológiai igazságok a templomok falai és 
a kulturális színfalak közül való kitörés lehetőségét keresik. Törekvéseik láttán 
szembeszökővé válik ezeknek a múlt század eleji politikailag aktív teológiáknak a 
19. század végén megjelenő liberális teológiákkal való kapcsolata is. Schleiermacher 
a művelt berlini nagyközönség számára igyekezett átmenteni a kereszténység vallási 
teljesítményét. Johannes Weiss és Albert Schweitzer a történelem reálisan soha be 
nem köszöntő végére helyezett üdvegoista, eszképista, pietista szemlélet fogságából 
emelte ki Isten országának értelmezését. Gondolataikat a social gospel mozgalom 
elindítójaként ismert baptista Walter Rauschenbusch vitte tovább még az első 
világháború befejezése előtt megírt könyveivel, amelyekben az emberek szociális 
körülményeinek javítása mellett szállt síkra a teológia eszközeivel. A nyomában 
járó Martin Luther King Jr. élete máig hatóan a társadalmi igazságtalanságok elleni 
teológiai fellépés legerősebb példái között foglal helyet. Rauschenbusch tanítása 
szerint Jézus Krisztust a társadalmi szerkezetbe épülő bűnök juttatták a keresztre. 
A megváltásgondolat jogi értelmezésének konstrukciós változatával szemben ilyen 
szerkezeti, „rendszerbűnökként” említi meg a vallási elbizakodottságot, a politikai 
hatalom visszaéléseit, az igazság korrumpálását, a nyájszellemet és az ennek meg-
felelő tömegéletformát, valamint a militarizmust és a társadalmi rétegek gőgös 
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elkülönülését.7 Henry Ford autógyárának városában, a detroiti munkások körében 
lelkészi tapasztalatokat szerző Reinhold Niebuhr később átveszi tőle a társadalmi 
rendszerekben kimutatható bűn gondolatát, bár a social gospel mozgalom egészét 
nosztalgikusnak bélyegzi. A szűkebb értelmű politikai teológiák előkészítésében és 
mai arculatának kialakításában számtalan teológus vett még részt. Legtöbbjükre 
ennek az írásnak keretei között még csak utalni sem tudunk, ám mindenképpen 
említést érdemel a metodista James Dombrowski, a protestáns Niebuhr testvérek, 
Reinhold és Richard – ők ketten kétségkívül a legjelentősebb hatású társadalom-
teoretikusok közt vannak a mai napig –, illetve a katolikus John Courtney Mur-
ray, akinek építő jelentőségét csupán jóval halála után ismerte el egyháza. Az ő 
munkásságuk mellett nagy hatásúak voltak a vallás és kultúra egymásrautaltságát 
schellingiánus eszközökkel leíró Paul Tillich és a civil religion jelentőségét felismerő 
Robert Bellah, majd később a nyilvános teológia eszméjének amerikai megfogal-
mazójaként ismert evangélikus vallástörténész, Martin E. Marty. Marty, Alasdair 
MacIntyre és Stanley Hauerwas talán a legjelentősebb ma is élő gondolkodók ezen a 
téren, de velük együtt kell említeni a nemrég elhunyt osztrák–amerikai szerzőpáros, 
Thomas Luckmann és Peter Berger nevét, akik a valóság társadalmi szerkezetéről 
írt közös könyvük megjelenése után mindketten külön könyvben foglalkoztak a 
vallás egyéni és társadalmi szerepével.8

Európában szintén a hatvanas évek közepétől vált egyre kiterjedtebbé a vallás 
szekularizált társadalmakban elfoglalt helyéről és szerepéről szóló vita. Hans Blu-
menberg és Karl Löwith vitája arról szólt, hogy a szekularizáció a keresztény teológia 
hegemóniájával szembeni önálló történelmi lépcsőfokként értelmezendő-e, vagy 
a zsidó-keresztény vallási formák által kiváltott kulturális ellenkezés kongruens 
folyományaként. A vitába a hatvanas évek végén már Wolfhart Pannenberg is be-
lépett tanára, Löwith oldalán.9 De lényegében ehhez a vitához tartozik az amerikai 
középkortörténész Lynn White Jr. máig sokat emlegetett, Ökológiai válságunk tör-
téneti gyökerei című írása is, amelyben a szerző ugyancsak a teológiai hagyomány 
tudományokban és a technikai kultúrában érvényesülő folytonossága mellett foglalt 
állást. A felszabadítási teológiák latin-amerikai kifejeződésével párhuzamosan 
jelentek meg a politikai teológiák a kontinensen. Johann Baptist Metz és Dorothee 
Sölle munkái is a hatvanas évek végétől kezdődően láttak napvilágot, utóbbi 1974-
ben, a New York-i Union Theological Seminaryban kezdődő rendszeres munkáját 
megelőző évben írta meg Politikai teológiáját. Nem feledkezhetünk el a nem csak 

 7 Rauschenbusch 1917, 267. o.
 8 Luckmann 1967; Berger 1967.
 9 Pannenberg 1973.
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a protestáns gondolkodás számára mindmáig jelentős Jürgen Moltmannról, aki 
a teológiai és szociális gondolat összekapcsolásának ugyancsak korai képviselője 
volt. Általában elmondható, hogy a szocialista eszmét támogató teológusok írásai 
mellett csak a társadalmi kérdésekkel nem jellemzően foglalkozó teológiai művek 
váltak ismertté szélesebb körben itthon 1990-ig. Moltmann reményteológiájának 
korai hazai megismerését a marxista filozófus Ernst Blochhal való komoly dialó-
gusa tette lehetővé. A szabályszerűen szűrt és véletlenszerűen megjelenő teológiai 
irodalom redukált hatáskiváltásának megfelelően a teológiai rendszerek vitájának 
feldolgozásához szükséges módszertani ismeretek feltűnően hiányoztak az egyházi 
közvéleményből.

Műveiken keresztül az említett szerzők mindegyike ma is beszélgetőtársunkká 
léphet elő. A gondolatok érvényességét a rájuk vonatkozó közösségi használat hozza 
létre vagy építi fel mindig újból. A gondolatok Luther felfogása szerint „vámmente-
sek”, azaz szabadon terjednek és fejtik ki hatásukat. Johann Baptist Metz könyvének 
alcíméhez hasonló módon (Veszélyes emlékezet) azonban a gondolatok is lehetnek 
veszélyesek, még akkor is, ha ismerjük építő jellegű korszakaikat vagy alkalmazá-
saikat is. A public theology mibenlétéről és szerepéről szóló viták egy része arra 
irányul, hogy tisztázza, léteznek-e olyan szempontok az egyház nyilvános kom-
munikációjában, amelynek feltétlenül érvényt kell szereznie. Vannak-e jellemzően 
olyan, a társadalom életét befolyásoló témák, amelyekről az egyháznak véleményt 
kell mondania? Esetleg meghatározható-e az egyes témák esetében a megvitatás 
olyan szintje, amelynél az egyháznak be kell lépnie a vitába? Tartozik-e egyáltalán 
az egyház belső élete kívülállókra is, illetve van-e olyan igazolható érv, amelynek 
alapján az egyház elzárkózhat a közbeszéd kulturális és politikai tartalmaitól?

A közteológia problémája

Az úgynevezett „nyugati értékekre” több száz éven át egységes hierarchiába ren-
dezetten gondolhattunk. Az értékek besorolása minden korban tükrözött valamit 
a kultúra állapotáról, a kulturális alapmintázatok felépítésének megfelelően. Ilyen 
megrendíthetetlen alapmintázat volt a sztoicizmus óta a számos keresztény szerző 
számára is jelentős „természeti törvény”, amelyről valójában csak pár évtizeddel 
ezelőtt kezdték feltételezni, hogy talán nem is „létezik”. Luther a politia, ecclesia, 
oikonomia hármasát tekintette az egyes értékeket alapvetően összetartó és meg-
különböztető tartománynak, és a természetjoghoz hasonló teremtésbeli teológiai 
jelentőséget tulajdonított nekik. Adam Smith 18. századi munkásságának köszön-
hetően a „gazdaság” kifejezés az egyik legfontosabb kulturális orientációs területté 
vált. Napjainkban a fenntarthatóság pilléreinek nevezett hármas, a természet-tár-
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sadalom-gazdaság egyik főszereplője. Mindennapi tapasztalatunknak az a kép 
felel meg, hogy egyre több ember egyre kevesebb és szűkebb orientációs-cselekvési 
területen tájékozódik és él, és zavarba jövünk, ha arra kell választ adnunk, hogy 
hogyan látunk rá minderre. Amerikai újságírók a nyugati kultúra legjellemzőbb 
értékeit a 2000–2011-re vonatkozó időszakra az alábbi kifejezésekkel foglalták 
össze: kapcsolat; a hely jelentősége; városi civilizációk dominanciája; a többségi 
társadalmi lét vége; polaritás; önmagunk előtérbe helyezése; pornográfia; infor-
malitás; likviditás; komplexitás.10

A kultúra és vallás kapcsolatának mai irodalmán tájékozódó teológia egyik leg-
nagyobb kérdése az lett, hogy megmenthető-e a valóság mélységi szerkezete, jellege 
a felszínes, mellérendelő, a jelenségek között csupán helyi értéknyi különbségeket 
ismerő gondolkodási szokásoktól. Isten akaratának a Biblia szavaival való azonosítá-
sa elvileg jól elférne ezen a kétdimenziós síkon. A kinyilatkoztatás történetiségének 
elismerése már egy további dimenzió iránti érzéket feltételez. Isten mint aki „van” 
és mint a történelem alakítója legalább még egy további valóságréteget igényelne. 
De az ehhez szükséges térmetaforák elképzeléséhez már jellemzően kevés reflektált 
fizikai tapasztalatunk és feldolgozott lelki gyakorlatunk van. Ebben a síklakiságban 
nehéz megalapozni az egyház jelenlétének indokait. Ezért fennáll a veszély, hogy 
a közérthetőségre hivatkozva mi magunk, egyházi emberek kezdjük el letagadni a 
jelenségek világa mögött álló valóságismeretünket. Az olyan szavak, mint az igaz-
ság, bűn és megbocsátás, nagylelkűség, elhordozás és áldozathozatal ezzel egyfajta 
kényszerlogikával egymás mellé rendelt árucikkekké válnak, amelyeknek csupán 
helyi értéke van, és ennek érvényesülését teológus szakemberek hada vigyázza. 
Pedig a bűn elkövetésével átélhetnénk még mindig azt a kozmikus drámát, amely 
az egzisztenciális élmény szintjén szembesít a világ mulandóságának ránk eső 
részével, és testvéreink segítségével megtanulhatnánk meghallani a megbocsátás 
felszabadító erejű szavait. Mindez ma nem egyéb, mint romantikus és nosztalgi-
kus leírása annak, ami ennél sokkal egyszerűbben, ráadásul sokkal érthetőbben is 
történhetne. A nyugati világ mai tíz értékét alaposabban megnézve nincs köztük 
olyan szó, amely mindenestül távol esne az egyház megjelenésének gyakorlatától. 
A kérdés azonban az, hogy legalább a gondolatkísérlet szintjén elképzelhető-e, 
hogy a tíz szó jelentéstartományára szorítkozva fejezzük ki az egyház üzenetét. Ez 
a public theology alapkérdése. Ha a public theology kifejezésen csak annyit értenénk, 
hogy az egyháznak célszerű megtalálni a közös nyelvet a (többségi) kultúrával és 
hatalmi politikával „értékeinek” átmentése érdekében, lényegében semmivel sem 
tudnánk indokolni, hogy mi szükség lehet egy újabb, értékmentésre szakosodott 

 10 Vö. Datesman et al.
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intézményre. Ha és amikor azonban az egyházak érdemi, nyilvános és normatív-
nak szánt vitát kezdeményeznek például arról a kérdésről, amelyet a közelmúltban 
elhunyt német alkotmányjogászról és katolikus jogfilozófusról elnevezve Böcken-
förde-paradoxonként ismerünk, az méltó pillanata a public theology művelésének. 
Főleg abban az esetben, ha közben sikerül elkerülni a hatalmi identifikáció olyan 
újabb zsákutcáit, amelyekhez hasonló javaslattal a manapság mind népszerűbbé 
váló etatista „teológiák” állnak elő.
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Teológia a propaganda szolgálatában?

Nem kétséges, hogy a propaganda jelen van az emberiség történetében, amióta vi-
lág a világ. Nemcsak a politika világában, hanem a mindennapi élet legegyszerűbb 
tényeinek, egy mosópornak vagy egy macskaeledelnek a szintjéig. Az sem lehet 
vita tárgya, hogy a propaganda ezer szállal kötődik a nyilvánossághoz, egyik sincs 
meg a másik nélkül. Hiszen a választópolgár és a vásárló is csak a nyilvánosság 
csatornáin keresztül érhető el. Az azonban talán nem első pillantásra tűnik ma-
gától értődőnek, hogy gyakorta a teológia sem tudja kivonni magát a politika és a 
nyilvánosság szorításából. Jelen rövid írásunkban egy ilyen eset bemutatására és 
értelmezésére teszünk kísérletet.

A történeti előzmények ismeretesek. Kr. e. 705-ben csatában elesett II. Sarru-
kín (Kr. e. 722–705), Asszíria királya, nem mellesleg a földkerekség akkori ura. 
A birodalom perifériáin feléledt a remény, hogy ezzel talán az egész birodalomnak 
vége, s eljött a szabadulás pillanata. Jeruzsálemben a politikai elitet, élén a király-
lyal, Ezékiással (Kr. e. 725–697) ugyanúgy magával ragadta ez a gondolat, mint 
sokan másokat is, akiknek elegük volt a birodalmi Asszíria uralmából. Ezékiás 
nem egyszerűen fellázadt Asszíria ellen, hanem a térség kisállamait is magával 
sodorta a később végzetes következményekkel járó politikai kalandba. Nem a je-
len írás célja, hogy bemutassa a lázadás kifejlődését, majd csaknem szükségszerű 
bukását. Bennünket itt és most mindössze egyetlen mozzanat érdekel. Kr. e. 701 
nyarán az asszír hadsereg megérkezett Palesztinába, hogy helyreállítsa a biroda-
lom megrendült pozícióit. A fő csapást az Egyiptomba vezető, a Földközi-tenger 
partján futó nemzetközi főút, a via maris régiója szenvedte el. Ám mivel a regio-
nális lázadást Ezékiás szervezte, ezúttal szó sem lehetett arról, hogy Jeruzsálem 
valamilyen módon kimarad a megtorlásból. Nem a város jelentősége miatt, hiszen 
az ekkortájt is marginális volt a nemzetközi politika erővonalai felől nézve, hanem 
azért, mert létfontosságú volt a példát statuálás. Mert hiszen hova vezetett volna, 
ha egy lázadó, sőt lázadást szervező vazallus uralkodó megússza büntetlenül? 
Ezért hát, és itt vesszük fel a bibliai elbeszélés fonalát, „(17) elküldte Asszíria ki-
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rálya1 Tartant,2 Rab-Sarist3 és Rab-saqét4 Lákisból5 Ezékiáshoz erős6 sereggel. És 
felmentek7 és megérkeztek Jeruzsálembe, és felmentek és elérkeztek8 és megálltak a 
vízvezetékénél9 a felső ciszternának,10 amely a ruhafestők/ruhatisztítók11 útjának 

 1 Hogy ez a király Szanhérib, az a 2Kir 18,13-ból kiderül. Így név szerinti említése az elbeszélés egészét 
tekintve itt felesleges.

 2 A szöveg tulajdonnévként értelmez egy asszír méltóságnevet, legalábbis erre utal, hogy a név és a 
tárgyat jelölő את közt nem találjuk a határozott névelőt. Valahogy úgy jár el itt a bibliai szerző, mint 
kollégája az Exodus számos helyén a fáraó szóval. A héber szó mögötti akkád kifejezés, a turtānu az 
asszír hadseregnek a király utáni második számú vezetőjét jelöli, vagyis olyasvalakit, aki a katonai 
hierarchia csúcsán foglal helyet. Meg kell jegyeznünk, hogy az asszír feliratok a tartānu formát is 
ismerik, s nyilván ez a bibliai forma közvetlen forrása.

 3 A héber szó mögött álló akkád kifejezés, a ša rēši (šarri) a főeunuchot jelöli. Az eunuch létből követ-
kezően az illető hűségesnek számíthatott a király szemében. Eredeti tisztsége nyilván a háremhez, 
a királyi palotának a magánszféra számára fenntartott részéhez kötötte, ám egy olyan militarizált 
államban, mint az Újasszír Birodalom, ő is magas rangú katonatisztekhez méltó feladatokat látott el.

 4 A héber שקה ’inni ad’ ige az akkád šaqûm megfelelője. Az akkád kifejezés szó szerinti fordítása: az 
inni adó, aki inni ad. A רב arra utal, hogy az illető az igével jelölt tevékenység tekintetében vezetőnek 
számít, így talán nem helytelen a kifejezést főpohárnoknak fordítanunk.

 5 Tell ed-Duweir (koord.: 1357.1082), Jeruzsálemtől kb. 40 kilométernyire fekszik délnyugati irányban. 
A tell jó 40 méternyivel magasodik környezete fölé, a városként hasznosítható alapterülete 7,3 ha. 
Területe alapján 1400-1500 főnyi állandó lakosságnak adhatott otthont. E méretekkel Júda második 
legnagyobb városa volt a történet idején. Az azonosítás és a feltárás kérdéseihez lásd Vieweger 
2003, 315–316. o., bőséges bibliográfiai utalásokkal!

 6 A כבד esetleg a „súlyos sereg” fordítást is megengedné, a megszokott magyar szófordulatot azonban 
e helyütt előnyben részesítettük a fordításnál.

 7 Az עלה ’felmegy/felvonul’ jelentésű ige használata utalhat a Lákis és Jeruzsálem közti figyelemre 
méltó, legalább 650 méternyi szintkülönbségre is, magam azonban inkább a katonai felvonulásra 
utaló terminus technicusként szeretném értelmezni. Az ige a בוא jön/megérkezik igével együtt igen 
erősen reprezentált a versben. 

 8 A frázis megismétlése szekundér, mert nemcsak a Septuaginta, a Vulgata és a Pesitta szövegéből, 
hanem a párhuzamos Ézs 36-ból is hiányzik.

 9 A הלעת szó, összefüggve az עלה igével, a víz menését szabályozó rendszert, azaz vízvezetéket jelöl.
 10 A ברכה jelenthet természetes és mesterséges tavat egyaránt.
 11 A terminus fordítása nem mentes bizonyos nehézségektől. A szó a כבס qal aktív participiuma egyes 

számban. A BHS apparátusa semmit sem jelöl vele kapcsolatban, azaz nem ismeretes olyan kézira-
tos hagyomány, amelynek alapján itt valami változtatást kellene eszközölnünk a héber szövegben. 
A gyök jelentése walken, azaz ’gyúr, mángorol, hengerel’. A KBL 1958-as kiadása aprólékosan körülírja 
a jelentéstartományt: „walken (durch Treten, Kneten, Schlagen in kaltem Wasser Tücher sauber und 
geschmiedig machen)”, azaz: gyúr, mángorol, hengerel (taposás, gyúrás és ütés által hideg vízben 
kendőket tisztítani és puhítani). A szó némely előfordulásai piélben (pl. Jer 4,14) kifejezetten a 
bűn lemosását jelentik. A szó előfordulásainak túlnyomó többsége egyébként is piél, ami utalhat 
a taposással végzett tevékenység intenzív jellegére. Feltűnő, hogy a qal csak az aktív participium 
alakkal van képviselve, így bizonyos értelemben hapaxnak tekinthető. A KBL 1958-as kiadása a 
helyet a Rógél-forrás közelében, azaz Dávid városától délre-délnyugatra helyezi el – mára teljesen 
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területén12 van. (18) És szóltak a királynak,13 és kiment hozzájuk Eljakim, Hilkija 
fia, a palotaelöljáró,14 és Sebna, az írnok és Jóah, az emlékeztető/kancellár. (19) És 
mondta nekik Rab-saqe: »Mondjátok csak meg Ezékiásnak, így beszélt a nagykirály, 
Assur királya: miféle bizalom15 ez, miben bízol? (20) Beszéled az ajkak beszédét: ötlet 
és erő kell a hadakozáshoz! Nos hát, kiben bízol, hogy fellázadtál ellenem? (21) Nos 
hát: bizakodol ebben a törött nádszálban, Egyiptomban, amely belemegy a kezébe, 
és átfúrja (a kezét) annak, aki rátámaszkodik. Ilyen Fáraó, Egyiptom királya minden 
benne bizakodó számára. (22) És ha mondjátok nekem: Adonájban, Istenünkben 
bizakodunk: hát nem ő az, akinek Ezékiás eltávolította a bámáit és az oltárait, és 
mondta Júdának és Jeruzsálemnek: ezen oltár előtt kell leborulnotok Jeruzsálemben! 
(23) Nos hát: fogadj16 csak urammal, Assur királyával, és én adok neked kétezer 
lovat,17 ha sikerül adnod rájuk lovasokat. (24) Hogyan késztetnél megfordulásra 
egyetlen helytartót,18 uram legkisebb szolgáját? Bizakodol Egyiptomban, a harci 
szekérben és a lovasokban? (25) Vajon Adonáj tudta nélkül vonultam e hely ellen, 
hogy elpusztítsam? Adonáj beszélt hozzám: vonulj fel ez ellen az ország ellen, és 
pusztítsd el!« (26) És mondta Eljakim, Hilkijahu fia és Jóáh Rab-saqénak: »Beszélj 
csak szolgáiddal arámiul, mert meghalljuk/megértjük azt, de ne beszélj velünk 

elavult módon. Ha a szót ruhafestőnek fordítjuk, akkor megértjük, hogy a bűzös festékanyagok 
használata miatt a hely a falakon kívül kellett hogy legyen. Az új fordítás is ezt a megoldást követi, 
magam azonban úgy látom, hogy a ’ruhatisztítók’ fordítás talán helyesebb volna. Hogy egy ruha-
festőt kellene fordítanunk a participium egyes számú alakja miatt, az nem feltétlenül kényszerítő 
erejű meggondolás.

 12 A שדה jelenthet szabad térséget, telket, mezőt és egy adott területet egyaránt. Vö. HAL 1218–1221.
 13 Nyilván képletesen, a tárgyalópartnereken keresztül.
 14 Igen fontos udvari tisztség. 1Kir 4,6 szerint már Salamon idejében létezett. Biblián kívüli forrásunk, 

a Silwan 1B felirat a Kr. e. 8. századból megerősíti a bibliai híradást arról, hogy a tisztség csakugyan 
létezett. (A felirathoz lásd Kőszeghy 2003, 91–95. o.) Pontos tartalma meghatározhatatlan, de 
alighanem az udvarban lakó emberek feletti joghatóság gyakorlása lehetett a tisztviselő fő feladata.

 15 A בטח gyökből képzett szó (בטחון) szójátékra utal. Az Ószövetségben e helyen kívül mindössze kétszer 
kerül elő: Ézs 36,4 (ez jelen helyünk parallelje), valamint a talán kései Préd 9,4.

 16 Meg kell jegyeznünk, hogy az עבר I. gyök hitpaél imperfectumban csak ezen a helyen, valamint a 
párhuzamos Ézs 36,8-ban található meg.

 17 Asszíria pont ez idő tájt egy igen súlyos sáskajárás miatt nem bővelkedett különösebben sem em-
berben, sem lovakban. A kijelentést így afféle szájhősködésnek kell tartanunk, bár komoly politikai 
funkcióját sem vitathatjuk el: konfrontálja a kisállam elitjének tagjait a birodalom erőforrásaival. 
Ugyan kimeríthetetlennek ezeket sem tarthatjuk, ám Júda erőforrásaival összevetve természetesen 
más dimenziót jelentenek. 

 18 A szó az akkádból eredő jövevényszó a héberben. Jelenléte mutatja, hogy a szöveg írója tájékozott 
volt az asszír közigazgatás mindennapjait illetően: olyan nevet ad Rab-saqe szájába, ami egy asszír 
hivatalnok esetében teljesen helyénvaló.
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júdaiul19 a falon levő nép füle hallatára!« (27) És mondta nekik Rab-saqe: »Vajon 
az uratokhoz és hozzátok küldött engem az én uram, hogy elmondjam ezeket a 
dolgokat? Nem inkább a falakon ülő emberekhez, akiknek meg kell enniük saját 
ürüléküket és meg kell inniuk saját vizeletüket veletek együtt?« (28) És felállt Rab-
saqe, és kiáltott nagy hangon júdaiul, és mondta:20 »Hallgassatok a nagykirály, 
Assur királyának szavára! (29) Így beszélt a király: nehogy becsapjon titeket Ezékiás, 
mert nem sikerül megmentenie titeket a kezéből!21 (30) És ne biztasson benneteket 
Ezékiás Adonájjal: Bizonyosan megment minket Adonáj, és nem kerül22 a város 
Asszíria kezébe! (31) Ne hallgassatok Ezékiásra, mert ezt mondta Assur királya: 
Adjátok meg magatokat nekem,23 és egye mindenki a saját szőlőjét és mindenki a 
saját fügéjét, és igyon mindenki a saját ciszternájából (32) eljövésemig. És viszlek 

19 Igen érdekes, hogy a hébert mint nyelvmegjelölő szót az Ószövetség nem használja. A לשון בערית 
kifejezés a rabbinikus irodalomban fordul elő, először a Kr. u. 5. század körül. Görög megfelelője 
aztán vagy a hébert, vagy az arámit jelenti az Újszövetség bizonyos helyein (Jn 5,2; 19,13; 19,17; 20,16; 
Jel 9,11). A júdai nyelv olyasféle nyelvi képződmény lehetett, amely dialektusnyi távolságra sem állt 
az északi, izraeli hébertől, ám mégsem volt mindenestől azonos vele. Mivel a bibliai szöveg átesett 
a maszoréták egységesítő, mindent elsimítani próbáló munkásságán, ezért csak itt-ott találhatunk 
adatokat az északi és a déli dialektus közti eltérésre vonatkozóan. Az izraeli és a júdai tagja volt 
egy öt nyelvből álló, dél-kánaáni dialektuscsoportnak, kiegészülve az ammónival, az edómival és a 
moábival. Az arámi azonban, nem lévén a kánaáni csoport tagja, idegen, azaz megtanulandó nyelv-
nek számított. A hely igen fontos adalék azért is, mert mutatja, hogy a fogság előtt százhúsz évvel 
a júdai köznép még masszívan a júdait beszéli. Ez a júdai lesz azután a perzsa korban egységesedni 
kezdő bibliai héber alapja és fejlődésének kiindulási pontja.

  Az újabb kutatások azonban még tovább árnyalták a képet. Érdekes például, hogy Neh 13 szerint a 
vegyes házasságból született gyerekek közül azoknak a nyelvét értették, akiknek az anyja ammóni 
vagy moábi volt, ám az asdódi nyelven beszélőket nem.

  Minden bizonnyal létezett egy levantei koiné a Kr. e. 2. évezred második harmadában, amint ez 
az Amarna-levelek kánaáni glosszáiból kikövetkeztethető. E regionális koiné felett szerveződött 
meg ekkortájt az akkádnak mint szupraregionális közvetítő nyelvnek a használata. Ebből a közös, 
presztízsnyelvként használatos koinéból alakult ki a Kr. e. 1. évezredre a föníciai, az ammóni, a 
moábi, a júdai és az izraeli. Lásd ehhez Lehmann briliáns tanulmányát (2008)!

 20 A יודבר felesleges a versben, redundanciát okoz. Mivel sem az ókori fordítások, sem a párhuzamos 
Ézsaiás-hely nem tartalmazza, magunk is töröljük.

 21 A BHS apparátusa singularis 1 birtokos szuffixumot olvas a maszoréta szövegben szereplő singularis 
3 masculinum helyett. Ha a verset mint Szín-ahhe-eriba szavait egy az egyben visszaadó idézetet 
fogjuk fel, akkor a változtatás jogos lehet. Ha viszont nem, akkor nem kell feltétlenül követnünk. 
A személy efféle váltakozására számtalan példát hozhatunk epigráfiai leleteink szövegéből, külö-
nösen a megszólítást is tartalmazó levelekből.

 22 A נתן ige nifal alakja miatt fordítjuk így a passzust, bár a várost jelentő szó előtti את így azután 
meglehetősen zavaró.

 23 Nyugtalanító, de megoldhatatlannak tűnő jelenség, hogy az itt szereplő ברכה szó ötödik(!) jelenté-
seként hozza a szótár a kapituláció szót. A frázis szó szerinti fordítása: „Csináljatok velem kapitu-
lációt!” Lásd ehhez HAL 154.
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titeket olyan földre, mint a földetek, gabonát adó és bort adó földre, kenyeret adó 
és szőlőt adó földre, zsiradékot és olajat és mézet adó földre, és éltek, és nem haltok 
meg. És ne hallgassatok Ezékiásra, ahogy megtéveszt benneteket: Adonáj megment 
minket! (33) Vajon megmentették e népek istenei, mindegyik a saját népét Assur 
királya kezéből? (34) Hol vannak Hamat és Arpad24 istenei? Hol vannak Szefarva-
jim25 istenei, Hévá26 és Ivá istenei? Megmentették27 Samáriát a kezemből? (35) Ki 
az ezen összes országok istenei közül, akik megmentették országaikat a kezemből? 
Hogyan menti meg Adonáj Jeruzsálemet?« (36) És néma volt a nép, és egy szót 
sem feleltek neki, mert ezt a parancsot adta a király: »Ne feleljetek neki!«28 (37) És 
elment Eljákim, Hilkijáhu fia, a palota elöljárója, Sebna írnok és Jóáh kancellár 
Hizqiyyáhuhoz, ruhájuk darabokra szaggatva, és jelentették neki Rab-saqe szavait.”

A beszédet tartalmazó szöveget, a 2Kir 18,17–37 a megelőző szövegállománytól 
irodalomkritikailag nem kell mindenképp elválasztanunk, hiszen, bár az annales 
jellegű kivonat helyett itt egy eleven elbeszélés áll előttünk, ez is helyet kaphatott az 
évkönyv jellegű bejegyzések között. Ez a szöveg is régebbi, mint a deuteronomiumi 
redakció legkorábbi fázisa, a DtrH. A bennfentes információk sokasága olyasfajta 
életszerűséget ad a szövegnek, amely az egész anyagot – legalábbis alapjaiban – 
időben Ezékiás korához közel helyezi el. Alapvetően tehát praedeuteronomiumi 
szövegnek tekintjük. Kérdésként merül fel azonban, hogy vajon e szövegen belül 
meghúzhatunk-e egy határvonalat a 2Kir 18,25 és 27 között, magán a 26. ver-
sen keresztül. Az kétségtelen tény, hogy a 26. versben a júdai király főtisztviselői 
megszakítják Rab-saqe beszédét azzal, hogy a követ héberről váltson inkább a 
kor nemzetközi diplomáciai nyelvére, az arámira. Egyes kommentátorok29 emiatt 
törést feltételeznek a szövegben, s azt mondják, az egész komplexum két, egymás-
tól eredetileg független beszédből állt össze a redakció során. Magunk30 ezt az 
irodalomkritikai osztást nem érezzük kényszerítő erejűnek. 2Kir 18,27 ugyanis 
szorosan kapcsolódik Rab-saqénak a 18,19-ben kezdődő beszédéhez, főként a szoros 

 24 Tell Refat, Észak-Szíriában, a Kr. e. 9. század utolsó harmada óta asszír ellenőrzés alatt.
 25 Nem valószínű, hogy a babilóniai Szippar elírásáról volna szó. Inkább egy Nippur környéki telepü-

lésre (Sipira’ni) gondolhatunk, vö. Fritz 1998, 117. o.
 26 Helye egyelőre ismeretlen.
 27 Ti. Samária istenei – a kontextusból kikövetkeztethetően. A Septuaginta fordítói érezték a túlzott 

tömörséget, ezért látták el a megjegyzést kissé hosszabb magyarázattal.
 28 Úgy tűnik, s a helyzet ismeretében mindez meglehetősen életszerűtlen, hogy a követeknek sem volt 

szabad szólniuk érdemben semmit. A fura helyzetet talán magyarázza a történtek és a lejegyzés 
időpontja közt eltelt idő.

 29 Würthwein 1984, 415–418. o.; Hentschel 1985, 88. o.
 30 Ugyanígy: Fritz 1998, 111–112. o.
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tematikában és a költői kérdések retorikai eszközének hangsúlyos alkalmazásában. 
Hogy pedig a beszélő a hivatalnokok után a fal tetején kíváncsian figyelő néphez 
fordul, ezt könnyen megérthetjük, ha politikai célrendszerét nem tévesztjük szem 
elől. A követ célja a megfélemlítés, a júdai politikai elitre történő nyomásgyakorlás. 
Ezt pedig a néphez való közvetlen odafordulással legalább olyan jól elérheti, mint 
a követeken keresztül.

A szöveget ért betoldások elkülönítése viszonylag egyszerű, bár nem mentes 
a bizonytalanságoktól. A 2Kir 18,22 ugyan említi a kultuszi centralizációt, ám 
pusztán ezen az alapon elhamarkodott dolog volna a DtrN redaktor számlájára 
írnunk. Ezt csak akkor tehetnénk meg, ha elfogadnánk, hogy az ezékiási refor-
mok a jósiási reformok visszavetítései csupán, ez pedig gyakorlatilag csaknem 
eldönthetetlen kérdés. Magunk két ok miatt döntöttünk úgy, hogy ezt a verset is a 
praedeuteronomiumi alapszöveg részének tekintjük. Elsőként látnunk kell, hogy a 
kultusz centralizációját a szöveg negatívumként állítja be. A kultuszcentralizációt 
helyeslő DtrN ezt alighanem még akkor sem tenné, ha magát az elítélő szöveget az 
asszír tisztviselő mondja. Másfelől közismert tény, hogy az asszír hírszerzés elég jól 
ismerte a szomszédos államok belső viszonyait. Történetileg tehát sokkal inkább 
elképzelhetőnek tartjuk, hogy ez a passzus e tájékozottságnak köszönheti létét, nem 
pedig egy másfél évszázaddal későbbi redaktor tevékenységének. Ugyanez a helyzet 
a 2Kir 18,30-ban felbukkanó elemmel, a Cijjon-teológiával kapcsolatban. Az Ado-
náj templomát hangsúlyozó passzust is inkább a jól tájékozott asszírok számlájára 
írnánk, mintsem a DtrN redaktor tevékenységére vezetnénk vissza. Vagyis ezt a 
verset is a praedeuteronomiumi alapszöveg részének tartjuk.

Az asszír követ ugyan katonákkal, sőt júdai szemmel nézve erős sereggel érkezett, 
de célja a tárgyalás volt, illetve az, hogy harc nélküli megadásra bírja rá Ezékiást. 
Érvelése kettős szerkezetű. Először a királyhoz szól (természetesen csak közvetve, 
hiszen Ezékiást magas rangú hivatalnokai képviselik a tárgyalásokon), majd a 
néphez. Mindkét esetben remekül átgondolt érvelési rendszert érhetünk tetten. 
Az elithez szóló érvekben első helyen szerepel az elsöprő asszír túlerő, illetve en-
nek következményeként a katonai ellenállás teljes reménytelensége. Az érvet teljes 
mértékben őszintének kell tartanunk, hiszen híven tükrözi azt a különbséget, amely 
Asszíria és Júda erőforrásai közt ténylegesen fennállt. Hangsúlyosan szerepel ehhez 
kapcsolódóan az egyiptomi támogatás elmaradásának prognosztizálása. Ez az érv 
is helytállónak bizonyult, bár az asszír főhivatalnok inkább csak megelőlegezte az 
Elteqe melletti asszír győzelmet, amelyet a hadsereg talán éppen az ő jeruzsále-
mi küldetésével egy időben harcolt ki az egyiptomi felmentő sereggel szemben a 
csatamezőn. Harmadik érve arra utal, hogy jól tájékozott a júdai belső viszonyok 
között, hiszen JHVH támogatását egészen speciális módon igyekezett elvitatni 
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ellenfelétől. Azzal vádolta a királyt, hogy kultikus intézkedéseivel maga játszotta el 
saját istenének jóindulatát. Sőt még tovább megy, és azt állítja, hogy JHVH igenis be 
fog avatkozni kettejük küzdelmébe, csak éppen Asszíria oldalán. Rab-saqe bízvást 
számolhatott azzal, hogy Ezékiás kultuszpolitikájának lehetett ellenzéke Jeruzsá-
lemben, így abban is biztos lehetett, hogy érvei a falakon belül sokak egyetértésével 
találkoznak. A néphez szóló érveket a néphez szabja, vagyis kommunikációs szem-
pontból is helyesen jár el. Mézesmadzag és korbács. Ha az ellenállást választják, 
akkor szembe kell nézniük az ostrom minden szörnyűségével, végül pedig a vereség 
rettenetes következményeivel. Ha azonban meghódolnak, akkor az asszír király 
jóindulatának köszönhetően mindenki élvezheti a szolid létbiztonság áldásait. 
Igaz, hogy a szülőföldjüket el kell hagyniuk, de ez csak Szín-ahhé-eriba kollektív 
boldogító törekvéseinek a része, hiszen az új föld mindenben hasonlít majd a régi-
re, csak mindent bővebben terem majd meg. A főtiszt tehát felvonultatja az asszír 
pszichológiai hadviselés alighanem teljes eszköztárát az istenek támogatásának 
magasztos kérdéskörétől egészen addig, hogy az ostromlottak majd saját vizeletüket 
lesznek kénytelenek meginni. Mindehhez nyilván hozzájárult az asszír hadsereg 
híre, a helyben jelen levő katonák látványa, egyszóval minden együtt volt ahhoz, 
hogy működjön a terv, és a drága ostrom helyett az olcsó önkéntes megadás útján 
lehessen megbüntetni a lázadó júdai királyt.

A teológia mindkét fél helyzetében meghatározó helyet tölt be a szöveg beállítása 
szerint. A júdaiak Isten nagy ígéreteiben bíznak, amelyekben a dávidi dinasztia örök 
uralmáról van szó (vö. pl. 2Sám 7), illetve abban a tényben, hogy Adonáj nem enge-
di saját lakhelyét, a jeruzsálemi templomot lerombolni. E gondolati panel mögött 
pedig végső soron az az általánosan elterjedt ókori keleti meggyőződés húzódik 
meg, hogy egy háborús konfliktusban az istenek földi híveikkel együtt harcolnak 
egy transzcendens csatamezőn. Ám az asszír követ sem mond le a teológiai érvelés 
lehetőségeiről. Hiszen egyfelől sajátosan értelmezi a júdai kultuszcentralizáció 
Jahvéra gyakorolt hatását, másfelől kereken megmondja: Izrael istene őt támogatja 
a harcban, nem pedig a választott nép fiait.

S mindez milyen körülmények közt hangzik el? A falon ülő és figyelő nép füle 
hallatára. Propagandabeszédet tart az asszír tábornok? Semmi kétség. A teológia 
tehát ebben a feszült történeti pillanatban propagandacélokat szolgált. S éppen 
ezért nem nélkülözhette a nyilvánosságot.
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Varga Gyöngyi

„Tágas térre állítottad lábamat”
Isten, Izrael és a tér az Ószövetség világában

A tér kitöltése: bibliai térérzékelések, térélmények

A természet, a teremtettség alapvető működési elve az, hogy a létezők betöltik 
a rendelkezésre álló teret, és használatba veszik azt. Minden folyamat, esemény, 
mozgás egy adott, az ember számára is többé-kevésbé érzékelhető térben zajlik. 
Ez a széleskörű tapasztalat és felismerés ott tükröződik a bibliai hagyományban 
is: a szentírók szövegeikben kifejezésre juttatják az aktuális térrel, helyszínnel 
kapcsolatos meglátásaikat, strukturálják, illetve be is rendezik a teret. Elbeszélt 
történeteiket lokalizálják, szereplőiket ide-oda mozgatják a tér különböző pontjai 
között. Gyakran tesznek megállapításokat a tér bejárhatóságával, kiterjedésével 
kapcsolatban, és olykor kritikával is illetik azt. Megkülönböztetik egymástól az 
életteret és a pusztaságot: a hasznos és hasznavehetetlen tereket. Kijelölik a fontos 
és különleges pontokat, az emlékezet által megjelölt szent helyeket.1

Ugyanakkor érdekes módon sem a héber, sem pedig a görög nyelvben nem ta-
lálunk egyetlen olyan kifejezést sem, amely a térre mint általános, absztrakt fo-
galomra vonatkozna. Ez is azt jelzi, hogy az ókorban élt emberek térérzékelése 
bizonyos szempontból más volt, mint ahogyan azt ma tapasztaljuk, illetve amint 
ma reflektálunk a térélményeinkre. Az elvont gondolkodás fogalmi koncepciói 
itt még hiányoznak; ám ezen túlmenően mindenekelőtt a léptékekben látszik az 
eltérés. A bibliai időkben elsősorban a gyalogosan, illetve haszonállatok segítsé-
gével megtehető távok (például a Jeruzsálem–Jerikó távolság) adták az emberek 
számára a világukban való eligazodás mérhető léptékeit, viszonylatait. A bibliai 
Izrael nagyjából Dunántúl méretű területén a távolságok áthidalása általában nem 
volt különösebben nagy kihívás, ám a változatos domborzati viszonyok, illetve az 

 1 Napjainkban a biblikus teológia terén kiemelt szerepet kap a bibliai emberek térszemléletének, 
térérzékelésének kutatása, amely a szentírási textusok mélyebb, árnyaltabb megértését is segítheti. 
A társadalomtudományok, így a szociológia alkalmazott térelméleteinek adaptálásával jól megköze-
líthetők és értelmezhetők a szövegek térrel kapcsolatos megjegyzései, információi. Itt most elegendő 
néhány fontos és izgalmas munkára felhívni a figyelmet a téma irodalmából: Berquist–Camp 
2007; 2008; Janowski–Ego–Krüger 2001; Brinkman 1992. 
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aktuális időjárási helyzet befolyásolták a helyváltoztatást, utazást és így a térrel 
kapcsolatos emberi tapasztalatokat is. 

A hellenizmus korától kezdve, majd később a Római Birodalomban az emberek 
térérzékelését tekintetve változás állt be: a környező világ, a közvetlen élettér egyre 
inkább zsugorodni kezdett. A diaszpórákban élő zsidó közösségek és az „anyaor-
szág” között egyre élénkebb kapcsolat bontakozott ki. Az ókori Közel-Kelet térségét 
átszövő kereskedelmi útvonalak hálózata is tovább bővült – az igénybe vehető 
közlekedési eszközök „repertoárjával” együtt.

Az Újszövetség időszakában még inkább kinyílt a világ. Az Apostolok cseleke-
detei, illetve a levelek kánonrésze is jól érzékelteti velünk, mai olvasókkal azt a 
jelentős változást, amely a mobilitás, a távolságok leküzdése tekintetében ekkor 
bekövetkezett. Az őskereszténység missziói lendületét is támogatták az egyre fejlődő 
közlekedési, hírközlési lehetőségek, így az evangélium egyre jobban tudott terjedni. 
Kis-Ázsiából Európa felé is megnyílt az út, és hamarosan a kontinens távolabbi 
pontjaiba is eljutott a Krisztusról tanúskodó örömhír.2 

A rendelkezésre álló tér kitöltésének és a térbeli határok kitágításának, a korlátok 
felszámolásának igénye tehát a Szentírás szövegeiben is tetten érhető. Mind a bibliai 
Izrael, mind pedig az őskereszténység tudatában volt a teremtettség, a természet 
ezen alapvető működési elvének. Ezért a térbeli keretek növelésének kísérletei szoro-
san összefüggtek a zsidó-keresztény hit, tradíció és értékrend elterjesztéséért folyó 
erőfeszítésekkel. A térhasználat és térkonstrukció ebben a tekintetben alapvetően 
teológiai, vallási célokat szolgált. 

A zsidó monoteizmus és az ebből következő etika, valamint a keresztény hit 
megismertetésének igénye a pogány világban mind az Ó-, mind az Újszövetségben 
egyaránt nagyon fontos kérdés. A zsidóság babiloni fogság utáni teológiájában újra 
és újra megjelenik a gondolat, hogy a népek végül mind Jeruzsálembe özönlenek 
majd, hogy leboruljanak Izrael Istene előtt.3 Ám míg az Ótestamentum a missziós 
tevékenység „stratégiai” irányának és fókuszaként elsősorban egy konkrét térbeli 
helyszínt, mégpedig a jeruzsálemi templomot jelöli meg, és ide koncentrálja „erőit”, 
addig a kereszténység éppen a centrumból kifelé, a perifériák felé tartó mozgásként 

 2 Lásd ApCsel 16,6–10; 27–28.
 3 Zakariás könyvében például ezt olvassuk: „Ezt mondja a Seregek Ura: Eljönnek még a népek és a 

többi város lakói, és az egyik város lakói elmennek a másikba, és ezt mondják: Gyertek, menjünk el, 
könyörögjünk az Úrhoz, folyamodjunk a Seregek Urához! Én is megyek! Nagy népek és erős nemzetek 
jönnek Jeruzsálembe, hogy a Seregek Urához folyamodjanak, és az Úrhoz könyörögjenek. Ezt mondja 
a Seregek Ura: Azokban a napokban tízen is megragadnak a mindenféle nyelvű népek közül egy júdait 
ruhája szegélyénél fogva, és ezt mondják: Hadd tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van 
az Isten!” (Zak 4,20–23)
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tekinti a pogányok hitre juttatásának küldetését. A Máté szerinti evangélium záradé-
ka világosan jelzi a kereszténység teológiai „mozgásigényét” és térbeli irányultságát: 
„Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt: Nekem adatott minden hatalom mennyen 
és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket 
az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák 
mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a 
világ végezetéig.” (Mt 28,18–20)

Néhány szóban a térelméletekről

Izgalmas kérdés utánajárni annak, hogy mi, emberek miként is érzékeljük a minket 
körülvevő teret, és hogyan képezzük le azt a magunk számára, hogy eligazodjunk 
benne. Jon Berquist erről így ír: „A tér genealógiával és történettel rendelkezik; az 
emberi tapasztalatok körén belül mint konstruált kategória létezik. A tér valami 
olyasmi, amit mi teremtünk, alkotunk, produkálunk, formálunk, újraalakítunk, 
amelyet információkkal látunk el, vagy éppen »diszformálunk« és transzformá-
lunk. […] A tér és térbeliség fogalma a valóság olyan aspektusára vonatkozik, amely 
magában foglalja a távolság, a magasság, szélesség, mélység, az orientáció, az irány 
koncepcióit mint az emberi érzékelés konstrukcióit, valamint ezen aspektusok 
használatát.”4

Berquist eme megfogalmazása a térrel kapcsolatban Henri Lefebvre francia 
szociológus, marxista filozófus gondolataira épül. Lefebvre nevéhez fűződik az a 
megállapítás, hogy a tér nem neutrális és objektív valóság, hanem egy nagyon komp-
lex társadalmi konstrukció, illetve produktum. A társadalomtudós többek között 
annak a kérdésnek járt utána, hogy a tér érzékelése és élménye miként változott az 
évszázadok során az átalakuló szociológiai kondíciók hatására. 

Történeti áttekintésében megállapította, hogy a középkorig lényegében a teret és az 
időt elsősorban a lokális adottságok, megélt tapasztalatok nyomán érzékelték. A test, 
a fizikum adottsága, kapacitása és teherbírása határozta meg az idő és a távolság 
észlelését. A reneszánsz idején azonban kifejlődtek azok az absztrakt gondolkodásra 
épülő matematikai rendszerek, amelyek nyomán a teret „széttördelték” olyan állandó 
elemekre, amelyek segítségével azután ábrázolták, leképezték a teret, illetve „vissza-
építették” azt a térképészet gyakorlatában. (A magyar kifejezés mint szóösszetétel: 
„tér-kép” jól érzékelteti az absztrakció irányába elmozduló térszemlélet lényegét.) 

E térképek alapján már könnyedén lokalizálhattak különböző helyszíneket, és 
a rögzített adatok alapján további méréseket is el tudtak végezni. Ettől kezdve a 

 4 Berquist 2002, 14–15. o.
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térfelfogás egyre elvontabbá vált, és ezzel együtt megnyílt különböző ideológiák, 
eszmerendszerek, társadalmi-politikai gyakorlatok (például munkamegosztás, tár-
sadalmi osztályok, kapitalista ipar, gyarmatosítás) felé is.

Lefebvre arra a megállapításra jut, hogy ezt a társadalmi folyamatok révén folya-
matosan teremtődő absztrakt teret adminisztratív struktúrák, kontrollt gyakorló 
hivatalos szervek, véleményformáló fórumok, társadalmi konvenciók, illetve kié-
pített technológiai rendszerek tartják a „helyén”: ezek segítségével a „társadalmi 
tér” mindennap folyamatosan újra létesül.5

Lefebvre egy három elemből álló térsémát dolgozott ki, amely a következőket 
foglalja magában: fizikai (természetes) tér, mentális (vélt, elképzelt) tér és társadal-
mi/szociális tér. Ezek a „terek” véleménye szerint dialektikus feszültségben állnak 
egymással. A fizikai tér az észlelt, jelenvaló, konkrét tér; a mentális tér viszont 
ideologikus: ez az, amely az emberek gondolataiban, képzeletében konstruálódik. 
A „társadalmi” jelzővel illetett harmadik kategória pedig a szociális viszonyrend-
szerekben képződő, a különböző kapcsolatok révén létrejövő komplex térélmény 
és térérzékelés: ez a megélt/„praktizált” tér.

Edward W. Soja6 politikai földrajzzal és városelméletekkel foglalkozó amerikai 
geográfus továbbfejleszti Henri Lefebvre koncepcióját egy posztmodern, intellek-
tuálisabb irányba. Firstspace-nek nevezi el a természetes teret, amely a geofizikai 
realitás. Secondspace-ként definiálja Lefebvre „mentális tér” fogalmát, amely bizo-
nyos jelek, szimbólumok révén leképezett, reprezentált, kognitív tér. Ez a második 
kategória a filozófiai, pszichológiai, vallási megközelítések révén értelmezett tér, 
amelynek működését gyakran ideológiák, domináns hatalmi struktúrák befolyásol-
ják. Végül a Thirdspace névvel jelöli a társadalmi teret mint megélt, a mindennapi 
emberi érintkezések révén tapasztalt realitást. Ez a tér a különböző társadalmi 
csoportok találkozásának, interakcióinak, konfrontációinak tere. Ez a harmadik 
kategória a Secondspace-re adott, adható reflexiók helye is, az ideológiakritika, az 
elnyomó struktúrákkal szembeni ellenállás, illetve az alternatív térérzékelés „he-
lye”. Ez a hely magán viselheti a marginalizáltak, illetve a kontrollált térből kitörni 
szándékozók perspektíváját is.

A tér e „trialektikus” elméleti megközelítése alapján ugyanakkor az is elmond-
ható, hogy nincs éles kontúr a három térkategória között; az érzékelt tér egyszerre 
lehet reális, konkrét és ugyanakkor imaginációk, kognitív koncepciók által létesülő 

 5 Lefebvre 1991. (Eredeti, francia nyelvű kiadás: 1974.)
 6 Soja 1996, 6–12., 26–39. o. A három kategória angol nyelvű definíciója: „Firstspace (geophysical 

realities as perceived), Secondspace (mapped realities as represented) and Thirdspace (lived realities 
as practised).”
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„övezet”: úgynevezett mental map, ahol különféle interakciók történnek, amelyek 
különböző lenyomatokat hagynak a „térben”. Ilyen módon ezek a „terek” egymással 
folytonos „trialógust” folytathatnak. 

Ezt a mára már „klasszikusnak” számító térelméletet a kutatás napjainkban to-
vább modifikálja, finomítja a kritikai megközelítések mentén, és alkalmazhatóvá, 
adaptálhatóvá igyekszik tenni többek között a humántudományok, így az iroda-
lomtudomány, a teológia és a pszichológia kérdésfelvetései számára is.

Ószövetségi terek

Az Ószövetségben minden tér valójában a szövegekben a szentírók által bemutatott, 
ábrázolt, illetve elbeszélt tér. Leggyakrabban a maqōm (מקם) szóval találkozunk a 
szövegekben, amikor egy földrajzi térségen belül egy konkrét helyet említenek a 
bibliai szerzők. Ugyanakkor a héber nyelv ismeri az út, utca: hûts (חוץ), illetve a tér: 
rᵉhōv (רחב – klasszikus értelemben az agora) megkülönböztetését is, bár a két foga-
lom közötti tartalmi eltérés nem mindig érzékelhető.7 Ám mindezek a kifejezések 
nem tudják teljesen visszaadni a térérzékeléssel kapcsolatos sokféle tapasztalatot, 
amelyet a bibliai emberek szereztek, és amelynek reflexióit sok textus őrzi.

Az ószövetségi térstrukturálást az ókori keleti koncepciók nyomán a dichotómia 
jellemzi. Ez az elöl és hátul, előtt és mögött, fent és lent, magasság és mélység, jobb 
és bal, távol és közel, illetve a szűkösség és tágasság fogalmaiban érhető leginkább 
tetten. Ezek az ellentétpárok, kettősségek ugyanakkor egymással kombinálódnak, 
hálózatokat alkotnak, kulturális konnotációkkal bővülnek, pozitív és negatív pó-
lusokká „rendeződnek”, és ennek nyomán a bibliai szövegekben egyre összetettebb 
térszemlélettel, illetve érzékenyebb tértudatossággal találkozhatunk.

Ám ami még érdekesebb, az az, hogy az ószövetségi szemléletben a tér és idő 
a nyelv, a héber fogalmak szintjén egészen egymásba ér. Ezt az összekapcsolódást 
jelzi nagyon plasztikus módon a héber ōlam (עלם) kifejezés, amely egyszerre jelenti 
a földkerekséget, a térbeli kiterjedés korlátlanságát, ugyanakkor az idő mérhetet-
lenségét is: vagyis az örökkévalóságot. 

A bibliai emberek a teret az érzékelésük alapján „klasszikusan” a négy horizon-
tális irány, illetve a vertikális tengelyen a fent és lent iránya szerint strukturálták. 
Fölöttébb izgalmas a tér és idő nyelvi síkon történő összekapcsolásának metaforikus 
„sűrítése” azokban a kifejezésekben, amelyek a négy égtájra vonatkoznak. 

A héber kedem (קדם) kifejezés hármas jelentéstartalommal bír: egyszerre jelent 
arcot, jelenti a keleti irányt és az időben korábbit; gyakran az ősi időt is ezzel a szóval 

 7 Lásd pl. Péld 7,12; 22,13; Zak 8,15.
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jelölik. Az ószövetségi hagyomány szerint a bölcsesség keletről származik (pl. 1Kir 
5,10; Jób 1,3), és az Úristen az édenkertet is keleten ültette az első ember számára 
(1Móz 2,8). A bibliai gondolkodás úgy kapcsolja össze a tér és idő két síkját, hogy 
a múlt az, amit ismerünk, amit az arcunk előtt látunk, ez az előttünk lévő régi, ősi 
tapasztalat, amely „világos, mint a nap”, és amely segít az „orientációban”. 

A jövő viszont a hátunk mögött van: ezt nem látjuk, teljesen ismeretlen szá-
munkra, ez az, amely felé háttal haladunk, mintha csónakban eveznénk. Ez a jövő 
egyben a nyugati irány is, amelyet a héber nyelvben az ahar/aharē (אחר) kifejezés 
ír le, amely az ’utána, hátul, mögött, későbbi’ jelentéstartalmakat foglalja magában.

Amikor kelet felé tekintünk, a déli irány értelemszerűen a jobb oldali, a jobb kéz 
felé eső térrész. A jobb oldal a biztonságot, a jól-létet, a morálisan helyeset jelzi. Aki 
valaki jobbján van, az megbecsült pozícióba került, elismerést vívott ki magának. 
Érdekes módon Jákób egyik fiának, Benjáminnak a neve (szó szerint: „a jobb kéz 
fia”) is ezt a koncepciót tükrözi. JHVH maga is délen, a pusztában nyilatkoztatta ki 
magát Izrael közösségének, a Sínai-hegyen, és innen vándorolt Izrael közösségével 
együtt a megígért országba, Kánaán földjére. 

Az északi irányhoz mindezek értelmében a bal oldal, a bal kéz tartozik, amelyhez 
a veszélyeset, megbízhatatlant, morálisan rosszat kapcsolják. Ezt a kettős jelentés-
tartalmat hordozza a bal kézre használt latin sinister kifejezés is. Érdekes módon 
a bibliai Izraelt fenyegető veszedelmes nagyhatalmakat, elsősorban is Asszíriát és 
Babilóniát, illetve Arámot mint északról jövő ellenséget említik az ószövetségi 
szövegek.8 Ugyanakkor az északi hegy, Cáfón (צפון – a név maga héberül északot 
jelöl) hagyományosan a kánaáni istenségek – közöttük a főisten, Baal Cáfón – „la-
kóhelye” is, így az ószövetségi szentírók valódi spirituális veszélyforrásnak tekintik 
ezt a hegyet Izrael számára.

Van persze még más, a négy égtáj (ארבע רוחות – ’arbā ruhōt, szó szerint: négy szél) 
megjelölésére használt kifejezés is a héber nyelvben: a kelet-nyugati irányt a vizekkel 
kapcsolják össze. Keletet többnyire a „Jordánon túl” kifejezés vagy a nagy folyam 
(az Eufrátesz) említése jelzi. Nyugat a Földközi-tenger iránya, ezért ezt a jām (ים) 
tenger szóval jelölik. A déli égtájat a sivatag, a Negev (נגב) jelöli, míg északot a már 
említett, legészakabbra eső térség: a Cáfón-hegy.9

Az eddigiekből is kitűnik számunkra, hogy a bibliai emberek „mikrokozmosza” 
is alapvetően szociálisan konstruált tér: kapcsolati dinamikák, politikai tényezők, 
teológiai értelmezések társulnak a geofizikai adottságokhoz, és így komplex rend-
szereket: világképeket, „mentális térképeket”, a nyilvánosság kereteit, adott esetben 

 8 Lásd Ézs 14,31; Jer 1,14–15; 4,6; 6,1; 13,20; 25,8–9; Jóel 2,20; Zof 2,13.
 9 Erről a témáról lásd részletesebben: Weippert 1998; Janowski 2009.
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pedig az uralkodó viszonyok, ideológiák mentén képződő terekkel szemben álló, 
alternatív térstruktúrákat hoznak létre.10

Amint az várható is, az Ószövetség szöveghagyományaiban a térre vonatkozó 
megállapítások meglehetősen gyakran kapcsolódnak össze teológiai reflexiókkal, 
illetve telítődnek vallási, spirituális tartalmakkal. A legfontosabb meglátás, felis-
merés ezekben a szövegekben az, hogy JHVH maga is az ember által megtapasztalt 
térben van érzékelhetően jelen: az Édenkertben sétál hűs alkonyatkor, a Sínai pusz-
tájában együtt vándorol népével, megszenteli jelenlétével a jeruzsálemi templomot, 
vagy éppen a prófétái által nyilatkoztatja ki magát egy-egy olyan „szövegtérben”, 
amely az adott esemény után évtizedek, évszázadok múltán is élő, aktuális üzenetet 
hordoz és közvetít róla.

Az Ótestamentum gyakran hangsúlyozza, hogy a hívő emberek alapvető tapaszta-
lata, hogy Isten jelen van: itt és most, az élet valóságának tereiben és kapcsolataiban. 
Az önmagát kinyilvánító Isten „térbeli”: konkrét helyszínekhez és időpontokhoz 
kötődő találkozásokban fedi fel magát. Ezzel a szemléletmóddal a bibliai Izrael 
az ókori Kelet általános koncepcióival szemben egy alternatív utat mutat fel: a 
statikus, zárt, valódi korrelációkat nélkülöző istenképek helyett a dinamikus, a 
történelemben, a tér és idő valóságában jelen lévő, az egyes ember és a közösség 
életében részt vevő JHVH-ra fókuszál. Az Ószövetség hagyományában valójában 
nemcsak az az érdekes kérdés, hogy milyen Isten JHVH, hanem az is, hogy milyen 
vele az úton; illetve milyen együtt lenni vele különböző életterekben, a Firstspace, 
Secondspace és Thirdspace dimenzióiban. Az ezekre a kérdésekre adott válaszokból 
kitűnik számunkra a bibliai emberek hittapasztalatainak tértudatossága és sajátos 
„nomád” karaktere. 

Ebben a fejezetben még egy témakört kell röviden érintenünk: az „elbeszélt terek” 
kérdéskörét. A bibliai szövegek, főként az elbeszélések a szereplők interakcióinak 
leírásakor a térre, helyszínre vonatkozóan is tesznek megállapításokat, így a tér 
szerepe igencsak fontos a narratívákban. Nem mindegy, hogy egy adott esemény hol 
zajlik, milyen térbeli kondíciók között történik a kinyilatkoztatás, az Istennel való 
találkozás. A szövegekben megjelölt, bemutatott helyszín a maga konkrétságában 
gyakran túlmutat önmagán.

Érdekes megfigyelni például, hogy Jákób hol is tusakodik pontosan azzal a köze-
lebbről meg nem nevezett „lénnyel”, akiről később kiderül, hogy Isten követe. 1Móz 
32,22–23 szerint a Jabbók révénél kerül sor erre a különös éjszakai küzdelemre. 
A helyszín elnevezése egy szójáték: a helynév hangzása alapján Jákób nevére rímel 
a mássalhangzók fölcserélődése révén: יעקב – יבק.

 10 Jó összefoglalást nyújt ebben a témában Matthews 2003.
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Jónás próféta, amikor a világ végére menekül JHVH elhívása elől (Jón 1,3), lénye-
gében a Földközi-tenger nyugati partjáig, egy Tarsis/Tartessos nevű kikötővárosig 
váltja meg a hajójegyét. Ez a város lehetett valószínűleg a Palesztina területéről 
nézve legtávolabbinak vélt, ismert település nyugati irányban a babiloni fogság 
utáni kor zsidóságának szemében.11

Az sem mellékes ugyanakkor, hogy hol találkozik Mózes Istennel: az élőként, 
„Vagyok”-ként bemutatkozó Úr a Hóreb-hegynél, egy lángoló csipkebokorban nyi-
latkoztatja ki magát leendő prófétájának. Pontosan azon a helyen, amelynél később 
majd az Egyiptomból kiszabadult nép, a pusztában vándorló Izrael találkozik Iste-
nével (2Móz 3,12; 19,1–25).

Ebből a néhány példából is azt szűrhetjük le, hogy a helyszín megjelölése igencsak 
fontos tényező, az alapinformációk része egy-egy narratíva üzenete szempontjából, 
ugyanakkor tovább is vezeti az olvasót más történetek, más szövegek felé. Ilyen 
módon a különféle szövegterek adott esetben egybekapcsolódhatnak, egymásba 
érhetnek, ám ki is tágulhatnak vagy éppen egy pontba sűrítődhetnek össze.

A következőkben e térsűrítés és -tágítás jelenségét, közelebbről is a szűk(össég) és 
a tág(asság) térszemléletének, térkoncepcióinak tartalmi jellemzőit vizsgáljuk meg 
elsősorban is a narratívákban és zsoltárszövegekben megjelenő gondolatok alapján.

Szűkösség és tágasság

Az ószövetségi szövegekben a szűk és a tág konkrét térbeli dichotómiaként való 
érzékeléséhez szinte mindig kapcsolódik a Second- és Thirdspace értelmében egy 
bizonyos minőség, szemléletmód, a földrajzi, fizikai tapasztalathoz társított érték 
vagy szimbolikus tartalom. A bibliai emberek számára a szűkösség, a szükség alap-
élménynek számított. Tudatában voltak annak, hogy az élethez, a boldoguláshoz 
szükséges javak a többség számára csak korlátozottan álltak rendelkezésre, mindenért 
keményen meg kellett küzdeniük, és meg is kellett becsülni mindazt, ami adatott.12 

Egy jó termést hozó év, egy egészséges gyermek világra jövetele vagy egy konflik-
tustól, háborúktól, természeti csapásoktól mentes hosszabb-rövidebb időszak igazi 

 11 Ehhez a témához lásd például: Bolin 1997, 76–77. o.; Jenson 2008, 44–46. o.
 12 A gyakori szárazságok és az ezeket követő ínséges idők emlékezete megőrződött az ótestamentumi 

szövegekben, például Genezis könyvének narratívájában, Ábrahámhoz, Izsákhoz és Józsefhez kap-
csolódva (1Móz 12,10; 26,1; 41,47kk; 43,1kk); az Illéshez, Elizeushoz kötődő történetekben (1Kir 17,1; 
18,2; 2Kir 4,38; 7,1–4) és Ruth könyvének elején (1,1), vagy a prófétai szövegekben (pl. Jer 14,1–6; Ez 
7,15–17; Jóel 1,10–12). A szükséghelyzetek arra kondicionálták a lakosságot, hogy nagyon takarékosan 
bánjon a megtermelt javakkal, és ne fecsérelje el azokat; a kevésen való hűségnek és a megelégedésnek 
ez az attitűdje fontos etikai alapot szolgáltat korunkban az ökológiai tudatossághoz.
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áldást jelentett, mivel nem volt semmiféle garancia arra, hogy a jövő, akár csak a 
következő hetek valóban jót hoznak-e. Éppen ezért ezek a pozitív tapasztalatok – 
még ha időben korlátozott élmények voltak is – nagyon fontos erőforrást jelentettek 
a bibliai emberek számára. Az élet adta kihívások között jelentős orientációs segít-
séget nyújtottak a zarándokünnepek is, amelyek a természet vegetációs ciklusára 
is reflektálva a termés betakarításának munkáját a gondviselő Isten iránti hálaadás 
liturgikus cselekményeihez kötötték.13

Az Ószövetségben a szűkösség világa a nyomor, nyomorúság tapasztalata mellett 
az elnyomás, megaláztatás élményeivel és emlékezetével kapcsolódik össze. Az 
egyiptomi szolgaság (2Móz 1–2) mindennek teológiai paradigmájává lett. Egyiptom 
mint mental map az ószövetségi hagyományban egyet jelentett azzal a világrenddel, 
amelyet Izraelnek meg kellett haladnia, és amelynek kontrasztjaként létrejöhetett/
létrejön JHVH alternatív világa, Thirdspace-e az ígéret földjén.14 Egyiptom fenyegető 
árnyéka azonban mindvégig elkíséri Izraelt hosszú története során. Az elfogadott 
haza, ahol JHVH Tórája, a szolidaritás életszabálya van érvényben, éles kontraszt-
ban áll azzal a hatalommal, amely öncélú, kizsákmányoló, embertelen. Egyiptom 
emlékének felidézése a bibliai szövegekben mindig pedagógiai célzattal történik: 
ez a birodalom megtestesíti mindazt, ami nem jó Izrael számára, és ami szemben 
áll a teremtés rendjével, tágasságával. Az emlékezésben rejlik az a visszatartó erő, 
amely megvédheti JHVH népét, hogy visszahulljon a története kezdetét megelőző 
káoszállapotba.

A bibliai Izrael hagyományai a szűkösség, szükség (héberül tsār צר) tapasztalatai 
tekintetében mindig konkrét élményekre, emléknyomokra reflektálnak: a fenye-
gető ellenség ostromgyűrűbe zárja a várost, hadisarcot szedve kizsákmányolja az 
egyébként is nehéz körülmények között élő lakosságot, a „föld népét”. A megszálló 
hatalom egészen szűk mozgásteret ad az általa kontrollált területeken élőknek, erős 
gazdasági függésbe kényszeríti bele az elnyomott népeket, így esély sincs arra, hogy 
megvalósulhasson a salom, a normalitás és békesség állapota. A deuteronomista 

 13 A hetek ünnepe (sávuót), amely a húsvét (pészach) utáni ötvenedik napon kezdődik, az első zsenge 
bemutatásához kötődött, míg a sátoros ünnep (szukkót) az őszi betakarításhoz. A pészach hátterében 
is felsejlenek még egy ősi pásztorünnep kontúrjai: a nyáj tavaszi legelőre hajtásakor bárányáldozat 
bemutatásával igyekeztek biztosítani a nyáj védelmét egy rituális szertartás keretében. A zarán-
dokünnepekről bővebben: Kraus 1994; Hahn 1995. 

 14 Ezt az alternatív helyet tágas földként definiálják ószövetségi szövegek: „El is megyek, hogy kimentsem 
őket Egyiptom kezéből, és elvigyem őket arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó 
földre: a kánaáni, a hettita, az emóri, a perizzi, a hivvi és a jebúszi nép helyére.” (2Móz 3,8) „Ott 
egy olyan népet találtok, amely biztonságban él, és tágas az a föld mindenfelé. Bizony, a kezetekbe 
adta azt Isten! Olyan hely az, ahol nem hiányzik a világon semmi.” (Bír 18,10) Ehhez a témakörhöz 
lásd: Brueggemann 1987; 2010.
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történetszemlélet ennek keserű tapasztalatát Izrael JHVH iránti hűtlenségének 
következményeként, illetve Isten büntetéseként értelmezi.15

A zsoltárok teológiai reflexióiban találkozunk leginkább azzal a szemlélettel, 
hogy a szűkösség világa mind gazdasági, mind társadalmi-politikai tekintetben 
meggátolja az embert abban, hogy normális életet élhessen, és kibontakozhassanak 
lehetőségei, adottságai. A zsoltárosok Dávid Saul előli menekülését, életveszélyes 
helyzetét alapul véve mutatják be az imádkozó, hívő ember traumaélményeit, 
szorongását, szűkösségélményeit, mindennapi küzdelmeit.16 Ezek az imádságok a 
mindenkori ember egzisztenciális krízistapasztalatainak adnak hangot. Ám ha már 
artikulálódnak, kimondatnak ezek a félelmek, a mélységből felhangzik a kiáltás, 
akkor van remény arra is, hogy a könyörgők szava meghallgatásra találjon…

A szűk tér mindenesetre nagyon fenyegető: emlékeztet a halál birodalmára, a 
Seolra, amelyet egy sötét és mély veremként, üregként vagy éppen városként kép-
zeltek el a Biblia világában, ahol árnyékként, valamiféle kvázi-létezőkként lebegnek 
az „egyszervolt” emberek. A Seol a közös „sír”, „gyülekezési helyszín”, a halandók 
halálfélelemének tulajdonképpeni megnyilatkozási formája.17 Éppen ezért minden 
földi, szűkös tér is a végesség, a beszorítottság, a szorongás érzését kelti az ember-
ben: itt nincs helye még a képzeletnek sem. 

A bibliai emberek számára az élet végén bekövetkező fizikai halál előtti „kisha-
lál”-élmények (betegség, kiszolgáltatottság, tehetetlenség, elnyomás) lényegében 
már összeérnek, összetartoznak az exitustapasztalattal. A szűkösség világában 
huzamosabb időt tölteni valójában már annyit jelent, hogy a Seolba, a halál porába 
fekszik az ember, és elbúcsúzik az élet valóságától.

A tágas tér: merhāv (מרחב) ezzel a zártsággal, kontrollal, tehetetlenség- és véges-
ségtapasztalattal szemben a szabadság világát jelenti: azt a vágyott és remélt, nyi-
tott és beszűkítő korlátok nélküli valóságot, amelyben az ember, illetve a közösség 

 15 Lásd többek között 5Móz 28,45–48; Jer 16,10–13. Erre a teológiai látásmódra utal a következő ige-
vers is: „És bár országukban javaiddal halmoztad el, tágas és kövér földdel ajándékoztad meg őket, 
mégsem szolgáltak téged, és nem tértek meg gonosz cselekedeteikből.” (Neh 9,35) Ehhez a témához lásd 
Karasszon 2002, 40–71. o.; https://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/
sachwort/anzeigen/details/deuteronomistisches-geschichtswerk-dtrg/ch/248532970b2e66a927bc-
76bd36cf6745/. (Megtekintés: 2019. február 27.)

 16 Lásd pl. Zsolt 52; 56; 57; 59; 63.
 17 A Seol kifejezés 63 helyen kerül elénk az Ószövetségben; érdekes módon narratívákban nem fordul 

elő. Mitikus-szimbolikus jelentéstartalma okán elsősorban költői szövegekben találkozunk vele: 
siratóénekekben, panasz- és hálaadó zsoltárokban. Bár a Seolnak sehol sem találjuk konkrét, sza-
batos leírását az Ószövetségben, ezekből a költői szövegekből valamelyest fogalmat alkothatunk 
róla. A Seol ószövetségi elképzelésre hatott az egyiptomi és ógörög alvilág-koncepció is.
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mentesül az életét kontrolláló és függő viszonyban tartó, negatívan befolyásoló 
tényezők hatása alól, és autonóm módon kibontakoztathatja saját értékeit is. 

Tudatos és átgondolt koncepcióként tekinthetünk a Szentírás nyitányára, a Papi 
teremtéselbeszélésre, amelynek teológiai üzenete éppen ezt az igényt juttatja ki-
fejezésre. JHVH teremtő szándéka arra irányul, hogy teret és helyet adjon teremt-
ményeinek az általa létre hívott világban. Genezis könyvének első fejezete olyan 
tanúságtétel, amely ünnepli ezt a tágas teret, amelyet Isten ajándékként bocsátott 
az élők rendelkezésére. Ez a tér rendezett, funkcionális, az élet kibontakozását 
támogató keret, amely a bibliai szerző látásmódja és világképe értelmében a szét-
választás, elkülönítés aktusai révén kapta meg tapasztalható formáját, ugyanakkor 
ez a tér elég rugalmas keret ahhoz is, hogy a mobilitás, változás és mozgás sokféle 
élménye is átélhető lehessen benne.18

Ez az eredendő tágas tér mint teológiai „mintázat” tér vissza az ószövetségi nar-
ratívákban és költői szövegekben. A fogalom metaszintjén összesűrítődik mindaz a 
tapasztalat, amelyet az Isten színe előtti lét, a kibontakozás lehetősége, valamint a 
félelem nélküli élet igénye jelent. Jól érzékelteti ezt egy rövid etiológiai megjegyzés 
a meglehetősen „rövidre fogott” Izsák-narratíva egy epizódjából (1Móz 26,17–22), 
mégpedig a kutakért folyó harcok leírásában: „Onnan is továbbvonult (Izsák), és 
egy másik kutat ásott, amely miatt már nem perlekedtek vele, ezért azt Rehóbótnak 
 nekünk az (רחב) nevezte el, mert ezt mondta: Most már tágas helyet szerzett (רחבות)
Úr, és szaporodhatunk ezen a földön.” (26,22) A történet a félnomád, pásztorkodó 
csoportok mindennapi küzdelmeibe enged betekintést; elsősorban is az itatók, 
kutak birtoklása, használata miatt kirobbanó konfliktusokra reflektál. 

Az ősszülők narratíváinak a JHVH-tól kapott ígéretek fokozatos beteljesedése 
az egyik legfontosabb rendezőelve. Isten áldása nyomán bőség és gazdagság lesz 
Ábrahám és utódainak osztályrésze. A történetekben a szűkösség és a tágas tér ket-
tősségét, feszültségét is jól érzékelhetjük. Érdekes módon ebben a kis szövegrészben 
a legeltetéshez szükséges és ideális tágas tér konkrét tapasztalata összekapcsolódik 
a kút elnevezésével. Minden bizonnyal a víznyerésre alkalmas kutak beazonosítását, 
megtalálását könnyítette meg az, hogy olyan nevet adtak nekik, amely összekap-
csolódott az adott táj, térség jellegzetességeivel.19 

A kút neve azonban – természetesen – teológiai „predikátum” is: egy kognitív, 
mentális, szimbolikus tér jelzésére szolgál. Olyan térélményre utal, amely a gond-
viselés, az áldás megnyilvánulásához kapcsolódik, és így megnyílik, nyilvánvalóvá 
és nyilvánossá válik mások számára is. 

 18 A Papi teremtéselbeszéléssel kapcsolatban lásd Rózsa 2008.
 19 Sarna 1989, 186. o.; Alter 1996, 134–136. o.
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A történet e kis epizódjában visszaidéződik az a jelenet, amikor Ábrahám uno-
kaöccse, Lót javára lemond a szeme elé táruló jó földről, tágas térről, és továbbindul 
új területet keresni (1Móz 13,5–12). A történet vége arról számol be, hogy természe-
tesen Ábrahám sem jár rosszul: egész Kánaán területe széltében-hosszában az övé 
lesz JHVH ígérete nyomán. Az ígéret földje – amint azt már említettük – mentális 
térképként és alternatív térként ott rejtőzik, illetve ott érzékelhető számos ószö-
vetségi textusban és teológiai kijelentés mögött.

A zsoltárok és a tágas tér

Végezetül nézzük meg, hogy a „tágas tér” gondolata mely zsoltárokban és milyen 
kontextusban fordul elő. Az alábbi táblázat áttekintést nyújt a négy igehely kapcsán 
a legfontosabb információkról, teológiai következtetésekről.

Zsoltár Műfaj Szituáció, veszélyhelyzet Tér

Zsolt 18,20:
„Tágas térre vitt ki en-
gem, megmentett, mert 
gyönyörködik bennem.” 

Dávid győzel-
mi éneke 
(||2Sám 22,20)

JHVH-tól kapott szaba-
dulás, megmenekülés, 
az ellenségek miatti 
szorongattatás vége

Firstspace: egzisztenciá-
lis tapasztalat: megköny-
nyebbülés
Secondspace: Dávid 
királysága (ideológia)
Thirdspace: messiási kor?

Zsolt 31,9:
„Nem adtál ellenség ke-
zébe, hanem tágas térre 
állítottad lábamat.”

Dávid zsoltára
Dávid élettör-
ténetére való 
reflexió nélkül
Panaszzsoltár 
és könyörgés

Kétféle tapasztalat:
Szorongás, nyomorúság 
(2–3.5.8.10–14. vers)
Reménykedés és vallás-
tétel (4.6.15.20–22. vers)

Firstspace: kettős eg-
zisztenciális tapasztalat: 
ellenségtől való félelem 
és szabadulás 
Secondspace: Dávid 
királysága (ideológia) 
Thirdspace: etikai útmu-
tatás és didaktika

Zsolt 118,5:
„Nyomorúságomban az 
Urat hívtam segítségül. 
Az Úr meghallgatott, 
tágas térre vitt engem.”

Liturgikus 
zsoltár
Hálaadás a 
templomban 
(lásd 19–26. 
vers)

Hálaadás, JHVH iránti 
bizalom kifejezése
Az ellenségektől oltal-
mazó Isten
Élet és halál feszültsége
Bölcsességi tradíció 
(lásd 8–9. vers)

Firstspace: egzisztenciális 
tapasztalat: élet és halál 
Secondspace: az élet tere: 
JHVH dicsérete; a temp-
lom mint tágas tér
Thirdspace: az Istenben 
bízó ember mint tanú-
ságtevő a nyilvánosság 
tereiben
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Zsoltár Műfaj Szituáció, veszélyhelyzet Tér

Zsolt 119,45:
„Tágas téren járok, 
ha a te utasításodat 
keresem.” 

Bölcsességi 
zsoltár
Alfabetikus, 
„vav”-strófa
A törvény ma-
gasztalása

A tökéletes út: a Tóra 
szerinti élet
Tanulás – tudás: JHVH 
utasításainak keresése

Firstspace: egzisztenciális 
tapasztalat: JHVH törvé-
nye, útmutatása segíti az 
eligazodást
Secondspace: a Tóra mint 
az élet tere
Thirdspace: a JHVH 
útmutatásai szerint élő 
ember mint tanúságtevő 
a nyilvánosság tereiben

A négy igehely négy eltérő karakterű zsoltárból való, amelyek tartalmi tekintetben 
is más-más hangsúllyal bírnak.20 A közös alap: a JHVH-ba vetett hit megvallása, 
amely a zsoltárosok számára összekapcsolódik a megmenekülés és szabadulás, a 
biztonság élményével, illetve az istentiszteleti közösség és a bölcsességteológia adta 
kiszámítható keretek megtapasztalásával. A tágas tér teológiai koncepciója mindeze-
ket a mozzanatokat, aspektusokat magában foglalja, és a JHVH-val való személyes 
kapcsolat következményeként tekint az élet kitáruló, újra megnyíló lehetőségeire.

Amikor az imádkozó ember megvallja a nyilvánosság előtt, hogy Isten tágas 
térre állította lábát, ezzel nem kevesebbet állít, mint hogy tudatában van annak, 
az Örökkévaló valóságosan belehelyezte őt teremtésének eredendő, ősi rendjébe, 
és helyet készített neki maga mellett. JHVH az élet és az élők Istene, aki nem állhat 
a végesség, korlátoltság, elnyomás és halál oldalán. Izrael közössége és nyomában 
Krisztus egyháza tehát ennek a tágas térnek az örökségét kapja és adja tovább nem-
zedékről nemzedékre. A tágas tér az élők földje: mindig és mindenkor a Találkozás 
helye, és az Ünnepé. 

Hamvas Béla szavai álljanak itt végül: „Az ünnepről általában két mozzanatot 
emelnek ki: hogy a hétköznap értelme itt lepleződik le, s hogy a légkör isteni jelen-
léttel telik meg. De a hétköznapok értelme azért nyílik meg, s a légkör azért telik 
meg isteni jelenléttel, mert az isteni léttel való közösség itt teljesül. Ezt a teljesülést 
az áldozat teszi lehetővé. Ha az áldozat nem lenne, az isteni lét az emberben le lenne 
zárva. Az áldozat pedig nem egyéb, mint a külön, egyéni, magányos emberi Én leve-
tése. […] Az ünnep minden ember közössége abban az isteni létben, ahová az ember 
csak Énjének feláldozása árán jut el. Ezért az ünnep a kollektív lét megvalósulása. 
Minden közösség ünnepi. Ezért beszél Hölderlin festliche Gemeinschaftról. Nincs 

 20 A  zsoltárok magyarázatához lásd többek között: Beauchamp 2013; Jubileumi kommentár: 
http://152.66.64.20/gergo/biblia/jubkom2.htm#19 (megtekintés: 2019. február 27.); Brueggemann–
Bellinger 2014. 
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is más ünnep, csak a közösségé. A hétköznap az Én-ek nyüzsgése. Az ünnepen csak 
az isteni létbe emelt emberiség él közösen és együtt.”21
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Jézus nyilvános vitái

Tisztesség és szégyen: az ókori mediterrán társadalom alapértékei

Az ókori mediterrán társadalomban három jellemző határozta meg, ki mekkora 
megbecsülésre számíthatott a közösség részéről: a hatalom, a nemi hovatartozás és 
a vallás. Ezek együttesen jelölték ki valakinek a tisztességét (becsületét). A hatalom 
a mások viselkedése kontrollálásának képessége; a nemi szerep megmondja, milyen 
kötelességek és jogok illetik meg az embert a nemi hovatartozás alapján; a vallás 
pedig szabályozza, mivel tartozik az ember azoknak, akik a létezését irányítják.1 
A tisztesség ezek szerint az ember értéke önmaga szemében, illetve a saját társadalmi 
csoportja szemében. Így például egy apa (nemi szerep) parancsol a gyermekeinek, 
és azok engedelmeskednek neki (hatalom), ahogyan azt Isten elrendelte (vallás).2 
Ha nem így történik, akkor az apa megszégyenül.

Egy embert megtisztelni tehát azt jelenti, hogy a többiek nyilvánosan elismerik, 
hogy cselekedetei megfelelnek a társadalmi normáknak. Fontos, hogy ez az elis-
merés nyilvános legyen, hiszen ha az ember megbecsülésre tart igényt, de ezt az 
igényét a társadalom nem igazolja vissza, akkor ő szégyenben marad. A tisztesség és 
a szégyen így a társadalmi értékelés módja, amelyet a pletykahálózat, a társadalmi 
kontroll informális, de hatásos mechanizmusa tart fenn.3

Hogyan lehet a tisztességre szert tenni? Ennek két alapvető formája van: a 
jóváírt (például öröklött) és a megszerzett tisztesség. A jóváírt tisztességet az em-
ber passzív módon kapja, például a családja révén, hiszen a család a nemzedékek 
összegyűjtött tisztességének tárháza. Ezért is olyan fontosak ebben a társadalom-
ban az úgynevezett nemzetségtáblázatok (lásd Máté és Lukács evangéliumának 
elejét: Mt 1,1–17; Lk 3,23–38). Ez az oka annak is, hogy Jézus tetteinek láttán és 
szavainak hallatán olyan sokszor felmerül a származásának kérdése. („Nemde 

 1 Malina 1993, 30. o.
 2 Uo. 32. o.
 3 Malina–Rohrbaugh 2003, 370. o.
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az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon testvére?” – Mk 6,3; „Nemde a 
József fia ez?” – Lk 4,22)4

A jóváírt tisztességet nagyobb becsben tartották az ókorban, mint a szerzettet, 
hiszen az az ember egész életén át kitartott, stabilitást jelentett, amit magasabbra 
értékeltek, mint a változást.5 Lukács evangéliuma szép példája a jóváírt tisztesség 
fontosságának. Lukács a többi evangélistánál nagyobb hangsúlyt fektet Jézus családi 
hátterének, rokoni kapcsolatainak bemutatására. Megjegyzi, hogy Mária rokona, 
Erzsébet „Áron leányai közül való volt” (Lk 1,5), azaz papi családból származott, és 
a férje, Zakariás is pap volt „az Abijá csoportjából”. A papi családok nagy tisztes-
ségnek örvendtek. Jézus apja ugyanígy előkelő származású, Dávid családjából való 
(Lk 1,27; 2,4). Jézus tehát Izrael két legtöbb tisztességgel bíró vérvonalához tartozik, 
a papi és a királyi vonalhoz. A Lk 1,32–33 szerint Gábriel angyal közli Máriával, 
hogy születendő gyermeke „nagy lesz”, és a „Magasságos Fiának mondják majd”, 
„az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját”. Ez utóbbi kijelentés rávilágít 
a tisztesség jóváírásának másik formájára, amikor egy személy nem a családjától 
örökli azt, hanem egy hatalmasság részesíti benne, például egy uralkodó címet 
adományoz neki, vagy a jobbjára ülteti. (Ez a helyzet az örökbefogadással is, amikor 
valakit egy tekintélyesebb családba fogadnak be, mint például Octavianust Julius 
Caesar családjába.6) Mivel Lukács szereti történetét párhuzamos epizódokban 
elbeszélni, az angyal megjelenik a pásztoroknak is, és a megszületett gyermeket 
„Üdvözítőnek” és „Úr Krisztusnak” (Isten által felkentnek) nevezi. A két kijelentés 
együtt summázza Jézus tisztességbeli státuszát. Hasonló megerősítéssel szolgál a 
két prófétai alak, Simeon és Anna is a templomban (Lk 2,25–38).7

A tisztességben részesülés másik módja az, amikor valaki megszerzi azt, azáltal, 
hogy kiválóan teljesít abban a társadalmi interakcióban, amelyet kihívás-megfelelés-
nek nevezhetünk. Olyan, a társadalom által szentesített szabályok szerinti játszmáról 
van szó, amelyben a résztvevők provokálják egymást, hogy elnyerjenek valamennyit 
a másik tisztességéből. Ennek a találkozásnak mindig nyilvánosnak kell lennie, hi-
szen mindig a közösség az, aki kimondja a végső ítéletet arról, ki a játszma nyertese. 
Ugyanakkor ezt a játékot csak társadalmilag egyenlő felek játszhatják, hiszen, ha a 
ranglétrán alacsonyabban lévő személy intéz kihívást a magasabb polcon állóhoz, 
akkor nem tudja a helyét, ha pedig a tekintélyesebb hívja ki a rangban alatta állót, 
akkor visszaél a hatalmával.8

 4 Malina 1993, 34. o.
 5 Malina–Neyrey 1991, 47. o.
 6 DeSilva 2000, 28. o.
 7 Malina–Neyrey 1991, 48. o.
 8 Malina–Rohrbaugh 2003, 334. o.
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A kihívás-megfelelés játszma állandó társadalmi kötélhúzás, amely többnyire há-
rom fázisból áll. Az elsőben valaki valamilyen üzenetet küld a másik félnek, kihívást 
intéz hozzá. A másiknak, a fogadó félnek el kell döntenie, válaszol-e a kihívásra. Ha 
társadalmilag egy szinten álló felekről van szó, akkor nem teheti meg, hogy nem 
reagál, különben veszít a tisztességéből. Így például az evangéliumokban a farizeusok 
és írástudók, azzal, hogy vitára hívják ki Jézust, azt érzékeltetik, hogy magukkal 
egyenlőnek tartják mint tanítót. Válaszában a kihívott fél vagy egyszerűen felel, és 
ezzel a maga részéről lezárja a vitát, vagy emeli a tétet, és visszakérdez. Ekkor az 
eredeti kihívó kerül lépéskényszerbe. A harmadik, döntő fázisban a szemlélők, a 
közösség mond ítéletet arról, ki nyerte meg a vitát.

A tisztesség, mint minden más pozitív dolog az első századi mediterrán társa-
dalomban, korlátozottan állt rendelkezésre, legalábbis az emberek így érzékelték, 
szemben a modern társadalommal, ahol a javak elvileg korlátlanul felhasználhatók. 
A források szűkössége azt jelentette, hogy minden jóból, legyen az anyagi, mint a 
föld vagy a vagyon, vagy szellemi, mint a tisztesség, barátság, hatalom, biztonság, 
státusz, csak kevés van, s az a kevés is valakié. Mivel a torta nem tud nagyobbra 
nőni, ha valaki egy nagyobb szeletet kap, akkor a másiknak kevesebb jut. Ezért a 
tisztesség szerzésére irányuló interakciók zéró összegű játszmák: ha az egyik nyer, 
akkor a másik veszít.9

Mivel a tisztesség a legfőbb érték, majdnem minden, a családon vagy a baráti 
körön kívül zajló interakció a tisztességgel szembeni kihívást jelent. Minden a 
tisztességért folytatott versenyről szól: az első századi mediterrán társadalom 
agonisztikus társadalom.10 A kihívás lehet negatív vagy pozitív. Negatív kihívás a 
sértés, a fizikai bántalmazás, a fenyegetés. Pozitív kihívás a kérés, az ajándék, az 
ebédmeghívás, a dicséret.11 Az evangéliumokban gyakran előfordul, hogy Jézushoz 
vagy a tanítványokhoz valaki kihívást intéz. A kihívás lehet egy kérdés, amely ál-
talában negatív kihívás („Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Fizessük-e 
vagy ne fizessük?” – Mk 12,14b), dicséret („Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem 
az örök életet?” – Lk 18,18), bíráskodásra való felkérés („Mester, mondd meg a 
testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget!” – Lk 12,13), tanítványnak való 
jelentkezés („Amikor mentek az úton, valaki ezt mondta neki: »Követlek, akárhova 
mégy«” – Lk 9,57), segítségkérés (csodatörténetek).12 Még egy ebédmeghívás is 
kihívásnak minősül, hiszen a meghívás elfogadása valamiféle viszonzás kötelezett-

 9 Uo. 400. o.
 10 A görög agón ’(atlétikai) verseny’ szóból.
 11 Malina 1993, 35. o.
 12 Malina–Neyrey 1991, 51. o.
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ségével jár együtt. Az is előfordul, hogy az ebéd alkalmával a meghívó nem adja 
meg Jézusnak a megfelelő tiszteletet, és ezzel megszégyeníti. Lk 36–50-ben Jézus 
elfogadja a farizeus Simon meghívását, de kiderül, hogy a meghívó elmulasztotta 
a vendégnek kijáró gesztusokat, amelyeket a bűnös asszony tett meg helyette. („Be-
jöttem a házadba: vizet lábamra nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és 
hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg 
csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig kenettel kente meg 
a lábamat.” – Lk 7,44b–46)13 

A családon belüli interakciók nem minősülnek kihívásnak, hiszen a szerepek 
adottak, és minden családtag részesül a család kollektív tisztességében. Lukács 
evangélista nagy gondot fordít arra, hogy jelezze: Keresztelő János, aki más do-
kumentumokban Jézus riválisaként jelenik meg (Jn 3,25–30),14 Jézus vérrokona. 
Azzal, hogy Lukács hangsúlyozza Jézus és Keresztelő János rokonságát, azt fejezi 
ki, hogy János nagy tisztessége nem fenyegeti Jézust semmilyen módon, hanem 
hozzáad tisztességéhez. Azt, hogy nem versengenek egymással, Lukács azáltal 
hangsúlyozza, hogy az evangélium elején párhuzamos történetekben beszéli el 
János és Jézus születésének körülményeit. 7,28-ban pedig Jézus a következőképpen 
értékeli Keresztelő Jánost: „Mondom nektek, hogy asszonytól születettek közül nincs 
senki nagyobb Jánosnál.”

A kihívás-megfelelés játszmája elsősorban szellemi viadal, az elmés visszavágá-
sokról szól. Gyakran a hivatalos vallási hagyományban való jártasságot is jelenti, 
amivel valaki az álláspontját vagy érvelését igazolja. Ha a vita során valaki erő-
szakhoz folyamodott, azzal beismerte, hogy elvesztette a szellemi csatát.15 Ennek 
példája Jézus első nyilvános fellépése a názáreti zsinagógában: 

„Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. 
15Tanított a zsinagógáikban, és dicsőítette mindenki. 16Amikor Názáretbe ment, 
ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és felállt, 
hogy felolvasson. 17Odanyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta 
a könyvtekercset, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva: 18»Az Úrnak Lelke 
van énrajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; 
azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük 
megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, 19és hirdessem az Úr 
kedves esztendejét.« 20Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, 

 13 Uo. 52. o.
 14 Nem a szerző, János tartja őket riválisoknak, hanem a közvélekedés, amivel maga Keresztelő János 

száll szembe.
 15 Malina–Rohrbaugh 2003, 372. o.
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és leült. A zsinagógában mindenkinek a tekintete rajta függött; 21ő pedig így kezdett 
beszélni hozzájuk: Ma teljesedett be ez az írás a fületek hallatára. 22Mindnyájan 
egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt 
kérdezgették: Nem József fia ez? 23Ő pedig így szólt hozzájuk: Biztosan azt a köz-
mondást mondjátok rám: Orvos, gyógyítsd meg magadat! Amiről hallottuk, hogy 
megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is, a saját hazádban! 24Majd így folytat-
ta: Bizony mondom nektek, hogy egyetlen próféta sem kedves a maga hazájában. 
25Igazán mondom nektek, hogy sok özvegyasszony élt Izráelben Illés napjaiban, 
amikor bezárult az ég három esztendőre és hat hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett 
azon az egész vidéken, 26de egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidónhoz tarto-
zó Sareptába egy özvegyasszonyhoz. 27És sok leprás volt Izráelben Elizeus próféta 
idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naamán. 28Amikor ezt hallották, 
a zsinagógában mindenki megtelt haraggal, 29felkeltek, kiűzték őt a városból, és 
elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen városuk épült, hogy letaszítsák; 
30ő azonban átment közöttük, és eltávozott.”

Ebben a történetben először Jézus intéz kihívást a názáretiekhez azzal, hogy 
az általa felolvasott ézsaiási szakaszt önmagára vonatkoztatja. A helyiek először 
pozitívan reagálnak, de csakhamar meggondolják magukat, hiszen Jézusban egy 
helybélit látnak, aki a származásához képest túlzottan nagy tisztességet vindikál 
magának, ez pedig azt jelenti, hogy az ő tisztességükből vesz el magának. Jézus 
válaszában emeli a tétet: két bibliai példát hoz, a sareptai özvegyasszonyét és a szír 
Naamánét. Mindketten pogányok, Isten mégis hozzájuk küldi a prófétákat. Jézus 
válaszában érezteti, hogy a kívülállók, a pogányok jobban meg tudják ítélni egy 
próféta tisztességét, mint azok, akik közül származik. A názáretiek erre haragra 
gerjednek, és erőszakhoz folyamodnak, beismerve ezzel, hogy nem tudják megfe-
lelően megválaszolni Jézus viszont-kihívását.

Jézus vitái Galileában és környékén

A megkísértés története (Mt 4,1–11 || Lk 4,1–13)
„1Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítására a pusztában 
tartózkodott 2negyven napon át, miközben kísértette az ördög. Nem evett semmit 
azokban a napokban, de azok elmúltával megéhezett. 3Az ördög pedig így szólt 
hozzá: Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré. 4Jézus 
így válaszolt neki: Meg van írva, hogy »nem csak kenyérrel él az ember«. 5Ezután 
felvitte őt az ördög, megmutatta neki a földkerekség minden országát egy szempil-
lantás alatt, 6és ezt mondta neki: Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, 
mert nekem adatott, és annak adom, akinek akarom. 7Ha tehát leborulsz előttem, 
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tied lesz mindez. 8Jézus így válaszolt neki: Meg van írva: »Az Urat, a te Istenedet 
imádd, és csak neki szolgálj.« 9Ezután elvitte őt az ördög Jeruzsálembe, a templom 
párkányára állította, és ezt mondta neki: Ha Isten Fia vagy, vesd le innen magad, 
10mert meg van írva: »Megparancsolja angyalainak, hogy őrizzenek téged, 11és kézen 
fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.« 12Jézus így válaszolt neki: 
Megmondatott: »Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet.« 13Amikor mindezek a kísértések 
véget értek, eltávozott tőle az ördög egy időre.” (Lk 4,1–13)

Ebből az epizódból látszólag hiányzik a kihívás-megfelelés történetek egyik fontos 
eleme: a nyilvánosság. Valójában azonban mégis van az eseménynek közönsége: az 
olvasók lesznek azok, akik a történet végén eldöntik, ki nyerte a vitát. A történet 
közvetlen előzménye Lukácsnál Jézus nemzetségtáblázata, amely bizonyítja Jézusnak 
a családfájából származó jóváírt tisztességét. Ezt követi a tisztesség első próbája, 
a megkísértés. Az elbeszélés klasszikus kihívás-megfelelés párbeszéd. Jézusnak 
Isten iránti hűsége kerül próbatétel elé, miután Isten a keresztelési jelenetben Fiá-
nak jelentette ki Jézust. Így itt nem pusztán Jézus tisztessége forog kockán, hanem 
Istené is. A kísértő az ördög (diavbolo), akinek a feladata Izrael hagyományában az 
Istenhez való lojalitás próba alá vetése. Elsőrenden a rokoni hűség próbájáról van szó, 
ahogyan ez a kísértő kérdéséből is kiderül: „Ha Isten Fia vagy…” Fontos, hogy Jézus 
nem a saját szavaival felel a kérdésekre, mintha tisztessége önmagától származna. 
Úgy válaszol, mint egy hűséges közel-keleti fiú: a saját családi hagyományából, azaz 
a Szentírásból merítve.16 A második kihívásban a tisztesség jelentéstartományá-
ból származó kifejezések sorakoznak: „hatalom”, „dicsőség”, „leborulsz előttem”. 
Az ördög az imádat gesztusát várja Jézustól a hatalomért és dicsőségért cserébe. 
A leborulás, a láb vagy a ruhaszegély megcsókolása az ókorban a patrónus előtti 
hódolatot jelentette. Cserébe felkínálja a kliens-közvetítő szerepét abban a lánco-
latban, amely Istentől az ördögön át Jézusig, illetve követőiig húzódik. Azonban egy 
igaz és hűséges kliens sohasem cserél patrónust. Jézus ismét a Szentírás szavaival 
utasítja vissza az ördög ajánlatát. Így tesz a harmadik teszt alkalmával is (a legjobb 
kihívástörténetekben három próba szerepel). Lukács a történet végén elégedetten 
jegyzi meg, hogy az ördög „eltávozott tőle egy időre”, mintegy beismerve vereségét.17

Jézus meggyógyítja a meggörnyedt asszonyt (Lk 13,10–17)
„10Egyszer valamelyik zsinagógában tanított szombaton. 11Íme, volt ott egy asszony, 
akiben betegség lelke lakott tizennyolc éve, és annyira meggörnyedt, hogy egyálta-
lán nem volt képes felegyenesedni. 12Amikor Jézus meglátta őt, előszólította, és ezt 

 16 Uo. 240. o.
 17 Uo. 241. o.
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mondta neki: Asszony, megszabadultál betegségedből. 13És rátette a kezét, mire ő 
nyomban felegyenesedett, és dicsőítette az Istent. 14A zsinagógai elöljáró azonban 
megharagudott, hogy szombaton gyógyított Jézus, és így szólt a sokasághoz: Hat 
nap van, amelyen munkálkodni kell, azokon jöjjetek gyógyíttatni magatokat, és ne 
szombaton! 15Az Úr így válaszolt neki: Képmutatók, vajon szombaton nem oldja-e 
el mindegyikőtök a maga ökrét vagy szamarát a jászoltól, és nem vezeti-e ki itatni? 
16Hát Ábrahámnak ezt a leányát, akit tizennyolc éve megkötözött a Sátán, nem 
kellett-e feloldani ebből a kötelékből szombaton? 17Amikor ezt mondta, ellenfelei 
mindnyájan megszégyenültek, de az egész sokaság örült mindazoknak a csodáknak, 
amelyeket ő vitt véghez.”

Ebben a történetben nehéz megmondani, hogy ki intézi az első kihívást. Látszólag 
a zsinagógai elöljáró az, de nem lehetetlen, hogy ő Jézus szombatnapi gyógyítását is 
negatív kihívásként értelmezte, annak jeleként, hogy Jézus úgy gondolja, felette áll a 
törvénynek.18 Nem Jézus gyógyító hatalmát kérdőjelezi meg, hanem azt kifogásolja, 
hogy a gyógyítás szombatnapon történt. Az elöljáró nem egyenesen Jézushoz intézi 
szavait, hanem a sokasághoz, ezzel megszégyenítve őt. Jézus azonban megérti, 
hogy a kihívás neki szól, és válaszol rá. A kihívás válasz nélkül hagyása komoly 
arcvesztést jelentene. A mediterrán vita gyakran használt és hatásos módszerével 
gúnynévvel illeti ellenfeleit, és rámutat: ők maguk sem tartják be a szombatnapi 
munka tilalmát, hiszen ezen a napon is gondoskodnak állataikról. Jézus válaszában 
„Ábrahám leányának” nevezi az asszonyt, jelezve ezzel, hogy ő is teljes jogú tagja 
Izrael nagy családjának. Ahogyan a vitatörténetekben megszokott, a sokaság az, 
aki kimondja a végső ítéletet. Jézus ellenfelei megszégyenülnek, a tömeg pedig örül 
„mindazoknak a csodáknak, amelyeket ő vitt véghez”. 

A béna meggyógyítása (Mk 1–12 || Mt 9,1–8 || Lk 5,17–26)
„1Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon 
van. 2Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely; ő pedig 
hirdette nekik az igét. 3Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. 
4De mivel a sokaság miatt nem vihették őt hozzá, megbontották a tetőt ott, ahol ő 
volt, és a résen át leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. 5Jézus pedig látva 
a hitüket, így szólt a bénához: Fiam, megbocsáttattak a te bűneid. 6Ott ültek né-
hányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben: 7Hogyan beszélhet ez így? 
Istent káromolja! Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? 8Jézus lelkében 
azonnal felismerte, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik: Miért 
tanakodtok így szívetekben? 9Melyik a könnyebb? Azt mondani a bénának, hogy 

 18 DeSilva 2000, 30. o.
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megbocsáttattak a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, vedd az ágyadat és járj? 
10Azért pedig, hogy megtudjátok, az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsá-
tani a földön – így szólt a bénához: 11Neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat, és 
menj haza! 12Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme 
láttára; úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették Istent, és ezt mondták: Ilyet még 
sohasem láttunk!” (Mk 2,1–12)

Ez az elbeszélés egy pozitív kihívással kezdődik: a béna barátainak nagy hitről 
tanúskodó akciójával, amelynek során a tetőn át eresztik le Jézus elé a beteget, gyó-
gyítást kérve számára.19 Jézus válaszol is a kérésre, de meglepő módon először nem 
magával a gyógyítással, hanem a bűnbocsánat kijelentésével. Fontos látni, hogy Jézus 
válaszában szenvedő szerkezetet használ, amely az isteni cselekvés körülírása: Isten 
az, aki megbocsátja a bűnöket, Jézus pedig az isteni bűnbocsánat közvetítője. Az 
írástudók mégis istenkáromlással vádolják. Miért? Mert Izraelben a templom az a 
hely, ahol a bűnök bocsánatot nyernek, és a tisztaság helyreállíttatik.20 Az írástudók 
szerint Jézusnak nincs joga egy pap helyére állni, és kijelenteni a bűnbocsánatot. 
Hogy mégis ezt teszi, az kihívást jelent a templom tekintélyével szemben. A bűn-
bocsánat meghirdetésével Jézus kikerüli a hivatalos csatornákat, és azt állítja, hogy 
Isten kegyelméhez hozzá lehet jutni az ő közvetítésével. Ha ez nem így lenne, a béna 
örökre ki lenne zárva az isteni kegyelemben való részesedésből, hiszen nem tud 
zarándoklatra menni Jeruzsálembe, és ha el is jutna oda, nem mehetne be a temp-
lomba, hogy áldozatot mutasson be.21 Az írástudók megkísérlik megszégyeníteni 
Jézust azzal, hogy nem intéznek egyenes kihívást vele szemben, hanem maguk kö-
zött beszélnek. (Máténál a márki „tanakodtak szívükben” helyett ei\pa ej eJautoi 
[mondta magában] áll, megengedve azt a feltételezést, hogy az írástudók maguk 
között beszélgettek, ami tükrözi azt a meggyőződésüket, hogy Jézus társadalmilag 
túlságosan alattuk áll ahhoz, hogy vitatkozzanak vele.)22 Jézusnak a templommal 
szembeni kihívására gúnynévvel (istenkáromló) és lenézéssel válaszolnak, hogy 
ezzel diszkreditálják. Jézus, mint tisztességes ember, nem védekezik direkt módon 
az istenkáromlás vádja ellen, hanem eszkalálja a konfliktust. Nem vesz tudomást a 
vádról, hanem visszatér a saját kihívása lényegéhez, és szembesíti az írástudókat egy 
választással: mi könnyebb: a bűnök bocsánatát kijelenteni, vagy gyógyítani? Erre 
nem tudnak válaszolni, Jézus pedig újabb kihívást intéz velük szemben, és egyben 
felel a beteg barátainak kérésére is: meggyógyítja a bénát. Ismét a sokaság az, aki 

 19 Malina–Rohrbaugh 2003, 153. o.
 20 Herzog 2000, 127. o.
 21 Uo. 129. o.
 22 Uo. 130. o.
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kihirdeti a vita eredményét: dicsőítik az Istent mindazért, amit megtapasztaltak. 
A gyógyítás jelzi azt, hogy Isten ereje munkálkodott, és azt is, hogy Jézus ennek az 
hatalomnak hiteles közvetítője. A gyógyítás nélkül Jézus és az írástudók konfliktusa 
egyszerű szócsata maradt volna.

Az irgalmas samaritánus (Lk 10,25–37)
„25Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: Mester, mit 
tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? 26Ő pedig ezt mondta neki: Mi van megírva a 
törvényben? Hogyan olvasod? 27Ő pedig így válaszolt: »Szeresd az Urat, a te Istenedet 
teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, 
mint magadat.« 28Jézus ezt mondta neki: Helyesen feleltél: tedd ezt, és élni fogsz. 
29Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: De ki a felebarátom? 
30Válaszul Jézus ezt mondta neki: Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és 
rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva 
elmentek. 31Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta, 
elkerülte. 32Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő 
is elkerülte. 33Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, 
megszánta, 34odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután 
feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és gondját viselte. 35Másnap elővett 
két dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj rá gondot, és ha valamit 
még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. 36Mit gondolsz, e három közül 
ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek? 37Ő így felelt: Az, aki irgalmas 
volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj!”

A törvénytudóval való párbeszéd egy látszólag ártatlan kérdéssel kezdődik („Mes-
ter, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”), de az evangélista megjegyzi, hogy 
valójában negatív kihívásról van szó („hogy megkísértse őt”). Az, hogy Jézus azonnal 
egy viszontkérdéssel válaszol, jelzi azt, hogy megértette: a törvénytudó kérdése 
ellenséges. Miután ő is kihívással fordul a törvénytudóhoz („Mi van megírva a 
törvényben? Hogyan olvasod?”), emez helyesen válaszol. Jézus erre emeli a tétet, 
és felszólítja vitapartnerét, hogy eszerint cselekedjen. Ez a felszólítás ismét egy 
negatív kihívás, hiszen azt implikálja, hogy a törvénytudó, bár helyesen felelt, nem 
biztos, hogy a nagy parancsolatok szerint is cselekszik. Ezért érzi úgy a megszólított, 
hogy igazolnia kell magát, és újabb kérdést intéz Jézushoz: „De ki a felebarátom?” 
A törvénytudó kérdése arra vonatkozik, hogy hol húzódik a határ a felebarát és a 
többiek között, akiknek az ember nem tartozik szeretettel és segítséggel. A korabeli 
gondolkodás szerint felebaráton a többi izraelita férfit értették. Válaszként Jézus 
elmondja az irgalmas samaritánus történetét. A példázat első mondata döntő fon-
tosságú: „egy emberről” van szó, vagyis Jézus nem mond semmit az illető etnikai 
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hovatartozásáról. Mivel a ruháitól valószínűleg megfosztották, ezek sem szolgáltak 
támpontul hovatartozásának meghatározásában.23 Ugyanakkor az utas meztelen-
sége lehetővé tette, hogy az arra járók megállapítsák, körül van-e metélve vagy sem. 
Ha nem, akkor görög vagy római kívülálló, ha igen, akkor zsidó, samaritánus vagy 
más, körülmetélést gyakorló sémita.24

Az elsőként arra járó pap számára – amennyiben az áldozat körül volt metélve – 
a dilemmát az jelentette, hogy a Tórában két, egymásnak ellentmondó törvénynek 
kellett volna megfelelnie. Az egyik a felebarát szeretetének parancsa (3Móz 19,18), 
a másik a halott megérintésének tilalma (3Móz 21,1–4). Ha megérinti a halott-
nak vélt embert, vissza kell fordulnia Jeruzsálembe, hogy egy bonyolult tisztulási 
szertartáson vegyen részt. A második utazó, a lévita, hasonló problémával találta 
magát szemben, bár ha rá nem vonatkozott 3Móz 21,1–4, kevesebb oka volt arra, 
hogy ne segítsen. A történetnek ezen a pontján a törvénytudó valószínűleg azt 
várta, hogy a harmadik arra haladó egy egyszerű izraelita lesz, s így Jézus története 
egy antiklerikális élű mese lesz. Jézus a következő szereplő felléptetésével azonban 
kihúzza vitapartnere lába alól a talajt. A samáriai, aki a zsidók szemében megvetett 
csoporthoz tartozott, bár maga is fontolgathatna egy az előzőekéhez hasonló di-
lemmát (samáriai-e az áldozat, vagy nem), ehelyett szánalomtól indíttatva azonnal 
segít rajta. Jézus ezzel a fordulattal radikálisan megváltoztatta a „felebarát” szó 
jelentését: többé nem a szeretet tárgya, hanem az alanya a felebarát: az, aki segít a 
másikon, etnikai vagy egyéb hovatartozástól függetlenül.25 A történet végén sze-
replő kérdéssel („ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek?”) Jézus újabb 
kihívást intéz a törvénytudóval szemben, aki válaszában képtelen kimondani a 
samaritánus szót: „…az, aki irgalmas volt hozzá”. Jézusnak a beszélgetést lezáró 
feleletével („Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj!”) végleg eldől a vita: a Jézust 
„kísérteni” akaró törvénytudó megszégyenülten megy útjára.

Jézus vitái Jeruzsálemben

Jézus jeruzsálemi tartózkodása alatt egész vitasorozatba bonyolódik régi és új 
ellenfeleivel. A régiek, a farizeusok és a Heródes-pártiak mellett megjelennek a 
főpapok, a vének és a szadduceusok is. 

 23 Esler 2002, 191. o.
 24 Uo. 191. o.
 25 Uo. 194. o.
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Kérdés Jézus hatalmáról (Mk 11,27–33 || Mt 21,23–27 || Lk 20,1–8)
„27Ismét bementek Jeruzsálembe. És amikor Jézus a templomban volt, odamentek a 
főpapok, az írástudók és a vének, 28és így szóltak hozzá: Milyen hatalommal cselek-
szed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél? 29Jézus pedig így 
válaszolt nekik: Kérdezek tőletek valamit, feleljetek rá, és akkor megmondom nektek, 
milyen hatalommal cselekszem ezeket. 30Vajon János keresztsége mennyből való 
volt-e vagy emberektől? Válaszoljatok nekem! 31Azok pedig így tanakodtak egymás 
között: Ha azt mondjuk, a mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek 
neki? 32Vagy talán mondjuk azt: emberektől? De féltek a sokaságtól, mert Jánosról 
mindenki úgy gondolta, hogy valóban próféta volt. 33Ezért így feleltek Jézusnak: 
Nem tudjuk. Jézus pedig ezt mondta nekik: Én sem mondom meg nektek, milyen 
hatalommal cselekszem ezeket.” (Mk 11,27–33)

A második jeruzsálemi napon, amint Jézus a templomban van, nyilvános vitára 
hívják ki a főpapok, az írástudók és a vének. Ezzel kezdetét veszi a kihívás-meg-
felelések hosszú sora (Mk 11,27–12,34). A vitapartnerek arra kíváncsiak, honnan 
ered Jézus hatalma, amivel „ezeket” cselekszi (valószínűleg a jeruzsálemi bevonu-
lást és a templomtisztítást értve ezen). A hatalom az ókorban a társadalmi státusz 
függvénye volt, akár a jóváírt, akár a szerzett tisztesség értelmében. Ahhoz, hogy 
a nyilvánosság előtt hiteles lehessen valaki, a cselekedeteinek és a szavainak meg-
felelő státusszal kellett rendelkeznie. Ha valaki olyasmit tett, ami nem felelt meg 
társadalmi állásának, akkor valamilyen más legitimációra volt szüksége, amelyet 
egy megfelelő pozícióban lévő hatalmasság „adott” neki.26 Jézus azonban nem 
hivatkozik tekintélyes patrónusra, hanem ellenkérdést tesz fel; olyat, amelyre el-
lenfelei nem tudnak jól felelni. Jézus rámutat, hogy mind ő, mind keresztelő János 
már rendelkezik hitelességgel a nép szemében. A vitapartnerek megszégyenülését 
még tetézi Jézus utolsó válasza: „Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal 
cselekszem ezeket.”

Az adópénz (Mk 12,13–17 || Mt 22,15–22 || Lk 20,20–26)
„13Elküldtek hozzá a farizeusok és a Heródes-pártiak közül néhányat, hogy egy kér-
déssel csalják tőrbe. 14Odamentek tehát, és így szóltak hozzá: Mester, tudjuk, hogy 
igaz ember vagy, és nem törődsz azzal, hogy ki mit mond, mert nem veszed figyelembe 
az emberek tekintélyét, hanem az igazsághoz ragaszkodva tanítod az Isten útját. 
Szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy sem? Fizessük-e vagy ne fizessük? 15Ő pedig 
ismerve képmutatásukat, ezt mondta nekik: Miért kísértetek engem? Hozzatok nekem 
egy dénárt, hadd lássam! 16Azok pedig hoztak egyet, és ő megkérdezte: Kié ez a kép és 

 26 Malina–Rohrbaugh 2003, 108. o.
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ez a felirat? Ők pedig így feleltek: A császáré. 17Jézus ezt mondta nekik: Adjátok meg 
a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami Istené. És igen elcsodálkoztak rajta.”

Újabb jeruzsálemi ellenfelek próbálják csapdába csalni Jézust: a farizeusok és a 
Heródes-pártiak. Ahogyan a mediterrán társas érintkezésben általában, nagy súlyt 
helyeznek a formális udvariasságra, miközben a szándékuk az, hogy aláássák vita-
partnerük hitelességét. A „szabad-e?” kérdés arra vonatkozik, hogy a Tóra alapján 
megengedett-e a császárnak való adófizetés. Ez a kérdés vezeti be azt a kérdésso-
rozatot, amelyet a páskavacsorán elhangzó kérdésekre rímeltet Márk. A vacsorán 
a négy kérdést négy fiú teszi fel, a „szabad-e” kérdést az első, a „bölcs” fiú.27 Jézus 
kérdéssel felel: megkéri vitapartnereit, hogy mutassanak meg neki egy római dénárt, 
az adófizetéshez használt pénzdarabot. Ezzel ő az, aki csapdába csalja az ellenfe-
leket: kiderül, hogy van náluk a tisztátalan – mert a császár képmását ábrázoló, az 
ő isteni mivoltát hirdető (Tiberius caesar, az isteni Augustus fia) – pénzből. Ha, 
mint valószínű, a pénz a Heródiánusoknál van, akkor ráadásul még egymással is 
szembefordítja az ellenfelek két csoportját, hiszen a farizeusok minden érintkezést 
kerültek a bálványimádást jelképező érmékkel. Ezek után Jézus igenlően válaszolja 
meg az eredeti kérdést, ugyanakkor eszkalálja is a vitát, amikor hozzáteszi: „…és 
Istennek, ami az Istené”. Kijelentésével érezteti, hogy ellenfelei, a farizeusok és 
Heródes-pártiak nem adják meg Istennek, ami az Istené. Erre az utolsó mondatra 
a vitapartnerek nem tudnak válaszolni, ami annyit jelent, hogy ebben a vitában is 
Jézus kerekedett felül.

Kérdés a feltámadásról (Mk 12,18–27 || Mt 22,23–33 || Lk 20,27–40)
„18Szadduceusok is jöttek hozzá, akik azt mondják, hogy nincs feltámadás, és ezt 
kérdezték tőle: 19Mester, Mózes elrendelte nekünk, hogy ha valakinek a testvére 
meghal, és asszonyt hagy hátra, de nem marad gyermek utána, akkor a testvére 
vegye el az asszonyt, és támasszon utódot az ő testvérének. 20Volt hét testvér. Az első 
megnősült, de utód nélkül halt meg. 21A második is elvette az asszonyt, és meghalt 
úgy, hogy tőle sem maradt utód. Ugyanígy történt a harmadikkal is, 22és a hét testvér 
egyikétől sem maradt utód. Végül meghalt az asszony is. 23A feltámadáskor, amikor 
majd ezek feltámadnak, melyiknek lesz a felesége? Mert mind a hétnek a felesége 
volt. 24Jézus ezt mondta nekik: Vajon nem azért tévelyegtek-e, mert nem ismeritek 
az Írásokat, sem Isten hatalmát? 25Mert amikor majd az emberek feltámadnak a 
halálból, nem házasodnak, férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az 
angyalok a mennyekben. 26Ami pedig a halottak feltámadását illeti, vajon nem 
olvastátok Mózes könyvében, a csipkebokorról szóló részben, hogy mit mondott neki 

 27 Uo. 112. o.
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Isten? »Én vagyok Ábrahám Istene és Izsák Istene és Jákób Istene.« 27Isten nem a 
holtak Istene, hanem az élőké. Ti tehát nagyon tévelyegtek.” (Mk 12,18–27)

Ellenfelek újabb csoportja intéz kihívást Jézussal szemben, a szadduceusok. Kér-
désük gúnyos kérdés, hiszen a szadduceusok nem hittek a feltámadásban, mégis a 
feltámadással kapcsolatos dilemmát visznek Jézus elé. Az ilyen szarkasztikus kérdést 
a páskavacsorán a második, „gonosz” fiú tette fel.28 Kérdésük 5Móz 25,5kk-ban 
gyökerezik, amely kifejti, mi a „sógorházasság” intézménye, mi azoknak a férfiak-
nak a kötelessége, akiknek a bátyja meghal úgy, hogy házas volt, de nem hagyott 
hátra gyermeket. Ekkor az elhunyt fiútestvérének kötelessége, hogy az özvegyet 
elvegye, és a születendő utód hivatalosan a meghalt fivér gyermeke lesz. A szaddu-
ceusok kérdése („A feltámadáskor, amikor majd ezek feltámadnak, melyiké lesz az 
asszony?”) negatív kihívás Jézussal szemben. Jézus válasza szintén szarkasztikus 
és gúnyos. Azzal vádolja Izrael hivatalos tanítóit, hogy nem ismerik az Írásokat, 
sem Isten hatalmát, hiszen ha ismernék, tudnák, hogy a feltámadáskor az emberek 
nem nősülnek, férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok. 
Feleletében Jézus tovább megy az aktuális kérdésnél, és a szadduceusoknak a fel-
támadásban való hitetlenségét is célkeresztbe veszi, a sokszor ismétlődő kritikus 
mondattal: „…vajon nem olvastátok Mózes könyvében?” Befejező kijelentésére („Az 
Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké”) ellenfelei nem tudnak válaszolni. Ezt 
a vitát is Jézus nyerte meg.

A nagy parancsolat (Mk 12,28–34 || Mt 22,34–40 || Lk 10,25–28)
„28Ekkor odament az egyik írástudó, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy 
Jézus jól felelt nekik, megkérdezte tőle: Melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? 
29Jézus így válaszolt: A legfőbb ez: »Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül 
az Úr!« 30és: »Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes 
elmédből és teljes erődből!« 31A második ez: »Szeresd felebarátodat, mint magadat!« 
Nincsen más, ezeknél nagyobb parancsolat. 32Az írástudó ezt mondta neki: Úgy 
van, Mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más; 33és 
ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük 
felebarátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő- és véresáldozatnál. 
34Jézus pedig látva, hogy okosan felelt, ezt mondta neki: Nem vagy messze Isten 
országától. És többé senki sem merte őt megkérdezni.”

Most egy jeruzsálemi írástudó tesz fel kérdést Jézusnak. Ez az írástudó Márknál 
nem ellenséges kérdező, hanem valóban tudni akarja, mi a Tórán alapuló erkölcsös 
élet zsinórmértéke. (Máténál a törvénytudó „kísérteni akarta őt”, kérdése tehát 

 28 Uo. 113. o.
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negatív kihívás.) Az ilyen, a Tóra alapján megfogalmazott erkölcsi elvre vonatkozó 
kérdés is egyike volt a páskavacsorán elhangzó kérdéseknek, amelyet a harmadik. 
„tökéletes” fiú tett fel.29 Jézus válaszában 5Móz 6,5-öt és 3Móz 19,18-at idézi, bi-
zonyságát adva, hogy a szentírási hagyomány avatott tanítója. Az írástudó nemcsak 
egyetért Jézussal, hanem azt is megerősíti, hogy Isten és a felebarát szeretete „sokkal 
több minden égő- és véres áldozatnál”. Jézus ezt értelmes feleletnek gondolja, és 
dicséretével nyilvánosan megtiszteli beszélgetőpartnerét. 

Ennek a templomi kihívás-megfelelés sorozatnak a kimenetele Jézus tisztességé-
nek oly mértékű növekedése, hogy az elithez tartozó ellenfelei ezek után már nem 
merik őt megkérdezni. Így Jézus ellentámadásba lendül, mint minden tisztességes 
ember tenné (Máté változatában):30

„38Tanítás közben így szólt Jézus: Óvakodjatok az írástudóktól, akik szeretnek 
hosszú köntösben járni, és szeretik, ha köszöntik őket a tereken, 39szeretnek a főhe-
lyeken ülni a zsinagógákban és az asztalfőn a lakomákon; 40felemésztik az özvegyek 
házát, és színlelésből hosszan imádkoznak: ezekre súlyosabb ítélet vár.” 

Amikor a templomban tanít, Jézus komoly és nyilvános negatív kihívást intéz az 
írástudókkal szemben, óvva a sokaságot tőlük. Kritikájának éle egyrészt az írástudók 
dicsőségvágya és magamutogatása ellen irányul, másrészt azzal vádolja őket, hogy 
kiforgatják vagyonukból a társadalmilag sérülékenyeket, az özvegyeket. 

Ebben a hosszú kihívás-megfelelés sorozatban Jézus tehát győzedelmeskedett 
ellenfelei felett, majd nyilvánosan megbírálta őket. Ezzel Jézus maximális mérték-
ben demonstrálta tisztességét.

Egy kivételes történet: 
A kánaáni asszony (Mt 15,21–28 || Mk 7,24–30)31

„21Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírusz és Szidón vidékére. 22És ekkor 
egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltozott: Uram, Dávid Fia! 
Könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek! 23Jézus azonban 
nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá a tanítványai, és kérték: 
Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. 24De ő így felelt: Én nem küldettem máshoz, csak 
Izráel házának elveszett juhaihoz. 25Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt 
mondta: Uram, segíts rajtam! 26Jézus erre így válaszolt: Nem jó elvenni a gyermekek 
kenyerét, és odadobni a kutyáknak. 27Az asszony azonban így felelt: Úgy van, Uram! 

 29 Uo.
 30 Uo. 203. o.
 31 Bővebben lásd Cserháti 2016.

EHE oktatoi 2019.indd   58 2019. 04. 02.   10:56:18



Jézus nyilvános vitái 59

De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak. 
28Ekkor így szólt hozzá Jézus: Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod! 
És meggyógyult a leánya még abban az órában.”

Ez az elbeszélés több szempontból különbözik a többi vitatörténettől. Először 
is pogány területen játszódik, másodszor is Jézus beszélgetőpartnere egy pogány 
nő. A kihívás-megfelelés párbeszédekben egyébként kivétel nélkül csak férfiak 
vehetnek részt. A nők helye nem a nyilvános tereken, hanem a privátszférában 
van, tisztességet sem tudnak szerezni úgy, mint a férfiak. A női tisztesség abszolút, 
növelni nem, csak elveszíteni lehet: ezért kötelessége a nőknek, hogy vigyázzanak 
a becsületükre, és ezért kell minden nő mellé védelmező férfi családtag, aki kivédi 
a nő becsületét érő támadásokat.

A kánaáni asszony pozitív kihívást intéz Jézushoz egy kérés formájában, amely 
leánya meggyógyítására vonatkozik. A megszólításból („Dávid fia”) pedig kitűnik, 
hogy a nő megadja Jézusnak azt a tisztességet, amelyet más vitapartnerei megta-
gadnak tőle. Jézus először nem válaszol neki, ami ebben a helyzetben sértésnek 
minősül. Nem az asszonyhoz, hanem tanítványaihoz fordul, amikor megfogalmazza 
elutasító válaszát. Ezen a ponton véget kellene hogy érjen a történet, de az asszony 
nem engedi lerázni magát. Leborul Jézus előtt, ami a legnagyobb tiszteletet fejezi 
ki, és újra a segítségét kéri. Jézus válasza kifejezetten bántó: a pogány kérelmezőt 
kutyához hasonlítja. Az asszonyt azonban még ez sem bátortalanítja el, elfogadja a 
sértő megnevezést, és elmés válaszában a maga javára fordítja. Jézus ekkor megdi-
cséri az asszonyt hite miatt (Márknál „ezért a szóért”, azaz válaszának helyességéért 
dicséri), és teljesíti a kívánságát. Az evangéliumi hagyományban ez az egyetlen 
vitatörténet, amelyben nem Jézus kerekedik felül, hanem a vitapartner meggyőzi 
saját álláspontjáról. Ezzel a kánaáni asszony története pozitív kontrasztot képez a 
többi kihívás-megfelelés történettel, ahol Jézus ellenfelei mindig Jézus tisztességének 
csorbítására törekednek.
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László Virgil

Ami nyilvános, és ami nem
A nyilvánosság és az elrejtettség aspektusai Jézus működésében  
és tanításában a szinoptikus és a jánosi hagyományok fényében

Deus absconditus – Christus absconditus? 

Miután a teológia per definitionem az Istenről való beszéd, a teológia és a nyilvá-
nosság viszonyának körüljárása kapcsán nem kerülhető meg, hogy – egy lépéssel 
hátrébb lépve – magának Istennek és a nyilvánosságnak a kapcsolatát szemügyre 
vegyük. Ennek kapcsán rögtön egy paradoxonnal szembesülünk. Egyfelől a Szentírás 
tanúsága, illetve az évezredek megannyi hittapasztalata alapján kétségkívül igaz, 
hogy Isten önmagát kinyilatkoztató, végső soron tehát nyilvánosságot kereső, a nyil-
vánosság elé lépő Isten (Zsid 1,1–2), ugyanakkor – önnön kinyilatkoztatása által is 
elismerten (Ézs 45,15) és a lutheri teológia által különösképpen is hangsúlyozottan 
– rejtőzködő Isten. Olyannyira, hogy „Isten a saját beszédébe, kinyilatkozatásába is 
elrejti önmagát. […] Az ő kinyilatkoztatása az ő rejtőzködésének, önmaga álcázá-
sának egyik módszere. […] Az ő beszéde, igéje lesz az a »maszk«, az a ruha, amibe 
beöltözik, hogy az ember találkozhasson vele.”1

A rejtőzködésnek és az önkinyilatkozatásnak ez a paradoxona jól kitapinthatóan 
ott húzódik a Jézus Krisztus küldetését és személyének titkát kutató első századi 
keresztény teológiai reflexió eredményei és felismerései mögött is: „Istent soha senki 
sem látta: az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.” (Jn 1,18) Az 
önmagát egyszerre nyilvánosság elé táró, ugyanakkor mégis rejtőzködő Istent alap-
vetően tehát Jézus Krisztus személyén, tanításán és művén keresztül ismerhetjük 
meg. Így jutunk el e tanulmánykötet témája, a teológia és nyilvánosság kapcsán egy 
újabb logikusan adódó lépéshez, nevezetesen, hogy a nyilvánosság és az elrejtettség 
aspektusait magának a názáreti Jézusnak a vonatkozásában vizsgáljuk meg. Ezt a 
célt tűzi ki maga elé jelen tanulmány.

Ez a feladat első látásra talán nem tűnik nagy meglepetésekkel kecsegtetőnek. 
Hiszen azzal, hogy Krisztus tudatosan nem az utókor számára az ismeretlenség 
ködébe vesző galileai ácsok vélhetően népes, ám anonim táborát gyarapította élet-
hossziglan, hanem otthonát és családját elhagyva (Mt 4,13) vándortanítói életmódot 

 1 Fabiny 2005, 11. o. 
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választott, működése – szándékoltan – nem kis publicitást nyert. Az pedig, hogy 
sorsa elől el nem menekülve kereszthalála és feltámadása révén az isteni üdvtervet 
diadalra juttatta, a történelmi kereszténység terebélyes fájának kiindulópontjává 
lett. Tehát ha egyszer Jézus egész személye és sorsa Isten lényegi kinyilatkoztatá-
sának a jegyében áll, beszélhetünk-e egyáltalán elrejtettségről vele kapcsolatban 
(Christus absconditus)?  

Mint látni fogjuk, a kérdésre adható válasz egyértelműen igen. Azonban, hogy 
a dolgunk mégse legyen egyszerű, a kérdéskört illetően a szinoptikus és a jánosi 
teológia megközelítésmódja meglehetősen elüt egymástól. Az evangéliumi hagyo-
mányon belül meghúzódó látens feszültséget három példán keresztül vizsgáljuk 
meg. Az első kitekintésünket Jézus messiási és istenfiúi identitása kérdésének szen-
teljük. Másodjára szemügyre vesszük a Mester imádságos életét. Végezetül Krisztus 
tanításának formája, módja tartogathat számunkra további érdekes tanulságokat.

A messiási/istenfiúi identitás kezelésének kérdése

A szinoptikus hagyomány
A szinoptikus evangéliumokban Jézus igehirdetésének középpontjában nem nyíltan 
önmaga személye, hanem Isten országa áll, amelynek a beköszönte összefüggésében 
értelmezte saját üzenetét és szimbolikus érvényű tetteit.2 Az ő messiási, illetve 
istenfiúi jellegét sűrű titkolózás, a tanítványok részéről pedig egészen sokáig az 
értetlenség homálya fedi.3 Megtiltja a démonoknak (Mk 1,34) és a tisztátalan lel-
keknek (Mk 3,12), hogy felfedjék kilétét. A meggyógyítottak sem híresztelhetik el 
jelzés értékű csodatetteit (Mk 1,44; 5,43; 7,36; 8,26). Péter apostol ugyan Cézárea 
Filippiben kimondja a mondatot, amely azóta is minden keresztény hitvallása: „Te 
vagy a Krisztus”, Jézus azonban rögtön a tanítványokra parancsol, hogy senkinek 
se beszéljenek róla (Mk 8,29–30). Ráadásul a következő pillanatban az első szen-
vedésjövendölés nyomán az is kiderül, hogy ugyan Péter felismerte Jézus messiási 
mivoltát, ennek a tartalmáról azonban meglehetően fals elképzelései voltak, ame-
lyeket Jézus határozottan elutasított (Mk 8,33). Ezek után Jézus a megdicsőülés 
hegyén történtekről is hallgatást parancsol (Mk 9,9). Egyértelműen látszik tehát, 
hogy Jézus égi eredetű identitását illetően alapvetően a rejtőzködést választot-

 2 Stuhlmacher 2017, 93. o.
 3 Ezen jelenség megfigyelése nyomán alkotta meg William Wrede 1901-ben az ún. messiási titok 

(Messiasgeheimnis) fogalmát. Az ő megoldási javaslata azonban nemcsak a hagyományos keresztény 
felfogás, hanem ma már a szakirodalom túlnyomó része szerint is tarthatatlan, miszerint ez azért 
lenne, mert Jézusnak valójában nem volt messiási öntudata, hanem ezt csak az őskereszténység 
aggatta volna rá és adta volna a szájába. Vö. Kocsis 2010, 211. o. 
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ta, nem pedig fanfárokkal kürtölte maga előtt, hogy kicsoda ő. Még az emmausi 
tanítványok is – noha már értesültek az asszonyok húsvét hajnali örömhíréről 
(Lk 24,23) – még mindig saját messiásképük bűvöletében, illetve az ezzel kapcsolatos 
csalódottságukban éltek: „pedig mi abban reménykedtünk…” (Lk 24,21) Az igazán 
hiteles tanúskodás Jézus kilétéről majd csak a kereszt tövében hangzik el a római 
százados szájából, aki Krisztus halála nyomán ismerte fel a Golgota tragédiájának 
és szégyenének maszkján át immár hitelesen feltáruló valóságot: „Bizony, ez az 
ember Isten Fia volt!” (Mk 15,39b)

Jézus és a tanítványok istenfiúságának másik oldalával, Isten atyaságával kap-
csolatban is érdemes még egy elrejtettséggel összefüggő momentumra kitérnünk. 
Krisztus tanításának egyik központi nóvuma Isten atyai minőségének hangsúlyo-
zása. A szinoptikusok mintegy hatvanöt ízben használják a pathv (Atya) kifejezést 
Istennel kapcsolatban, s ebből negyvennégyet Máté evangéliumában találunk, 
amelyből harmincegy párhuzam nélküli.4 Ami témánk szempontjából itt releváns, 
az az, hogy az Isten atyaságára való utalás kivétel nélkül mind a negyvennégy 
esetben Jézus ajkáról hangzik el, ám ezek közül egyetlen olyan sincs, amikor ő Is-
tent kívülállók, s ne a maga, a tanítványai, esetleg a tanításában részesülő sokaság 
Atyjának mondaná. Egy farizeusnak vagy írástudónak Isten az mindig Isten vagy 
Úr.5 Másfelől hét esetet leszámítva Máténál az „Atya” sohasem áll önmagában, ha-
nem birtokos jelzővel van ellátva. Krisztus és az Atya sajátos viszonyán túlmenően 
(Mt 11,27) mátéi megközelítésben Isten atyasága alapvetően nem statikus valóság, 
hanem potencialitás, egy lehetséges szerepkör, amely kifejezetten a Krisztus-tanít-
ványok, az őt követők viszonylatában valósulhat meg, az Istennel való bensőséges 
kapcsolatban. Ez a jézusi tanítás azonban jól láthatóan nem a nagy nyilvánosság 
számára, hanem a belső körnek szólt. 

János evangéliuma
A negyedik evangéliumban a szinoptikusokhoz képest egy egészen eltérő képet 
láthatunk. Keresztelő János azonnal felismeri Krisztus kilétét, és rögtön bizonyságot 
is tesz arról, hogy ő Isten Fia (Jn 1,29–34). Később sem bizonytalanodik el, mint 
a két nagy szinoptikusnál (Mt 11,3 || Lk 7,19), hanem újfent határozottan rámutat 
Jézus istenfiúságára. (Jn 3,27–36). 

Jézus tanítványai is egészen a kezdetektől fogva tisztában vannak Mesterük 

 4 Ezekkel kapcsolatban elmondható, hogy vagy kizárólagosan Máté saját anyagába tartoznak, vagy 
Máté kibővíti Márkot vagy Q-t, vagy mátéi redakcióról van szó, hozzáadva a pathv szót Márkkal és 
Lukáccsal párhuzamos anyagához, vagy pedig Máté a többi szinoptikussal párhuzamosan használja 
a pathv szót Istenre, ám sajátos hangsúllyal.

 5 Sheffield 2001, 57. o.  
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identitásával. Nem kell várnunk az evangéliumi narratíva dramatikus kibontako-
zásában Péternek – a Cézárea Filippibben lezajló szinoptikus eseménnyel vélhetően 
párhuzamos – felismerésére (Jn 6,69). Jézus első név szerint ismert követője itt 
András apostol. Ő máris az evangélium elején a legcsekélyebb bizonytalanság nél-
kül így számol be fivérének, Simonnak a Jézussal való találkozásáról: „Megtaláltuk 
a Messiást.” (Jn 1,41) Ugyanígy Fülöpnek sincsenek kétségei afelől, hogy Jézus az, 
akiről Mózes írt a törvényben, s akiről a próféták is írtak (Jn 1,45). Nátánaél pedig 
Fülöpnek jelzett kezdeti szkepszise után már egy Jézussal való mondatváltása 
nyomán így kiált fel: „Mester, te vagy az Isten Fia, te vagy Izráel királya!” (Jn 1,49) 
Márta is kiforrott meggyőződéssel, világos teológiai látásmóddal rendelkezik e 
tekintetben: „Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek 
el kell jönnie a világba.” (Jn 11,27)

Jézus csodatételei az evangélista narrátori megjegyzéseiben úgy tűnnek fel, mint 
Krisztus istenfiúi, illetve messiási voltának jelei6 (pl. Jn 4,54; 6,14). Az első jelként 
szolgáló kánai menyegzői csoda révén Jézus az ő isteni dicsőségét jelentette ki, és a 
tanítványai hittek benne (Jn 2,11). De nemcsak az evangélista értelmezi ekképpen 
a krisztusi cselekedeteket, hanem maga Jézus is nyíltan így tesz, méghozzá a zsidó 
ellenfeleihez intézett nyilvános szózataiban. „Mert a tettek, amelyeket átadott nekem 
az Atya, hogy teljesítsem azokat, ezek a tetteim maguk tanúskodnak arról, hogy 
engem az Atya küldött el.” (Jn 5,36b) A templomszentelési ünnepen pedig Jézust 
„körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá: Meddig tartasz még bizonytalanságban 
bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan! Jézus így válaszolt 
nekik: Megmondtam nektek, de nem hisztek. Atyám nevében végzett cselekedeteim 
tanúskodnak mellettem…” (Jn 10,24–25) 

Nyomát sem látjuk tehát a márki messiási titok jelenségének. Ha a nyilvános 
aspektus mellett a rejtőzködés mégis megjelenik, az inkább csak a jézusi misszió 
hatókörének egyelőre lokális jellegére vonatkozik. Ugyanis a testvérei buzdítják őt a 
lombsátrak ünnepén arra, hogy menjen el Galileából Júdeába, hogy tettei nagyobb 
publicitást nyerjenek. „Mert senki sem cselekszik titokban, ha ismertségre törekszik. 
Ha ilyeneket cselekszel, tedd ismertté magadat a világ előtt!” (Jn 7,4) Jézus a fel-
szólítást azzal hárítja el, hogy nincs még itt az ő megfelelő ideje, de azután mégis 
felmegy a templomba tanítani (Jn 7,6.14).

Végezetül, ha most az előző szinoptikus alfejezetünkkel párhuzamosan szem-
ügyre vesszük János evangéliumában Jézusnak Isten atyaságával kapcsolatos kije-
lentéseit, azt láthatjuk, hogy Isten atyaságának tanítása nemcsak hogy nem marad 

 6 Jelek, mégpedig abban az értelemben, hogy Jézus messiási voltának ékes bizonyítékai. E jeleket 
János evangéliumában soha nem kell eltitkolni, avagy ezek kapcsán hallgatni Jézus személyéről.
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belső körben, hanem egyenesen az ellenfeleinek beszél nyíltan róla. „Jézus így szólt 
hozzájuk: Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Ezért az-
után a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nemcsak megtörte a szombatot, 
hanem saját Atyjának is nevezte Istent, és így egyenlővé tette magát az Istennel.” 
(Jn 5,17–18)7

Jézus imádságos praxisa

A szinoptikus hagyomány
Teljes mértékben osztom Cserháti Sándor professzor álláspontját, aki szerint „vala-
kiről az önkéntelen mozdulatai többet elárulhatnak, mint a szavai. […] Az evangé-
liumi hagyomány sok mindent felfed Jézus magatartásáról […] kiderül, hogy Jézus 
szavai és élete egységes egészbe forrnak össze.”8 

Az imádkozó Jézus alakja teljesen összhangban van mindazzal, ami az imádsággal 
kapcsolatos tanításában elénk tárul. „Te pedig amikor imádkozol, menj be a belső 
szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál Atyádhoz, aki rejtve van; a te Atyád pedig, 
aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged.” (Mt 6,6) A rejtettség, a 
titokban végzés itt lényegi motívum, csakúgy, mint az adakozás (Mt 6,4) és a böjtölés 
(Mt 6,18) tekintetében. A belső szoba, a taeio a parasztházak legbelső szobáját, 
többnyire az ablaktalan éléskamráját jelentette. A kép arra utal, hogy az imádság 
lényege az Istenhez teljes szívvel-lélekkel való egzisztenciális odafordulás,9 amelyet 
semmilyen külső, az érzékek10 által közvetített zavaró tényező nem befolyásol.

A szinoptikus evangéliumok imádkozó Jézusa folyamatosan az ehhez szükséges 
magányra – mondhatni elrejtőzésre – törekszik, és nem éri be a napi rohanásból 
kiszakított öt percekkel. „Nagyon korán, amikor még sötét volt, felkelt, félrevonult 
egy lakatlan helyre, és ott imádkozott.” (Mk 1,35) „Miután elbocsátotta a sokaságot, 
egyedül felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt ott.” (Mt 14,23) 
„Ő azonban visszavonult a pusztába, és imádkozott.” (Lk 5,16) „Történt azokban a 
napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez imádkozva virrasztotta át 
az éjszakát.” (Lk 6,12) Amikor tanítványainak egy szűk belső körét magával viszi 

 7 Ugyanígy lásd Jn 8,16.28.54; 10,14.17–18.25.29–30.32.36–38.  
 8 Cserháti 2012, 246. o. 
 9 Kocsis 2005, 123. o.
 10 Egy másik síkon, a kereszténység kontemplatív imádságos hagyománya értelmezésében itt nem 

pusztán a külső érzékek, de ennek eredményeként a csapongó gondolati fluktuáció és közönséges 
emocionalitás impulzusaitól való eloldódásról is szó van, vagy ahogy ezt hagyományosan kifejezték: 
az imádság az elme és a szív felemelése Istenhez. Vö. Keating 2006, 24. o. 
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imádkozni, akkor is arra találunk utalást, hogy „azután eltávolodott tőlük mintegy 
kőhajításnyira, és térdre borulva így imádkozott” (Lk 22,41).

A Jézus magatartásában felbukkanó hajnali, alkonyati és éjszakai időpontok és 
a hosszas imádságban töltött órák szintén összhangban vannak a tanítványoknak 
adott instrukciókkal: „…mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk” 
(Lk 18,1), valamint „legyetek tehát éberek, és szüntelen könyörögjetek” (Lk 21,36).

Az elrejtettség aspektusát képviselő magányos imádság mellett azt várhatnánk, 
hogy Jézus ugyanilyen buzgón vesz részt a nyilvános, liturgikus közösségi imád-
ságokban is. Azonban anélkül, hogy kifejezetten tagadnánk ennek az elvi lehető-
ségét, azt a tényt le kell szögeznünk, hogy a szinoptikus evangéliumok valamilyen 
okból egyetlen ilyen esetről sem számolnak be. Bár Lk 4,16-ra szoktak némelyek e 
tekintetben hivatkozni, azonban a názáreti zsinagógai jelenetben egyedül nyilvános 
felolvasásról esik szó, imádságról nem. „Azt tudjuk róla, hogy számos alkalommal 
volt zsinagógában, jeruzsálemi tartózkodása alatt pedig ideje nagy részét a Temp-
lomban töltötte, s ilyen alkalmakkor hol csodát tett, hol ördögöt űzött, hol tanította 
a jelenlevőket, hol beszélgetett velük – de hogy imádkozott volna, arról egyetlen szót 
sem ejtenek az evangéliumok. Természetesen nem zárhatjuk ki, hogy imádkozott, 
mégis az evangéliumok egyöntetű hallgatásából arra következtethetünk, hogy e 
nyilvánosság előtti imádkozásainak sem önmaga, sem tanítványai számára nem 
volt különösebb jelentősége.”11 Erre egy indirekt érvet is felvet Buji Ferenc, aki a 
bűnös vámszedővel vállalt jézusi asztalközösség nyomán támadt zúgolódás apro-
póján ezt írja: „…az az írástudók vádjából is kitetszik: »János tanítványai böjtölnek 
és imádkoznak, s ugyanígy a farizeusok tanítványai is. A tieid ellenben esznek és 
isznak« (Lk 5,33). Vagyis környezetük sem imádkozni, sem böjtölni nem látta Jézus 
tanítványait (és nyilván őt magát sem). Válaszában Jézus azonban csak a böjt hiányát 
ismerte el (vö. Lk 5,34), az imádkozásról nem szólt, hiszen tanítványai imádkoztak, 
csak éppen őhozzá hasonlóan: úgy, hogy emberi szemek ne láthassák őket.”12

A fentiek alapján megállapíthatjuk tehát, hogy Jézus imaélete – az erre vonatkozó 
tanításával összhangban – a nyilvánosság kerülésével, elrejtettségben zajlott. 

János evangéliuma
János evangéliumából teljességgel hiányoznak Jézus magányos imaelvonulásai 
a pusztába vagy a hegyre. A Gecsemáné-kertbeli lelki tusakodásról sem kapunk 
tudósítást. Két kivételt nem számítva Jézus egyáltalán nem is imádkozik. E kivéte-
lek pedig – szemben az idézett szinoptikus példákkal – nem magányosak, hanem 

 11 Buji 2006, 51–52. o.
 12 Uo. 53. o.
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közönség előttiek. Az egyik ilyen imája az utolsó vacsorán hangzik el tanítványai 
társaságában (Jn 17). Ez a hosszú imádság tartalmát tekintve jól illik a komoly teo-
lógiai tartalmat hordozó jánosi tanító jellegű monológok sorába. A másik alkalom 
Lázár feltámasztása során történik. Itt azonban a nyilvános imádság nem nélkülöz 
némi „szent teatralitást”: „…csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, 
hogy te küldtél engem.” (Jn 11,42)

A jézusi tanítás módja

A szinoptikus hagyomány
A tanítványoknak megadatik az Isten országának a titka, a kívülállóknak azonban 
csak példázatok szólnak (Mk 4,11–12; Lk 8,10), méghozzá kizárólagosan (Mt 13,34). 
A tanítványoknak zárt körben Jézus mindig elmagyarázza ezek értelmét (Mk 4,34; 
Mt 13,36; 15,15). Krisztus az érdeklődő kívülállókon, valamint a tanítványain kívül 
olykor ellenfeleihez is példázatot intéz, akik azért ebből annyit megértenek, hogy 
róluk van szó. Ez pedig arra sarkallja őket, hogy még inkább el akarják őt pusztítani 
(Mk 12,12). A példázatok tehát egyszerre a nyilvánossághoz fordulás és az elrejtés 
eszközei az evangéliumok szerint.13 Néha maguk a tanítványok is bizonytalanok, 
hogy adott esetben Jézus csak hozzájuk szól-e, vagy pedig mindenkihez (Lk 12,41). 
Nemcsak Jézus alkalmaz „kettős mércét” tanításának átadásában, hanem ennek 
szükségességére vagy legalábbis célszerűségére tanítványait is figyelmezteti. Bár Mt 
7,6 mint szóban forgó igeszakasz kétségkívül crux interpretum,14 jelenlegi formájá-

 13 A manapság az újszövetségi kutatók egy része körében divatos szociológiai megközelítések sokszor 
ettől radikálisan különböző álláspontra helyezkednek a jézusi példázatok értelmét és eredeti célját 
illetően. Lásd pl. Herzog 1994. Jelen esetben ezzel itt szándékosan nem foglalkozunk, hanem a 
jelenlegi formájában írott hagyományként előttünk álló kánoni anyag belső teológiai összefüggés-
rendszerét vizsgáljuk. Másfelől amellett is szólnak nyomós érvek, hogy az evangélisták „spiritu-
ális” példázatértelmezése nem pusztán az őskereszténység utólagos produktuma, hanem igenis a 
„történelmi Jézusig” vezethető vissza.

 14 Alighanem igaza van Buji Ferencnek abban, hogy amennyiben ez a logion csak Tamás evangéli-
umában maradt volna fenn (Tm 93), akkor ezt a szentírástudomány a jézusi tanítás gnosztikus 
meghamisításának tartaná. (Buji 2006, 125. o. Tm 93 vonatkozásában lásd: Tamás evangéliuma, 79. 
o.) Így viszont a kutatás kénytelen különféle elméleteket felállítani, amellyel a kijelentés botrányos 
élét többé-kevésbé el lehet venni. Például mások mellett Joachim Jeremias amellett érvelt, hogy a 
jelenlegi görög nyelvi alakban álló kijelentés mögötti arám eredetinek a félrehallás nyomán előálló 
négyszeres (!) félrefordításával van dolgunk, s itt valamilyen módon Péld 14,22-re történne utalás 
(„Mint disznó orrában az aranykarika, olyan a szép asszony, ha nincs jó ízlése”). (Jeremias 1963, 
271–275. o.) Ez utóbbi megközelítést ma már nem nagyon támogatja senki, hiszen ahogy Betz is 
mondja, a görög szöveg kell, hogy az értelmezés alapja legyen, nem pedig egy hipotetikus arám 
forrás, amely ha valaha is létezett, nyom nélkül tűnt el (1995, 494–495. o.). 
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ban arra jó eséllyel rávilágít, hogy miért nem lehet Isten országának misztériumát 
csak úgy egyszerűen emberi szavakba öntve15 nyilvánossá, közérthetővé tenni.16 
„Ne adjátok azt, ami szent, a kutyáknak, gyöngyeiteket se dobjátok a disznók elé, 
nehogy lábukkal megtiporják azokat, majd ellenetek fordulva széttépjenek titeket.” 
(Mt 7,6) Bármire is vonatkozzon konkrétan az eredeti jézusi mondás, az biztos, 
hogy a képi oldalon szereplő szent dolgok és gyöngyök a kutyák, illetve a disznók 
által szimbolizált emberek számára nem mint szent dolgok és nem mint igazgyön-
gyök jelennek meg, hanem sárba tiprandó kacatokként. Sőt, a tanítványok éppen a 
nyilvánosság elé tárt értékeiknek a kutyák és disznók képével fémjelzettek számára 
valamiért botrányos volta miatt maguk is veszélybe kerülnek. Ha mindennek a mai, 
minden síkon egalitariánus posztkeresztény nyugati kultúrkörben való aktualitását 
bizonyára sokan meg is kérdőjelezik, vizsgált témánk szempontjából a logion két-
ségkívül releváns: valaminek az elrejtésére irányul, amit Jézus szerint nem célszerű 
a tanítványoknak külső publikum elé tárni.

  Egy másik, kétezer év értelmezéstörténetében igen népszerű megközelítés a Didakhé 9,5 által sugallt 
eukharisztikus jellegű interpretáció nyomán bontakozott ki. (Lásd Didakhé 1988, 97–98. o., illetve a 
további teológiatörténeti vonatkozásokat illetően Bennett 1987, 371–374. o.) Ennek a húsvét utáni 
Sitz im Lebennek a visszavetítése azonban igen nagy valószínűséggel utólagos értelemtulajdonítás. 
Ráadásul vannak, akik amellett érvelnek, hogy Did 9,5 független Mt 7,6-tól, sőt példának okáért „van 
de Sandt mellett teszi le voksát, hogy Did 9,5 az eredeti jézusi mondásnak egy korábbi, primitívebb 
formáját őrizte meg, mint a mátéi, ez esetben tehát szerkesztettnek vélt változat (van de Sandt 
2002, 229–230. o.). 

  Igen szerteágazó a kérdés irodalma és a felvetett interpretációs lehetőségek sokasága, egészen odáig 
menően, hogy itt egy bölcsességi mondásba csomagolt jó adag jézusi szarkazmusról is szó lehet 
(lásd Bennett 1987, 383. o.). További modern szakirodalmi értelmezési lehetőségekkel kapcsolatban 
részletes ismertetést ad magyar nyelven Kókai Nagy 2007, 307–311. o. 

 15 Érdekes, hogy Pálnál is találunk erre vonatkozó egyértelmű utalást. 2Kor 12,4 szerint saját magáról 
egyes szám harmadik személyben beszélve: „…elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondha-
tatlan beszédeket hallott, amelyeket ember el nem mondhat.” Az a[hta Jhvata kifejezés egyaránt 
értelmezhető úgy is, mint elmondhatatlan beszédek, vagy mint beszédek, amelyeket nem szabad 
elmondani, ahogy a mondat kontextusában mindkét opció meg is jelenik. 

 16 Ez egy mindenkor aktuális caveat, avagy korrektívum kell hogy legyen az úgynevezett közteológia 
(öffentliche Theologie, public theology) számára is, amely célkitűzésében végső soron a missziói 
parancs (Mt 28,19–20) egyházi mandatum propriumát tudatos megfontolással félretéve a nyilvános-
sággal való dialógusra törekszik a társadalom jólétének előmozdítása érdekében. „Public Theology 
isn’t about promoting the interests of »the Church«; it’s about drawing on the resources, insights 
and compassionate values of the Christian faith to contribute to the welfare of society.” https://
www.otago.ac.nz/ctpi/what/index.html. (Megtekintés: 2019. március 1.)
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János evangéliuma
Indirekt módon következtethetünk arra, hogy a jánosi kör tisztában kellett hogy 
legyen Jézus tanításának rejtőzködő aspektusával is. Így erre utal a nem az iskarióti 
Júdás apostol kérdése: „Uram, miért van az, hogy nekünk akarod kijelenteni ma-
gadat, és nem a világnak?” (Jn 14,22) S noha a negyedik evangélium gyakorlatilag 
teljesen mellőzi a szinoptikusokból jól ismert példázatok ismertetését, Jézus mo-
numentális búcsúbeszédének (Jn 13–17) vége felé Jézus maga utal a példázatokban 
való tanításra (Jn 16,25), a tanítványok pedig ekképp nyilatkoznak: „Íme, most 
nyíltan beszélsz, és nem példázatot mondasz.” (Jn 16,29) De nemcsak a példázatokat 
nem találjuk János evangéliumában, hanem a szinoptikusoknál oly jellemző rövid, 
velős jézusi mondásokat sem, amelyeket még ha Máté Lukácshoz képest hajlamos 
is hosszabb beszédegységekké formálni (Mt 5–7; 10), alapvető logionkarakterüket 
ott is megtartják. Amit ehelyett Jánosnál láthatunk, azok Jézus nagy ívű monológ-
jai, összefüggő tematikus tanítóbeszédei.17 Ezekben a tanítását sokszor nemcsak 
a tanítványi körnek, hanem kívülállóknak, sőt kifejezetten az őt megölni akaró 
ellenfeleinek tárja elő, ahogy azt például Jn 5,16–19 alapján láthatjuk.  

Ugyanakkor a célközönséget tekintve ténykérdés, hogy Jézus mindenki előtt 
teljesen nyíltan beszél mind saját messiási/istenfiúi identitásáról, mind Isten atyai 
mivoltáról. János evangéliumának egyik sajátos jellemzője a pahsiva, a nyílt, 
nyilvános, szabad, másfelől pedig őszinte, egyenes beszéd hangsúlyozása.18 Maguk 
a jeruzsálemiek állapítják meg Jézusról tanakodva, hogy „íme, nyilvánosan beszél, 
és semmit sem szólnak ellene. Lehet, hogy a vezetők meggyőződtek arról, hogy ő a 
Krisztus?” (Jn 7,26) Jézus is így tekint vissza egész szolgálatára a főpaphoz intézett 
szavai szerint: „Én nyilvánosan szóltam a világhoz: én mindig a zsinagógában és a 
templomban tanítottam, ahol a zsidók mind összegyűlnek, titokban nem beszéltem 
semmit.” (Jn 18,20)

Konklúzió

Ha a jánosi teológia szinoptikusokhoz képest eltérő hangsúlyai által felvetett kérdé-
sekre keressük a választ, akkor látnunk kell, hogy János evangéliuma alapvetően a 
jézusi küldetés és spirituális tanítás esszenciáját páratlan szépséggel és mélységgel 
megragadó és azt kibontó teológiai interpretáció. Ebben a húsvét előtti Jézus teljes 

 17 Ezekkel kapcsolatban viszont sokszor felismerhető, hogy tartalmilag egy-egy szinoptikus logion vagy 
a húsvét utáni gyülekezeti szituáció prédikációszerű, magyarázó kibontásairól van szó. Előbbire 
példa lehet Jn 3,3 és Mt 18,3 összehasonlítása; míg utóbbira Jn 3,5. Lásd Goppelt 1992, 51. o. 

 18 Varga 1996, 747–748. o. A szinoptikusoknál Mk 8,32-ben olvasható a szó egyetlen előfordulása, de 
ott a nyílt beszéd kifejezetten a szűk tanítványi körön belül valósul meg.
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egészében a húsvét utáni hittapasztalat glóriájában és emelkedettségében tündököl. 
Az elrejtettség és nyilvánosság szinoptikus versus jánosi kontextusban láttatása 
nyomán kialakuló logikai feszültség tehát ily módon oldható fel. 

Ami pedig az evangéliumi hagyományból a történelem élő Krisztusára vonat-
koztatva kétségkívül megállapítható, az többek között az, hogy Jézus tanításának 
lényeges eleme a nyilvánosságot és annak tetszését kereső, „sarkon álló” (Mt 6,5) 
farizeusi „spiritualitással” élesen szembeállított hiteles tanítványi magatartás meg-
fogalmazása. A kegyesség/igazságosság (dikaiosuvh) gyakorlása az adakozásban, 
a böjtölésben és az imádságban egyaránt rejtetten kell hogy megvalósuljon, mivel 
Isten, a tanítványok Atyja maga is rejtetten vagy a rejtekben van (ej tw kuptw, ej 
tw kufaiw; Mt 6,6.18). Ugyanakkor e rejtekben megélt hiteles spiritualitás komoly 
kifelé ható, a külvilág nyilvánossága számára releváns aspektussal is kell, hogy 
bírjon: „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cseleke-
deteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt 5,16) A rejtekben megvalósuló 
spirituális belbecs megléte nélküli külcsín csillogtatása (Mt 23,27: kívülről szépnek 
látszó meszelt sír) nem több, mint pusztán PR-tevékenység, egy „képnek a mutatá-
sa”, azaz képmutatás, ami jellegzetesen farizeusi magatartás.19 Az elrejtettség és a 
nyilvánosság tehát egyaránt fontos és hangsúlyos szereppel bíró, elválaszthatatlan, 
egymással szoros összefüggésben álló, de szerepüket tekintve egymással fel nem 
cserélhető elemei Krisztus tanításának.
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A lelki ház ablakai
Bibliatanulmány 1Pt 2,11–3,12 alapján1

A lelki ház – mint a péteri szóhasználatban a kereszténységre vonatkoztatott meta-
fora – nemcsak élő kövekből épül fel (1Pt 2,5), de – feltehetően – a környezetére nyíló 
ablakai is vannak. Fogalmazhatnánk úgy, hogy a kereszténység lelki ház, világra 
nyíló ablakokkal. A Krisztus-követők korai közössége vonzerejét és létszámbeli nö-
vekedését nem az elzárkózásnak, hanem nyitottságának köszönhette. Péter apostol 
egyik kései utóda, Ferenc pápa szerint a keresztény ember senki előtt ne zárja be 
az ajtót.2 Nyilvánvaló, hogy a nyitottság alatt sem ő, sem a levelet jegyző apostol 
annak idején nem a közösséget bomlasztó szellemi terroristák egyházba való be-
szivárgásának lehetőségét értette. A keresztény nyilvánosságra vonatkozóan Ferenc 
pápa azt hangsúlyozza, hogy ne ítélkezzünk, és ne vessük meg a testvéreket. Az 
evangélium szavai szerint azok is közeledhetnek Jézushoz, akiket megbélyegeztek, 
akiket eltaszítottak, akik kívülállók voltak. Ha azonban eltávolítunk közösségeinkből 
egyeseket, akkor a kirekesztés útján járunk. Ez a gyökere minden háborúságnak és 
minden katasztrófának, tanítja a pápa. A Jézus által mutatott és képviselt út ennek 
éppen az ellenkezője, azaz a befogadás útja. 

Ugyanakkor nem könnyű befogadni az embereket. Szó szerint utalva Ferenc pápa 
véleményére: „Sokan vannak olyanok, akik ellenállnak, és a megkülönböztetés ma-
gatartását választják. Jézus ezért elbeszéli az elveszett bárány és a fillérét elveszítő 
szegény asszony történetét. A pásztor és az asszony is minden erejükkel keresik azt, 
ami elveszett. Amikor megtalálják, teli vannak örömmel. Mennek, és elmondják 
a szomszédoknak, barátoknak a jó hírt: Megtaláltam, befogadtam. Ez Isten befo-
gadó magatartása azokkal szemben, akik kirekesztenek, ítélkeznek, elkergetik az 
embereket. Ez nem kell, ez sem kell, és ez sem – és így szépen kialakítanak egy kis 

 1 Ezzel a dolgozatommal szeretnék emléket állítani egykori kedves tanítómesteremnek, az Újszövet-
ség fáradhatatlan és termékeny kutatójának, Veöreös Imre evangélikus lelkésznek. Ezért mostani 
munkám során nagyrészt az ő, általam alapul vett véleményére utalok hivatkozásaimban. – B. K.

 2 http://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-kereszteny-senki-elott-ne-zarja-be-az-ajtot/. (Meg-
tekintés: 2019. február 21.)
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csoportot, megalkotják saját környezetüket. Ez egyfajta dialektika a kirekesztés 
és a befogadás között. Isten azonban mindenkit befogadott az üdvösségbe. Jézus 
ugyanazt teszi, mint az Atya. Keres és befogad minket, hogy egy család legyünk. 
Gondolkozzunk el ezen, és legalább a mi kis környezetünkben ne ítélkezzünk. Ne 
zárjunk ki senkit életünkből, szívünkből, mosolyunkból, imáinkból, és ha úgy adó-
dik, mondjunk egy jó szót. Kérjük a kegyelmet, hogy olyan férfiak és nők legyünk, 
akik a higgadt óvatosság jegyében mindig a befogadó magatartást követjük. Nem 
zárjuk be az ajtót senki előtt, és a szívünk mindig nyitott. Tetszik, nem tetszik, de 
a szívem nyitva áll.”3 

Ez a nyitottság eredményezte azt, hogy a kereszténység megváltoztatta a világ 
gondolkodásmódját.4 István vértanú Istenbe vetett mély hitével a nyilvánosság előtt 
képtelen helyzetbe hozta kora vallási és politikai vezetőit, mivel haláláig kitartott 
Jézus mellett. Ferenc pápa szerint a hitéért életét áldozó első keresztény mártír Jézus 
fölöttébb kényelmetlen üzenetét hirdette, amely minden időben kihívja maga ellen 
a vallási és a világi hatalmat, és megmozdítja az emberek lelkiismeretét.5 

A kereszténységet érő kihívásokra tehát a hívek részéről a kezdetek óta mindmáig 
nem a kirekesztés vagy a világtól való elzárkózás, hanem a befogadás és a nyilvá-
nosság vállalása lehet a helyes válasz. Az egyház jövője minden időben a komple-
mentaritás erején múlt,6 és nem a társadalmi ellentétek vagy az ideológiai eltérések 
mentén fakadt fel. A megmaradásért való küzdelem és az azzal járó szenvedés 
komplementereit nem az emberektől való elidegenedés, nem a társadalmi nyilvá-
nosságtól való tartózkodás, hanem a közösségi magatartás, a gyülekezeti jelenlét, 
más szóval az egyházi élet alkotja. Péter első levelének alaptémája éppen a hitükért 
szenvedő keresztények erősítése.7 Krisztus követésének egyik azonnali velejárója, 
majd a kereszténység rohamos elterjedésének szinte átmenet nélkül megszokni 
való adottsága volt, hogy az egyház népe szétszórtan él a világban. A keresztények 

 3 Uo.
 4 http://www.origo.hu/nagyvilag/20171226-urangyala-imadsag-a-szent-peter-teren.html
 5 Uo.
6 „Életének utolsó évében Bohr megkísérelte, hogy a koppenhágai egyetem bölcsészprofesszorainak 

megmagyarázza a komplementaritás erejét. Ezt kérdezte: »Mi lehet komplementer az igazságosság-
hoz?« Saját kérdését így válaszolta meg: »A szeretet.« Kelet-Európa jelen viharai közepette egy magyar 
fizikatanár atommodelleket tanított. Az óra végén föltette tanítványainak a kérdést: »Mi a hit komp-
lementere? A türelem.« Boszniában eddig negyedmillió embert öltek meg három különböző kultúra, 
három vallás nevében. A Budapesten született Arthur Koestler írta, hogy a most véget érő évezred 
során több embert gyilkoltak meg valamilyen ideológiák nevében, mint amennyit anyagi érdekből 
öltek. II. János Pál pápa így tanított Assisiben (1993): »A különbözőségek elfogadása az egyetlen járható 
út Európa számára, ha méltó kíván maradni kulturális örökségéhez.«” Marx 1995, 289. o.

 7 Veöreös 1996, 119. o. 
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igazi otthona nem a föld, hanem a menny.8 A szeretteiként megszólított híveket 
Péter alkalmasint ezért nevezi ugyanott jövevényeknek és idegeneknek (1Pt 2,11). 
Megújult életük nehézségei, mint korábbi életük lelkükre zuhanó mementói, minden 
bizonnyal váratlanul és kiszámíthatatlanul vették elő őket. Életük távlatát nem földi 
életük hossza jelentette. Küzdelmeikben a vigasztalást nem várhatták egyszerűen 
hitüktől, ugyanis éppen a hitük miatt vagy a hitükért szenvedtek.9 Péter hallgatói 
és olvasói vélhetően együtt vallották Pál apostollal, hogy „ha csak ebben az életben 
reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk” (1Kor 
15,19).10 Visszatérve az első mondatban említett metaforához: a lelki ház ablakai 
nem csak a gyülekezet földi környezetére maradtak nyitottak. Keresztény elődeinket 
e világi próbáik között a lelki ház ablakán át felsejlő menny jelenése is erősítette. 

Nem hiába hangzik hát Péter részéről a keresztények felé a parainézis, vagyis 
az erkölcsi figyelmeztetés a szenvedésekben való helytállásra. A szerző minden, 
levelébe épített anyagát – legyen az élőszóból átvett részlet, különböző, akár nem 
keresztény eredetű buzdítás, a páli és a másodlagos páli levelek intelmeivel pár-
huzamos hagyomány – egyetlen vezérgondolatnak, a keresztények szenvedésben 
való helytállásának rendeli alá.11 Péter nagyszerű homiléta, összeállítását mesteri 
módon alkalmazza olvasóinak helyzetére, a szenvedés témájára. Annak érdekében, 
hogy parainézise mindvégig kellőképpen megalapozott maradjon, Péter a keresz-
tények szenvedését Krisztus szenvedésével kapcsolja össze (1Pt 1,17–21; 2,21–25; 
3,18–22). Habár akkoriban a hitért való szenvedés kellemetlen kísérő körülménye 
volt a keresztény mindennapoknak, Krisztus követői nem adhatták fel a jó cseleke-
detekhez való ragaszkodásukat és a törvénytisztelő életvitelt (1Pt 2,12). Az egyház 
épületének hermetikusan történő lezárhatatlansága nem csak a rágalmak áradatát 
hozta magával. A péteri lelki ház ablakainak szárnyai az immanens és a transzcen-
dens világ határán nyíltak és csukódtak. A keresztény családok és a gyülekezetek 
tagjai szenvedéseiket hitük próbájának tekintették. Vagy dacoltak a tűzzel (1Pt 
1,7), vagy kétségbeestek, és elszégyellték magukat, majd az őket ért gonoszságokért 
gonoszsággal fizettek (1Pt 3,9; 4,12). Keresztény elődeink nyomorúsága a Római 

 8 Uo. M. A. Powell professzor 1Pt-re vonatkozó bevezetésében olyan afroamerikai, gospel- és rock-
zeneszámokat idéz, amelyeknek klasszikusa a J. R. Baxter Jr. által 1946-ban írott, This World Is Not 
My Home (Nem vagyok otthon e világban) című darab. Powell 2009, 463. o.

 9 „A történeti viszonyok Domitianus császár uralkodási idejére utalnak (†Kr. u. 96).” Veöreös 1996, 
119. o.

 10 Veöreös Imre kiemeli 1Pt teológiájának páli örökségét. Utal az első század végi felfogásra, amely 
szerint a vértanú Péter és Pál apostol missziói munkájukat egyetértésben végezték. Veöreös 1996, 
119. o.

 11 Veöreös Imre hivatkozása Eduard Lohséra uo.
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Birodalomban nem a történelem goromba válasza volt az első hitvallásokat velük 
éppen csak kimondató hitükre, hanem Krisztus szenvedéseire nyíló ablakként 
megláttatta velük a saját krisztusi életük, személyes és közösségi Krisztus-követésük 
értelmét (1Pt 4,13). Helyt kellett állniuk, ki kellett tartaniuk gyakorlati értelemben 
is Krisztus mellett akkor, amikor a császár úrként és istenként (dominus et deus) 
követelt magának tiszteletet, és a hódolatukkal fukarkodókat kegyetlenül száműz-
te vagy kivégeztette. Péter a helytállás hús-vér példájaként is Krisztust említi: ő, 
amikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, amikor szenvedett, nem fenyege-
tőzött (1Pt 2,21–25). Ha kibírhatatlan is a hívek fájdalma, ha égbekiáltó is az őket 
érő igazságtalanság, ha az ellenség, az ördög, mint ordító oroszlán jár is szerte, 
keresve, kit nyeljen el, és egyedül a halál kínál megoldást, csak az elmúlás ad végső 
nyugalmat, Krisztus közeli parúsziája12 határt szab a száműzetésnek, véget vet a 
keresztények kálváriájának. Isten maga fogja felkészíteni és megerősíteni népét az 
ő örök dicsőségére (1Pt 1,6; 5,8–10). 

Tagadhatatlan, hogy a kereszténység komolyanvétele, különösképpen az i. sz. első 
három-négy évszázadban, a családi és a gyülekezeti nyilvánosság benső konfliktu-
sain túl együtt járt a szélesebb értelemben vehető társadalmi kihívásokkal is. Utat 
kellet találniuk a keresztényeknek a kollektív elismertetés felé, nemkülönben helyet 
kellett keresniük maguknak a Római Birodalom sokszínű társadalmi palettáján. Az 
első tapogatózó lépések Krisztus követésének útján a nyilvánosság felé megtett moz-
dulatok is voltak egyben. A keresztényeknek a világból való feltűnésmentes, netalán 
látványos kivonulása az egyháznak mint egy későbbi össztársadalmi szervezetnek 
az életképtelenségét eredményezte volna. Önfeladás helyett a kereszténységnek 
fel kellett készülnie a történelmi és a társadalmi megmérettetésre, mégpedig nem 
az eredendően esélytelenek lemondásával, hanem a hitből élők reménységével és 
bizalmával. A korabeli igehirdetők egyik sarkalatos stratégiai feladatát pontosan a 
hívek társadalmi helytállásra való felkészítése határozta meg. A teológiai tartalmú 
vigasztalás és buzdítás mellett létfontosságú volt a kereszténység számára a szociális 
állékonyság, a mindennapokban való aktív eligazodás. Hallassák a hangjukat, vagy 
inkább maradjanak némák? Hogyan képviseljék Krisztust a szűkebb és a tágabb 
nyilvánosság előtt? Miként kerüljék el egyrészt az egyházat belülről bomlasztó tév-
tanítások mételyét meg a családi és a gyülekezeti érvényesülés útvesztőit, másrészt 
a társadalmi jelenlét és a felelős véleményalkotás buktatóit? A levél középső részébe 
szerkesztett, annak fő anyagát alkotó házi tábla (1Pt 2,11–3,12) praktikus válaszo-

 12 Krisztus vagy az Úr eljövetele, második eljövetele, újra eljövetele, vö. Haag 1989 (https://www.
arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-haag-lexikon-C8B18/p-C9420/paruzia-C9449/, 
megtekintés: 2019. március 5.).
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kat kínált a keresztény élet közkeletű kérdéseire. Péter felsorolásában feltárulnak a 
különböző emberi kapcsolatok, megjelenik úgyszólván a teljes korabeli társadalmi 
keresztmetszet: a felsőbbség iránt tanúsítandó magatartás, a rabszolgák viselkedése 
urukkal, és a házastársak egymáshoz való viszonya. Feltűnő, hogy mindhárom 
összefüggésben a keresztény alapmagatartást az „engedelmeskedjetek” felszólítás 
fejezi ki.13 Ezen kívül akaratlanul is szembeötlik még a szakasz másik két jellemző 
vonása. Az egyik a házastársi kapcsolat kölcsönössége: nemcsak az asszonyoknak 
vannak kötelességeik férjükkel szemben, de a férjeket is kötelezi a megértés és a 
tisztelet feleségük iránt. A másik az egymáshoz kötődő magatartás a gyülekezetben: 
a keresztény közösségben az egyetértés és a testvérszeretet meghatározó szerepe 
a természetes. Az újszövetségi házi táblák egyébként kiváló példái annak, hogyan 
alkalmazkodott az őskereszténység korának nyilvánosságához, ugyanakkor ho-
gyan képviselte és érvényesítette a maga szemléletét a nyilvánosság előtt. A korai 
kereszténység társadalmi magatartása egyszerre volt konform és transzform, vagyis 
alkalmazkodó és átalakító. A házi táblák szerepmintái voltaképpen minden kortárs 
előtt ismert világi minták, amelyek a kereszténységnek a nyilvánvaló társadalmi 
elvárások iránti érzékenységét tükrözik. Az apostoli igehirdetők csaknem bátorí-
tották a híveket, hogy a bevett társadalmi mintáknak megfelelően, más szóval a 
közízlés számára elfogadhatóan éljenek. Az adaptív keresztény szemlélet egyszerre 
tartotta nyitva az ajtókat az egyház és a világ felé. Az alkalmazkodás azonban nem 
jelentett megalkuvást: a nyitottság a kereszténység részéről a missziói magatartás 
feltétele és velejárója volt. A nyilvánosság vállalásában, a meglévő társadalmi, vi-
lági minták követésében, a türelemben és a békességre törekvésben nem a gyenge 
ősegyházi akarat mutatkozott meg. A kereszténység kifelé fordulása alapvetően 
missziói megfontolásból fakadt. Pál apostol szavával mindenkinek mindenné kellett 
lenniük Krisztus követőinek azért, hogy mindenképpen megmentsenek némelyeket 
(1Kor 9,22). 

Vagyis az első évszázad keresztény csoportjaira nem volt jellemző az életidegen 
magatartás, a keresztényeket nem feszélyezte a társadalomtól való távolmaradás 
kényszere. Éppen ellenkezőleg! Az engedelmes keresztény ember alkalmazkodott 
korának társadalmi viselkedésmódjához. Az i. sz. 50-es évek és a következő évti-
zedek keresztény közösségeinek nem is lehetett más esélye a fennmaradásra, mint 
a társadalmi „láthatatlanság” megtartása, másképpen fogalmazva a beolvadás a 
Római Birodalom népességébe.14 A keresztény emberi kapcsolatokat a destrukció, 
a romboló szándék helyett elvileg mindig a konstruktivitás, az alkotó építkezés, 

 13 Veöreös 1996, 120. o. 
 14 Pecsuk 2009, 307. o. 
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a kiegyensúlyozottság és az együttműködés jellemzi. Mi használ, mi előnyös, mi 
nyújt segítséget a közösségnek? Az egyes emberek egymáshoz fűződő viszonyán a 
teljes közösség léte és jövője vizsgázik.15 Megfordítva, a közösség jövője nem képzel-
hető el a tagok között kialakuló segítő viszony nélkül. A házi táblák erkölcsi-etikai 
tanítása tehát olyan társadalmi szempontú, de evangéliumi értelmű magvetést je-
lentett, amely nemcsak a korabeli keresztény családok és gyülekezetek, hanem azok 
révén a szélesebb társadalom szociális gondolkodása és értékrendje megváltoz(tat)
ásának alapját is alkothatta. A különböző keresztény nemzedékeknek úgy kellett 
minden időben a nyilvánossághoz alkalmazkodniuk, hogy közösségi magatartásuk-
kal kivívják környezetük megbecsülését, és bizalmat ébresszenek a társadalomban 
voltaképpen nem is saját maguk, hanem Krisztus iránt. Egyszóval a keresztényeknek 
a törvényesen megengedett társadalmi mintákat követve, a beilleszkedés képessége 
révén meg kellett nyerniük a mellettük élőket, másrészt fel kellett kelteniük kör-
nyezetük figyelmét olyan további konstruktív minták megjelenítésével, amelyek 
jótékonyan meghaladták a korabeli szociális várakozásokat. 

Történelmi szempontból tehát – gondolva a római császárkor első évszázadára 
vagy akár az i. sz. első század fordulójára – mindenképpen jogos volt az első ke-
resztényeknek a nyilvánosságot illető dilemmája. Új színt képviseltek a társadalom-
ban, az újdonság ódiuma pedig haladéktalanul rájuk nehezedett. Keresztény hitük 
elidegenítette őket attól a világtól, amelyhez családjuk és munkájuk révén, jogi és 
polgári értelemben ezer szállal kötődtek. Nyilvánvaló volt, hogy a környezetük 
nem fogja tudni tartani a keresztények hitre ébredésének és a gyülekezetek sza-
porodásának sebességét, és nem fog az ősegyház megszületéséhez alkalmazkodva 
azonnal megváltozni. Az adaptáció fordított sorrendet kívánt: a meglévő és ismert 
társadalmi adottságok alapján a keresztény közösségeknek kellett kialakítaniuk 
egy működőképes, őket a környező világgal összekötő és abban őket megtartó új 
visszacsatolás-rendszert. A keresztények nyilvános társadalmi magatartására Péter 
az együttélésnek három, az ő idejében megkerülhetetlenül fontos területét körül-
járva világít rá. Amint arra már korábban utaltunk, bevezetésül egy metaforikus 
fordulattal azonosítja a megszólítottak helyzetét. Jövevényeknek és idegeneknek 
nevezi őket (1Pt 2,11), és ezzel a megjelöléssel a keresztényeknek a tulajdon kultu-
rális környezetükben elfoglalt pillanatnyi helyzetére utal. Ugyanott, ahol tegnap 
még ismerősökként éltek, ma idegenekként tartózkodnak. Az önhibájukon kívül 
hovatovább szélhámosnak és gonosztevőnek tartott keresztények az őket ért tár-
sadalmi vádakra a leghatékonyabban kikezdhetetlen magatartásukkal és megfel-
lebbezhetetlen életvitelükkel válaszolhattak. 

 15 1Pt 2,18–25; Brox 1979, 127. o.
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A lelki házból a nyitott ablakokon át kihallatszó első felelet a keresztényeket ért 
civil közösségi vádakra az engedelmes polgár válasza volt (1Pt 2,13–17). A Római 
Birodalomban alapvető követelményt jelentett az uralkodói törvényeknek és a 
hatalmi rendelkezéseknek való megfelelés. Pál apostol szerint a társadalom javáért 
fáradozó kereszténynek nincs oka félelemre a hatalommal szemben. Az embert 
végső soron nem a felsőbbség kényszeríti az engedelmességre, hanem a lelkiis-
merete. Mindenki engedelmeskedjen a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom 
mástól, mint Istentől.16 Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten 
rendelkezésével fordul szembe; akik pedig szembefordulnak vele, azok maguknak 
köszönhetik ítéletüket, tanítja Pál is (Róm 13,1–7). Okfejtésével az apostol nem a 
mindenkori hatalom igazságtalanságaira borít fátylat, hanem a világi felsőbbség 
eredetét és természetét igyekszik teológiai alapon igazolni. Hasonló tanításában a 
reformátor Luther sem a mindenkori emberi hatalmat magasztalja, hanem a hatalom 
gyakorlati megnyilvánulásait a világot fenntartó és kormányzó Isten rendtartása-
ként értelmezi.17 Annak a ténye, hogy a keresztények egyszerre tartózkodni kezdtek 
a – Péter vaskos megfogalmazásában – pogányok szokása szerinti életmódtól (1Pt 
4,3), önmagában elég okot adott a kívülről érkező kritikára. Nem kellett azt a nyil-
vánosságtól való elhidegülés egyéb jelenségeivel ráadásképpen fokozni. Krisztus 
követőinek társadalmi integrációját és nyilvános szerepvállalását olyan morális 
pajzsnak kellett védelmeznie, amelyről céljukat tévesztve és kicsorbulva hullottak 

 16 Péter „a felsőbbségnek való engedelmességet megindokolja: az Úrért, tehát akaratának teljesítéséért 
történjék, majd hozzáfűzi: Isten akarata, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek 
tudatlanságát. Tegyék ezt, mint Isten szolgái.” Veöreös 1996, 120. o. (2,15–16; Így lesz érthető a 
péteri szövegben szereplő, azonos keresztény státuszra vonatkozó ellentét: mint szabadok, vagyis 
mint Isten szolgái, mint akik valójában kizárólag Istennek engedelmeskednek, még akkor is, amikor 
a világi felsőbbséget képviselik.)

 17 A két birodalomról szóló tanítás, pontosabban Luther gondolatai isten kétféle kormányzásáról sok 
fejtörést okoznak azoknak, akik nem ismerik azokat. Miről is van szó? Mindenekelőtt arról, hogy bár 
két birodalomról vagy kétféle kormányzásról beszélünk, de a hangsúly azon van, hogy mindkettőben 
Isten uralkodik, tehát az egész világon és minden ember felett. Isten egyrészt úgy kormányozza a 
világot, hogy emberek közvetítésével tart rendet, uralkodik a világi rend révén, akiken keresztül 
a szekuláris világ törvényei érvényesülnek. Itt az számít, hogy ne lopj, ne ölj stb. Ez a világ rendje, 
amiben nem számít, hogy valaki hívő vagy sem. Ezek nem egyházi, hanem világi törvények. Az 
emberek józan belátással követelik meg, tartják és tartatják be őket – még az akkori kor pogányai, a 
törökök is, mondja Luther. De Isten uralkodik úgy is, hogy az emberek szívét szólítja meg az igével. 
A másik emberrel való viszony ezáltal Isten és ember viszonyának kérdésévé válik, ugyanakkor 
Isten igéje át is formálja, megújítja a hívő ember életét. Aki Krisztusban van, új életet nyer, és ezért 
már nem a szankcióktól tartva teszi a jót (lásd Stifner-Kőháti 2015). A lutheri tanítás részletes 
kifejtésére e helyütt nincs lehetőség, de a témához aktuálisan lásd még: Véghelyi 2009a; 2009b; 
Birkás 2014; 2015; 2017.
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alá az ostoba értetlenség, az alaptalan erkölcsi vádaskodás és az álokokra hivatkozó 
kiközösítés mérgezett nyilai. 

A másik készséges keresztény válasz a gyülekezetek tagjait ért nyilvános támadá-
sokra a szolgák felelete (1P1 2,18–25). Példájuk önmagáért beszél, hiszen a szolgákat 
engedetlenségükért szokás szerint megbüntetik éppen úgy, mint ahogyan a keresz-
tényeket szankcionálták. Péter szerint a jó cselekvéséért elszenvedett kíméletlenség 
türelmes elviselése „kedves az Isten szemében” (1Pt 2,20).18 Az álnok, gyalázkodó és 
fenyegetőző szolgák azonban, akárcsak a hasonlóan viselkedő keresztények, meg-
érdemlik a sorsukat. Pál apostol is ekképpen vélekedik, amikor a jó cselekvésére 
buzdítja római hittestvéreit: Ha a rosszat teszed, félj, mert nem ok nélkül viseli 
a hatalom a kardot, hiszen ő Isten szolgája, és Isten általa a maga haragját hajtja 
végre azon, aki a rosszat teszi. Úgyhogy a hatalommal szembefordulók voltaképpen 
Isten rendelkezését veszik félvállról, és ítéletüket maguknak köszönhetik (Róm 
13,2–4). Idáig jutva az érvelésben Péter lelki szemei előtt a názáreti Jézus példája 
jelenik meg. Jézus helytállása az őt igazságtalanul ért ítéletben, hűsége Istenhez a 
kegyetlenség és az erőszak nyomán rázúduló szenvedésben a keresztény ragaszkodás 
mintájaként szolgálhat. Ha oktalan juhokként, a nyájtól elszakadva el is tévednek 
olykor a hívek Krisztus követésének buktatókkal teli útján, Krisztus kegyelmétől 
nem szakíthatja el őket senki és semmi. Lelkük pásztorához és gondviselőjéhez, a 
jó pásztor Jézushoz mindig visszatérhetnek (1Pt 2,25).19 

Harmadszor a keresztény házastársak kapnak szót az igaztalan rágalmak vissza-
utasítására (1Pt 3,1–7). Habár mai megítélés szerint a nők társadalmi kiszolgálta-
tottsága akkoriban csaknem teljes körűnek számított – mint családi elöljáróiknak, 
felnőttkorukig apjuknak, később pedig férjüknek voltak alávetettek –, az engedelmes 
keresztény asszonyoknak még a legszélsőségesebb körülmények között is istenfélő 
és tiszta élettel volt csak szabad felhívniuk magukra a figyelmet (1Pt 3,1–2). A külső 
ékességeknél, a divatos hajviseletnél, a drága ékszereknél vagy a változatos ruházko-
dásnál Péter messzemenően fontosabbnak tartja a benső értékeket, a szívélyességet, 
a lelki nyugalmat és a szelídséget (1Pt 3,4). Ezek a benső, asszonyi erények egyúttal 
a keresztény hitet minősítő tulajdonságoknak is megfelelnek, jóllehet Péter utalása 
e helyütt az Ószövetséget idézi: egykor az Istenben reménykedő szent asszonyok 
dísze a férjüknek való engedelmesség volt, „ahogyan Sára engedelmeskedett Áb-
rahámnak, és urának nevezte őt” (1Pt 3,6). A keresztény házasságban helytálló, a 

 18 Péter „a rabszolgák felé hangsúlyozza [oiketés, családi vagy házi szolga, házi rabszolga – B. K.], hogy 
uraik közül ne csak a jóknak, a méltányosaknak, hanem a kíméletleneknek is engedelmeskedjenek” 
(1Pt 2,18) (Veöreös 1996, 120. o.).

 19 Veöreös Imre szerint Péter itt egy hitvallástöredéket idéz Krisztus keresztjéről (1Pt 2,22–25). 
Veöreös 1996, 120. o.
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más hasznát szem előtt tartó és azt kereső, bátor asszonyt az a kitüntetés éri, hogy 
– nomen est omen – Sára leánya lehet. Hasonlóképpen, a megértő férj tisztelettel 
fordul feleségéhez, miként a keresztényeknek is kedves kötelessége az egymás iránti 
tiszteletadás, egymás őszinte megbecsülése. Homiletikai bravúrral Péter egyenesen 
úgy fogalmaz, hogy a feleségükkel tiszteletlen és az őket kellően nem méltányoló 
férfiak, értetlen magatartásukkal, az Istennel való kapcsolatuk útjába gördítenek 
akadályt (1Pt 3,7). A Péter által említett három társadalmi csoport – a szolgák, va-
lamint a nők mint feleségek és a férfiak mint férjek csoportja – minden bizonnyal a 
keresztény közösséghez tartózó egyéb csoportokat is reprezentálta.20 Igehirdetésé-
ben Péter a látóterében élő gyülekezetek tagjait nem csak úgy szólította meg és nem 
csak úgy látta el erkölcsi-etikai útravalóval, mint a különböző társadalmi csoportok 
képviselőit. Megszólítottjainak társadalmi helyzete és az annak megfelelően őket 
kötelező erkölcsi-etikai normákra való figyelemfelkeltés egyúttal az egész korabeli 
kereszténység felé hangzó intelemmé erősödött Péter ajkán. Szándéka szerint az 
apostol arra hívta fel keresztény kortársai figyelmét, hogyan álljanak helyt önfeladás 
nélkül egy őket gyanakvással kezelő, irántuk ellenségesnek mutatkozó kulturális 
és hatalmi környezetben. 

Péter végül azt sem rejtette véka alá, hogy a keresztények társadalmon belüli 
életkörülményeinek feltételei a gyülekezeti tagok egymáshoz való viszonyán is múl-
nak (1Pt 3,8–12). Isten áldásának mint az elhivatott keresztény élet örökségének21 
a feltételei olyan emberi tulajdonságok, amelyek akár Péter, akár Pál apostol (Róm 
12,9–21) tolmácsolásában merőben eszményinek, és mint ilyenek, összességükben 
elérhetetlennek és megvalósíthatatlannak tűnnek. Maga Péter siet azonban olva-
sói segítségére, hogy az esetlegesen vagy magától értetődően támadó kétségeiket 
lehetősége szerint feloldja. Az apostol ismét az Ószövetséghez fordul, és a Tóra 
után most a zsoltárok közül idéz (Zsolt 34,13–17).22 Isten népének múltbeli tör-
ténete és az ősök hitének öröksége mint a fennmaradás teológiai alapú igazolása 
meg kell hogy győzze a mai kétkedőket. A próféták Krisztus bennük lévő Lelkének 
segítségével nemcsak egykori hitsorsosaiknak, de a mai gyülekezetek tagjainak is 
szolgáltak, és a nekik is szánt isteni kegyelemről prófétáltak (1Pt 1,10–12). Szavuk 
Krisztusra és az ő követőire vonatkozóan ma éppen úgy érvényes, ahogyan az volt 

 20 Gondolhatunk itt mások mellett a gazdagokra és a szegényekre, a gyermekekre és az idősekre, de 
általában a különböző társadalmi rétegekbe tartozó gyülekezeti tagokra. 

 21 Péter „a gyülekezet tagjaira vonatkozó intést kibővíti a szenvedés irányában jézusi szóval: Ne fizes-
setek a gonoszért gonosszal vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg: mondjatok 
áldást. S mindjárt megvilágítja a cselekvés hitbeli hátterét: hiszen arra hívattatok el, hogy áldást 
örököljetek” (1Pt 3,8–9). Veöreös 1996, 120. o.

 22 Vélhetően a további zsoltárversek is (Zsolt 34,18–23) támogatták Péter mondanivalóját.
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egykor Izrael számára. A prófétai vigasztalással kiegészülő apostoli parainézis 
kellő alapot adhatott a keresztényeknek a szenvedésekre való felkészüléshez. Még 
hitük próbatételei között sem veszíthették el élő reménységüket, amelyre Krisztus 
feltámadása által újjászülettek (1Pt 1,3–9). Egyre gyakoribb felelősségre vonásuk 
a pogány lakosság vagy bíróság előtt nem pusztán a személyükre igaztalanul váró 
tortúra volt. Hamis megítéltetésük nem tette őket sorstalanná. Sorsuk azonosult 
Krisztus sorsával, szenvedéseik fájdalma Krisztus kálváriáját elevenítette meg. 
A Krisztuséhoz hasonló szenvedéseik radikális felismerésekkel vértezték fel őket. 
Péternek a végsőkig kiélezett megfogalmazásában: aki testileg szenved, az elszakad 
a bűntől, hogy többé ne emberi vágyak, hanem Isten akarata szerint élje le testi élete 
hátralevő idejét (1Pt 4,1–2). Azért pedig, hogy keresztény testvérei ne kezdjék el 
kétségbeesetten, a félelemtől ittasan számlálni napjaikat, az említett idő viszonyla-
gos voltára és a hívek helytállása utalva ekképpen bátorította őket Péter: „A minden 
kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután 
rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni 
és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.” (1Pt 5,10–11)
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Réz-Nagy Zoltán

A nyilvános és a titkos
Nyilvános és titkos megnyilvánulások és a nyilvánosság  
meghatározó szimbólumai a primitív vallásosságban

A primitív szó némi jelentésváltozáson ment át, pejoratív értelmet kapott, holott 
eredetileg a primért, elsőrendűt, eredetit, az ahhoz való tartozást jelentette. A ki-
fejezést idővel felváltotta a „kiskultúrák” fogalmának használata, hiszen olyan 
népcsoportokról van szó, amelyek európai fogalmaink szerint nem alkottak államot, 
és populációjuk nagysága is viszonylag csekély.

Hogyan jelenik meg a legáltalánosabb módon egy kultúrában a nyilvános és a 
titkos dialektikája? Érdemes talán egy mindenki által ismert példával kezdeni a 
saját kultúránkból, hogy aztán értelmezhetőek legyenek számunkra a primitív 
vallásosság egyes mozzanatai.

Tegyük fel, hogy közeledik december 6., Mikulás napja; ekkor a gyermekekkel a 
szülők kipucoltatják a lábbelijeiket, és elmondják nekik, hogy a Mikulás ajándékcso-
magot hoz számukra. Mindezt éjszaka teszi majd, amikor alszanak. Ez a nyilvános 
üzenete az ünnepnek, amely a gyerekeknek is szól. Ez az ünnep hivatalos, nyilvános 
tartalma. De emellett létezik az ünnep titkos, csak a szülők számára ismert oldala. 
Az a dolguk, hogy maguk tegyék oda titokban a csomagot, és olyan ügyesen, hogy 
semmiképpen se bukjanak le, a gyermek nem veheti észre, hogy a szülő csempészi a 
lábbelibe a csomagot. A Mikulás-ünnep nyilvános-titkos dialektikája hozzásegíthet 
bennünket ahhoz, hogy primitív vallási jelenségekről szóló, néha szűkszavú írásos 
beszámolókat helyesen tudjuk értelmezni.

James R. Murie Pawnee Indian Societies című munkájában1 sorra veszi azokat 
a társaságokat, amelyek a törzs társadalmi életét meghatározták. A primitív val-
lásokban az egyes társaságok mind rendelkeznek vallásos meghatározottsággal. 
Eredetüket egy transzcendens élményt átélő személy csodás történetével magya-
rázták. A Vidra-társaság leírásánál azt írja, hogy az általuk tartott szertartás fő 
attrakciója az volt, amikor a vidrasámánok vérre hasonlító vörös festéket hánytak.

A vidra orvosságos emberek kapcsolata a vérrel a víz és a vér analógiájára épül. 

 1 Murie 1914, 550. o.
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A víz és vér egymásba való átalakulásáról az Egyiptomból való kivonulás bibliai 
története is beszámol (2Móz 7). Azt leszögezhetjük a leírás alapján, hogy a vidra-
emberek vagy vér-orvosságos emberek ünnepségének fontos része volt egy olyan 
látványosság, amelynek során vérhez hasonló folyadékot hánytak ki magukból. 
A nyilvános esemény úgy lehetett megrendezve, hogy a nézők ne kérdőjelezhessék 
meg, hogy a vidraemberek szájából feltörő folyadék nem más, mint vér. A gyermekek 
nyilván el is hitték, és ez is volt számukra az üzenet, hogy a vér-orvosságos embe-
rek uralják a vért, ezt az alapvetően életet hordozó testnedvet, és baleset esetén, 
amikor komoly vérzést szükséges orvosolni, megbízzanak a család által elhívott 
orvosságos emberben.

Bizonyos értelemben jótékony titokról beszélhetünk, az intézményekbe vetett 
bizalom erősödhet általuk. Nem az a kérdés, hogy a nyilvánosság tere megtisztít-
ható-e a szemfényvesztő eljárásoktól – vélhetően sosem tisztítható meg ezektől –, 
hanem az a kérdés, hogy a titkos elem és a nyilvános elem dialektikája milyen módon 
járul hozzá a közösségi kohézió erősítéséhez.

Ebből a szempontból figyelemre méltó jelenség az – először Spencer és Gillen2 ál-
tal leírt – csurunga, amelyet a közép-ausztrál törzsek megfigyelése közben észleltek.

 2 Spencer–Gillen 1899.
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Mi is a csurunga? A szentség maga – a szó ezt is jelenti elsősorban, de egyúttal 
van tárgyi megnyilvánulása is. Többnyire laposra csiszolt fa vagy kő, amelyen kon-
cetrikus vésések láthatóak. Ám ezek az egyszerűnek tűnő tárgyak a legfőbb szentség 
jelenlétét hordozták. A jelenlétükben lehetséges volt konfliktusok – mint például 
házasságtörések, kisebb törzsi összetűzések – elrendezése, barátságok, rokoni kap-
csolatok megerősítése. A csurunga magában foglalja a szentség, a nyilvánosság, az 
igaz, helyes viselkedés, a konfliktusokon felülemelkedni tudás erényeit, így hozzáse-
gít az egymás közti megbéküléshez és betegségek esetén a gyorsabb gyógyuláshoz.

De nyilvános volta mégis titkos is egyben, hiszen beavatásban nem részesülők, 
vagyis a nők és a gyermekek nem láthatják. Vagy ha láthatják is, akkor is csak nagyon 
messziről, egy-egy évenként megtartott nagy törzsi összegyülekezés, a korrabori 
alkalmával, amikor a klánok a saját csurungáikat elhelyezik az egyetlen nurtunja, 
vagyis szent pózna tövében, amely a klánok egy közösségbe való tartozásának a 
jelképe.

Az egész társadalmukat meghatározta ez a vallási elképzelés. A férfiakat felru-
házta egy olyanfajta méltósággal, amely képessé tette őket arra, hogy az erkölcsi jó 
képviselőjeként járjanak el a törzs peres ügyeiben, és ebben a kor szerint természe-
tesen hierarchia volt közöttük. A nők kizárva érezhették magukat, viszont nekik 
sosem kellett elhagyniuk a saját klánjukat, míg a férfiaknak igen. A fiúgyermekek 
pedig várakozással tekintettek arra az időre, amikor majd a beavatási rituálék során 
közel kerülhetnek a szentséghez, és választ kapnak feltett kérdéseikre a csurunga 
mellett a már beavatott férfiaktól.

A csurunga mutat bizonyos hasonlóságot a wampum-övvel kapcsolatos kép-
zetekkel, de csak korlátozottan. A wampum-övek bevonultak az észak-amerikai 
kontinens történetébe, hiszen az angol és francia érdekeltségek kontinensen való 
érvényesülése szempontjából az őslakos törzsek közötti egyezségek, szövetségek 
döntően meghatározóak voltak, és ezek a szövetségek egy-egy rendkívüli értékű 
wampum-övnek köszönhették létrejöttüket.

Kagylóból faragott gyöngyök meglétét már 4500 évvel korábbról ki lehet mu-
tatni a kontinensen. A legértékesebb gyöngyöket kemény kagylókból (Mercenaria) 
állították elő.

A gyöngyök színe jelentéssel bírt. Az algonkinok számára a fehér gyöngyök tisz-
taságot, fényt és fényességet képviseltek, és olyan ajándékokat jelöltek meg, amelyek 
jelezték azokat az eseményeket, amelyek ezeket a jellemzőket idézték számukra, 
mint például a gyermek születése. A lila gyöngyök pedig az ünnepélyes dolgokat 
képviselték, mint a gyász és a halál vagy a hadüzenet, háború. A fehér és a lila kom-
binációja képviselte a világ kettősségét; világos és sötét, nap és hold, nő és férfi, élet 
és halál. A wampumot sokszor ajándékba adták: születések, házasságok alkalmával, 
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európaiakkal való szerződések aláírásakor, törzsi szövetség megerősítéseként, de 
részvét kifejeződéseként vagy és emlékeztető gyanánt is.

A szájhagyomány szerint az Irokéz Konföderációt3 Kolumbusz partra szállása 
előtt egy évszázaddal korábban alapíthatták. A történetek a Hiawatha nevű alapítót 
nevezik meg, akinek neve is sokat elárul: „az, aki keresi a wampumot”. A wampum 
tehát annak a jelképe, hogy különálló törzsek egy nyilvánosan választott és közös 
törvény alá tartozó testület fennhatósága alá tartoznak, és egymást többé nem tá-
madják meg, nem kezdeményeznek háborút egymás ellen. Összetett, demokratikus 
rendszert dolgoztak ki, s így minden nemzet autonóm maradt bizonyos kérdésekben. 
De ugyanakkor központosított, demokratikus szervezeteket is létrehoztak választott 
képviselőkkel, nyílt közvitákkal; lehetővé tették a képviselők visszahívását, a közös 
döntéshozatalt; számos törvényhozó testület működött minden nemzetben és a 
központi kormányban; általános volt a választójog, amit az Egyesült Államokban 
csak négyszáz évvel később sikerült elérni.

Az 1700-as évek tizenhárom kolóniájának amerikai lakosai számára az irokézek 
mutathatták meg, hogyan lehet független államokat békés és demokratikus úton 

 3 Fenton 1998.
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egyesíteni. Dokumentumok szólnak hosszú találkozókról Benjamin Franklin, John 
Adams, Thomas Jefferson és a többi híres alapító atya és az Irokéz Konföderáció 
politikai főnökei között. Az irokézeket meghívták minden, az Angliától való elsza-
kadást és a nem monarchikus kormányzat megalapításának lehetőségeit tárgyaló 
gyűlésre.

Az irokéz nagy törvényt feldolgozó kutatások a századfordulón kezdődtek a híres 
antropológus és történész, Arthur C. Parker vezetésével,4 aki közvetlenül az irokéz 
öregek szájhagyományából és a történelmi feljegyzésekkel díszített wampum-övek-
ből gyűjtötte össze a törvénykönyvet. Lejegyezte a szájhagyományt, talán nem 
hajszálpontosan, de az alapelveket mindenképpen megtartva.

A szövetség megszületésével egy időben megszületett az irokéz alkotmánynak 
is nevezett Great Binding Law (vagy Great Law of Peace), amely szabályozta a 
szövetség működését. Ezt a törzsszövetségi alkotmányt nem őrzi közvetlen írásos 
emlék, csupán a törzs szájhagyománya és a wampum-övek, amelyek a különleges 
alkalmakat, megállapodásokat, egyezségeket voltak hivatottak egyfajta képi meg-
jelenítéssel rögzíteni szertartásos jelleggel. Az irokéz szövetség legfőbb hatalmi 
szerve a szövetséget alkotó törzsek ötven nagyfőnökéből álló nagytanács, amelynek 
eredeti szerepe a belső nézeteltérések rendezése volt.

Lewis Henry Morgan az irokéz társadalomról írt összehasonlító jellegű mun-
kájában tesz említést arról, hogy az irokézek már 1755-ben a sajátjukéhoz hasonló 
uniót javasoltak a gyarmati telepeseknek.5 Mindenesetre az irokéz befolyásról szóló 
megjegyzésnek jóval később lett jelentősége, és csak az 1970-es években a témában 
írt tanulmányokban jelent meg egyre gyakrabban. Végül a folyamat egy szenátusi 
döntésbe torkollott 1987-ben, amikor az amerikai alkotmány létrehozásának bicen-
tenáriuma alkalmából kiadták a 76-os számú határozatot, amely elismeri az Irokéz 
Konföderáció hozzájárulását az USA alkotmányának kialakulásához, valamint azt, 
hogy az irokéz törzsszövetség politikai rendszere hatott mind a gyarmatok egy 
nemzetté válására, mind az amerikai alkotmány létrejöttéhez vezető demokratikus 
elvek kialakulására.6

A wampum és vele oly sok kulturális érték és szakrális jelentésű eszköz tűnt el 
a kolonializáció véres folyamata során. Az európai ember szemében a wampum 
nem volt más, csak az őslakók pénze, nem értették a benne rejlő spirituális értéket, 

 4 Parker 1916.
 5 Morgan 1851.
 6 A határozat 1988-ban a Kongresszus is megerősítette: https://www.congress.gov/bill/100th-congress/

senate-concurrent-resolution/76?q=%7B%22search%22%3A%5B%22iroquois+76%22%5D%7D&s=5&r=2.
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így nem csoda, ha elkezdték nagy mennyiségben előállítani és hamisítani üvegből, 
aminek eredményeként elértéktelenedett.

Érdekes analógiát találunk az irodalomban, amely talán segít jobban megérteni a 
wampum és a hozzá hasonló vallási jelképek jelentőségét. A kagyló a nyilvánosság 
erejét megjelenítő szakrális eszközként jelenik meg William Golding regényében, 
A Legyek Urában. A lakatlan sziget fogságába került kóristafiúk között addig kol-
lektív döntéshozatal van, amíg betartják azt a kezdetben hozott szabályt, hogy 
annak adnak szót, és végig is hallgatják, aki elkéri és a kezében tartja a kagylót.7

Még jelentős időnek kellett ahhoz eltelnie, hogy ilyen és ehhez hasonló jelen-
ségekkel találkozva Európában legyen olyan tudós, aki kísérletet tett egy nagyon 
bonyolult vallási és kulturális érték megértésére és leírására. Bronisław Malinowski 
nevét kell itt elsősorban megemlíteni.

Malinowski a Trobriand-szigetek őslakóinak szokásait vizsgálva arra lett fi-
gyelmes, hogy létezik egy úgynevezett kula-szisztéma vagy cserekereskedelmi 
kör, amelynek során az ünnepi öltözéket jelentő kagylódíszek gazdát cserélnek, és 
ezeknek a cseréknek a következtében a kapcsolatok olyan szorossá válnak, hogy 
lehetetlenné teszik az egymás közti fegyveres konfliktusokat.

„A kula a csere széles körű, törzsek közötti formája; olyan közösségek bonyolítják 
le, amelyek a szigetek zárt kört alkotó hatalmas gyűrűjében élnek. […] Ennek az 
útvonalnak a mentén kétfajta árucikk – és csakis ez a kétfajta – utazik folytonosan, 
egymással ellentétes irányban. Az óramutató járásával megegyezően vonul állandó-
an az egyik: a szoulavának nevezett, vörös kagylókból készített hosszú nyakláncok. 
A másik árucikk – a mwali, azaz fehérkagyló karperec – az ellenkező irányban 
mozog. Mindkét áru – a zárt körvonalon saját irányában utazva – útja során ta-
lálkozik a másikkal, és állandóan elcserélődik. A kula-cikkek minden mozgását, 
a kereskedelmi ügyletek minden egyes részletét egy sor hagyományos jogszokás 
és megegyezés rögzíti és szabályozza, a kula egyes műveleteihez pedig bonyolult 
mágikus rituálé és nyilvános szertartások kapcsolódnak. […]

Minden szigeten és minden faluban többé-kevésbé korlátozott számú ember vesz 
részt a kulában; azaz megkapja a javakat, rövid ideig magánál tartja, majd továbbadja 
őket. Így mindenki, aki benne van a kulában, időről időre – bár nem rendszeresen 
– hozzájut egy vagy több mwalihoz vagy egy szoulavához, aztán pedig tovább kell 
adnia valamelyik partnerének, akitől cserébe kapja a másik árucikket. Soha senki 
nem tartogatja tehát hosszabb ideig magánál egyik cikket sem. Egyetlen tranzakció 
nem zárja le a kula-viszonyt, minthogy a szabály értelmében, aki egyszer a kulában 
van, mindig a kulában marad, s a két ember közötti üzlettársi viszony maradandó 

 7 Golding 1954 (magyarul 1963-ban).
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és életfogytiglan tartó ügy. Emellett bármely adott mwali vagy szoulava mindig 
úton van; kézről kézre jár, és fel sem merül, hogy bárhol is ottmaradhat; az elv 
tehát, amely szerint »egyszer a kulában – mindig a kulában«, vonatkozik magukra 
az értékekre is. […]

Meg kell jegyeznünk, hogy ami számunkra kiterjedt, bonyolult, mégis jól szerve-
zett intézménynek tűnik, az nagyon sok cselekvésmozzanat és időtöltés eredménye, 
és olyan bennszülöttek valósítják meg, akiknek nincsenek határozottan lefektetve 
sem törvényeik, sem céljaik, sem megállapodásaik. Semmiféle ismeretük nincs 
társadalmi struktúrájuk bármelyik részének teljes körvonaláról. Ismerik saját in-
dítékaikat, tudják az egyéni akciók célját és a hozzájuk alkalmazkodó szabályokat, 
de hogy mindezek mellett az egész kollektív intézmény milyen formát ölt, az gon-
dolkodási körükön kívül reked.

Egy ember cserepartnereinek száma változó lehet rangja és személyének fontos-
sága szerint. Egy trobriandi közember csak kevés partnerrel rendelkezik, míg egy 
főnöknek több száz cseretársa van. […]

Két kula-partner kula-ügyleteket bonyolít le egymással, mellékesen egyéb aján-
dékokat cserélve; barátokként viselkednek, és számos kölcsönös kötelezettségük 
van, amelyeket a falvaik közötti távolság és az egymáshoz viszonyított társadalmi 
helyzetük határoz meg. Egy átlagembernek van néhány partnere a közelben is, rend-
szerint házassági rokonsága vagy barátai körében, s ezekkel általában igen szoros 
baráti viszonyban van. […] Az átlagember emellett rendelkezik még a saját vagy 
szomszédos körzetben egy-két főnöki partnerrel is, akikkel kula-cserét folytat. […] 
A tengerentúli partner mindemellett vendéglátó, házigazda, szövetséges is a veszély 
és bizonytalanság földjén. […] A kulában megváltoztathatatlan az a szabály, hogy 
a kagyló karperecek és nyakláncok sohasem érkezhetnek ugyanattól az embertől, 
lévén, hogy különböző irányban kell utazniuk. Ha egy partner karperecet ad, és 
én nyaklánccal viszonzom, minden további ügyletnek közöttünk ugyanígy kell 
lefolynia. […] A kula szertartásos ajándékozás; az ajándékot azonos értékű másik 
ajándékkal viszonozzák egy idő múltán, ami lehet néhány óra vagy perc, néha 
azonban egy év vagy még több is eltelhet a tartozás kiegyenlítéséig. Sohasem fordul 
azonban elő, hogy a csere során vitatkoznának, alkudoznának az ajándékokról. 
[…] Az ajándék viszonzása, a tartozás kiegyenlítése teljesen az adósra van bízva; 
semmiféle erőszakkal nem lehet kikényszeríteni tőle.”8

A kula azért volt különösen figyelemre méltó vallási-kulturális szisztéma, mert, 
mint Malinowski hangsúlyozza, a kula csererendszerében benne lévő egyénnek az 
egész folyamatról nincs tudomása. Olyan organikus szellemi képződmény, amelyet 

 8 Malinowski 1922.
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a tagjai valamennyire öntudatlanul működtetnek, olyan nyilvános tér, amely attól 
lehet stabil és kiszámítható, hogy a benne részt vevők olyan íratlan szabályoknak 
engedelmeskednek, amelyeknek lényege, hogy a rang egyúttal azzal a kötelezett-
séggel jár, hogy amije az illetőnek van, azt megossza, továbbadja.

Marcell Mauss Az ajándékcsere formája és értelme az archaikus társadalmakban9 
című esszéjében ezt írja: „A társadalmak abban a mértékben fejlődtek, amennyiben 
ők maguk, egyes alcsoportjaik, és végül egyedeik meg tudták szilárdítani kapcso-
lataikat, megtanultak adni, kapni és végül viszonozni. Ahhoz, hogy kereskedjenek, 
le kellett tenniük a dárdát. Ekkor sikerült javakat és személyeket cserélgetni, már 
nemcsak nemzetségről nemzetségre, hanem törzsről törzsre, nemzetről nemzetre, 
de főként egyénről egyénre is.”

Mauss hangsúlyozza, hogy egy-egy tárgynak létezik a kereskedelmi értékén túl 
érzelmi értéke is, és léteznek dolgok, amelyeknek csak ilyenfajta értéke van ma is.

„Gazdálkodhatnak a népek, az osztályok, a családok, az egyének, de boldogok csak 
akkor lesznek, ha le is tudnak ülni a közös javak köré. Nem kell messze keresgélni, 
milyen a jó meg a boldogság. Ott van a megteremtett békében, a jó ütemű, hol 
közösen, hol egyedül végzett munkában, a felhalmozott, majd a nevelés tanította 
kölcsönös tisztelettel és nagylelkűséggel szétosztott gazdagságban.”

Egy írásbeliséggel nem rendelkező kultúrában sokszor egy tárgy többet mond 
annak a vallási közösségnek a nézeteiről, mint egy-egy antropológus által gyűjtött 
verbális anyag. Erre lehet jó példa a drezdai Karl May Múzeumban őrzött egyik tárgy.

 9 Mauss 2000.
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Egy kalumet, azaz szertartási pipa kőből készült fejéről van szó. Igen tekinté-
lyes méretű, hossza hozzávetőlegesen 25 cm. Igen gondosan kidolgozott, művészi 
példányról van szó. A figurák hajviseletéről lehet következtetni, hogy valahonnan 
Nebraska állam folyó melletti, földműves falvainak valamelyikében készülhetett. 
A kalumet olyan szakrális tárgy volt, amely a szentség jelenlétét hordozta ezekben 
a kultúrákban. A dohányzás maga is szakrális cselekedet volt eredetileg, hiszen a 
füstje viszi fel az égbe, az „égiekhez” a szóban elmondott könyörgéseket. A dohány-
növény maga is az áldozás gondolatkörét erősíti, hiszen mítoszok szólnak arról, 
hogy a növény valaha androgün volt, így egyfajta minket, embereket helyettesítő 
áldozatként is felfogható. Füstje pedig kapcsolatot hoz létre az égi, isteni és a földi, 
emberi szféra között. Emellett a kalumet a béke záloga is, hiszen ahol nyilvánosság 
előtt felmutatják, körbehordozzák, ott mindenkinek meg kell érintenie, és ezzel 
elköteleződnie a béke mellett, és garantálnia kell azt, hogy félreteszi konfliktusait, 
ha csak időlegesen is. Ennek a művészi alkotásként is értékelhető pipafejnek az 
ábrázolása is erősíteni kívánja azt a szakrális tartalmat, amelyet a kalumet díszítés 
nélkül is hivatott megjeleníteni. Két szimmetrikus férfifigura ül egymással szemtől 
szemben, nyíltan. Egymás kezét fogják, még inkább kifejezve ezzel békés szándé-
kukat. Békés kettősüket pedig egy istenség figyeli egy nagyméretű fej formájában, 
figyelő arcát ünnepélyesnek nevezhetjük. A nagyméretű fejet hátulról egy gótikusan 
elnyújtott ló támasztja meg, amely ebben a kultúrában a gazdagság jelképe. Több 
pipafej is van különböző múzeumok tulajdonában, amely ehhez hasonló kompozí-
ciójú, de egyik sem nyújtja a kalumettel kapcsolatos vallási elképzeléseknek olyan 
komplexitását, mint ez.

Megemlítjük még a potlecsek funkcióját az északnyugati – Vancouvertől Alasz-
káig húzódó mérsékelt övi esőerdők területén élő – amerikai őslakos népek vallási 
életében.10 A potlecs az az esemény, amikor egy prominens személyiség a törzsi 
közösség egésze előtt minden ingóságát elajándékozza. Mindezt egy hatalmas 
ünnepség keretében teszi, melyben a szertartásos jelleg mellett dominál még a 
megajándékozottak közös, felszabadult öröme; ugyanakkor az ajándékozó annak a 
virtusnak a jegyében cselekszik, amely nem mentes a versenytől, hiszen a tehetősebb 
törzsi vezetők versengtek azon, hogy ki tud több potlecset tartani életében. Ezen a 
nedves éghajlatú vidéken szokásos viselet volt a növényi rostokból font kalap, ame-
lyeken a potlecseket egy-egy hozzáadott koronggal jelezhette a viselője. Ismerünk 
olyan kalapot, amelyen kilenc korong volt, ami azt mutatta, hogy tulajdonosa kilenc 
alkalommal ajándékozta el minden ingóságát.

 10 Boas 1897, 431. kk.
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Marcell Mauss megállapítása az élet és a boldogság mibenlétéről, amelyet fen-
tebb hosszabban idéztünk, szükségképpen felveti, hogy az anyagiak, a gazdagság 
kérdésére teológiailag is reflektáljunk.

Szükségképpen felmerül az az evangéliumi szakasz, amikor Jézus a hamis mam-
mon emberi kapcsolatokra vonatkoztatható befolyásáról úgy gondolkodott, hogy 
abból a lehető legjobb lehetőség kerekedjék ki. Ezt ebben a megfogalmazásban 
találjuk meg: „Én is mondom néktek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis 
mammonból, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba.” 
(Lk 16,29)

Lukács evangéliuma úgy mutatja be Jézust, mint aki a pénzt, a hamis mammont 
barátságok, emberi kapcsolatok megerősítésére ajánlja használni. Ez a látásmód 
bizonyosan közelebb áll egy archaikus, törzsi társadalomban élő ember szemléle-
téhez, amelyet Az antropológus a terepen című élménybeszámolójában olyan sok 
humorral taglal Nigel Barley,11 aki az afrikai doajók között végzett terepmunkát:

 11 Barley 1983.
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„A nyugatiak gyakran nem veszik észre, micsoda aprólékossággal figyelik meg 
őket [az őslakosok]. Ha látják az embert, amint a benzinszintjét ellenőrzi, az már 
elegendő ahhoz, hogy fuvarozási kérelmek áradatát váltsa ki. A visszautasítást 
elfogadhatatlannak tartják. Azok, akik paternalizmussal vádolják az európaiakat, 
abszolút nem értik meg a viszonyokat, amelyek a gazdagok és a szegények között 
hagyományosan fennállnak Afrika nagy részében. Egy ember, aki dolgozik neked, 
nem csak az alkalmazottad: a gazdája vagy. Ez egy nyitott végű kapcsolat. Ha beteg 
a felesége, az épp annyira a te problémád is, mint az övé, és elvárják, hogy megte-
gyél mindent, ami módodban áll, hogy meggyógyítsd. Ha valamit ki akarsz dobni, 
először neki kell visszautasítania. Valaki másnak odaadni a lehető legilletlenebb 
volna. Szinte lehetetlen határvonalat húzni a közé, ami a te gondod, és ami az ő 
magánélete. A vigyázatlan európai belekeveredik a laza rokoni kötelességek széles 
hálójába, hacsak nem különösen szerencsés. Ha egy alkalmazott »apának« szólít, 
az a veszély jele. Akkor bizonyosan egy történet következik a ki nem fizetett ho-
zományról vagy egy elhullott marháról, és valódi árulásnak fogják érezni, ha nem 
vállalod magadra a terhek egy részét. Az »enyém« s a »tied« közötti határ állandó 
újraegyezkedés tárgya, és a doajók éppolyan szakértői annak, mint bárki más, 
hogy annyit nyerjenek egy gazdag emberrel való kapcsolatból, amennyit tudnak. 
Annak a felismerésnek a hiánya, hogy ezt a kapcsolatot nagyon másképpen látják 
mindkét oldalról, sok súrlódáshoz vezetett. A nyugatiak mindig panaszkodnak 
az alkalmazottaik arcátlanságára és pimaszságára az irányú szelíd elvárásaikban, 
hogy a munkaadók gondoskodjanak róluk, és mindig segítsék ki őket, ha bajban 
vannak. Eleinte nagyon kijöttem a sodromból az olyan alkalmakkor, mint a most 
említett. Úgy tűnt, mintha soha semmit nem csinálhatnék spontánul, vagy sehová 
sem mehetnék anélkül, hogy magammal cipelném a kötelességek hatalmas terhét.”

Egy olyan korszak előtt állunk, amikor a kultúrák, hitek és vallások konfrontá-
ciója jóval gyakoribb lesz, és elengedhetetlenül az az egyén lesz ebben a sokrétű 
és sokszínű világban előnyben, aki kellő ismerettel rendelkezik más kultúrákról 
ahhoz, hogy képes legyen megtalálni az analógiákat a saját és az idegen kultúra 
értékei között. Az erre törekvő egyének által lehetnek majd a nyilvánosság terei a 
béke fenntartásának eszközei.
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Isten nyilvános rejtettségéről

Hol van? Miért nem mutatja meg magát, amikor szeretnénk? Pedig a teológia nyil-
vánosságának mindenekelőtt Isten nyilvánosságáról kell(ene) szólnia. A teológiának 
csak akkor van értelme, ha minél nagyobb nyilvánossággal igyekszik megismertetni 
a rejtőzködő Istent. Ahhoz azonban, hogy ezt megtehesse, azt kell láttatnia, hogy ez 
a rejtőzködés nem szakadatlan. Rejtőzködés és kinyilatkoztatás nincs ellentétben, 
hiszen az utóbbi feltételezi az előbbit. A kinyilatkoztatásnak pedig már maga a 
kinyilatkoztatásról való tudás is része, kezdete, záloga.1 Az alábbiakban hét és egy 
összefoglaló nyolcadik pontban, bár nagyon vázlatosan, próbálunk felfigyelni az 
ő villanásaira az egyetemes kinyilatkoztatás, „alkotásainak értelmes vizsgálata” 
(Róm 1,20) összefüggésében.

Fogadás és valószínűség

A rejtőzködés reménybeli megoldásának legismertebb, úgy is mondhatjuk, legszélső-
ségesebb példája Pascal fogadás-érve. Lényege: ha egyedül a saját érdekünket tartjuk 
szem előtt, akkor Isten létére kell fogadnunk, hiszen a fogadással csak véges e világi 
életünket kockáztatjuk, viszont végtelen túlvilági életet nyerhetünk.2 Erre mondják 
a kritikusok, hogy Isten nem jutalmazza meg a mennyel azokat, akik pusztán a 
hasznosság okán hisznek benne. A hívő valójában jellembelileg akar megváltozni, 
azért, hogy ne csupán óvatosságból higgyen.3 Pascal persze kimondatlanul azt felté-
telezte, hogy mindenki számára kecsegtető a végtelen boldogság.4 Pedig csak azok, 
akik vonzónak találják a keresztény életet, találják különösen vonzónak a keresztény 
mennyországot is. Ezért számukra az istenhit nem csupán pragmatizmus, hanem 

 1 Vö. Mezei 2017, 16. o.
 2 Pascal 1978, 95–100. o. (233. töredék)
 3 Gale 1996, 348. k.
 4 Uo. 352. o.
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eleve értékes. Pascal fogadása valójában nem is az, hiszen azok, akik elfogadják ér-
velését, egyáltalán nem nyerészkednek, mivel semmit sem kockáztatnak. Az egész 
fogadás-érv valójában csak buzdítás akar lenni azoknak, akik akaratgyengeségben 
szenvednek, és szeretnének régi rossz beidegződéseiktől megszabadulni.5 

Goldmann azonban a témában alapvető művében árnyalja a képet, azt kutatva, 
hogy maga Pascal mennyire gondolta komolyan a felvetést. Isten az ember elől 
nemcsak akaratát, hanem létezését is elrejti.6 De szerinte Pascal önmagát is „foga-
dónak” tekinti. Beszélgetőpartnerének ezt mondja: „…azoknak a példáját kövesse, 
akik ugyanúgy meg voltak kötve, mint maga, és most mindenüket felteszik egy 
fogadásra.” Nem azt mondja, hogy „akik most hisznek”.7 

Prancz Zoltán meggyőzően válaszol arra a kérdésre, hogy már magának a foga-
dásnak érvként való felvetése nem méltatlan-e az istenhithez, és hogy a szerzője ne 
lett volna-e tudatában ennek. Maga a szűkebb értelemben vett fogadás-érv semmi 
közelebbit nem mond Isten létéről, pusztán a lehetséges nyereséggel vagy veszteséggel 
operál. Mivel az Isten létére való fogadásnak eleve nem lehet vesztesége, a nemlétére 
való viszont óriási, végtelen veszteséggel járna, csak a létére érdemes fogadni.8 A 
beszélgetőtárs azonban a játék mögé akar látni, azt kérdezvén, hogy nincs-e valami 
módja ennek, mire Pascal így válaszol: „De igen, itt van a Szentírás, meg a többi, stb.” 
Goldmann a vonatkozó fejezetben ezt nem emeli ki, de korábban ebbe az irányba 
mutat.9 Mondjuk így: most fogadunk, mert belátjuk, hogy nincs jobb választásunk, és 
utána a lehető leggyorsabban meggyőződünk fogadásunk helyességéről.10 Vagyis Isten-
nek, illetve árnyékának megpillantását nem kell a halálunk utáni időre halasztanunk.  

A fogadás-érv nagyszerűségének és korlátozottságának helyén való kezeléséhez Keith 
Warddal együtt megállapíthatjuk: „Egy dolgot világosan le kell szögeznünk: Isten léte-
zése vagy szükségszerű, vagy pedig lehetetlen. Ez nem valószínűség kérdése.”11 Tehát 

 5 Uo. 353. k.
 6 Goldmann 1978, 516. o.
 7 Uo. 520. o.
 8 Prancz 2010, 142 o.
 9 A Gondolatok, pontosabban a Pascal halála miatt meg nem valósult apológia nagyléptékű struktúrájával 

kapcsolatos meglátása: „Létezik legalább egy – hármas – beosztás, amelynek (…) határozott előnye van 
a többivel szemben: nevezetesen az, amely az ember paradox jellegével kezdődik (nyomor és nagyság 
stb.), aztán eljut a fogadáshoz, és végezetül a hit érvényes, bár nem kényszerítő érveit sorakoztatja fel 
(csodák, jelképek, az evangélium stílusa stb.).” Goldmann 1978, 366. o. Lásd Prancz 2010, 145. o.

 10 Vö. Goldmann 1978, 533. o. Richard Dawkins „természetesen” a fogadásérvvel szemben is kikel: 
„Pascal esélylatolgatása csak arra elég, hogy úgy tegyek, mintha hinnék Istenben. És jobb, ha az az 
Isten, akiben állítólag hinni fogok, nem mindentudó, különben rögtön átlát a szitán.” Vagyis nem 
veszi figyelembe, hogy Pascal nem akar itt megállni. Dawkins 2007, 113–115. (114.) o.

 11 Ward 1998, 160. o.
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semmiféle átmeneti „megoldás” nem képzelhető el. Isten nem lehet sem egy, sem ötven, 
sem ötvenegy, sem kilencvenkilenc százalékig valószínű. Vagyis az elemi logika alapján 
tényleg csak száz százalékra érdemes fogadni. Csak éppen fogadni nem érdemes. Pascal 
nyomán viszont ez (persze többnyire nem is tudatos) fogadás nélkül aligha belátható…

Méret és érték

Ez az óriási kozmosz az ember kedvéért van? Ez nem azt jelentené, hogy Isten 
elég szánalmas művész, aki egy ennyire túldimenzionált színpadot készít, csupán 
azért, hogy egy ilyen ócska színdarabot adjon elő, amelyet emberi történelemnek 
neveznek?12 Ez lenne a theatrum gloriae Dei? – kérdezhetnénk. 

C. S. Lewis, mint annyi mindennel, ezzel kapcsolatban is helyre teszi az azóta is 
divatos tévképzeteket. Egy kétméteres ember nem feltétlenül jobb, hasznosabb stb. 
egy százhetven centiméteresnél.13 Így hát Góliát nem volt értékesebb Dávidnál. Izrael 
népét sem azért választotta ki az Úr, mert minden népnél nagyobb volt, amikor 
valójában kisebb, hanem szeretete folytán (5Móz 7,7–8). Senki sem állítja, hogy az 
„őskori”, egész termet betöltő számítógépek többet értek a maiaknál. Tehát azt kell 
mondanunk, hogy a kicsit és a nagyot nem csupán térbeli kiterjedés szempontjából 
lehet összehasonlítani. Ha arra gondolunk, hogy egy száz aminosavból álló fehér-
jemolekula lehetséges kombinációinak száma 20100, ami kerekítve 10130, a belátható 
univerzum atomjainak feltételezett száma pedig „csak” 1080, akkor nyilvánvaló, 
hogy az utóbbi milyen csekélység az előbbihez képest.14 Ami pedig az élet véletlen 
keletkezésének elképzelését illeti, az utóbbinak még említésre sem érdemes része 
vehetett (volna) csak részt Földünkön a próbálkozásokban. 

Egyébként miért akarják még ateista tudósok is legalább a lelkük legmélyén 
azt képzelni, hogy valamiért mégiscsak fontosak vagyunk? Vagyis miért tartják 
fontosnak, hogy vehemensen támadják azokat, akik szerint fontosak vagyunk? Ha 
másért nem, hát azért, hogy ezzel emeljék ki a saját fontosságukat. Másrészt pedig 
egyébként hívő tudósok, sőt teológusok is miért tiltakoznak az Isten munkájára 
való, a tudományos munkából is az elemi logika alapján levonható következtetés(ek) 
ellen, amelyekről majd a Tervezettség és információ című részben szólunk?

 12 Mutschler 2014, 312–313. o.
 13 Lewis 1994, 63. o. A folytatásban a tévképzet okát is megadja: „Valamennyien megrögzött költők 

vagyunk. Egy rendkívül nagy mennyiséget nem tudunk pusztán mennyiségnek tekinteni. Képzele-
tünk szárnyra kel, s puszta mennyiség helyett máris egy minőség – a Nagyszerű vagy fenséges – áll 
előttünk. Enélkül a Tejútrendszer méreteit puszta számszerűségük folytán semmivel sem találnánk 
lenyűgözőbbnek egy pénztárkönyv tételeinél.” (64. o.)

14 Vö. Lennox 133–134. o.
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Tudomány és eredet

A megismételhetőség a természettudomány igazi területe. Egyszeri, megismétel-
hetetlen jelenségekről nem lehet ugyanolyan bizonyossággal nyilatkozni, mint a 
megismételhetőktől. Egy dolog eredetének tanulmányozása nagyban különbözik 
működésének tanulmányozásától, noha a működés sokat elárul az eredetről is. 
Ezért megkülönböztethetünk működés- és eredettudományt, bár sokan vannak, 
akik ezt nem tennék. Döntő különbség: nem alkalmazható az induktív módszer, 
hanem Charles Peirce nyomán az abduktív. Azaz nyomozás, történészi munka, 
következtetés a legjobb magyarázatra.15

Pontosítsuk a – rejtőzködésből ideológiát gyártó – ateizmust. Nem teljesen sza-
batos megfogalmazás (legalábbis a zsidó-keresztény kultúrkörben), hogy a tudatos, 
különösen is a harcos ateista nem hisz Istenben/istenben. Inkább azt mondhatjuk, 
hogy az ateista valami olyan istenben hisz, aki nincs. Megállapítja, hogy milyen 
lenne a világ, ha lenne Isten, mert Istennek ilyennek-olyannak kellene lennie. Mivel 
azonban a világ nem olyan, amilyennek lennie kellene, Isten nem létezhet. Vagyis az 
ateistának is először így-úgy el kell képzelnie, hogy utána tagadhassa a létezését.16 
Az ateizmus egyébként is csak a hívőkhöz viszonyítva képes magát artikulálni. Így 
tehát ateizmus is annyiféle van, ahányféle vallás vagy istenség.17 

Lennox nagyon határozottan arra figyelmeztet, hogy az előítéletek nem sokat számí-
tanak, amikor azt tanulmányozzuk, hogyan működnek a dolgok; viszont annál inkább, 
amikor azt vizsgáljuk, hogyan keletkeztek. A „módszertani ateizmust/naturalizmust” 
természetesnek tekintik, a „módszertani teizmust” viszont „azonnal lehurrognák”. 
Szerinte mindkét kifejezés hasznavehetetlen, és jobb kerülni.18 Hadd tegyük hozzá: 
a dolgok jelenlegi állása szerint az előbbit inkább csak szeretnénk kerülni… 

Bármilyen tudományos elmélet kialakítása nyilvánvalóan szellemi folyamat, 
egy naturalista számára is. Aligha van céltudatosabb tevékenység a tudományos, 
különösen is a természettudományos tevékenységnél.19

Popper példája nagyon szemléletesen megvilágítja a megfigyelhetőség problémá-

 15 Gooding–Lennox 2001, 41–43. o.; McGrath 2016, 22–23. o.
 16 Vö. Szentpétery 2014, 92. o.
 17 Hempelmann 2014, 2. o.
 18 Lennox 2007, 39–40. o.
 19 Vö. Jáki 1993, 163–165. o. Még jóval a humán genom projekt, továbbá a CERN genfi nagy had-

ronütköztetőjének elkészülte előtt írta: „A természettudomány kitűzte nagyszabású célok lázas 
kutatása folyik, bizonyítékául annak, hogy nagyon is céltudatos tevékenységgel van dolgunk. Elég 
arra gondolni, hogy az ember genetikus felépítésének teljes feltérképezését vették tervbe, valamint 
gigászi részecskegyorsítók felépítését.” (165. o.)  
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ját: ha csak egyetlen hernyó lenne a világon, semmilyen módszerrel nem tudnánk 
előre jelezni lepkévé alakulását.20 Ugyanez nyilván fordítva is igaz: ha csak egyetlen 
lepke lenne a világon, a fantázia birodalmába száműznénk azt a feltételezést, ha 
valaki ilyesmivel előállna, hogy valamikor hernyó volt. Azaz, ha a hernyó lepkévé 
alakulása nem lenne ismételten megfigyelhető, akkor a lepkévé váló hernyó jövő-
jével és a hernyóból lett lepke eredetével kapcsolatban nagyon elrugaszkodnánk a 
valóságtól. Azt viszont az egyetlen tapasztalható univerzum legtermészetesebb 
dolgaként tanítják, hogy ősrobbanással jött létre, hiszen az „tudományos”. El lehet 
játszani a gondolattal, hogy mennyi „apróságra” nincs kielégítő, kézzelfogható 
magyarázat, még a Naprendszerre vonatkozóan sem, miközben az univerzum 
létrejöttére állítólag van…21 

Tervezettség és információ

William Dembski, az Intelligent Design mozgalmának egyik vezető képviselője 
alapvető művében leírja, hogy a tervezettségnek három fő ismérve van: kontingencia 
(esetlegesség), komplexitás és specifikáció. A kontingencia arról biztosít, hogy a 
kérdéses (legszélesebb értelemben vett) tárgy nem automatikusan jött létre, mert 
ha igen, akkor nem intelligens folyamat eredménye, amelynek nem volt választási 
lehetősége a létrehozásával kapcsolatban. A komplexitás afelől biztosít, hogy a tárgy 
nem olyan egyszerű, hogy véletlennel megmagyarázható legyen. Végül a specifi-
káció azt jelenti, hogy a tárgy az intelligenciára jellemző – a legtágabb értelemben 
vett – mintázatot hordoz.

A kontingens azt jelenti, hogy nem redukálható csupán fizikai szükségszerűségre, 
ahogyan az írás sem a papíron, a figurák helyzete a sakktáblán vagy bármilyen tár-
sasjátékban, illetve a DNS bázissorrendje sem a közöttük lévő kémiai kötésekre stb.

A specifikációnál gondoljunk például egy zárkombinációra. Minél hosszabb, 
annál kevésbé lehet véletlenül kinyitni. A komplexitás és a valószínűség fordítottan 
arányos: minél nagyobb a komplexitás, annál kisebb a valószínűsége. Ugyanakkor ez 
még nem elegendő: ha egy pénzt ezerszer feldobunk, a fej és írás éppen megvalósult 
sorrendjének valószínűsége 21000 lesz. Ezért azt is meg kell nézni, hogy független-e 
a leírt eseménytől, ezen felül pedig elkülöníthető-e valamilyen járulékos informá-
ció segítségével. Vagyis össze kell hasonlítani előre meghatározott, függetlenül 
elkészített mintákkal.

Az így megállapított CSI (Complex Specified Information) jellemzője az, hogy 

 20 Popper 1989, 118. o.
 21 Ehhez lásd pl. Creation-Evolution Headlines, Solar System: https://crev.info/category/space/solar_system/.
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holisztikus, vagyis sokkal több, mint alkotórészeinek puszta összege – mondhatjuk 
így is: a szintaxis sokkal több, mint az egyes szavak jelentése külön-külön.

A fentiekből az következik, hogy a redukcionista magyarázatok az élő szervezetek 
vonatkozásában nem kielégítők. Egy ceruzával kapcsolatban fontos információ, 
hogy valamilyen gépen készült. A gép sokkal több információval bír, mint a ceru-
za. Amikor visszafelé követjük az információ útját, mindig több és több lesz. Ez a 
reverse engineering, azaz a fordított mérnöki munka.22

Keith Ward Isten értelmezhetetlen valószínűsége mellett agyunk nagyon is ér-
telmezhető valószínűségét is megmagyarázza: „Az agy szerkezete önmagában […] 
teljesen jelentés nélküli, nem több az elektronok bonyolult elrendeződésénél. Ha 
viszont hozzárendeljük az elrendeződést érzékelhető adatokká átalakító eljárást, 
akkor az agy máris alkalmassá válik arra, hogy óriási mennyiségű információt 
tároljon olyan elektronmintázatok formájában, amelyek egyetlen funkciója az érzé-
kelhető adatok tárolása és szükség esetén történő előhívása. Az agy funkciója tehát 
az érzékszervek által [és tegyük hozzá, azon túl] szolgáltatott információ felfogása, 
tárolása és igény szerinti aktiválása. Amilyen hihetetlen lenne azt feltételezni, hogy 
egy számítógépes program magától megíródik, majd egy regényt alkotó szavakká 
transzformálódik, ugyanilyen elképzelhetetlen az is, hogy az agy véletlenül alakult 
ki, ezt követően azonban képes arra, hogy az elektrokémiai állapotokat teljesen 
előrejelezhetetlen módon a cél és a szándék hatását keltő gondolatokká, érzésekké 
és benyomásokká fordítsa le.” Azt viszont tudjuk, hogy „a számítógépet éppen az 
információk saját fizikai szerkezetében történő tárolására tervezték, ezért ellátják 
a megfelelő fordítóberendezésekkel, amelyek eljuttatják tudatunkhoz a tárolt infor-
mációt. Észszerű tehát azt feltételezni, hogy az agyat is információk befogadására 
és tárolására tervezték. A tárolt információk valamilyen módon felfogható tapasz-
talatokká alakíthatók át, de a transzformáció módszerét maga a fizikai állapot nem 
tartalmazza.”23

Ennek alapján meg kell jegyeznünk, hogy programozó nélküli programozást 
nem ismerünk, ezért kézenfekvő az analógia agyunkra és általában az élőlényekre 
vonatkozóan. Ha valaki erre azt mondja, hogy az élőlények programozásához nem 
volt rá szükség, akkor a válasz az informatika mindennapi alkalmazásához hason-
lóan itt is csak az lehet, hogy a programozó nem köteles minden felhasználónak 
egyenként bemutatkozni.

A fentiekre persze lehet azt mondani, hogy Istent ne tárgyiasítsuk, ahogyan pél-
dául Michael Behe, az ID-mozgalom egyik fő képviselője teszi a „nem csökkenthető 

 22 Az eddigieket a jelen pontban vö. Szentpétery 2008, 417–418. o.; Dembski 1999 (magyarul 2007).
 23 Ward 1998, 220–221. o.
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komplexitással”, azért, hogy Istent bevezessék a biológiába. Az ateista empirikusan 
„letartóztatja” Istent, azért, hogy cáfolja, az ID-követő pedig istenfaktort vezet be 
az evolúcióba, hogy megmentse a hitét. Istent mindkét esetben vizsgálati ered-
ményként rögzítik.24 Hadd kérdezzük meg azonban, hogy nem követünk-e el hibát 
ilyenkor. Istent akkor szeretnénk elrejtettnek tudni, amikor ő éppen mutatkozni 
akar egy kicsit?25

Teremtő és kutatás

A ma sokat emlegetett ősrobbanás „csak egy tetszés szerinti pont egy gigantikus 
ok-okozati láncolatban, amelyet semmi más nem tüntet ki, mint az, hogy kognitív 
kompetenciáink véletlenül itt érnek véget. Miért éppen ezen a ponton kell Istent 
keresnünk, ahol az emberi intelligencia véget ér, és bornírtságunk kezdődik?” Ha 
igaz a keresztény teremtéshit, akkor Isten nemcsak létrehívja a világot, hanem 
együtt van vele, és mindig, minden pillanatban és mindenütt hordozza. Miért 
kellene éppen a téridő egy adott pontján különösen is jelen lennie, amely csak a mi 
tudatlanságunk számára kitüntetett? Mutschler hasonlata földhözragadtnak tűnik, 
de akkor is megfontolandó: azt is hihetném, hogy Isten a legközelebbi domb mögött 
van, azon egyszerű okból, hogy nem látok át rajta.26 Viszont, az előbbiekre utalva, 
miért ne lehetne különösen is jelen például a nem csökkenthető komplexitásban? 

Végül is Isten, mint a lét alapja és struktúrája, per definitionem nem a hézagok is-
tene, hanem az egész világfolyamaté, így kizárólag ő ismerheti az összes – egyébként 
is csak számunkra létező –„hézagot”.27 Mi ugyan sok-sok részigazságra rájöhetünk, 
de az összes mozaikkocka sohasem fog a helyére kerülni. Már csak azért sem, mert 
e világon belül, valahol az egyik galaxis közepe és széle között sohasem fogjuk tudni 
megállapítani, hogy összesen hány mozaikkocka van. Így is megfogalmazhatjuk a 
kérdést: Mikor jutunk el odáig, hogy már csak egyetlenegy marad hátra? Az ős-
robbanásra hivatkozás ennek illúzióját kelti. Eszerint Istenre legfeljebb csak mint 
„ősrobbantóra” volt, van szükség, de még jobb, ha úgy sem…

Fel kell tennünk a következő kérdést, amely mintha sokszor még a legkiválóbb 
teológusoknak is elkerülné a figyelmét: Isten mindig az aktuális többségi elmélet, 

 24 Mutschler 2014, 295. o.; vö. Behe 2002.
 25 Például a mimikri. A legkézenfekvőbb, hétköznapi tapasztalatainkkal összhangban lévő magyarázat 

az, hogy az utánozás megfigyelést feltételez. Az oktalan élőlények, növények, állatok „véletlenül” 
miért hasonlítanak sokszor megdöbbentően egymásra vagy élettelen dolgokra? Annyira jól meg-
figyelték egymást? Vö. Szentpétery 2008, 441–443. o.

 26 Mutschler 2014, 286. o.
 27 Vö. Lennox 2008, 51., 184. k.
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modell szerint hozta volna létre a világot (az életet és az embert)? Akkor nem is 
rejtőzködik annyira? Az elemi logika alapján viszont el kell fogadnunk, hogy az 
üdvtörténet szempontjából csak a valóságos történelem számít (akármi is legyen), az 
elképzelt (akármi is legyen) csak annyiban, hogy a képzelődés is része a valóságnak. 
Az üdvtörténet viszont nem lehet akármi! Ezért nem mindegy az ember valóságos 
története, de akkor már az élettelen világé és az életé sem, hiszen ezekére is saját 
magunk miatt vagyunk kíváncsiak. A teremtés, a világ, benne az élet és az ember 
létrejöttének módja annyiban teológiai kérdés, hogy csak a Teremtő tudja pontosan, 
mi viszont sohasem fogjuk.28

Annyit azonban biztosan megállapíthatunk („fogadhatunk”): amennyiben a 
világ, amelyben mi is benne vagyunk, intelligens teremtő/Teremtő műve, akkor a 
napnál világosabb(nak kellene lennie), hogy a hozzá való viszonyunknál, vagy még 
inkább az ő hozzánk való viszonyánál semmi sem lehet fontosabb. E viszonyról 
azonban csak ő tud az igazság igényével nyilatkozni. Ezért nem lehet minden vallás 
egyformán igaz és jó. 

Természet és csoda

Sohasem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a redukciónak már a puszta lehe-
tősége is túlmutat önmagán. C. S. Lewis szerint értelmünket adottnak tételezzük 
fel, a természet eszméjét is következtetéseinkből építjük fel, a természetről alkotott 
fogalmunk az értelemtől függ.29 Mezei Balázs nyomán elmondhatjuk: akkor tehát 
minden természeti, kivéve, hogy ezt értelmemmel megállapítom. Bizonyítani már 
nem tudom, hogy minden természeti, hiszen eleve az a kiindulási feltételem, hogy 
minden csak az lehet.30 Továbbá: „Az, hogy a természetre nézve bármit is gondolunk, 
azt mondja el, hogy valamit gondolunk, és csak ezen belül gondolunk a természet-
re.”31 Vele együtt pedig tegyük fel azt a kérdést is: a végtelenre gondolás képessége 
is valójában csak valamiféle agyi eseménynek való megfelelés? De minden fizikai 
eseményegyüttes definíció szerint véges. Az abszolút végtelen gondolata azonban 
végtelen. Ezért ez a gondolat nem felelhet meg egyetlen fizikai eseményegyüttesnek 
sem egy az egyben az agyban. Különben is, a végesség csak a végtelennel szembeál-
lítva gondolható el.32 Vagyis ez a szélsőséges példája annak, hogy maga az információ 

 28 Szentpétery 2018, 412. o.
29 Lewis 1994, 29–30. o.
 30 Mezei 2010, 107–110., 117–124. o. Talán frappánsabb és könnyebben megjegyezhető, ha így mondjuk: 

„Minden a természet” – kivéve persze ennek megállapítását.
 31 Uo. 108. o., 63. jegyz.
 32 Uo. 144–145., 83. jegyz.
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nem anyagi mennyiség, csak a tárolásához van szükség valamilyen anyagra. Annak 
tudatában pedig, hogy a végtelennek már a fogalma sem lehet természetes, talán 
könnyebben elfogadható a – mégoly rejtőzködő – természetfeletti.

Itt kell beszélnünk a csodáról. Az első keresztények számára Krisztus feltáma-
dásának ténye nem csupán „tapasztalat” volt, nem valamiféle misztikus tudomás, 
és bizonyosan nem egy tragikus halál túlmagyarázása. Egy valóságos és egyedi 
eseményben az isteni valóság közvetlen kinyilatkoztatása történt meg.33

Általában pedig az isteni kommunikáció, amelyet az ő abszolút volta magában 
foglal, nem lehet csupán rendes kommunikáció, mivel Isten nem „rendes”, azaz 
szokásos lény. Ő abszolút szabad, ezért az isteni kommunikáció mind rendes – a vo-
natkozó törvények szabályai szerint –, mind pedig rendkívüli – ezeken túlmutató. 
Isten rendkívüli kommunikációja a világban annak tekinthető, amit csodának ne-
veznek. A csoda a rendkívüli kifejezése a rendes eszközeivel. Nincs csoda a rendes 
nélkül, amelyben megvalósul. A csoda azonban nem a rendes lerombolása, csupán 
azt mutatja meg, hogy a rendkívüli felülmúlja a rendeset, és hogy az utóbbi az előbbi 
alosztálya. Így mondhatjuk, hogy a világ léte az első és legfőbb „csoda”.34 Künneth 
kifejezésével az egyes számú Urwunder, alapcsoda, a kettes számú pedig Krisztus 
feltámadása mint az újjáteremtés kezdete és záloga.35 

A csoda azért csoda, mert nem lehet törvényekbe foglalni. „Ha léteznének tűzoká-
dó sárkányok, elefántvadászaink bizonyára fölhajtanák őket, de ki mondta, hogy 
a szűztől való születés vagy Krisztus vízen járása megismétlődik? Ami kezdettől 
fogva a természetbe való egyszeri beavatkozásként mutatkozik be, annak hitelét a 
tudomány fejlődése sem növelni, sem csökkenteni nem tudja. Mert mindig is tudtuk, 
hogy a csoda ellentétes a dolgok természetes menetével, viszont ma is tudjuk, hogy 
mégis lehetséges, ha van valami a természeten túl. Ez a kérdés lényege, amin az idő 
meg a haladás, a tudomány meg a civilizáció semmit sem változtatott.”36 Az abszolút 
szabad Teremtő elfogadásából egyenesen és logikusan következik a csoda lehetősége.37 

Beszéljünk a torinói lepelről is, amely a legalaposabban kutatott régészeti tárgy. 
Egy, az evangéliumok leírása szerint megkínzott, kivégzett és eltemetett férfi testé-
nek lenyomatát hordozza. Nyilván nem lehet „bebizonyítani”, hogy az Úré volt, de 
fogalmunk sincs, hogy ki másé lehetett. A szándékos hamisítást minden bizonnyal 
nyugodtan elfelejthetjük. A tudomány mai állása szerint valamilyen hirtelen sugár-
zásnak kellett ráégetnie a képet, miközben a test eltűnt. Persze akármi is legyen az 

 33 Mezei 2017, 36. o.
 34 Uo. 63. o.
 35 Künneth 1982, 74. o.
 36 Lewis 1994, 58–59. o.
 37 Jáki 1992, 13–17., 68. o.

EHE oktatoi 2019.indd   103 2019. 04. 02.   10:56:21



Szentpétery Péter104

igazság a tárggyal kapcsolatban, a surrexit Dominus vere (Lk 24,34) csak személyes 
hitvallás lehet. Ezért ha netán egyszer kiderülne, hogy mégsem az Úré volt, az 
még nem tenné tárgytalanná a keresztény hit alapját. Isten akkor is megmutatta 
magát Krisztusban, ha a birtokunkban lévő tárgy mégsem őt ábrázolja. Az viszont 
nem véletlen, hogy a kereszténység ellenzői és ellenségei oly vehemensen vetik el a 
hitelességét, hiszen fordítva sokkal (Pascallal szólva végtelenül sokkal) több forog 
kockán. A probléma persze itt is az, mint az intelligens tervezés ellenzőinél: Isten 
nem „bújhat elő” ennyire… Nem „rághatja szánkba” ennyire az egyes és a kettes 
számú Urwundert… Akkor nyomát sem láthatjuk?38

Jó Isten és rossz világ

A rejtőzködés különleges, a szó minden értelmében kínos problémája a teodicea, 
úgy is mondhatnánk, hogy „a” teológiai kérdés. Világunk igencsak bővében van 
a rossznak. Ha bármennyit is megelőzhetünk belőle, ez erkölcsi kötelességünk. 
Mennyivel inkább kötelessége lenne ez egy tökéletesen hatalmas és tökéletesen jó 
Istennek, teszi fel a kérdést Andrea M. Weisberger. A teistának, aki ragaszkodik 
ahhoz, hogy egy ilyen Isten létezik, meg kell magyaráznia, hogy miért van annyi 
erőszak, gyilkosság, gyerekkínzás, sorozatgyilkosság, bombázás, állatkínzás és 
egyéb hasonlók, amelyekbe belefulladunk. Az ilyesmikkel kapcsolatban a következő 
kérdések merülnek fel: Mindezek valami jó cél miatt szükségesek? Azért, hogy e 
katasztrofális század túlélői jellembelileg épüljenek? Lehet, hogy valami figyelmez-
tetés? Büntetés, amely változásra akar minket kényszeríteni? Ezek a kérdésként meg-
fogalmazott válaszok – ezzel hívőként is egyetérthetünk – ilyen-olyan tekintetben 
nem kielégítőek. De honnan a szerző és sokak bizonyossága, hogy ezek miatt egy 
mindenható, mindentudó és teljesen jó Isten létezése elfogadhatatlan? Weisberger 
szerint csak a hit marad, amelynek nincs racionális alapja. Sok-sok gonoszt meg 
lehetne előzni, de úgy látja, hogy ezt senki, még Isten sem akarja.39 

Gerhard Streminger a témában írt terjedelmes művének kiindulópontja és 

 38 Andreas Englisch Isten nyomai című könyvében (2007) foglalkozik a katolikus egyházban tör-
tént vagy azt valamiképpen érintő rendkívüli jelenségekkel. Ezek igen különböző jelentőségűek és 
színvonalúak, a szerző is mindannyiszor hangot ad kételyeinek. Így például a civitavecchiai vért 
könnyező Mária-szobor (uo. 97–129. o.) nyilván nem lehet olyan jelentőségű, mint – amennyiben 
hiteles – a torinói lepel (247–271. o.). John Jackson fizikus, az 1978-as vizsgálatok (STURP) vezetője 
2018. szeptember 23–29. közötti magyarországi előadókörútján mindazt elmondta, amit a tudomány 
mai állása szerint lehet – a hitelesség mellett. Erről lásd http://torinoilepel.hu/. Az egyes számú 
Urwunderhez lásd még a 25. jegyzetet. 

 39 Vö. Weisberger 2007, 179–180. o.
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végkövetkeztetése egyaránt az, hogy a teodicea problémájának nincs megoldása. 
Minden szenvedés állítólag a nagyobb rossz megakadályozását vagy a nagyobb jó 
megvalósítását szolgálja, ezért fontos szerepet játszik Isten bölcs teremtési tervé-
ben.40 A szenvedés tanít, például bizonyos anyagok veszélyességével kapcsolatban; 
de miért nem születünk több tapasztalati tudással, és miért nem nyilatkoztatja ki 
Isten a legfontosabb tapasztalati igazságokat? – kérdezi Streminger.41 Igenis van 
igazolhatatlan szenvedés, amely nem szolgál valami nagyobb jó megvalósítására, 
és vannak körülmények (földrengés, járvány, visszaélés az emberi szabadsággal), 
amelyek ilyet okoznak. Rossznak azt nevezzük, amit nem szükségszerűnek élünk 
meg, az igazolhatatlan szenvedést és a hozzá vezető körülményeket.42  

Jáki Szaniszló is azt állítja, hogy „a szenvedés, fizikai rossz a legfőbb és talán az 
egyetlen komoly érv Isten léte ellen”. De ha arra a következtetésre jutunk, hogy 
minden céltalan, akkor a véletlenek sorozata hogyan vezethetett egy olyan lényhez, 
aki mindig valamilyen cél érdekében cselekszik?43 Vagyis a célszerűséget is csak 
célszerűen lehet tagadni, lásd az Intelligent Design ellenfeleit: célszerűen meg kell 
tudni magyarázni, hogy miért nem célszerű az, ami annak látszik.

Azzal együtt, hogy a teodicea problémájára nincs (és jelen világunkban nem is 
lehet) minden tekintetben kielégítő, megnyugtató válasz, fel kell tennünk a kérdést: 
honnan van a(z erkölcsi) jó és rossz fogalma?

Itt kell említeni a Hugo Grotius holland jogtudós nyomán elterjedt etsi Deus non 
daretur elvet 1625-ből, amelyet ő a jogra vonatkoztatott: akkor is érvényesülnie 
kellene, ha nem lenne Isten. Ezt terjesztették ki azután, mint láttuk, általában a 
tudományokra, a kutatásra.

De rendelkezhet-e az ateista/agnosztikus erkölcs bármiféle abszolút normával, 
amelynek alapján elveinek érvényessége megállapítható? Ateista felfogás szerint 
az isteni tekintélyre hivatkozás már támadás az ember függetlensége, méltósága, 
autonómiája ellen. Ha nincs abszolút norma, akkor az ateista rendszer teljesen 
szubjektív és önkényes.44 Na de akkor soha többé Auschwitzot, gulágot, Hirosimát 
– miért? És például a rasszizmus miért elvetendő? Az emberek képtelenek bizonyos 
erkölcsi szabályok nélkül élni. Az, hogy sok ateista tisztességesebb, mint nem egy 
istenhívő, még nem cáfolja a – mélyben rejlő – isteni megalapozást: olyan mélyen 
benne van az emberben és az emberiségben az erkölcsiség, hogy többé-kevésbé 
akkor is megmarad, ha az alapját már nem tartja szükségesnek. 

 40 Streminger 2016, 47. o., vö. 454–455. o.
 41 Uo. 48. o.
 42 Uo. 54. o.
 43 Vö. Jáki 2000, 34–35. o.
 44 Vö. Gooding–Lennox 2001, 207. o.
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Egyébként pedig az agyamban zajló elektrokémiai folyamatoknak lehet-e erkölcsi 
érzékük?45 Annyira, hogy horribile dictu erkölcsösebbnek tarthatom magamat – az 
éppen az én magasrendű erkölcsiségem miatt nem is létező – Teremtőnél?

Összefoglalás és különbség

Mondhatjuk, hogy a fentiekben döntően a kozmológiai és a teleológiai istenbizo-
nyítékra utaltunk, és az ontológiai istenbizonyíték logikáját is alkalmaztuk. Azaz 
magasabb intelligenciára való következtetés a világ rendezettsége, célszerűsége, 
különösen is az élőlényeké alapján és a gondolkodás, a legnagyobbra, a végtelenre 
gondolás képessége nyomán. A csoda, a természet szabályszerűségeiből „kilógó” 
esemény, jelenség már „csak” ráadás, és különben is csak megfelelő értelmezés 
által tekinthető csodának. Az ember persze mindig nagyobb bizonyosságot sze-
retne (Jn 4,48), különösen abban a tekintetben, hogy miért van szenvedés, fizikai 
és erkölcsi rossz, ha egyszer Isten szépnek és jónak teremtette ezt a világot. Persze 
ez még nem érv a világ teremtettsége ellen. Gondoljunk csak arra, hogy Isten Jób 
szenvedéssel teli könyvének végén a szépen megalkotott teremtett világra és a benne 
célszerűen megalkotott teremtményeire mutatva teszi nyilvánvalóvá, kézzelfog-
hatóvá rejtőzködését (38–41).46 Ma már a tudomány fejlődésével sokkal jobban 
látjuk mindezek nagyszerűségét. Akkor is, ha sokan immanens végső magyarázatot 
szeretnének találni kitüntetetten az antrópikus elvre és az univerzum finomhan-
goltságára, azaz nem Pascal szerint „fogadnak”… Ami viszont nem kézzelfogható, 
arról Luther nyomán ma is csak azt tudjuk mondani, hogy élesen meg kell külön-
böztetnünk az elrejtettet az ismerttől. Az elrejtett Istennél Luther a megértésnek 
azokra a határaira gondol, amelyek még akkor is fennállnak, ha szemünk nyitott az 

 45 Vö. uo. 268. o.
 46 Yancey 2018 szerint lehetséges, hogy Istennek egyáltalán nincs konkrét mondanivalója, ha nekünk 

éppen fáj valami (96. o.). Jób története valójában nem az emberi szenvedésről, hanem a szabadságról 
szól: az a kérdés, hogy Jób szabad elhatározásból, vagy csak érdekből hűséges-e Istenhez. Nem lenne 
jó egy olyan világ, amelyben minden jó automatikusan megkapná jutalmát, a rossz pedig ugyanúgy 
a büntetését: „Ha világunk meghatározott, tökéletesen igazságos szabályok szerint működne, nem 
létezne valódi szabadság. Helyesen cselekednénk ugyan, de csak mert hasznunkra válik, és minden 
jó cselekedetet önérdek szennyezne be.” (Uo. 102. k.) Erre persze azt lehet mondani, hogy a még na-
gyobb rossz lehetősége nem feltétlenül vigasztaló. – Az embereknek, különösen is a keresztényeknek 
minden tőlük telhetőt meg kell tenniük a szenvedés csökkentéséért (380. k.) A végső válasz persze 
az, hogy ha itt a csodálatos gyógyulásokból nem is lehet rendszert csinálni (113–116. o.), Krisztus 
feltámadása „döntő fontosságú szóval bővítette a fájdalom és a szenvedés fogalomkörét: átmeneti” 
(285. o.). Az ember persze ismételten azt kérdezi, hogy miért ennyire fájdalmas az átmenet.  

EHE oktatoi 2019.indd   106 2019. 04. 02.   10:56:21



Isten nyilvános rejtettségéről 107

Istennek Krisztusban kinyilatkoztatott cselekvésére.47 Tudnunk kell megkülönböz-
tetni a prédikált Istent a rejtőzködő Istentől, vagyis különbséget tenni Isten igéje és 
személye között. Nem felejthetjük el, hogy a teremtő és a teremtmény, a végtelen 
és a véges közötti különbség mindig is megmarad.48 De éppen azért minden zúgo-
lódásunk, kétségbeesésünk közepette abban mindig biztosak lehetünk, hogy ő „is” 
ismeri – rejtőzködésével kapcsolatos – gondjainkat, gyengeségeinket, kérdéseinket, 
kínzó kételyeinket. Hiszen Krisztus ezért vállalta – nyíltan – sorsunkat. 
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Csepregi Zoltán

„Nyilvános teológia”-e az Asztali beszélgetések?
Nyilvánosságszerkezet – autenticitás – olvasói elvárások

„Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről,  
és asztalhoz telepednek az Isten országában.” (Lk 13,29)

1.

Ha bármiben elbizonytalanodsz, sebaj, Luther majd megmondja! Legalábbis ez az 
üzenete az idevágó Facebook-oldalnak1 és a hasonló című kézikönyvecskének.2 
De ugyanilyen szerepet vett fel évszázadokon keresztül Johannes Aurifaber te-
matikus összeállítása is,3 amelyben lelkésznemzedékek találtak hatásos idézetekre 
prédikációik alátámasztására, és amelyben laikusok és teológushallgatók kerestek 
választ hittani dilemmáikra és gyötrő lelki kríziseik kérdéseire. Hasonló feladat 
várt itthon a magyar nyelvű szemelvényekre, Masznyik Endre és Márton László 
magukat vademecumként vagy különleges tudakozóként kínáló zsebkönyveire,4 
amire szintén internetes használatuk nyújtja a legjobb bizonyítékot. Luther mint 
megmondóember, az Asztali beszélgetések mint Ratgeberliteratur. 

A szövegeknek ez a tekintélyelvű használata veti fel a megbízhatóság és hiteles-
ség kérdését, amellyel sokszor szembesítettek az LVM 8. kötetének megjelenése 
(2014) óta, s amelyről legutóbb a kutatók éjszakáján, 2018. szeptember 28–29-én 
tartottam előadást. Valóban Luther szólal meg ezekben a sokszor kinyomozhatat-
lan eredetű, ide-odafordított, számtalanszor átszerkesztett mondatokban? S ha 
igen, akkor vajon a Kis kátéból és az énekeskönyvből jól ismert Luther-e, vagy az a 
másik, az apácát szöktető botrányhős, a mosdatlan szájú vitatkozó, a türelmetlen 
társadalomkritikus, akitől inkább elhatárolódni érdemes manapság, mint a vélemé-

 1 https://hu-hu.facebook.com/Luthermegmondja/. (Megtekintés: 2019. február 14.)
 2 Luther 2018.
 3 Aurifaber 1566.
 4 Aranymondások; Asztali beszélgetések.
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nyét megszívlelni? Ezeket a fogas kérdéseket most félretéve inkább arra fordítsuk 
figyelmünket, hogy Luther maga milyen súlyt és milyen szerepet szánt az asztalnál, 
baráti körben megfogalmazott téziseinek, s táplálta-e valamivel az utókor ilyetén 
kitüntetett érdeklődését.

2.

Luther ebédlőasztala köré nemcsak a családtagok gyűltek össze, Käthe, a gyerekek, 
„Lena ángyomasszony” (Käthe nagynénje), Luther itt nevelkedő unokahúgai és más 
rokonok, hanem a házban lakó kosztos diákok, átutazó vendégek, valamint számos 
barát és tanítvány. Míg Käthe azon morgolódott, hogy „mire jó az, hogy szakadatla-
nul beszéltek és nem esztek?”,5 addig Luther maga ösztönözte beszédre asztaltársait.

Az első Luther-életrajzot Johannes Mathesius írta, mégpedig csehországi híveinek 
tartott prédikációsorozat formájában (1562–1564).6 A 12. prédikációban részletesen 
tárgyalja Luther asztali beszélgetéseit, és több szöveget is idéz, amelyeket Mathesius 
1540-ben maga jegyzett le vagy társai jegyzeteiből másolt le magának. 

„Habár a csúz, a szédülés, az ájulás gyakorta keserítették őt, mégsem pihent: imád-
kozott minden áldott reggel és este s vacsora közben is gyakran, amint ehhez már 
ifjan hozzászokott a kolostorban; ezenfölül úgy mondta föl az ő kis katekizmusát, 
mint akármelyik tanuló, felolvasását meg-megszakítva. Zsoltároskönyvéből imád-
kozott, katekizmusából tanította, vigasztalta vagy intelmezte magát; és mivel az 
ö bibliafordítását akkoriban jobbította-helyesbítette legutoljára, csodálatos nagy 
szorgalomra volt szüksége, hogy a bibliának igaz együgyű velejét megadja tiszta 
szavakkal, azért sokszor kérte mások tanácsát, és az asztalnál gyakorta folyt arról 
a vita, hogyan is lehetne valamelyik héber szónak vagy mondásnak világos német 
értelmét megadni. […]
Ritkán ült úgy asztalhoz, hogy könyvet ne hozott volna magával. […] Bár a mi dok-
torunk gyakran ült súlyos és mélységes gondolatokkal az asztalnál, és megesett, hogy 
az egész étkezés alatt megtartotta a régi kolostori szilenciumot, úgyhogy az asztalnál 
egyetlen szó sem esett, mégis néhanapján fölötte vidám hangot ütött meg.
Ha beszédre akart ösztökélni minket, a csendet így szokta volt megtörni: »Milyen 
újdonság hallatik?« Az első szólítást elengedtük a fülünk mellett; ha mármost új-
ból megkérdezte: »Mi újság a vidéken, tiszteletes urak?«, akkor az asztali népség 
idősebbjei beszélni kezdtek. Legfölül Wolf Severus doktor ült, aki a római császári 
felség nevelője volt; jártas-keltes udvari ember lévén, mindig szóba hozott valamit, 
amikor idegenek nem ültek az asztalnál.

 5 WA.TR 2: 303 (2047. sz.).
 6 Mathesius 1906; vö. Buchwald 1983, 23–24. o.
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Ha beszélgetés kezdődött, mértékkel és illő tisztességgel mások is kivették belőle 
részüket, amíg a doktornak is kedve nem támadt szólni: gyakorta feszegették az asz-
talnál ülök a Szentírás komoly kérdéseit, amelyeket a doktor sorra-rendre, röviden 
és velősen elmagyarázott; ha pedig valaki visszájára szólt, azt sem bánta, hanem 
talpraesett választ vetett ellenére. Gyakorta jöttek tisztes emberek egyetemről is, 
messzi vidékekről is asztalhoz, ahol igen szépséges beszédek és históriák hangzot-
tak el. […] 
Sok időt eltöltött jóravaló, idegen emberek társaságában, és gyakorta hallatott vi-
dám és bölcs mondásokat az asztalnál.”7 

Luther visszafogottság nélkül fejtette ki véleményét mindenről, ami szóba jött, 
vagy ami különben is foglalkoztatta. Néha összefüggő előadást tartott egyik-másik 
kérdésről, ilyenkor megakadt az ebéd, mert mindenki figyelmesen hallgatta, míg 
Käthe közbe nem avatkozott.

A társaság vegyes voltából és a társalgás fesztelenségéből következett, hogy olyan 
témák is szóba jöttek, amelyekről irataiban, prédikációiban és előadásaiban a refor-
mátor másutt nem szólt, vagy itt egészen más oldalról közelítette meg a kérdést. 
Ezért aztán egész korán meggyökerezett a szokás, hogy egyik-másik vendég saját 
maga számára utólag lejegyezte a hallottakat, így a fennmaradt gyűjteményekben 
elszórtan akadnak szövegek, amelyek valószínűleg az 1520-as évekre mennek visz-
sza. Az asztalnál való rendszeres, az egyetemi előadásokon szokotthoz hasonló 
jegyzetelés azonban csak az 1530-as évek elején kezdődött.

Az asztalnál még akkor is németül beszéltek, ha éppen egy latin nyelvű szöveg 
volt terítéken, sokszor azonban inkább – a társaság összetételétől is függően – egy 
latin-német keveréknyelven. Az egyetem nyelve latin volt (nemcsak az oktatásban, 
hanem a mindennapos érintkezésben is), az asztaltársak azonban Luther családtag-
jaira tekintettel németül fűzték a szót, vagy vegyítették a nyelveket. A jegyzetelők 
viszont csak az iskolában megismert latin gyorsírást tudták alkalmazni, ezért a német 
szöveget is a latin rövidítések segítségével írták le. A ránk maradt (többnyire latin 
nyelvű) feljegyzések tehát az egykor többnyire németül elhangzott beszélgetéseket 
rögzítik. Ennek a gyorsírásnak köszönhető az eredeti szövegek néha érthetetlenül 
tömör, távirati stílusa is.8

 7 Asztali beszélgetések, 5–7. o. Márton László ford.
 8 Buchwald 1983, 42–46. o.
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3.

Az első datálható (ám biztosan nem legkorábbi) feljegyzést Luther asztali beszél-
getéseiről Cordatus rögzítette 1531. augusztus 14-én.

„Egyszer a következőt jegyeztem fel a füzetemben:
Luther Philippusnak:9 Te akkor vagy rétor, amikor írsz, nem pedig amikor beszélsz. 
[…]
De Philippusnak nem tetszett, amit írtam. Miután újra meg újra követelte tőlem 
a füzetemet, melybe a hallott dolgokat szoktam felírni, végül a kezébe adtam. Egy 
kicsit olvasgatta, majd beleírt egy disztichont:
»Nem hasznos, Cordatus, mind a füzetbe jegyezni.

Néhány témát itt jobb, ha takar feledés.«10

Magam persze mindig tisztában voltam vele, valahányszor az asztalnál álltam vagy 
vendégként velük ültem, és a hallottakat jegyzeteltem, hogy ez vakmerő vállalkozás. 
De annak mérlegelése, mekkora haszonnal is jár ez, legyőzte félénkségemet. A dok-
tor sem éreztette egyetlen célzással sem, hogy tevékenységem ellenére van. Sőt, én 
törtem mások számára az utat, akik ugyancsak megpróbálkoztak vele, elsősorban 
Veit Dietrich magiszter és Johannes Schlaginhaufen, akiknek morzsáit11 egyszer re-
mélhetőleg egyesíthetem a sajátjaimmal. A hívek egész nyája hálás lesz majd ezért 
nekem.
Erre azért tértem itt ki, mert Philippus versikéje meglehetősen elbizonytalanított. 
Manapság azonban senki sem követi a példánkat. Ha valaki ezt egykor akaratom 
ellenére lemásolná, az hozzám hasonlóan tegye ezt egyszerű és őszinte lélekkel. És 
velem együtt tartsa többre Luther szavait Apollón orákulumainál, mégpedig, és ezt 
nyomatékosan teszem hozzá, nemcsak a komoly teológiai kijelentéseket, hanem va-
lójában azokat is, melyek látszólag csak szórakoztatók és tartalmatlanok.”12

Saját bevallása szerint Cordatus szinte halálra írta magát. Gyűjteményét e szavakkal 
zárja: „Isten gyógyítsa meg a jobb karomat, a szakadatlan írástól teljesen megbénult. 
1537. DEO GLORIA. FINIS.”13 

A körülményeknek ez a részletes ismertetése azért is fontos, mert kiderül be-
lőle, hogy – Melanchthonnal ellentétben – Luther egyetértett elhangzott szavai-
nak rögzítésével. Luthernek semmi kifogása nem volt, épp ellenkezőleg. Ironikus 

 9 Philipp Melanchthon.
 10 Omnia non prodest, Cordate, inscribere chartis, / Sed quaedam tacitum dissimulare decet. WA.TR 

2: 310 (2068. sz.).
 11 Vö. Jn 6,12: ez a bibliai ige egyébként Aurifaber kiadásának mottója!
 12 WA.TR 2: 310–311 (2068. sz.); vö. Buchwald 1983, 25–27. o.
 13 WA.TR 3: 308 (3416a sz.).
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megjegyzéseivel – Hoc scribite et notate! „Ezt írjátok és jegyezzétek föl!”14 – inkább 
ösztönözte a jegyzetelőket. 

Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy Luthernek a rögzítésre vonatkozó felszó-
lításai a hatalmas anyagban meglehetősen szórványosan fordulnak elő. A mintegy 
tucatnyi ilyen szövegnek csak egyik részében szólítja meg közvetlenül a lejegyzőket 
(Nota! Notate! Merke! Merkt!),15 más esetekben általános alanynak szól a biztatás: 
„Jól jegyezd meg!”16 De még a megörökítésre vonatkozó egyértelmű kérés is olykor 
szarkasztikus szövegösszefüggésben hangzik el, azaz inkább önmaga ellentétének 
veendő. Mindkét alábbi beszélgetés 1532-ből származik, az egyik Veit Dietrich, 
a másik Johannes Schlaginhaufen lejegyzése:

„Amikor Philippus úr kinevette az asztrológusokat, hogy szerintük, ha nem létezne 
a Szaturnusz bolygó, akkor az emberek soha nem halnának meg, a mi professzo-
runk hozzátette: »Ha nem volna Ádám bűne, akkor senki sem halna meg, még ha 
egy helyett ezer Szaturnusz is lenne az égen, ezért szarok az egészbe. Ezt írjátok és 
jegyezzétek föl! [Hoc scribite et notate!]«”17

„Luthernek asszonyokat kell kiházasítania. Amikor a doktor lefeküdni készült, érke-
zett valaki üzenettel, a belgerni lelkész özvegye18 küldte hozzá férjet kérve. [Luther] 
azt mondta: »Adjatok neki! Már betöltötte a hetedik életévét, nézzen körül, kihez 
menjen, én nem tudok adni senkit.« Amint a küldönc eltávozott, nevetve szólt hoz-
zám: »Istenre kérlek, Turbicida,19 írjátok ezt fel! [Scribite hoc!] Nem egy istencsapása 
ez? Már az asszonyoknak is én adjak férjet? Úgy látszik, kuplerájosnak néznek! Pfuj, 
világ! Kedvesem, írjátok és jegyezzétek föl! [Schreibts vnd merckhts!]«”20

A jegyzetelés ilyetén – korlátozott érvényű – elfogadása mégsem jelentette azt, hogy 
Luther a feljegyzések közzétételét is jó szemmel nézte volna. Erre a kérdésre is áll 
az a véleménye, amelyet 1537-ben általában fogalmazott meg a kalózkiadásokkal 
kapcsolatban:

„Krisztusra kérem a kedves tolvajokat, mert tudom, hogy őszinte és tisztességes 
szándékkal járnak el, hogy sem életemben, sem halálom után ne tegyenek közzé 

 14 WA.TR 1: 102 (246. sz.); vö. Buchwald 1983, 27–28. o.
 15 WA.TR 2: 436 (2371. sz.); 3: 69, 521 (2906. és 3680. sz.); 4: 538 (4833. sz.); 5: 279, 420 (5621. és 5989u sz.). 
 16 WA.TR 3: 22 (2843a sz.): Et nota, quod dicere possum…; WA.TR 4: 66 (3999. sz.): Sed nota in hoc 

psalmo…; WA.TR 6: 86 (6625. sz.): Darum merke mit Fleiß…; WA.TR 6: 178 (6770. sz.): Solches merke 
und behalte nur wol…

 17 WA.TR 1: 102 (246. sz.).
 18 Balthasar Zeiger 1532. január 21-án hunyt el.
 19 Johannes Schlaginhaufen latinosított családneve (annyit tesz, mint ’üsd, vágd, nem apád’).
 20 WA.TR 2: 123 (1525. sz.).
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könnyelműen gondolataimból semmit, amit akár életemben csellel csikartak ki tő-
lem, vagy halálomban tulajdonítottak el korábban kölcsönkért irataimból. […] Mert 
ha ez nyilvánosságra kerülne, akkor én lennék a világ legkeresettebb széphistóriája. 
Nem mintha indulatomban istentelen vagy rosszmájú gondolatokra ragadtatnám 
magam, hanem a túl nagy bölcsesség bolondság, mint magam is belátom, miután 
elpárolgott már a kreativitás heve. […] Ezért megismétlem kérésemet, hogy baráta-
im közül senki gondolataimból hozzájárulásom nélkül semmit ne tegyen közzé, el-
lenkező esetben viszont nyilatkozatban vállalja magára tette terhét és kockázatát.”21

Megoldást jelent talán a tanulmány címében feltett kérdésünkre, ha bevezetjük a 
kéziratos nyilvánosság fogalmát. A középkorig mindenféle irodalmi nyilvánosság 
természetesen kéziratos volt, ám a nyomtatás feltalálásával a nyilvánosság szerkezete 
tovább tagolódott. A modern kutatás ezt a tagolódást sokáig természetes hierar-
chiának tekintette: egyes szövegek eljuthattak a nyomtatás közegéig, mások nem, s 
hogy eljuthattak-e, az többnyire tartalmi vagy műfaji kérdéseken múlott, de külső 
körülményeken is. A magyarországi anabaptisták és az erdélyi unitáriusok például 
évszázadokon keresztül nem rendelkeztek saját nyomdai kapacitással, s külső műhe-
lyek igénybevételét számukra a cenzúra lehetetlenné tette, ezért ezek a közösségek 
sajátos kéziratos nyilvánosságot alakítottak ki a maguk számára, ahol másolatban 
terjedő műveik ugyanúgy működtek, mint más közegben a nyomtatványok.22 Vagyis 
a kéziratos másolatokat az irodalomtörténet egyfajta átmenetnek tekintette a ma-
gánszféra (pl. naplók, levelek) és a publikálás (nyomtatott művek) között. Az utóbbi 
évtizedek kutatása azonban felismerte, hogy a kéziratos nyilvánosság nem afféle 
fogyatékos kényszerpálya volt a korai újkorban, hanem önálló és öntörvényű dis-
kurziós közeg, amely sajátos igényeket szolgált ki, és sajátos szabályokat követett.23 
Vagyis nem az a kérdés, hogy egyes kéziratok sajtó alá tudtak-e, hanem hogy sajtó 
alá akartak-e kerülni. Mind a Luther szájából elhangzó fent idézett megjegyzések, 
mind az a burjánzó kéziratos szöveghagyomány, amely az Asztali beszélgetéseket 
– másolatok másolatainak másolataiban – megőrizte és közvetítette számunkra, 
arra ösztönöz bennünket, hogy ezeknek a hol kioktató, hol szórakoztató, hol szán-
dékosan megbotránkoztató gyöngyszemeknek a természetes közegét a kora újkori 
kéziratos nyilvánosságban keressük.

 21 Conciunculae, WA 45: 422–423.
 22 Rauert–Rothkegel 2011; Lakó 1997; Kénosi Tőzsér–Uzoni Fosztó 2002; Kénosi Tőzsér–

Uzoni Fosztó 2005.
23 Tóth 2015; 2017. Lásd még Az értelmezés hatalma III: A kora újkori kéziratos nyilvánosság mű-

ködésének módszertani kihívásai és tanulságai című konferencia (Budapest, 2017. március 29.) 
előadásait: https://mtabtk.videotorium.hu/. (Megtekintés: 2019. február 14.).
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4.

Ha így áll a dolog, akkor az ősbűnt Aurifaber követte el az 1566-os eislebeni ki-
adással. Vállalkozását így nem sikerként értékelhetjük (a régi felfogás szellemében: 
eljuttatta a művet a nyomtatás nyilvánosságáig), hanem ficamként, műfajidegen 
visszaélésként (az új felfogás szellemében: a művet elszakította természetes kéziratos 
közegétől). Luther halála után húsz évvel jelent meg ugyanis az Asztali beszélgetések 
első kiadása az ő szerkesztésében.24 Aurifaber 1537-től 1540-ig wittenbergi diák, 
majd 1545–1546-ban Luther famulusa volt (aki utolsó útjára is elkísérte Eisleben-
be), végül munkatársa a reformátor halála után megjelent jénai Luther-kiadásnak. 
Lelkesen gyűjtött minden Luther-kéziratot (később leveleket is adott ki). Az 1566-os 
kötetet elsősorban saját asztal melletti lejegyzéseire alapozta, de minden számá-
ra elérhető gyűjteményt figyelembe vett. A megjelentnél nyilván jóval nagyobb 
anyaggal rendelkezett, mert egy második kötetet is tervezett, amelynek kiadására 
végül nem került sor.

Kiadását nyolcvan fejezetre osztotta, kezdve a teológiai témákon, mint Szentírás, 
Szentháromság, Szentlélek, folytatva a társadalmi csoportokkal, mint szerzetesek, 
fejedelmek, nemesek, tudósok, és befejezve az élet eseményeivel, mint hivatás, 
házasság, betegség, halál. Áttekinthető elrendezés, tárgyszavak a margón, végül 
egy regiszter segítik az eligazodást, hogy a hit és az élet bármely kérdésére választ 
kapjunk Luthertől. A latin és német előzményekből Aurifaber egységes német 
szöveget gyúrt.

Aurifaber kiadása hatalmas hatást gyakorolt. Háromszáz éven keresztül min-
denki ebből olvasta és ebből ismerte Luther asztali beszélgetéseit, természetesen 
az Aurifaber kínálta nyelvezeten és elrendezésben. Ott volt minden lelkésznek a 
polcán, és sűrűn forgott a kézben, főleg – mint említettem – szombat esténként, 
hatásos idézetek után kutatva. A kéziratok eközben lappangtak, és még boldog 
tulajdonosaik is inkább Aurifaberhez nyúltak, mert ő nemcsak terjedelmesebb 
szövegkorpuszt kínált, hanem világos tartalmi szerkezetet és olvasmányos stílust 
is. A kéziratokat eközben tartalmi összevisszaság és nyelvi zagyvaság jellemzi, de 
éppen ezzel őrizték meg a szövegek időrendi sorrendjét és a dialógusok hitelességét. 

Semmi kétség, hogy Aurifaber nagy igyekezettel és gonddal végezte szerkesztő-
munkáját, de az anyag megformálásában, az egyes beszédek tartalmi szempontok 
szerinti összekapcsolásában vagy feldarabolásában a 16. század elvei alapján járt el, 
amikor szöveghűségről és szerzői jogokról még nemigen beszélhetünk. Aurifaber 
nemcsak ott egészítette ki a beszédeket, ahol nyilvánvaló hézagok mutatkoztak, 

 24 Buchwald 1983, 31–36. o.; Junghans 2000, 26–27., 32–35. o.; uő 2013, 9–11. o.

EHE oktatoi 2019.indd   115 2019. 04. 02.   10:56:22



Csepregi Zoltán116

hanem ott is, ahol szerinte nem elég világosan vagy nem elég helyesen fogalmaztak. 
Egészen pontosan: Aurifaber azt a Luthert szóltatja meg, amilyennek őt az egy 
nemzedékkel későbbi lutheránus ortodoxia látni szerette volna. Ha összevetjük Au-
rifaber forrásait azzal az eredménnyel, amit ő ezekből létrehozott (mint említettem, 
kiadásának mintegy 80%-ára található fennmaradt kéziratos hagyomány), akkor 
egyértelműen látszik a korszakos távolság és a változtatások teológiai tendenciája.

Mert Aurifaber nem egyszerűen az asztalán lévő szövegeket osztotta nyolcvan 
fejezetre, hanem a lutheránus ortodoxia szempontjai szerint válogatott és stilizált. 
Nála a pápa és a késő középkori skolasztikus teológia ellen küzdő Luther került a 
középpontba mint példakép, az ő követésére buzdított. De nemcsak a római egyház 
képviselőiben látott hamis tanítókat, hanem azokban is, akik elismerték az augsburgi 
interimet (1548) vagy a délnémet úrvacsora-felfogást, az ún. szünergisták elleni kiszó-
lásait elsősorban Georg Maiornak és Melanchthonnak címezte. Aurifaber Lutherének 
vesszőparipája a hálátlanság (jelen kiadás tárgymutatójában ezeket a helyeket kissé 
eldugva, az „ember – hála” tárgyszó alatt találjuk). A pápa jármából megszabadított 
keresztények ugyanúgy vágynak vissza az evangélium világosságáról a sötétségbe, 
mint Mózes népe egykor az aranyborjúhoz és az egyiptomi húsosfazekakhoz.

Átdolgozásaiban két tendencia ismerhető föl. Egyrészt törölte azt, ami őt magát 
megbotránkoztatta vagy reménybeli olvasóit megbotránkoztathatta. Egy kísérté-
sekkel küzdő fiatalembernek Luther egyszer ezt a tanácsot adta: „Egyél, igyál, menj 
társaságba, és ha felvidít az, ha egy lányra gondolsz, ne fojtsd el a gondolatot!”25 
Aurifaber a mondat elejére beszúrja még az isteni igével való foglalkozást, amivel 
hangsúlyozza Luther általános felfogását, hogy az élet minden nehézségére a Szent-
írásból keressünk vigaszt, a mondat végéről pedig természetesen elhagyja a lányt 
mint botrányos elemet. Hogy Luther itt egy elterjedt középkori gyónási tanácsot ad 
tovább, azt Aurifaber nem ismerte föl, ő már egy másik egyházi kultúrába nőtt bele.26

Ha viszont polémiáról volt szó, akkor Aurifaber inkább szaporította, mint meg-
húzta a szöveget.27 1539-ben Luther arról beszélt az asztalnál, hogy a lipcsei városi 
tanács igen fukarul javadalmazta prédikátorait, Caspar Crucigert és Friedrich My-
coniust, így fél, hogy a jövőben milyen papokat találnak majd. Fejtegetését egy latin 
szállóigével zárta: dignas habent labra lactucas, amelynek jelentése: ’amilyen a száj, 
olyan a saláta’, és mint szólás az „amilyen a mosdó, olyan a törülköző” vagy a „meg-
találja a zsák a foltját” magyar közmondások megfelelője.28 Aurifaber itt sem nem 

 25 WA.TR 1: 49–50 (122. sz.).
 26 Buchwald 1983, 39–40. o.; Stolt 1989, 288–289. o.
 27 Vö. Buchwald 1983, 37–39. o.
 28 WA.TR 4: 439 (4703. sz.).
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szó szerint fordított, sem nem hasonló jelentésű német közmondást alkalmazott, 
hanem nekieresztette a tollát: „Minek a tehénnek muskotály, jobb szereti a zabszal-
mát. Hasonló a hasonlóval szeret barátkozni. Szólt az ördög, és lenyírta magának 
egy fekete disznó gyapját.” Nemcsak bő lére eresztette a szöveget, hanem vitriolt is 
csepegtetett belé. Egy elegáns latin idézetet gorombaságok sorával helyettesített. 
Aurifaber asztali beszélgetései sokat tettek azért, hogy a köztudat Luthert inkább 
asszociálja a durva szókimondással, mint a humanista műveltséggel.29

Aurifaber például Luther asztaltársaként és műveinek kiadójaként jól ismerte 
a reformátor német nyelvét, maga is jegyzetelt az asztal mellett, így első számú 
szaktekintélynek minősülhet a latin jegyzetek visszafordításakor és a gyorsírásos 
rövidítések feloldásakor. A nyelvtörténeti elemzés ugyanakkor kimutatta, hogy 
Aurifaber szókincse jelentősen eltér Lutherétől, érzékelhetően későbbi korból való.30 
Számos trágár kifejezésről – Aurifabert ezek nem zavarták, feleslegesnek tartott 
szépíteni rajtuk – kifejezetten azt feltételezik a nyelvészek, hogy a volt tábori lelkész 
Aurifaber a seregben szedte föl, és nem Luther szájából hallotta, ugyanígy a katonai 
zsargon több fordulatát is.31

5.

Aurifaber szerkesztési módszeréről elég ennyit. Másrészről az is nyilvánvaló, hogy 
az eredeti lejegyzésekhez való visszanyúlás sem jelent abszolút garanciát a hiteles-
ségre, Luther eredeti megszólalásainak felidézésére (lásd az alább mondandókat a 
lejegyzések körülményeiről és nyelvéről). A bökszavas jegyzet csak rövid kivonata 
a szóban elhangzottaknak, amelyben minden lejegyző a saját szempontjaira figyelt, 
a maga számára érdekes gondolatokat rögzítette. Amikor Veit Dietrich házasodni 
készült, akkor, ahogy a legendás Mórickának, úgy neki is mindenről a házasság, a 
nemi szerepek jutottak eszébe,32 míg a párhuzamosan készült jegyzetekben má-
soknál erről egy szót sem olvasni.

Ugyanannak a beszédnek egyidejű lejegyzései néha egészen eltérnek egymástól. 
Ami az egyik asztaltárs szemében fontos részletnek tűnt, az a másiknak nem, és 
fordítva.33 A kezdetleges gyorsírás szükségszerű hézagait úgy töltötték ki, hogy 
időről időre kölcsönadták egymásnak füzeteiket. Egyik-másik asztaltárs (már jóval 
Aurifaber kiadói vállalkozása előtt, például Cordatus, Schlaginhaufen és Georg 

 29 Junghans 2000, 34. o.; uő 2013, 10. o.
 30 Buchwald 1983, 35–37. o.
 31 Junghans 2000, 34. o.; uő 2013, 10. o.
 32 LVM 8: 98, 100 (217. és 233. sz.).
 33 Buchwald 1983, 38–40. o.; Leppin 2013.
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Rörer) idővel tudatosan kezdte gyűjteni, másolni a szövegeket,34 kiadásukra gon-
dolva egybevetette a párhuzamokat, emlékeiből egészítette ki a hiányokat, csiszolt 
a stíluson, ezzel újabb szövegváltozatokat hozott létre, azaz szövegkritikai szem-
pontból „rontott” rajtuk. 

Az asztali beszélgetések szöveghagyománya így hihetetlenül bonyolulttá, átte-
kinthetetlenné vált, akárcsak az evangéliumoké; utóbbiakhoz abban is hasonlít, 
hogy egyetlen eredeti lejegyzés vagy kortárs gyűjtemény sem maradt fönn, minden 
csak későbbi másolatokban érhető el.35 Éppen azok a lejegyzések, amelyek tartal-
milag és stilárisan a legkerekebbnek tűnnek, a legkevésbé hitelesek, hiszen ezek 
megfogalmazása már biztosan nem az asztal mellett, hanem utólag, a lejegyző 
emlékezetére hagyatkozva készült (akire így kicsiben mindaz áll, amit fent nagyban 
Aurifaberről mondottunk).

Luther kijelentéseit – hogy Cordatust idézzem – természetesen nem kell „többre 
tartanunk Apolló orákulumainál”,36 szavait olvashatjuk ellenérzéssel és kritikával 
is,37 hiszen a mai válogatások nem próbálják őt megzabolázni vagy normatív tekin-
téllyé tenni, ahogy Aurifaber próbálta, hanem a lejegyzőkhöz hasonlóan mindent 
felvesznek, ami az olvasóknak Luther megszólalásaiban érdekes lehet, még ha 
tartalmában vitatható vagy stílusában megbotránkoztató is.

A beszélgetések Cordatus által 1531-ben kezdett feljegyzése Luther haláláig folyta-
tódott. Ebből újabb kihívás adódik számunkra, ugyanis csak az „öreg Luther” meg-
nyilatkozásai maradtak fenn életének utolsó másfél évtizedéből,38 abból a meglett 
életkorból, amikor maga is természetes módon hajlott a megmondóember szerepére. 
Szó se róla, ez a Luther ugyanúgy dialektikusan gondolkodik és paradoxonokban 
fogalmaz, mint korábbi önmaga, a heidelbergi vitatkozó vagy az Invocavit hetében 
prédikáló reformátor, csak bensőjében egyre inkább azonosul azzal a monumentális 
szoborral, amelyet időközben rajongótábora, a nyomában elindult mozgalom, az 
előadásaira özönlő diákok faragtak róla. Évei előrehaladtával kicsit türelmetlenebb 
lett, kicsit kevésbé empatikus és kicsit tévedhetetlen.

A „Luther megmondja”-értelmezést támogatja továbbá az a körülmény, hogy már 
a lejegyzők figyelme is elsősorban arra irányult, hogy Luthernek mi volt a véleménye 
a szóban forgó témáról. A szövegekben az asztaltársak teljesen alárendelt szerepet 
játszanak, és csupán arra szorítkoznak, hogy egy-egy kérdéssel, megjegyzéssel 
megszólalásra ösztönözzék a reformátort. Pedig nem kérdés, hogy e beszédek az 

 34 Michel 2013.
 35 Bartmuss 2012; Glaser 2013; Schäufele 2013.
 36 WA.TR 2: 311 (2068. sz.).
 37 Vö. Buchwald 1983, 13–16., 40–42. o.; Bärenfänger 2013.
 38 Buchwald 1983, 29–31. o.; Junghans 2000, 39–40. o.; Uő. 2013, 8. o.; Dithmar 2010, 12–15. o.
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asztalnál nem monológként, hanem élénk eszmecsere keretében hangzottak el, 
még akkor is, ha az étkezések közben folytatott beszélgetésekben Lutheré volt az 
utolsó szó és meghatározó vélemény.

Tekinthetjük-e ezeket a mondatokat az élet nagy kérdéseiben eligazító autori-
tásnak? Talán annak tudatosítása segít el bennünket a vállalható hermeneutikai 
kiindulópontra, hogy a későbbi átdolgozások és átszerkesztések dacára ezek a 
szövegek mégsem fiktív szónoklatok. Minden megszólalás a beszélgetés (sokszor 
már nem rekonstruálható) folyamatában kapott teljes értelmet, üzenete az adott 
pillanatnak volt szánva. Az a spontaneitás, ahogyan Luther megszólal, és asztal-
társainak kérdéseit rendszerint tömören és csattanósan megválaszolja, valamint 
a tárgyalt témák sokszínűsége ennek ellenére bárkit megfoghat, aki akár irodalmi 
élményt vagy unaloműző olvasmányt keres. 

Mivel Cordatus követői nemcsak „a komoly teológiai kijelentéseket” rögzítették, 
hanem azokat is, „melyek látszólag csak szórakoztatók és tartalmatlanok”,39 ezért e 
szövegeken átüt Luther nyelvi kreativitása mind humorával és játékosságával, mind 
a trágárságba hajló gorombaságával.40 S talán ez a „látszólag” a mű legmélyebb 
teológiai felismerése és legfontosabb üzenete a Luthert faggató olvasónak. Isten 
országa elrejtettebb annál, semhogy kátékérdésekbe vagy tételmondatokba lehessen 
szorítani. Jelen van viszont a testvérek vigasztaló beszélgetésében és az asztalkö-
zösségben. Ezt figyelembe véve az Asztali beszélgetések ugyan minden részletében 
teológia, de nyilvánossága csak odáig tart, ameddig a személyesség terjed.

Rövidítések

Aranymondások = Luther aranymondásai. Első könyvecske Isten igéjéről és csodadolgairól. 
Második könyvecske a világról és folyásáról. Szerk. Masznyik Endre. Hornyánszky, Bu-
dapest, 1902–1903. (A Luther-Társaság kiadványa 41; 48.)

Asztali beszélgetések = Luther, Martin: Asztali beszélgetések. Vál. és ford. Márton László. 
Helikon, Budapest, 1983. Reprint uo. 2017.

LVM = Luther válogatott művei. 2–8. köt. Szerk. Csepregi Zoltán et al. Luther, Budapest, 
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Orosz Gábor Viktor

Deus nudus est
A test nyilvánossága és elrejtettsége

Feledtem, hogy szent az én testem, 
Mert örök Rend fehér folyói mossák: 
Csodálatos csodálatosság.1

(Ady Endre)

Broken bottles under children’s feet 
Bodies strewn across the dead end street 
But I won’t heed the battle call 
It puts my back up 
Puts my back up against the wall2

(U2)

Korunkban az emberi testet sajátosan antropomorf, jelmezekbe és szerepek mögé 
bújtatott formájában értelmezzük. Ez nem kevesebbet jelent, mint a színészi karakter 
esztétikai meghatározásának alkalmazását a modern antropológiai gondolkodás-
ban. Iskoláktól függően a művész megformáltsága, érzelmei, korábbi tapasztalatai 
is lényegesek, mert azok mélységeit „újra kell élnie” a színpadon,3 vagy mellettük 
éppen kreatív képzelőerejére kell támaszkodnia. Az epikus színházban pedig maga 
az ember lesz a „vizsgálat tárgya”, aki változó és változtató. A színház a társadalmi 
folyamatokat aktualitásukban ragadja meg, és ráébreszt, hogy mi az, „amit ten-
nünk kell”, és mely okokból fakadóan. A színház epikus formájában „a társadalmi 
lét határozza meg a tudatot”,4 ezért a színésznek elengedhetetlen ismernie kora 
társadalmát és annak nyilvánosságát.5 

 1 Ady Endre: Vezeklő vigadozás zsoltára (részlet).
 2 U2: Sunday Bloody Sunday (részlet).
 3 Krasner 2010, 148. o.
 4 Brecht 2000a, 129. o.
 5 Lásd Kovács 2015, 26–32. o.
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A teátrummal szemben a múzeum eredetileg a múzsák lakhelyét, az emlékezet 
terét, a művészetek otthonát jelentette. A múzeumi térben az emberi test üzenetet 
közvetít, emléket állít, fölmutatja alkotójának ízlését. Az ember muzeális „kiállított-
ságát” hangsúlyozza Josef Meyer zu Schlochtern, akinek munkájában a múzeum 
a teológiai megismerés helyeként jelenik meg. Az emberi test „(élő) múzeumhoz 
hasonlatos, egy aszeptikus szépség, amelyet valaki, mint egy kiállított képet, nem 
érinthet meg büntetlenül”.6 A kiállított kép, az emberi test azért érinthetetlen, 
mert a Teremtője méltóságát tükrözi. Aszeptikus, mert teremtményisége szerint 
tökéletes. Nietzsche a színészt egy ideális majomhoz hasonlítja, aki „lényében és 
a lényegesben nem képes hinni: számára minden játék, hang, mozdulat, színpad, 
színfal és közönség”.7 Ebben a magatartásban Dionüszosz alakja éled fel, az eredendő 
káoszé, szemben Apollóéval, aki a szépséget és a mértékletességet képviselte. Az élet 
azonban csak akkor lehet sikeres, ha Apolló és Dionüszosz között, meghatározott 
és meghatározatlan közt váltakozva valósul meg. 

Ebből arra a következtetésre juthatunk, hogy a posztmodern inkább Dionüszosz 
tántorgó alakját követi, ami a 20. században kétféleképpen mutatkozott meg. Egy-
részt, mint az anonim ember alakja, aki „tömegként létezik”, és úgy is formálható, 
másrészt a médiatársadalomban megjelenő „élményjunkie”,8 akit a média által su-
gallt alakok és képek, trendek alakítanak. A dionüszoszi tántorgáshoz kapcsoló-
dik a választás kényszere és az életfolytatás alternatív lehetőségei, ám a választás 
mindig kockázatos, hiszen következményei legtöbbször nehezen számíthatók ki 
előre. A modern ember nem a hagyományokhoz képest vagy azok mintájára ala-
kítja életét, hanem az „önmegvalósítás”, önmaga „megteremtésének” módján, az 
autopoézis csábítónak tűnő követelésével áll szemben.9 A tradíció nem hiányként, 
hanem modern interpretációja által jelenik meg a medializált életvilágban. Képi 
világa, művészi formája, ideálképe közvetlen hatással van nemcsak az egyén, de a 
nagyobb közösségek életstílusára, ízlésvilágára. A keresztény praxis a Szentíráshoz 
kötött szimbólumrendszerén, tanításán, liturgiáján, diakóniai szolgálatán keresztül 
megőrizte azt a funkcióját, amely alternatívája és életlehetősége lehet a félreértett 
esztétikai szemlélettel bíró, gyakran a széphez hamis kódértéket hozzárendelő 
emberek és közösségek számára. 

Bár a keresztény antropológia mindig az ember természetes előfeltételeit veszi 
figyelembe, de azon túl is mutat, hiszen a „természetes” mindig egy adott herme-

 6 Huizing 1999, 33–34. o.
 7 Uo. 35. o.
 8 Uo.
 9 Kress 1993, 112–113. o.
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neutikai perspektívából értelmezhető, ami jelen esetben a teremtéstörténet, amely 
nem a természetről szóló tanítás megfelelője.10 Ez a specifikus hermeneutikai ér-
telmezés úgy teljesedik ki, hogy a teremtmény úgy ismerte meg Istent, mint aki 
emberré lett Jézusban.

A test az ember elidegenedettségének tényezője, olyan felület, amelyen keresztül 
kifejeződik és észlelhetővé válik egyedisége. Ádám és Éva szégyenkeztek egymás 
előtt, mert testi jegyeik eltérőknek mutatkoztak, ez a differenciálódásban és az 
elidegenedésben fejeződött ki: „Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, 
hogy meztelenek. Ezért fügefaleveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek ma-
guknak.” (1Móz 3,7) A különbözőségük megtapasztalása azonban az egyesülés, az 
elfogadás igényét is felébresztette bennük. Olyan szimbólum ez, amely az emberi 
létezés lényegéhez tartozik, mert az ember a másik által kíván elfogadott lenni. Ez a 
vágy csak a másikkal együtt valósulhat meg: a másik az, aki elfogad. Nincs elfogadás 
az elfogadott és az elfogadó nélkül. A teológiai gondolkodásban ezért is van nagy 
jelentősége az ember kettős meghatározottságának, az Isten és az embertárs előtti 
létezésének. Az ember nem csupán immanens szinten, hanem a transzcendenshez 
való viszonyában is az elidegenedést tapasztalta meg a bűneset után, amit csak az 
elfogadás által történő egységesülés oldhat fel. 

Az ember életét a szabadság és a sors polaritásában éli, amihez hozzátartozik, 
hogy testét ne csak ajándéknak, hanem a vele való törődést feladatának is tekintse.11 

A testtel való törődés etikai jelentőséghez akkor jut, ha a saját életre adott reflexív 
válasz olyan feladatként tudatosul, amely az egyéni életstílusban is kifejeződik. 
A szabadság és a sors polaritása így az emberi test megjobbítása vagy szebbé tétele 
kapcsán jelentkezhet a feltétlen megjobbítás iránti kétségbeesett vágyként, de úgy is, 
hogy valaki ugyancsak „feltétlenül olyan kíván maradni, amilyen, és ezzel a forma 
és a dinamika polaritásának ellenáll”.12 Mindkét esetben a kétségbeesés állapotában 
marad, ha a változást külső kényszerként vagy éppen lehetetlenségként éli meg. 
Ezekben az estekben az emberi test megváltoztatása „nem kiút a kétségbeesésből, 
hanem még mélyebb kétségbeeséshez vezet”.13

 10 Vö. Frey 2014, 264. o.
 11 Lásd Körtner 2010, 121. o.
 12 Uo. 121. o.
 13 Uo. 122. o.

EHE oktatoi 2019.indd   124 2019. 04. 02.   10:56:22



Deus nudus est 125

Egyediesülés

Püthagorasz, Szókratész és Platón úgy tartotta, hogy az ember teste (szóma) olyan 
sír (széma), amelytől alapvetően különbözik a lélek. Ez a különbözőség a halál pil-
lanatában a test és a lélek különválásában teljesül majd be, amikor a lélek visszatér 
az ideák világába. A lélek testi sorsa szerencsétlenség és véletlen következménye; 
ha a léleknek csak önmagával kellene foglalkoznia, akkor szabaddá válna, és olyan 
lenne, mint az istenek.14 A „tiszta lélek számára a holttest a jó test”,15 az optimá-
lis, a tökéletes, mert a test összes szükséglete és igénye megszűnt a halállal. Ez a 
dualista szemlélet az embernek azt az örök vágyát fejezi ki, amelyben a szabadság 
iránti igénye célként fejeződik ki, a testi megkötözöttségből való kiszabadulásként. 

A test feletti autonómia vizsgálata során lényeges szerephez jut Immanuel Kant 
állítása: „az ember ura lehet testének”, de sohasem lehet tulajdonosa.16 Ezért ha 
elfogadjuk saját testünknek való kiszolgáltatottságunkat, akkor azzal saját véges-
ségünket is elfogadjuk. Jean-Pierre Wils Hegelnek A szellem filozófiája című művét 
értelmezve állapítja meg, hogy nála a test az individuum tudatának elsődleges 
megjelenési formájaként fogható fel: „A test a véges lény struktúrájának legjelen-
tősebb jele, önmaga előhozatala, aminek a passzivitás és az aktivitás, a szabadság 
és a determináció egyidejűségében kell megvalósítania.”17 A test (Körper) a világ 
ellenállását mutatja, szemben a szellem határtalanságával, „tényszerű antropoló-
giai határ”; ugyanakkor a test (Leib) materializálja a szellem intencióját.18 A 20. 
században Karl-Otto Apel a testet a priori létezőnek nevezi, ami „minden tartalom 
lehetőségének feloldhatatlan feltétele”,19 a reflexiót megelőző nézőpont. Ez a véleke-
dés ahhoz vezet, hogy a test sohasem válhat egy test nélküli megismerés tárgyává.

René Descartes, az újkori antropológiai fordulat atyja éppen a res cogitans (gon-
dolkodó dolog) és res extensa (kiterjedt dolog) felosztásával kapcsolatot keresett 
az ember belső és külső világa között, ami a későbbi filozófiai gondolkodásban a 
szubjektum és objektum viszony rögzült problémájához és azok feloldásának kí-
sérleteihez vezetett. Maurice Merleau-Ponty jegyzi meg a karteziánus látásmóddal 
kapcsolatban:

 14 Lásd Sommer 2010, 3. o.
 15 Uo. 3. o.
 16 Kant 1991.
 17 Wils 1990, 51. o. 
 18 Uo. 51. o.
 19 Gadamer–Vogler 1974, 277. o.
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„Egy kartéziánus nem önmagát látja a tükörben, hanem egy bábut lát, egy »kint 
lévőt«, amelyről teljes joggal gondolja, hogy a többi ember ugyanúgy látja, de ami 
se az ő, se a többiek számára nem hús-vér test. Testének tükörbeli »képe« a dolgok 
mechanikájából következik, s ha felismeri benne önmagát, ha a képet »hasonlónak« 
látja, úgy gondolkodása szövi ezt a köteléket, maga a tükörkép neki semmije.”20

Az észlelés tehát nem valósulhat meg a test nélkül, amely azonban minden pillanat-
ban szituált, a tapasztalat része: érzékel és érzékelhető egyszerre. Helmut Plessner 
hasonló problémáról szól a Leibsein és Körperhaben fogalmak kapcsán (Leib – saját 
test, eleven test, míg a Körper a fizikai test). Ebből az a szükségszerűség adódik, 
hogy azzá kell válni, ami valójában az ember. Az állítás akkor válik világossá, ha 
a magyar nyelvben nehezen kifejezhető kettősséget figyelembe vesszük. Plessner 
a testet úgy határozza meg, mint amit nem lehet pusztán a testiségre redukálni. 
Miközben hangsúlyozza az ember excentrikus pozicionáltságát, rámutat arra, hogy 
éppen ez teszi lehetővé számára, hogy a testet (Körper) Leibként fogja fel. 

A német nyelvben a Körper (corpus/korpusz) a fizikai testet jelöli, a metafizikában 
a lélek ellenpárját, amelyben a lélek egyszerűen jelen van. Ez a dualista „egyszerű 
jelenlét” mások mellett J. G. Hamann számára sem elfogadható. Ugyanis nem állít-
hatjuk azt, hogy a lélek a testben lakik, hanem eleve testként (Leib – átélt testélmény) 
létezik, hiszen a Leib szó etimológiai jelentése ’élet’.21 A szó ezt a jelentéstartal-
mát egészen a középfelnémet időkig megőrizte, és ezt követően személyes jellegű 
szóösszetételekkel jelent meg (Leibarzt, Leibgarde). A Körper ezzel szemben a 13. 
század óta a holttest (Leiche) értelemben használt fogalom, és a későbbiekben egyre 
inkább az alak és forma kifejezésére szolgált, majd a Hülle értelmében szociológiai, 
politikai, de akár matematikai összetartozásra utaló jelentéssel is előfordul.22 Ha-
gyományosan a fizikai test háromféle módon fogható fel: 1. objektíve észlelt, külső 
test; 2. biológiailag vizsgált tárgy; 3. a saját test fizikai tapasztalata. 

A logocentrikus metafizikában, amely szerint a lét értelme a jelenlét, a test a világ 
horizontjaként jelenik meg, és az öntudat a világban való jelenlét egyik módjaként 
válik felfoghatóvá.23 A Körper viszont a Leib puszta határává változik át, annak 
külseje (Aussenseite) lesz. Gerd Haeffner állapítja meg: „Az ember egysége [testből 
és lélekből] tehát titok marad.”24 A test, lélek és szellem közötti kapcsolatot eddig 

 20 Merleau-Ponty 2002, 53–77., 66. o.
 21 Hegedűs 2006.
 22 Vö. Kamper 2001, 429. o.
 23 Lásd Uslar 1973, 388. o.
 24 Haeffner 1997, 763. o.
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a tudománynak nem sikerült pontosan meghatároznia, és így az öntudat is inkább 
adottság, valamint a gondolkodás feltétele.25 

Az én és a világ között fennálló korrelációs viszony az egyén személlyé válásának 
és ezáltal identitása megtalálásának feltétele. Ha az „egyediesülés eléri azt a tökéletes 
formát, amelyet »személynek« nevezünk, akkor a részesedés is eléri azt a tökéletes 
formát, amelyet közösségnek nevezünk”. Az identitás krízise a két pólus, egyedie-
sülés és részesedés valamelyikének az elvesztése. A vágy ma nem csupán az ember 
optimálásának, hanem megjobbításának igényében fejeződik ki, vagyis – mint azt 
később látni fogjuk – testi és szellemi képességeink megjobbításában, hogy azok ne 
akadályai legyenek vágyaink megvalósulásának, hanem eszközei beteljesülésüknek. 

Világra nyitottság

A test formálhatósága a kritikai kultúratudományban (Cultural Studies) a repre-
zentáción keresztül került ismét a kutatás homlokterébe, úgy, mint „szent, mediális, 
megnevelt, szégyenletes, lemásolt, klónozott, konstruált és ismét dekonstruált test”.26 
Michel Foucault tematizálta a test kulturális beágyazottságát, tekintettel az orvostu-
dományra, és különbséget tett a személyes és a társadalom által átformált testtudat 
között.27 Foucault a Felügyelet és büntetés című, 1975-ben írt munkájában28 rámutat 
arra, hogy a laktanyákban, iskolákban, börtönökben, kórházakban olyan folyamat 
megy végbe, amely egységes tendenciát mutat, mégpedig azt, hogy a test feletti külső 
kontroll belsővé, az egyén sajátjává válik: „…a formáló szellem és a test materialitása 
közötti ellenséges viszony belső üggyé lesz.”29 Tőle eltérő hangsúlyokkal, mégis hozzá 
hasonlóan Mary Douglas különbséget tesz a test szociális konstruáltsága és fizikai 
érzékelése között, mégpedig úgy, hogy a fizikai test a társadalmilag alkotott test szim-
bólumává válik,30 és kifejezi a társadalom valóságról alkotott képének sajátos részletét. 
Dietmar Kamper álláspontjával egyetértve megállapíthatjuk, hogy a fent vázolt folya-
matot az eltérő életterületek emancipációja sem képes feltartóztatni, mint például a 
munkavállalás humanizálódása, a szexuális szabadság, az orvosi ellátás fejlődése.31

A test teológiai esztétika felőli megközelítése és krisztológiai meghatározása a 
szép általános értelmezésével szemben a kereszt teológiájának segítségével történhet 

 25 Buss 2010, 10. o.
 26 Labouvie 2004, 79. o.
 27 Foucault 1976.
 28 Foucault 1990.
 29 Kamper 2001, 434. o.
 30 Labouvie 2004, 81. o.
 31 Kamper 2001, 435. o.
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meg. Ézsaiás könyvében Isten szolgájának alakját az őskereszténység Jézus alakjával 
kapcsolta össze, amely egyben előrevetíti váltsághalálát.32 Az embert saját képére 
és hasonlatosságára teremtő Isten munkáját és az ember istenképűségét vonnánk 
kétségbe akkor, ha a testet csupán olyan instrumentumnak tekintenénk, amelyben a 
lélek lakik, hiszen „az emberi test a Teremtő – legfontosabb – (írás-)jele”.33 A Krisz-
tus képére formálódó emberben dinamikusan találkozik a tökéletes a valóságossal. 
Amikor Wolfhart Pannenberg teológiai antropológiájában Max Scheler kifejezését, 
az ember világra való nyitottságát az Istenre való nyitottsággal cseréli ki, akkor ki-
fejezi ezzel a véges ember ráutaltságát a végességet meghaladó valóságra.34 Később 
rámutat arra is, hogy „minden emberi kapcsolat a véges tárgyakkal már egy vonat-
kozást foglal magában a végtelenhez, tehát végső soron vallás által megalapozott”.35 

A „test világai” (Körperwelten) az a fogalom, amely az ember testének külső 
perspektíváját jelenti. Ez különbözik az egyén belső perspektívájától, amely a tes-
tiség egyéni megélését jelenti, magában foglalva az egyéni hangulatot, érzéseket, 
akaratot és gondolatainkat.36 A fentiek alapján joggal merül fel a kérdés: milyen 
kapcsolat van a személyes és a társadalom által formált test, a formáló szellem és 
a test materialitása, Krisztus alakja és az ember alakja között?

Jelenlét

A test olyan felületként is felfogható, amely belső világunk és a külső életvilág 
közötti kapcsolat médiuma, de egyben része is annak. Az érzékelés biztosítja azt 
a lehetőséget, amellyel felfogjuk környezetünket mint testi valóságunk színterét, 
ugyanakkor a másik embert is, aki hozzánk hasonló, mégis olyan testi jellemzőkkel 
bír, amelyek eltérnek a sajátunktól. A különbözőség szociális jelleggel bír, a másik-
hoz képest, a másikkal való viszonyban értelmezhető. Friedrich Nietzsche színésze 
nem a publikum előtt áll, hanem a publikum is színészek sokasága. Ahogyan Nor-
bert Elias írja: ezáltal tudományosan leírhatóvá, ugyanakkor a kultúra, valamint 
a társadalom által formálhatóvá is válik.37 Mit jelent ez? Elias alaptétele, hogy ha 

 32 Ulrike Mittmann-Richter jóllehet elismeri, hogy Ézsaiás könyve 53. fejezetének az őskereszténység 
által rekonstruált szövegértelmezése vitatott, mégis könyvének alapvető tételéül fogadja el azt a 
Joachim Gnilka által vitán felülinek tartott nézetet, miszerint Ézs 52,13–53,12-ben a váltsághalál 
klasszikus formában fejeződik ki. Lásd Mittmann-Richter 2008, 80. o.

 33 Mittmann-Richter 2008, 80. o.
 34 Pannenberg 1998, 25. o.
 35 Pannenberg 1983, 67. o.
 36 Vö. Körtner 2010, 185. o.
 37 Elias 1969. 
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helyesen kívánunk az emberről beszélni, akkor nem az emberről, hanem az em-
berekről kell szólni, a társadalmakról, amelyeket emberek alkotnak.38 A civilizáció 
hozadékaként a test feletti rendelkezést az állam egyre inkább saját monopóliumává 
tette, ami az újkorban a test feletti autonómia szinte teljes elvesztéséhez vezetett. 
„A belső kényszerré alakult külső kényszer a szenvedélyek, a cselekvési lehetőségek 
és mentalitások területén végül a testtől való elidegenedéshez vezethetett volna.”39

Míg Norbert Elias a test szociális vizsgálatára mutatott rá, addig Foucault a 
hatalom perspektívájából értekezik róla. Foucault gondolkodásában a test két vo-
natkozásban bír rendkívüli jelentőséggel. A testnek – materialitását is beleértve – 
hatása van a hatalomismeret praktikáira, másrészt a test feletti hatalom elérése nem 
csupán regresszív, elnyomó, hanem produktív. A hatalom első hatása azt okozza, 
hogy a test, a gesztusok, a diskurzusok, a vágyak az individuumhoz hasonlóan 
identifikáltak és konstruáltak lesznek.40 

„A test azonban közvetlenül a politika terében áll; a hatalmi viszonyok ráteszik a 
kezüket; átöltöztetik, megjelölik, dresszírozzák, kínozzák, munkára kényszerítik, 
ceremóniákra kötelezik, jelzéseket kívánnak tőle. […] A test csupán kihasználható 
erővé válik, ha egyszerre produktív és alávetett test.”41

Az idézetben a hatalom erővel határozza meg a test esztétikumát saját ideálja alap-
ján. Nem csupán az elvárt magatartás és viselkedés szintjén, de az öltözködés, az 
ünnepeken való megjelenés és a test átformálása vagy megkínzása által is. A szub-
jektumot a hatalom a test és a lélek egységeként formálja. A szubjektummá válás 
a diszpozitív harmadik dimenziója, ezért játszik kulcsszerepet:

„A test – és minden, ami vele összefügg: élelem, éghajlat, talaj – az eredet helye; 
a testen elmúlt események stigmái találhatóak; belőle erednek a vágyak, a gyen-
geségek és a tévedések; benne kapcsolódnak össze és fejeződnek ki hirtelen, de 
benne is válnak külön egymástól, viszálykodnak, kölcsönösen kioltják egymást, 
és hordozzák leküzdhetetlen konfliktusukat. A test felület, amelybe az események 
belevésődnek (miközben a nyelv megjelöli és a gondolatok feloldják); az én felbom-
lásának helye […] állandó szétesésben ragadható meg. A  genealógia úgy áll elő, 
mint a test és a történelem közötti kapcsolat analízise. Ki kell mutatnia, hogy a test 
a történelem által formált, és az fogja elpusztítani.”42

 38 Elias 1984, 28. o.
 39 Labouvie 2004, 81. o.
 40 Lásd Siebenpfeiffer 2008, 266–267. o.
 41 Idézi uo. 267. o.
 42 Foucault 2002, 174. o.
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A test felülete belső és külső erők által tovább formálódik, amelyek újabb stig-
mákat, ismertetőjegyeket hagynak az egyénen. Ez a változás dinamikus, mert a 
szubjektummal történik, akit ezek az erők formálnak. Míg Foucault Felügyelet és 
büntetés43 című munkájában a testfelület a kínzásnak, a fizikai erőszak alkalmazá-
sának összefüggésében jelenik meg, addig a „munkatest” erőt nyújt. A munkaidő és 
az „életidő” gazdasági kontextusban szemlélhető, és így „a szubjektivitás kontrollált 
produktivitássá formálódik át”.44 Nem a materiális testfelület kínzással való látható 
megjelölése többé a cél, hanem a szubjektum bejegyzése a hatalom ökonómiájába, 
ahol a hatalom nem kiválasztottak privilégiuma, hanem „stratégiai pozíciók össz-
hatása”, diszpozíciók, manőverek, funkciók mindent átfogó és átható hálózata.45

A diszpozitív a törvények, intézmények, tudományos kijelentések, morális és 
filantróp kijelentések közötti hálózat, ugyanakkor a kapcsolatok természete is 
rendkívül fontos, amelyek e heterogén elemek között fennállnak.46 A diszkurzív és 
nem diszkurzív elemek között „játékosság” figyelhető meg, mivel a pozíciók kicse-
rélődhetnek. A diszpozitív szükséghelyzetre adott válaszként is feltűnik, mert az 
öngondoskodás egyik legfontosabb feladata a kereszténységben a szexuális vágyak 
feletti kontroll és az önuralom volt. Foucault rámutat arra, hogy „az öngondoskodás 
elsősorban nem a testről, hanem az igazságról való gondoskodás, amely a testben 
és kívánságaiban rejtőzik”.47 Foucault gondolatai közül az antik meleia heautou 
(gondoskodj saját magadról) átértékelődik, és a keresztény gnothi seauton irányába 
mozdul, amely filozófiájában a test ápolását és kívánságainak kontrollját jelenti, 
vagyis a „testkontroll normalizáló hatalmát”.48

Megállapíthatjuk, hogy a test prezenciája nemcsak az ízlés, a vágyak, a gondolko-
dásmód „re-prezentációja”, hanem mint felület magán viseli az események és a ha-
talom nyomait is, formálódik az igények és elvárások által, megjelenik a környezete 
diktálta öltözékben, dinamikusan formálódik a mindennapok sodrában. Az ember 
testi-lelki egysége ezért olyan kölcsönhatásként fogható fel, amelyben a test nyomot 
hagy a lelki folyamatok szőttesén, alakítja az énképet, és meghatározza az egyén 
világhoz való viszonyát. Rosemary Canavannal szólva a test olyan felület, amelyen 
a legkönnyebben térképezhető fel az egyén identitása, ezért „a test tekinthető úgy, 
mint az identitás vizuális helye”.49 

 43 Foucault 1990.
 44 Siebenpfeiffer 2008, 269. o.
 45 Uo. 269. o.
 46 Foucault 2003, 3. o.
 47 Siebenpfeiffer 2008, 271. o.
 48 Uo. 271. o.
 49 Canavan 2012, 115. o.
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Elfogadás

Immanuel Kant az emberiség és az egyén instrumentalizálásával szemben így fogal-
maz: „Cselekedj úgy, hogy az emberiségre, mind a saját személyedben, mind bárki 
máséban mindenkor mint célra, sohasem mint puszta eszközre legyen szükséged.”50 
Ezzel kifejezi, hogy az egyén nem „csupán” az emberiség egészéért felelős, hanem 
ez a felelősség önrendelkezésének a határát és kontúrjait is megrajzolja, ami akkor 
válik egyre élesebbé, amikor a test integritása kerül veszélybe.51 John Rawls Kant 
gondolatait az önbecsülés-megbecsültség kategóriájával52 teszi még személyesebbé, 
és így fogalmaz: 

„Nyilvánvalóan észszerű igény az emberek számára önbecsülésük biztosítása. 
Ahhoz, hogy a jóról alkotott felfogásukat szívvel-lélekkel kövessék, és a megva-
lósításában is örömöt leljenek, nélkülözhetetlen saját értékességük tudata. Az ön-
becsülés nem annyira valamely észszerű életcél része, mint inkább az az érzés, 
hogy valakinek érdemes megvalósítania a célját. Nos, önbecsülésünk rendszerint 
megbecsültségünktől függ. […] Ezt úgy is mondhatjuk: az igazságosság elvei az 
embereknek azt a vágyát foglalják a társadalom alapszerkezetébe, hogy mindig ön-
magában vett célként bánjanak egymással, s ne csupán eszközként.”53

A megbecsültség lehet az a külső perspektíva (Körperwelten), amelyben a test nem 
csupán felszínként (Foucault), hanem egészként (leiblich) jelenik meg, így a megbe-
csülésben az elfogadás is benne rejlik, amelyben benne van a testi-lelki értékesség 
tudata. Helytelennek tűnik ezért a Körpert a Leibra redukálni. Példa erre, ahogyan 
a lét és a birtoklás fogalmain keresztül Gabriel Marcel a test (corpus) és a test (Leib) 
közötti különbséget határozta meg: „A testet […] tetszés szerint objektíve lehet 
szemlélni, klinikailag megvizsgálni és sebészetileg amputálni. Ez a testem (Körper); 
én azonban test (Leib) vagyok.”54

 50 Kant 1991, 62. o.
 51 Körtner 2010, 12. o.
 52 Lásd Lőrincz 2011, 125–129. o.
 53 Rawls 1997, 519–520. o.
 54 Marcel 1985, 25. o.
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Tapasztalat

A másik ember tapasztalatához a saját testtapasztalaton keresztül vezet az út. A test 
(Leib) fenoménja az az eszköz, amelynek segítségével a lét feltárul. Ez azt jelenti, 
hogy a test nem lehet egyszerűen tárgya55 a megismerésnek, mert vele és rajta ke-
resztül ismerhető meg a környezet. Shaun Gallagher különbséget tesz a testséma 
és a testkép között. Míg a testséma a motorikus mozgást és észlelést jelenti, addig a 
testkép fogalma azokat az egyéni elképzeléseket fejezi ki, amelyekkel az individuum 
önmagáról rendelkezik:56

„A test megelevenedése nem egyenlő részeinek egymáshoz illesztésével – sem az-
zal, hogy egy kívülről érkező szellem beleszáll egy automatába, ami azt előfeltéte-
lezné, hogy a test – mint olyan – belső és »önmaga« nélkül való. Az emberi test 
akkor áll elő, amikor látó és látható között, érintő és érintett között, a szem és egy 
másik között létrejön egy bizonyos összefonódás, amikor kipattan az érzékelő-ér-
zékelhető szikrája, amikor lángra kap a tűz, amely mindaddig ég, amíg a testnek 
egy szerencsétlen véletlene meg nem semmisíti azt, aminek a létrehozásához sem-
milyen véletlen nem lett volna elegendő…”57

A testséma egységet teremt, immanens struktúrája minden testi tevékenységnek. 
Neki köszönhetően a test nem „egymás mellé helyezett” szervek egysége, hanem 
„szünergikus rendszer”, ezért a test a „fenomén kifejeződésének a helye”;58 a testséma 
kép, a mások számára látható test.59 Maurice Merleau-Ponty a testséma fogalmát 
használva arra mutat rá, hogy az embernek önmagát élő, észlelő és magát moz-
gató lényként kell felfognia. A tárgyak abban különböznek az észlelő szubjektum 
saját testétől, hogy a tárgy eltávolodhat, végül el is tűnhet az ember észlelése elől. 
A tárgy mindig úgy van jelen, hogy közben távol is lehetne.60 A testekhez a saját 
test tapasztalatán keresztül lehet eljutni:

„Testem, látható és mozgó testem a dolgok sorába tartozik, egy közülük, beleágyazó-
dik a világ szövetébe, kohéziója dologi jellegű. De mivel lát és mozog, ezért a dolgokat 
maga körül tartja, azok az ő toldalékai vagy meghosszabbításai, beékelődnek a húsá-
ba, teljes definíciójának részei, a világ pedig magából a test szövetéből van szőve.”61

 55 Merleau-Ponty 1966, 117. o.
 56 Vö. Kristensen 2012, 25. o.
 57 Merleau-Ponty 2002, 60. o.
 58 Merleau-Ponty 1966, 274. o.
 59 Vö. Kristensen 2012, 33. o.
 60 Merleau-Ponty 1966, 115. o.
 61 Merleau-Ponty 2002, 58. o.
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Minden technika a test technikája. A saját test tapasztalása nem bezárt, a saját 
testet nem lehet csupán önmagunk számára prezentálni, és nem is lehet maradék-
talanul birtokolni. Ebből az a következtetés is adódik – állítja P. Müller Péter –, 
„hogy ha kiteszem magam mások tekintetének, akkor eleve mássá is válok, mint 
aki/ami önmagamban lennék”,62 ami a test további feltárulásához, világra való 
nyitottságához vezet:

„Mint megannyi más technikai eszköz, a szerszámok, a jelek, a tükör is felbukkant 
a látó testtől a látható test felé tartó nyitott áramkörben. Minden technika a »test 
technikája«. A technika leképezi és felerősíti testünk metafizikai struktúráját. A tü-
kör azért jelenik meg, mert én magam látó-látható vagyok, mert az érzékelhetőnek 
reflexivitása van, s a tükör tolmácsolja és megkettőzi ezt. Külvilágom kiteljesedik 
általa, legbensőbb titkaim átfutnak ezen az arcon, ezen a lapos és bekeretezett lé-
nyen, amit a vízben tükröződő tükörképem már sejtetni engedett.”63

A testséma Merleau-Ponty számára a másikat nem kizárja, hanem éppen befo-
gadja. A test nemcsak érzékeli a másikat a „közös érzéki térben”, hanem alakítják 
is egymást. Az ember mozgása és viselkedése mindig egy kulturális és társadalmi 
térben valósul meg, ami olyan, mint a „testi szubjektumok kifejeződésének esemé-
nye”, és feltételezi, hogy az észlelésnek egy közös színpadán osztoznak.64 A másik 
észlelése a saját én által válik lehetővé, amely a saját testről a belső tapasztalatok 
által képet alkot.65 Ez azt jelenti, hogy a másik alakjáról, gesztusáról, viselkedéséről, 
megjelenéséről úgy alakul ki egy kép, hogy abban a saját testről alkotott intim kép 
is megjelenik. „Számunkra a test több, mint szerszám vagy eszköz; ez a mi kifeje-
ződésünk a világban, szándékaink látható formája.”66

Deus nudus est

Jézus nyilvánossága a kereszt botrányában fejeződik ki. Isten meztelensége Jézus 
mezítelenségében Ádám és Éva szégyenérzetének ellenpontja, a megváltás egyik 
legdrámaibb jele, az ember elfogadásának megható képe. Hiszen a megváltás úgy 
valósul meg, mint az első ember megformálásának kontraformációja, kitaszított-
ságának feloldása, szégyenének elvétele. Jézus „deformációja” a kereszten része 
az ember megváltásának, ami két szinten történik: Jézus kereszthalálával és az 

 62 Lásd P. Müller 2009, 26. o.
 63 Merleau-Ponty 2002, 65. o.
 64 Vö. Kristensen 2012, 36. o.
 65 Lásd Meyer-Drawe 1984, 177. o.
 66 Merleau-Ponty 1964, 3–11. o.
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utolsó ítéletre való eljövetelével. „A szekuláris emberformálásnak az a célja, hogy 
a megváltás individuális első szintjét olyan messze, amennyire csak lehet, kitolja”67 
– írja Neidhöfer, bár figyelmen kívül hagyja a megváltottság jelenidejűségét és az 
üdvösség reménybeli, hit által megvalósuló elővételezettségét, a Krisztus igazsága 
által Isten előtt újjászületett, ugyanakkor a világ „tökéletlensége” által deformált 
embert. Ez a deformáltság az ember létének olyan töredezettségeként is felfogható, 
amely a teljesség lehetőségét nemcsak feltételezi, hanem meg is ragadja a tökéle-
tessel és a széppel való relációjában, így az ember életperspektívái kiteljesednek, 
aminek jelentősége van az ember önelfogadása számára. A keresztény jövőképben 
elővételezi a tökéletességet, amely transzformatív erővel bír jelenében, és ágense 
önmaga fejlesztésének. Önelfogadásának pedig olyan feltétele, amely kritikusan 
áll szemben a társadalom immanens elvárásaival. Ne feledjük: „Még távol volt, 
amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta 
őt. A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened, és nem 
vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: 
Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá, húzzatok gyűrűt az ujjára és 
sarut a lábára!” (Lk 15,20–22)
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Látás a beszéd mögött
Mi van a szemünk előtt, amikor a környezeti jövőképekről beszélünk?

Számos társadalmi kérdés van, amelyben az egyház megszólalhat, és amelyekben 
meg is szólal. Ezek közül a legtöbb olyan, amelyben egy meglévő helyzetet látva érez 
késztetést arra, hogy szóvá tegyen igazságtalan szituációkat eredményező döntéseket, 
egy adott embercsoport méltóságát sértő körülményeket vagy éppen szociálisan 
rászoruló emberek életét jellemző állapotokat. Az egyháznak meg kell szólalnia az 
olyan kihívásokkal teli helyzetekben, amelyekkel mindennap találkozunk: a hajlékta-
lanok, a bevándorlók vagy éppen a szegények láttán – s még jobb, hogy a megszólalás 
mellett cselekszik is, például diakóniai szolgálatainak keretein belül.

Mi a helyzet azonban akkor, amikor a problémák még nem jelennek meg egy adott 
közösségben, de már valószínűsíthetőek? Ha a döntések által kialakuló igazságtalan 
helyzetek még csak vélelmezhetőek a következő generációk életére nézve, s ha egy 
társadalom, a közösség vagy az egyén szándékai és cselekedetei egyelőre „csupán” 
egy időben vagy térben távoli embercsoport méltóságát valószínűsíthetően sértő 
körülményeket idéznek elő? Mi a helyzet akkor, ha az egyházaknak olyan helyzet-
ben kellene megszólalniuk, amikor nem a látható és kézzelfogható problémákra 
mutatnak rá, hanem a jelenleg már elgondolható, de még nem feltétlenül látható 
következményekről kellene beszélniük? Milyen az a hang, amely a mai világban 
szólal meg, reálisan tekintve a jelen eseményeire, s rajongó túlzások és hamis egy-
szerűsítések nélkül keresi a valóságos jövőképeket? 

Miért nem látjuk a láthatót?

A teremtett világ s benne az ember jövőjével kapcsolatos kérdések is ilyen, „még 
nem látható, de előre jelezhető” kérdések. Ugyanakkor az Isten-ember-teremtett 
világ kapcsolatrendszerével foglalkozó teremtésvédelmi kérdés azért olyan erős 
kontextuális teológia, mert ennek a kontextusában kivétel nélkül mindenki érintett 
– akár tud róla, akár nem. Egyesek számára kérdés lehet, hogy elméletben elkép-
zelhető-e és a valóságban létezik-e olyan kontextuális teológiai kérdés, amelyben 
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a kereszténység valamely csoportja nem érintett, de még ha a fizikai távolságokra 
és a különböző társadalmi-kulturális háttérre hivatkozva el is fogadnánk ennek 
lehetőségét, nem nehéz belátni, hogy a környezeti kérdések alól előbb-utóbb senki 
nem vonhatja ki magát, a klímaváltozás hatásai alól senki nem menekülhet el. 
Igaz, hogy a környezeti problémák nem egyszerre és nem egyforma mértékben 
jelennek meg mindenhol, de valamekkora mértékben már most jelezhetők a Föld 
minden pontján. A tudósokból és szakértőkből álló kormányfüggetlen szervezet, 
az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) 1990 óta hat-hét évente kiadott, 
számos tudományos szempont alapján átgondolt, alapos és óvatos jelentései pedig 
arra is rámutatnak, hogy a környezeti változások oka egyértelműen és legnagyobb 
mértékben az ember,1 és azok legfeljebb csak kis mértékben tudhatók be természetes 
folyamat eredményeinek. Ha csak Magyarországra tekintünk, itt is észrevehetjük a 
változásokat: az egyre több és gyakoribb hőmérsékleti pozitív vagy negatív csúcs, 
a fagyos napok számának csökkenése, az egyre erőteljesebb hőhullámokkal járó 
időszakok számának emelkedése, az átlaghőmérséklet növekedése, a talajtakaró 
minőségének romlása, az átlagos vízhiány és az aszályok gyakorisága, ugyanakkor 
a tavaszi villámárvizek számának és erejének növekedése – mind következményei 
annak, hogy az ember beavatkozik a környezetébe. 

Annak ellenére, hogy tudományos és szakmai közösségek, civil csoportok, egy-
házi szervezetek próbálják felhívni a figyelmet a kialakuló helyzet súlyosságára, 
valahogy mégsem vesszük elég komolyan sem a tudományos jelentéseket, sem 
a kisebb-nagyobb mértékben már érzékelhető jeleket, sem a megszólaló közös-
ségek hangjait. Miért nem reagálunk hatékonyan? Miért nem vesszük komolyan 
a tényeket? Miért nem cselekszünk? Miért nem hisszük el, hogy baj van, s hogy 
a baj okozói mi magunk vagyunk? Miért megyünk tovább az eddigi úton, annak 
tarthatatlansága ellenére? Miért kockáztatunk inkább, s miért sodorjuk magunkat 
még nagyobb veszélybe? Hogyan kellene megszólalnunk ahhoz, hogy felhívjuk a 
figyelmet a helyzet komolyságára és annak lehetséges következményeire? Egyáltalán: 
kinek a figyelmét kellene felhívnunk? 

Életünket meghatározó döntéseinket nem elsősorban az értelmünkkel hozzuk 
meg, hanem annál mélyebbről erednek. Ugyan keresztülvisszük azokat a gon-
dolkodásunkon is, de csupán kognitív szinten nem tudunk az életünket döntően 
befolyásoló elhatározásokat meghozni. Ehhez sokkal inkább szükségünk van egész 
bensőnkre, érzelmeinkre és lelkivilágunkra. Két ausztrál pszichológus szerint 
a környezeti kérdésekkel kapcsolatos kihívásokra azért nehéz reagálnunk, mert 
„tudjuk ugyan, hogy sérülékenyek vagyunk, de nem érezzük, hogy azok lennénk. 

 1 IPCC 2014.
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Ma a klímaváltozást nem érezzük veszélyesnek, még akkor sem, ha tudjuk, hogy 
az.”2 Még azok is, akik intellektuális szinten jól értik a klímaváltozás által elénk 
kerülő kihívásokat, nem érzik a veszély súlyát és mértékét, s azt, hogy ez mennyire 
róluk szól. Tudunk ugyan a problémákról, de (mi még) nem érezzük őket. Tudjuk, 
hogy baj van, de (egyelőre) nem érezzük a bajt, vagy legalábbis nem érezzük valós 
mértékében. Tudjuk, hogy baj van, de egyelőre fontosabbnak látunk más, minden-
napi, „megszokottabb” problémákat, s nem hisszük el, hogy amit még nem látunk, 
annak mekkora súlya lehet. Meg tudjuk nyugtatni magunkat, mert nem érezzük 
saját kiszolgáltatottságunk mértékét, ahogy a probléma komplexitását sem. Éppen 
ezért a döntéseink és a cselekedeteink az intellektusunk szintjén mozognak, a prob-
lémák igazi átérzését, „belátását” pedig, amelyhez szükséges az érzelmi érintettség 
elfogadása és a helyzet komplexitására való rátekintés is, különféle okok miatt 
kihagyjuk, vagy az értelmünkkel győzzük meg magunkat azok sokadrangúságáról. 

Sajnos az agyunk evolúciós szerkezete sem segít bennünket abban, hogy az 
egyelőre még lassúnak látszó folyamatokra gyorsan és hirtelen reagáljunk. Agy-
kutatók szerint3 a civilizáció előtti embernek sok, hirtelen jövő veszéllyel kellett 
szembenéznie, amelyeket intenzív érzelmi állapotban élt meg, ezért az emberi agy 
az intenzív érzelmekre tanult meg gyorsan reagálni. Ám az nem volt kifizetődő 
és megengedhető, hogy a lassan és fokozatosan romló helyzetekre is intenzíven és 
gyorsan reagáljon az emberi agy, ezért értelmünk számára nehézséget okoz a lassan 
kialakuló veszélyekre vagy csupán a jövőre prognosztizálható katasztrófákra adandó 
azonnali reakció megfogalmazása és kivitelezése. A környezeti-teremtésvédelmi 
nevelés legnagyobb kihívása ezért az, hogy meg tudjuk-e tanítani, rá tudjuk-e 
venni magunkat arra, hogy megérezzünk és komolyan vegyünk lassan kialakuló 
veszélyhelyzeteket is, így egy aránylag távolinak tűnő problémát és lassúnak látszó 
veszélyt komolyan vegyünk, s arra azonnal reagáljunk. Ennek első lépése lehet az, 
ha az oktatásunk nemcsak az értelmi dimenziót célozza meg, hanem az érzelmi 
világunkat is.4

Ennek a lassú reakciójú emberi viselkedésnek az illusztrálására és igazolására 
gyakran lehet hallani a béka és a melegített víz gondolatkísérletét. Ez a kép azok-
ra a 19. századi – megkérdőjelezhető – állatkísérletekre épül, amelyek szerint ha 
egy békát forró vízbe dobunk, az azonnal kiugrik, ám ha hideg vízzel teli fazékba 
tesszük, s az edényt elkezdjük melegíteni, akkor a béka nem érzékeli a változást, és 
szép lassan megfő benne. Ma azonban tudjuk, hogy a valóság a béka esetében ép-

 2 Spehr–Curnow 2011.
 3 DuNann Winter – Koger 2010, 19–30. o.
 4 Lásd Kodácsy-Simon 2016.
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pen ellentétes:5 ha a békát forró vízbe dobjuk, égési sérüléseket szenved, amelyekbe 
belehal, ellenben ha bármennyire is lassan melegedő vízbe tesszük, akkor már a 
langyos vízből kiugrik, érzékelve a számára elviselhetetlen közeget. A kísérlet téves 
változata számos társadalmi helyzet emberi tehetetlenségének illusztrációjaként 
ismert. Többek között arra is szokták példaként használni, hogy rámutassanak 
jelenlegi helyzetünk fokozatosan romló állapotára, s felhívják a figyelmünket ar-
ra, hogy a megfővő békával ellentétben mi cselekedjünk azonnal és hatékonyan. 
Ám a valós gondolatkísérlet, a béka azonnali valós reakciója még erőteljesebben 
figyelmeztet emberi korlátainkra: arra, hogy semmi okunk nincs a tétlenkedésre, 
s az állat érzekelése, ösztöne és cselekvése szégyent hoz a mi emberi, nagyon is 
lassú és megkésett reakcióinkra. Úgy tűnik, magasan civilizált világunkban éppen 
csak az érzékelésünkre, az ösztöneinkre, adott esetben a megérzésünkre és a belső 
hangjainkra nem tudunk hallgatni még akkor sem, amikor saját jövőnk a tét. Úgy 
tűnik, egy nálunk jóval kisebb állattól is sokat tanulhatnánk, amint ezt évezre-
dekkel ezelőtt a bölcsességirodalom ókori embere megfogalmazta, mert képes 
volt rácsodálkozni a többi teremtményhez fűződő kapcsolatára. A Példabeszédek 
könyvének szerzőjéhez hasonlóan ma is mondhatnánk: „Eredj a békához, te rest, 
figyeld, hogy mit tesz, és okulj!” (Péld 6,6 alapján) Milyen más lenne, ha a teremtett 
világ elemeit (jelen esetben a béka példáját) nem saját céljaink elérésére használnánk 
(például arra, hogy saját tehetetlenségünket és korlátainkat igazoljuk vele), hanem 
engednénk meghatározó erőként hatni saját döntéseinkre és cselekedeteinkre (így 
a lassú veszély komolyanvételére és az azonnali cselekvésre).

Mi, emberek azonban, úgy tűnik, sokkal bonyolultabb prioritások szerint éljük 
az életünket, ezért többet kockáztatunk, és hajlamosak vagyunk egyre nagyobb 
veszélybe sodorni magunkat. Kérdés lehet, hogy vajon a mi prioritásaink a fenn-
tarthatóbbak, vagy nem – de félő, hogy ebben a kérdésben is lenne mit tanulnunk 
a bölcsességirodalom íróinak szemléletéből. Miért kockáztatunk mi, s miért nem 
vesszük komolyan a veszélyt? Milyen prioritások szerint döntünk, amikor „csak” 
prognosztizálható veszélyről van szó, de még nem érezzük a probléma teljes súlyát? 
S legfőként: hogyan tud megszólalni ekkor az egyház? A dilemma nem mai, amint 
azt a Pál apostol életéről szóló elbeszélések egyik példáján is jól láthatjuk. 

 5 Lásd pl. Gibbons 2007; vagy Next Time, What Say We Boil a Consultant.
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Pál rálátása a láthatóra

Pál hajótörésének elbeszélése (ApCsel 27) egy olyan jelenettel kezdődik, amely na-
gyon hasonlít a mai kockázatvállalási forgatókönyvekhez. A felmerülő probléma és 
annak kezelése nem újkeletű, olyannyira nem, hogy az Apostolok cselekedeteinek 
megírása előtt is találunk hasonló elbeszéléseket, például majdnem egy évezreddel 
korábban már Homérosz Odüsszeusza is rendkívül hasonló hajótörést él át. A két 
elbeszélés elemei jól megfeleltethetők egymásnak,6 de egy lényegi különbséget min-
denképp találunk köztük: Pál szerepe, jelenléte és megszólalásai egészen ellentétes 
képet mutatnak róla, mint ahogyan Odüsszeusz jelen van az elbeszélésében. Pál 
jelenléte és szavai segíthetnek rámutatni néhány szempontra az egyházak megszó-
lalásának kérdésében.

Az elbeszélést jól ismerjük: a fogoly Pált Fesztusz Rómába akarja szállíttatni a 
császárhoz tett fellebbezése miatt, ezért hajóra teszik, s egy Júliusz nevű századosra 
bízzák a többi fogollyal együtt. A Földközi-tenger számos kikötőjét elhagyták már, 
amikor át kell szállniuk egy Itáliába tartó alexandriai hajóra, de nagyon lassan 
haladnak. Majd így folytatódik az elbeszélés: 

„Mivel pedig közben sok idő telt el, és a hajózás is veszedelmessé vált, hiszen a böjt is 
elmúlt már, Pál figyelmeztette őket: Férfiak, látom, hogy a további hajózás nemcsak 
a rakományban és a hajóban okozhat nagy kárt, hanem életünket is veszélyezteti. 
De a százados inkább hitt a kormányosnak és a hajótulajdonosnak, mint annak, 
amit Pál mondott. A kikötő nem volt alkalmas a telelésre, ezért a többség úgy dön-
tött, hogy továbbhajóznak onnan, hátha eljutnak Főnixbe, ahol áttelelhetnek. Ez 
Kréta egyik kikötője, amely délnyugat és északnyugat felé néz. Mivel pedig enyhe 
déli szél kezdett fújni, azt hitték, hogy megvalósíthatják elhatározásukat, felszedték 
tehát a horgonyt, és továbbhajóztak Kréta közelében.” (ApCsel 27,9–13)

Számos érvet találhatnánk arra, hogy miért lehet könnyen átsiklani Pál apostol 
megszólalása fölött, s miért nem lehet releváns számunkra ez a szituáció. Könnyen 
mondhatnánk, hogy „tudjuk, hogy végső soron Pál tanácsát sem fogadták meg, te-
hát nem jó példa az egyház hatékony megnyilvánulására”, vagy „úgyis megtörtént 
a katasztrófa, mert Pál szavait figyelmen kívül hagyva elindultak”, sőt „a kataszt-
rófának meg kellett történnie, függetlenül Pál megszólalásától”, esetleg hogy „Pál 
egész más élethelyzetben volt, s az Istennel való kapcsolata is sokkal különlegesebb 
lehetett, ezért ne hasonlítsuk össze az egyház mai helyzetével ezt az elbeszélést”. 
Ám mindezen gondolatok szkepticizmusának ellenére mégis van valami érdekes 

 6 MacDonald 2015, 130–131. o.
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és lényegi üzenet az egyház számára a hajótörés elbeszélésének fentebb idézett 
első jelenetében.

A történet szerint felmerül egy probléma, amelynek érzékeléséhez nem kell 
rendkívüli érzékenységű embernek vagy különös kijelentéssel bíró prófétának lenni: 
elég, ha a megfigyeléseket, tényeket és ismereteket figyelembe veszi a dilemmában 
részt vevő ember. Minden hajózással foglalkozó ember tudta ugyanis – még a 
hajósinasok is –, hogy késő ősszel veszélyessé válik a hajózás a Földközi-tengeren. 
A böjt elmúltának említésével a narrátor nem valamiféle vallási vagy erkölcsi legiti-
mációt kíván adni Pál szavainak – például annak feltételezésével, hogy azért lenne 
nagyobb súlya Pál szavainak, mert ő követte és figyelembe vette a vallási rítusokat 
és szabályokat, hiszen ennek éppen ellentmondana például Gal 4,10.7 A böjtre tör-
ténő utalás az idő behatárolása miatt fontos az elbeszélő számára. Ugyanis a nyári 
hajózási „szezon” után szeptember közepétől november közepéig egyre veszélyesebb 
volt útra kelni, november közepétől pedig már senki nem szállt hajóra. A „böjt is 
elmúlt már” mondatrész vallási és erkölcsi színezet helyett sokkal inkább arra utal, 
hogy a veszélyes hajózási időszaknak még nem is az elején, hanem már jócskán a 
derekán jártak,8 s az ezzel járó egyre nagyobb kockázatot mindannyian ismerték. 

Pál ugyan nem volt hajózási szakértő, sőt fogolyként utazott a hajón, ám ol-
vashatjuk, hogy a százados nem a foglyoknak kijáró módon kezelte őt, hanem 
„emberségesen bánt vele” (ApCsel 27,3), ezért nem elképzelhetetlen az sem, hogy a 
hajó vezetése egy ilyen nehéz döntés előtt meghallgatta őt. Bár nem valószínű, hogy 
meghívták volna9 egy „vezetői tanácskozásra”, de a közelgő veszély fölötti félelmek 
és hiedelmek miatt előfordulhatott, hogy a vezető emberek vagy a hajó legénysége a 
fogolyként szállított „vallásos embertől”10 próbálta megtudakolni a rájuk váró sorsot.  

Pál megszólalásában nem olvashatunk hosszú beszédet, mint az Apostolok cse-
lekedetének sok más helyén, csupán egy egyszerű, szinte ténymegállapító mondatot 
találunk: „Férfiak, látom, hogy a további hajózás nemcsak a rakományban és a 
hajóban okozhat nagy kárt, hanem életünket is veszélyezteti.” (10. vers) Mégis drá-
mai erő van ebben a mondatban, amelyet a „látom” kifejezés szolgáltat. A legtöbb 
kommentár egyetért abban, hogy Pál itt nem isteni kinyilatkoztatásról beszél, hanem 
emberi véleményt, tanácsot fogalmaz meg – szemben majd a hajótörés közepén 
játszódó jelenettel a 22–26. versekben, ahol maga Pál hivatkozik az angyalon ke-
resztül kapott isteni kinyilatkoztatásra. Itt azonban még olyan személyes véleményt 

 7 Barrett 2002, 1189–1190. o.
 8 Bruce 1990, 515. o.
 9 Conzelmann 1988, 216. o.
 10 Martin 2006, 301. o.; Bock 2007, 733. o.
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mond, amelyben egyrészt megjelennek saját megfigyelései és tapasztalatai, hiszen 
gyakorlott utazó volt szárazföldön és vízen is (lásd 2Kor 11,25–26), így tudhatta, 
miről beszél;11 másrészt pedig megjelenik az a látás, amely a legfontosabb lehet 
számunkra ebben a szituációban. 

Ez a látás nem prófétai, nem hivatkozik olyan külső alapra, amely ezen a ponton 
még nem jött el, nem is a saját szerepét hangsúlyozza, hanem úgy e világi, hogy 
– Chrysostomos jellemzésével élve12 – alázatos. Ez a látás nem túlzó, és nem is kelt 
fölösleges pánikot – amint például Odüsszeusz mondata teszi az ő történetében –, 
hogy ha elindulnak, akkor biztosan mindannyian odavesznek. A földön két lábon 
álló, reális látásról van itt szó („a további hajózás veszélyeztet minket”), amely 
ugyanakkor nem hallgatja el a lehetséges nehézségeket, veszélyeket és veszteségeket 
sem.13 De ez a látás nem is „szakértői”: Pál nem tetszeleg a hajózási szakértő szere-
pében, aki jártas lenne a hajózási ismeretekben – csak azért, mert több hajótörést 
túlélt már (lásd 2Kor 11,25). Olyan látás ez, amely komolyan veszi a szakértők által 
is megfigyelt és elemzett tényeket, de mégsem csak az eszével gondolkodva hozza 
meg a döntést. Olyan látás ez, amely észreveszi a probléma komplexitását, érzékeli 
a jelen feladatainak és a közelgő lehetséges jövőképeknek a súlyát, érzi a helyzet 
nehézségét, de mégsem hagyja magát különféle hangok által elbizonytalanítani vagy 
érdekek által befolyásolni. Olyan látás ez, amelynek birtokosa a közelgő veszélyt 
észlelve ki tud ugrani a „melegedő fazékból”, ki mer lépni a külső körülmények 
általi meghatározottságból, a napról napra egyre veszélyesebb helyzetből. Olyan 
látás ez, amelynek van egy határozott értékrendszere, ezen belül tud prioritásokat 
felállítani, és képes kevésbé értékes dolgokat feláldozni a fontosabbakért. Ezért rá 
tud mutatni arra, hogy nemcsak a profit és a beruházás (a rakomány), és nem is csak 
az egzisztenciát biztosító eszköz (a hajó) forog veszélyben akkor, ha a megkezdett 
úton mennek tovább, hanem az az élet is, amelyet az előbbiek csak szolgálnak. 
Az emberi élet védelme pedig elsőbbséget élvez Pálnál minden érdekkel, minden 
haszonnal, minden befektetéssel és minden munkaeszközzel szemben. 

Ennek kimondásához azonban rálátás kell. Olyan rálátás, amely túlmutat a rö-
vidlátó érdekeken és a hétköznapok gondján, s az élet védelme érdekében képes 
megszólalni. Olyan rálátás, amellyel rendelkezhetne bárki a hajón, de ha senki 
nem mondja ki, akkor a fogolyként odacipelt embernek kell kimondania azt, amit 
észrevett. Olyan látás (theóreó) ez, amely a szó eredeti értelme szerint észlel, érzékel, 

 11 Barrett 2002, 1189. o.; Bruce 1990, 515. o.
 12 Martin 2006, 302. o.
 13 Brown 1992, 27. o.
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megérez, megért, felfigyel, felfog, felismer.14 Esetünkben észleli a veszélyt, érzékeli 
a kockázatot, érti és érzi a dilemmát, felfigyel a veszélyeztetett értékekre, felfogja a 
lehetséges veszteségeket, és van bátorsága felismerni a lehetséges megoldást. Ez a 
látás a samáriai asszonyé, amikor felismeri, „meglátja” Jézusban a prófétát (Jn 4,19), 
vagy Pálé, amikor az athéni férfiakat vallásos kérdések iránt nyitottnak látja (ApCsel 
17,22). Olyan meglátás ez, amelyben nem kizárólag a természetfölötti kinyilatkoz-
tatásként van jelen a megszerzett ismeret, hanem amelyben szerepet játszik az im-
manens világ minden elemének is életet adó és rendet szabó transzcendensbe vetett 
hit. Ez a látás nem illúzókból táplálkozik, és nem szakad el a teremtett világtól. Ezt a 
látást nem angyal által hozott üzenet táplálja, nem prófétai elhívás lobbantja fel, de 
jelen van mögötte az az ismeret, amely az angyalok és próféták Istenébe vetett hitre 
épül. Ezt a látást nem is az ember Istenhez igyekvő racionális törekvése szerzi meg, 
de része az ember értelmes belátása. Ez a látás a valóságnak olyan reális szemlélete, 
amely az abba vetett hitre épül, aki teremtette ezt a valóságot. 

Igazságtalan és téves lenne azt gondolni, hogy ezzel szemben a hajó többi utasának 
semmilyen „látása” nem volt. A kormányos a hajózási ismeretek mestere kellett, 
hogy legyen,15 aki nemcsak elméleti tudással rendelkezett, hanem valószínűleg több 
évig szolgálhatott már hajókon, ezért jól ismerte a veszélyes hajózási időszakokat 
és a hajózásra teljesen alkalmatlanokat csakúgy, mint az általa kormányzott hajó 
erősségét és gyengeségeit is. A kormányosnak jó hajózási szakemberként fontos 
volt, hogy a hajót biztonságos helyen átteleltesse, s ebben a tudása és a munkája 
során megszerzett tapasztalata segítette. A hajótulajdonos jól ismerhette a gazda-
sági viszonyokat. Gazdasági szakemberként jó rálátása lehetett a gabonaszállítás 
és -kereskedelem bonyolult rendszerére. Valószínűleg jártas volt az üzleti világban, 
a kereskedők kapcsolatrendszerében, máskülönben nem lehetett volna egy hajó 
tulajdonosa – akár mint aki a hajót teljesen birtokolja, s „magáncégként” tartja 
fenn, akár mint aki az „államnak” bedolgozó hajót „üzemelteti”.16 A százados mint 
a fedélzeten tartózkodó „hivatali tisztviselő” a Római Birodalom képviselőjeként 
felelős volt a végső döntés meghozataláért. Amikor a hajón utazott, akkor a száza-
dos volt a „legfőbb hatalmi szerv”, így a felmerülő döntéshelyzetekben ő mondta 
ki a végső szót.17 A századosnak a vezetésben és a hatalmi helyzetek kezelésében 
kellett, hogy legyen tudása és jártassága, ő volt az „irányítási”, „döntéshozói” más 
néven a „vezetői” szakember. 

 14 Brown 1992, 516. o.
 15 Pervo 2009, 657. o.
 16 Előbbi véleményen van például Conzelmann (1988, 217. o.), utóbbin például Bruce (1990, 516. o.).
 17 Barrett 2002, 1191. o.; Bruce 1990, 516. o.
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Az így kialakuló „vezetőség” között már eleve fennállt egy hierarchia: a hajó-
tulajdonos választotta ki a kormányost, a kormányos a legénységet,18 de a hajón a 
százados mondta ki a végső szót, ha ő is a fedélzeten volt. Az általuk reprezentált 
tudás is ezen prioritások szerint érvényesülhetett: a tudományos szakterület meg-
állapításait felülírhatták a gazdasági-kereskedelmi érdekek, azokat pedig a hatalmi 
szó bírálhatta felül. Jelen esetben azonban nincs vita az egyes szakterületek között, 
mert a kormányost is arra a döntésre vezette a technikai tudása, amire a tulajdo-
nost a hajóhoz fűződő érdeke: menjenek tovább. Ha ez a két terület egyetért, elég 
valószínűtlen, hogy ezekkel szemben Pál szava számíthat a századosnál a döntés-
hozatal során. Bár a késői indulás miatt Pál tanácsa szakmailag is megalapozottnak 
lenne tekinthető, de a racionális és a gazdasági érveket nehezen tudja felülírni egy 
személyes rálátás. A „többség” úgy döntött, hogy továbbhajóznak, amely többség 
vonatkozhat arra is, hogy a három ember véleménye szemben állt Páléval; de ameny-
nyiben a 9–11. versek utólagos betoldások a szövegben,19 úgy a többség döntése a 
hajó vezetésének és teljes legénységének álláspontját is jelentheti. Bármelyik legyen 
is, a szöveg hangsúlyozza, hogy a többség Pál tanácsával ellentétes véleményen 
volt, a százados pedig „inkább hitt” a többieknek, mint Pálnak. Vagyis a kifejezés 
eredeti értelme szerint: a százados nagyobb figyelmet fordított a többiek szavára, 
ezért nagyobb hatással volt rá a többiek álláspontja,20 mint Pál rálátása.

A szakemberek továbbhajózási döntése érthető, hiszen „a kikötő nem volt alkal-
mas a telelésre”, vagy azért, mert a kikötő fekvése és helyzete miatt nem lehetett 
a hajót biztonságosan átteleltetni, vagy azért, mert a kikötőhöz tartozó település 
a legénység számára nem tudta biztosítani a megfelelő ellátást.21 A továbbhajózás 
egészen észszerű és racionális döntésnek tűnik, különösen annak fényében, hogy 
számukra kedvező „enyhe déli szél kezdett fújni” (13. vers). 

Anélkül, hogy az Isten gondviselését emberi akaratunk termékévé tennénk, 
s így az elbeszélés további részleteinek ismeretében retrospektíve vagy bármiféle 

 18 Conzelmann 1988, 217. o.
 19 Több kommentár is rámutat arra, hogy a 9–11. versek valószínűleg utólagos betoldások a szövegben. 

Erre több jel is mutat: egyrészt Pál fogoly szerepének hangsúlyozása csak itt található; másrészt a 
11. versben még a háromtagú vezetőségről van szó, míg a 12. versben már valamilyen többségről, 
amelyben nem jelennek meg kitüntetett szereplők; harmadrészt a 8. – esetleg 9a – vers témája 
valójában a 12. versben folytatódik. (Lásd pl. Conzelmann 1988, Barrett 2002.) Számunkra 
azonban nem játszik lényeges szerepet az, hogy Lukács később írta-e hozzá a történethez ezt a 
jelenetet, vagy hogy más szerző egészítette-e ki Lukács írását. Valakinek – akár Lukácsnak, akár 
egy kortársának – valamilyen célból fontos volt hangsúlyoznia ezt a döntési helyzetet, s a témánk 
szempontjából ez játszik lényeges szerepet. 

 20 Brown 1980, 593. o.
21 Barrett 2002, 1191. o.
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önigazolás szándékával tekintenénk a szövegre, felmerül a kérdés: ha már a ve-
szélyes hajózási időszak kellős közepén vannak, miért indulnak útra mégis? Egy 
kedvezőnek tűnő – bár ki tudja, mennyire tartós – szél elég a kockáztatáshoz? Az 
anyagi kár és csőd elkerülésének vágya vagy a minél hamarabbi célba érkezés és 
küldetésteljesítés szempontja – akár munkavégzés, akár kényelmi okok miatt – 
igazolhatja a bizonytalanság választását? Igaz, hogy ha ott maradnak, akkor a hajó 
nagy valószínűséggel elpusztul, a vállalkozás pedig csődbe megy, de vajon megéri 
a hajó biztonságos kikötőbe szállítása az emberélet kockáztatását is? Egyet lehet 
érteni a római hadvezér, Cnaeus Pompeius Magnus népszerű mondásának (navi-
gare necesse est, vivere non est necesse22) kényszerű szükségességével, mely szerint 
a kereskedés, és így a hajózás érdeke felülírja az emberi életet?

Bármennyire izgalmas lenne is, a kockázatvállalás elemzésének irányába nem 
tudunk kitérőt tenni, hanem továbbra is Pál jelenlétéről gondolkodunk. A kérdé-
sekkel kapcsolatban láthatjuk, hogy Pál számára nem éri meg a bizonytalanság 
vállalása; ő a személyes tapasztalata, a világlátása, a megérzése, de leginkább a 
rálátása miatt a kockázatos útról való lemondást tanácsolja még az alkalmatlan 
kikötő ellenére is, mert számára semmilyen anyagi kár nem éri meg az emberélet 
kockáztatását. A kapitány és a kormányos is felmérik ugyan a problémát, de más 
összefüggésben látják és más prioritások szerint rendezik az információikat, és 
döntenek a kérdésről, mely prioritások sokkal inkább tükrözik Cnaeus Pompeius 
Magnus tanításának értékvilágát. 

Látni a végsőt a végső előtt

Volt-e értelme Pál megszólalásának? Vagy szövegkritikailag értelmezve a kérdést: 
miért kellett kiegészíteni az eredeti elbeszélést ezzel a pár verssel? Miért fontos, hogy 
egy ilyen szituációban megszólaljon Pál? Van-e értelme az egyháznak megszólalnia 
hasonló helyzetekben? Hiszen a katasztrófát attól még nem biztos, hogy sikerül 
elkerülni, ahogy a vihart és a hajótörést sem sikerült elkerülnie Páléknak. Hogyan 
lehet az egyháznak úgy megszólalnia, hogy ne váljon se naivitásra hajlamos opti-
mistává, se a világtól távolivá? Hogyan szólalhatna meg az egyház akkor, amikor a 
tudományos és gazdasági szakértők, a hatalmi és döntéshozói érdekeket képviselők 
előtt és mellett kell megszólalnia egy témában úgy, hogy a jelen lévő „többség” is 
hallgatja őt? Hogyan szólalhatna meg akkor, amikor nyilvánvaló, hogy a jelenlegi 
helyzetben mindenképp lesz valamilyen veszteség, a kérdés csak az, hogy melyik 

 22 Cnaeus Pompeius Magnus „Hajózni muszáj, élni nem” mondatával biztatta a Szicíliából Rómába 
gabonát szállító hajósokat, hogy a viharos idő ellenére is hajózzanak ki a kikötőből.
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választással milyen veszteség? Pál megszólalása alapján kimondhatunk néhány 
fontos szempontot ahhoz, hogy az egyháznak hogyan lehetne megnyilvánulnia a 
környezeti kérdések esetén, amikor a problémák még nincsenek jelen, vagy sokkal 
kevésbé érzékelhetők, még nem láthatóak és még nem kézzelfoghatóak, de már 
valószínűsíthetőek.

Ha az egyház a nyilvánosság előtt akar megszólalni, akkor a nyilvánvalóról kell 
beszélnie, a valóságot kell láthatóvá tennie. Azokban a kérdésekben, amelyek csak 
előrejelezhetőek, mint például a környezeti kérdések, azokban is úgy kell a jövőről 
beszélnie, hogy a jelenből, a jelen valóságából indul ki. Abból a fizikai és szellemi 
valóságból, amelyben mindannyian élünk, amely az életünket legmélyebben érinti 
– akár tudunk róla, akár nem; akár akarunk tudni róla, akár nem. 

Mindezt azzal a feltétellel kell tennie, hogy legyen látása. Legyen olyan rálátása, 
amely úgy teljes mértékben e világi, hogy közben mindig a végső meggyőződése 
határozza meg. Olyan rálátása legyen, amelyet nem homályosítanak el különféle 
rövid távú és egyéni érdekek, amelyet nem az anyagi és tárgyi veszteségtől való 
félelem vagy a hatalomnak való megfelelés vezérel, hanem amely teljes valóságában 
értelmezi a problémát és önmagát, de amely nem akar sem többet, sem kevesebbet 
mondani annál, mint amit látni tud. Olyan rálátása legyen, amely nem könnyű 
kompromisszumokban él („e világi rémhírek ezek, mi csak tegyük a dolgunkat, 
hiszen a teológiának nem a környezeti kérdésekkel kell foglalkoznia, más feladatai 
vannak”), de amely nem is esik a fatalista szemlélet radikalizmusába („úgyis vége 
kell, hogy legyen a világnak, ez is Isten tervének része”, „úgysem tudunk tenni el-
lene semmit”). Vagyis olyan látása legyen, amelyben egyszerre szerepel – Dietrich 
Bonhoeffer szavaival élve – a végső és a végső előtti. 

Bonhoeffer szemléletesen mutat rá arra, hogy hasonló helyzetekben két szélső-
séges megoldás létezik, amely a végsőt és a végső előttit ellentétbe állítja egymással 
azáltal, hogy az egyiket kizárja a figyelme köréből: „A radikális megoldás csupán a 
végsőt látja, abban pedig a teljes elszakadást a végső előttitől.”23 A másik szélsőséges 
megoldás, a kompromisszum pedig ugyanígy elszakít, csak a végsőt szakítja le a 
végső előttiről: „Még forog a világ, a vég még nem érkezett el, tenni kell hát a végső 
előtti dolgokat. A végső teljes egészében túl van a mindennapi dolgokon; így tehát 
örök igazolása mindannak, ami van: a minden létezőre nehezedő vád metafizikai 
felmentése.”24 Egyházi gondolkodásunkban is képesek vagyunk felmenteni magunkat 
a végső teljes súlyának figyelembevétele alól, akár jól megindokolt teológiai érvekkel 
vagy érdekekkel is; de a végső előttivel való szembenézés elől is gyakran menekülünk 

 23 Bonhoeffer 2015, 101. o.
 24 Uo.
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félelmünkben a végsőhöz, s így a végső előttit zárjuk ki életünkből. Ám „a radikális 
megoldás képviselőinek ki kell jelentenünk, hogy Krisztus nem az ő felfogásuk sze-
rint radikális; a kompromisszum híveinek viszont éppen azt kell mondanunk, hogy 
Krisztus nem tűri a kompromisszumot. Ennek megfelelően a keresztény élet nem 
azonos sem a radikalizmussal, sem a kompromisszummal. […] Jézus Krisztusban 
viszont a radikalizmus és a kompromisszum helyére Isten és az ember valósága lép.”25 

Pál az Isten és az ember teljes valóságában élt, s megszólalásakor a végső valóságot 
éppúgy maga előtt látta meg, mint a jelen végső előtti valóságát. Az egyháznak úgy 
kellene gondolkodnia, hogy egyszerre tartja szem előtt a végsőt és a végső előttit, 
s nem zárja ki egyiket sem. Az egyháznak úgy kellene megszólalnia, hogy sem a 
végsőre, sem a végső előttire nem naiv idealizmussal tekint, hanem érzelmeivel és 
értelmével is meri a teljes végső előtti valóságot és a teljes végső valóságot egyszerre 
látni. Az egyháznak úgy kellene megszólalnia, hogy a jelen valóságában felhasznált 
fogalmak és képek ne alkalmatlanok, ne valóságidegenek és ne felszínesek legyenek, 
hanem úgy szólaljanak meg a jelenben, hogy közben a végsőt sem torzítják el. 

Az egyháznak úgy kellene megszólalnia, hogy a végső és a végső előtti feszültsé-
gében mindig reményt keltsen, ahol azonban a reményt nem a siker valószínűsít-
hetőségéhez, az érdekek érvényesítéséhez vagy a megelégedettség érzéséhez köti, 
hanem a jelenben meghozott döntések és a véghez vitt cselekedetek értelméhez s 
a végső valóság mélységéhez. 

Az egyháznak úgy kellene megszólalnia, hogy miközben nem tudja, meddig tart 
a végső előtti valóság, ezzel mégsem csökkent annak értékén. „A keresztény élet 
komolysága a végsőben van, ám a végső előttinek is megvan a maga komolysága. Ez 
éppen abban áll, ha sohasem tévesztjük össze a kettőt, és a végső előttiből sohasem 
űzünk tréfát a végsőre való tekintettel, hogy mindkettő, végső és végső előtti, meg-
maradhasson a maga komolyságában.”26 Vagyis sem a végső előttiből nem űzünk 
tréfát azáltal, hogy nem vesszük komolyan, de ugyanez igaz fordítva is: a végsőből 
sem űzünk tréfát azáltal, hogy olyan vélt jövőképeket vázolunk fel, amelyekről nem 
lehetünk biztosak. Hasonlóan ahhoz, ahogy Pál sem beszélt pánikot keltve vagy 
fontoskodva az indulás előtti időben arról, hogyan kerülnek majd viharba és hatal-
mas veszélybe, melyben az egész hajó biztosan oda fog veszni, amint arról sem szólt 
– mert nem tudhatott még –, hogy az összes ember meg fog menekülni. Amint Pál 
gondolkodásában egyszerre van jelen a végső előtti és a végső komolysága, s a kettő 
által kifeszített teljes valóság, úgy kell, hogy jelen legyen az egyház megszólalásában 
is minden olyan kérdés, amelynek a végső előtti valósága is csak részben látható 

 25 Uo. 102. o.
 26 Uo. 110–111. o.
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számunkra. Nem a végső előtti valóság biztos jövőképének ismeretében, de a végső 
valóság tudatában és a végső előtti valóság jelenének teljes figyelembevételével kell 
tehát az egyháznak megszólalnia. A döntő kérdés az, hogy a jelen kihívások minden 
pillanatában elhiszi-e és komolyan veszi-e az egyház magát úgy, mint aki egyszerre 
tud a végső előtti valóságról és a végső valóságról is.
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Ökoteológia és közélet

A 20. század második felében önálló diszciplínává váló ökoteológia a kontextuális 
teológiáknak azt az ágát képviseli, amely nem speciális földrajzi-etnikai-történeti 
meghatározottságok függvényében írja le tárgyát, hanem a globális folyamatok 
aktuális állapotát, „itt és most”-ját tekintve igyekszik teológiai fogódzókat találni 
az ökológiai válságjelenségek közepette. A hagyomány újraértelmezésével adhat-e 
az ökoteológia korszerű, érvényes válaszokat? Milyen cselekvési irányokat jelölhet 
ki a globális problémák megoldásában vagy lehetőség szerinti enyhítésében? Milyen 
megnyilvánulási formákon keresztül juttathatja el üzenetét a leghatékonyabban? 
A dolgozat ezekre a kérdésekre keresi a választ.

Egyházak az ökológiai kommunikációban

Az ökológiai krízissel kapcsolatos híradások és figyelemfelhívó akciók ugrásszerű 
gyarapodásának lehettünk tanúi az elmúlt hónapok során. A fokozott érdeklődés és 
az ökológiai kérdések felé történő egyre szélesebb társadalmi nyitás nem csupán a 
természetvédő civil csoportok és állami intézmények sokéves munkájának gyümöl-
cse, hanem annak a (szintén hosszabb ideje érlelődő) szemléletbeli fordulatnak is, 
amely többek között a 2018 októberében publikált IPCC-jelentésben öltött hivatalos 
formát.1 A jelentés hangsúlyozza, hogy a párizsi klímaegyezményben kitűzött cél, 
azaz a globális felmelegedés 1,5–2 ˚C-os maximálása nem lesz megvalósítható, ha 
nem cselekszünk azonnal: 2030-ig, azaz a következő tizenkét évben eldől, van-e 
erőnk drasztikus gazdasági és fogyasztási szokásokat érintő változtatások révén a 
klímaváltozás folyamatának ütemét számottevően lassítani, vagy a biztos klíma-
katasztrófa felé sodródunk egyre gyorsuló ütemben és menthetetlenül. 

A Föld életének 4,5 milliárd éve során a bolygó működési rendszereiben végbe-
ment változásokat csillagászati és geofizikai folyamatok irányították. Az elmúlt hat 

 1 https://www.ipcc.ch/sr15/.
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évtized során az emberi tevékenység által előidézett környezeti változások léptéke és 
intenzitása nemcsak az egyes emberre, nemcsak társadalmi és biológiai rendszerekre, 
hanem minden valószínűség szerint az egész bolygó jövőjére is hatással lesz. Új föld-
történeti kor köszöntött be, az antropocén. A föld rendszerében (Earth system) zajló, 
ember által indukált világméretű változások ráadásul gyorsuló ütemben zajlanak, 
a „nagy felgyorsulás” (great acceleration) szemtanúi vagyunk.2 Az 1950-es évektől 
kezdve exponenciálisan emelkedő görbékkel találkozunk a lakosság számát, a GDP-t, 
a városi lakosságot, a közvetlen külföldi befektetéseket, a primer energiaigényt, 
a műtrágya-felhasználást, a vízfelhasználást, a nagy gátakat, a papír-előállítást, az 
1970-es évektől kezdődően pedig a közlekedést, a telekommunikációt és a nemzetközi 
turizmust illetően. Ezzel egyidejűleg a Föld természeti rendszereiben is egyre növekvő 
arányban van jelen a szén-dioxid, a nitrogén-oxid, a metán, a sztratoszferikus ózon, 
emelkedik a felszíni hőmérséklet, a tengerek savasodnak, ugrásszerűen emelkedett 
a tengeri halfogás mértéke, egyre több a vizekbe juttatott nitrogén, folyamatosan 
növekszik a megművelt földterületek aránya és a trópusi erdőpusztulás. Az adatok 
és a tendenciák egyöntetűen azt sugallják, hogy az utolsó pillanatban vagyunk. 

Ha azt szeretnénk, hogy az antropocén időszakának hossza valóban mérhető 
legyen a földtörténeti korok hosszához képest (aminek elsődleges feltétele, hogy 
az emberi faj ne pusztítsa ki önmagát), tudatosítanunk kell, hogy a rendszerfolya-
matoknak nem csupán elszenvedő részesei vagyunk, hanem irányítói is. A lehető 
legégetőbb kérdés tehát, hogy képesek vagyunk-e társadalmi és globális szinten is 
összehangolni a közös jövő érdekében tett erőfeszítéseinket. A nemzetközi politikai 
törekvésekben lassan több évtizede jelen van a globális irányelvek iránti igény: a leg-
fontosabb keretegyezmények (az 1992-es riói Éghajlatváltozási Keretegyezménytől 
és Biológiai Sokféleség Egyezménytől az ENSZ 2015-ös, 2030-ig ívelő Fenntartható 
Fejlődési Célok programjáig) egyaránt azt a meggyőződést tükrözik, hogy az átfogó 
intézkedések hatékonyak, a társadalom széles rétegei számára elfogadhatóak és a 
nagypolitika eszközeivel kivitelezhetőek lehetnek. 

Ha lehettünk is valaha optimisták, a világpolitikában zajló átrendeződések, va-
lamint a korábbi célkitűzések teljes vagy részleges beváltatlansága alternatív meg-
oldások keresésére int. Jól kitapintható a nemzetközi szervezetek kiútkeresésében 
a kisebb társadalmi szereplők felé irányuló nyitás; a nem kormányzati szervezetek, 
a civil csoportosulások és a különböző egyházak megszólítása és jelenléte manapság 
teljesen magától értetődő a nagy nemzetközi fórumokon. 2016 óta az ENSZ-klí-
macsúcsokon a vallási szervezeteket informális civil alcsoportként különböztetik 
meg, és noha ezek nem élvezik a nem kormányzati civil szervezetek tematikus 

 2 Steffen et al. 2015.
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csoportjainak összes kiváltságát,3 mégis hivatalosan elismert szereplőivé váltak a 
tárgyalásoknak.4 

Az egyházaknak tehát nemcsak belülről fakadó késztetése a környezeti válság 
következményeinek enyhítése, hanem a kívülről érkező felhívásra is reagálniuk kell. 
A nehézkesen mozduló, a bürokrácia labirintusában tévelygő nagy nemzetközi ap-
parátusok szava azonban legfeljebb azoknak lehet a legfontosabb, akiknek egyetlen 
szempontja a fennálló rendszerek konzerválása és kiszolgálása. A globális válság 
elsőrendű áldozatainak hangja nem mindig ural minden közvetítő csatornát, ám 
a sebezhetőségre és kiszolgáltatottságra érzékeny figyelem az elvont fenyegetések 
világából azonnal visszaránt a közvetlen megtapasztalás valós közegébe. Korunk 
jellegzetes kihívása, hogy elsőként ismerhetjük fel: elpusztíthatjuk a minket fenn-
tartó világot, ugyanakkor talán mi vagyunk az utolsók, akik tehetnek bármit a 
folyamatok visszafordíthatatlanná válásának elkerülése érdekében. Az egyházaknak 
is fontolóra kell venniük, milyen szerepet vállalnak, és melyik regiszterében akarnak 
hiteles és véleményformáló módon részt venni abban a kommunikációban, amely 
feltétele bármilyen összehangolt cselekvésnek. 

A vallás és az egyházak játéktere a posztszekuláris társadalmak korában

Ahhoz, hogy pontosan meg tudjuk határozni, mi is az egyházak megkülönböztetett 
feladata az ökológiai krízis kibontakozása közepette, látnunk kell, melyek azok a 
jellegzetességek, amelyek az egyház társadalomban betöltött helyét jellemzik a 21. 
század második évtizedének vége felé. Állam és egyház egymástól való fokozatos 
elválása a modernitásban sokakban azt az illúziót keltette, hogy a vallásosság en-
nek az egyirányúnak látott folyamatnak a végén nem lesz több, mint magánügy, 
az egyházak pedig olyan állampolgárok partikuláris közösségei lesznek, akik sza-
badidejükben szívesen foglalkoznak spirituális vagy morális kérdésekkel. Ezt a 
széleskörű meggyőződést kérdőjelezte meg az ezredfordulón Jürgen Habermas 
híres Hit és tudás című beszéde, amely a posztszekuláris társadalom fogalmának 
bevezetésével arra mutatott rá, hogy a vallásosság a modernitás körülményei között 
sem számolódott fel, minden ellentétes igyekezet ellenére a szekularizált világ fontos 
vonatkoztatási pontja maradt.5 Fontos, hogy a szekularizált társadalom egyrészt 

 3 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/COP24_observer_guide.pdf.
 4 A különböző egyházi szervezetek nem maradtak észrevétlenek a 2018-ban Katowicében rendezett 

COP24-en. Az egyházak és vallási csoportok által szervezett akciókról napról napra részletesen 
tudósítottak többek közt a következő internetes oldalak: www.oikumene.org; www.ceceuropa.org; 
www.ecen.org; www.lutheranworld.org, illetve ezek közösségimédia-oldalai. 

 5 Habermas 2001.
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tisztában maradjon morális alapjainak vallási eredetével, másrészt hogy képes le-
gyen a párbeszédre és a nézőpontok kölcsönös cseréjére (a „fordítás” műveletére). 
A vallásos nyelv iránti érzékenység megőrzése azért szükséges, hogy a szekularizáció 
„ne vágja el magát az értelemadás lényeges forrásaitól”.

A posztszekuláris társadalmak Habermas utáni leírásai tovább árnyalják a ké-
pet, hangsúlyozva, hogy az ilyen típusú társadalmak se nem vallásosak, se nem 
világiak, nem írják elő és nem sajátítják ki a vallásosságot, de nem is tiltják vagy 
ellenzik azt. Nem érvelnek a vallásosság mellett vagy azzal szemben, mert ez a 
kategória önértelmezésük szempontjából nem játszik szerepet.6 Ingolf U. Dal-
ferth elemzése rámutat, hogy a posztszekuláris társadalom közkeletű értelmezése 
hamis reményekkel kecsegteti azokat, akik a vallásosság által valamilyen módon 
érintettek. A tanulmány felsorolja, mely jellemzőkkel találkozunk leggyakrabban 
a posztszekuláris jelenségek populáris leírásaiban. Újraéled a spirituális élet iránti 
igény; a spirituális kérdésekkel szembeni szekuláris gyanakvás enyhül; kiteljesedik 
Kelet és Nyugat lelki és intellektuális pluralizmusa; a társadalmak felismerik, hogy 
a szekuláris jogok és a véleménynyilvánítás szabadsága előfeltétele az elmélyült 
spiritualitás megújulásának; illetve a lelkiségi hagyományok legjobb vonásai ke-
rülnek az érdeklődés homlokterébe, annak elismerése mellett, hogy a vallásosság 
olykor személyes és társadalmi elnyomás okozója is lehet. Dalferth szerint a túlzó 
leegyszerűsítés félrevezető, mivel sehol a világon nem létezik sima és kétségbevonha-
tatlan átmenet a preszekuláris társadalomból a szekulárisba, ahogy a szekulárisból 
a posztszekulárisba sem. Ezek a leírások ráadásul nem tesznek igazán különbséget 
társadalom és állam, illetve vallásosság és spiritualitás között, azaz nemcsak tör-
ténelmi, de szemantikai és szociológiai tájékozódásuk sem kielégítő. Tárgyukhoz 
nem deskriptív módon, hanem az előírás szándékával közelítenek, olyan közösségek 
és csoportosulások szószólóiként, amelyek szeretnének valamilyen vallást vagy 
spirituális gyakorlatot újra társadalomformáló tényezőként játékba hozni.

A szekuláris kornak egész monográfiát szentelő Charles Taylor véleménye szerint 
ugyanakkor a posztszekuláris társadalmak tagjait nem a történelmi vallásokhoz vagy 
felekezetekhez való kötődés igénye motiválja elsősorban, hanem sokkal inkább a sze-
mélyiség egységének és egészségének visszaszerzése, valamint az érzések és a testi 
dimenzió rehabilitálása az ész egyeduralmával szemben.7 Az egység, az integritás, 
a holisztikus megközelítés, a személyesség fogalmai mellett a harmónia, az egyensúly, 
a flow, a középpontra irányulás képzetei uralják ezt a nyelvezetet. Taylor megállapítja, 
hogy a spirituális teljesség keresése szorosan összekapcsolódik az egészség (a testi 

 6 Dalferth 2010.
 7 Taylor 2007, 505. kk.
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egészség) iránti vággyal is. A tárgyiasító orvostudománnyal szemben itt a gyógyulás 
feltétele az adott lelki tartalmakkal való azonosulás. A posztszekuláris társadalomban 
ez jelenti igazából a „spiritualitást” a vallásosság hivatalos, bevett formáival szemben. 
Ebben a kontextusban a különböző vallási csoportok közötti megmerevedett korlátok 
elvesztik jelentőségüket, az átmeneti helyzetek skálája szélesedik (sokan mondják ma-
gukat valamilyen vallási csoporthoz tartozónak aktív vallásos élet nélkül és fordítva), 
a személyes Istenben való hitet felváltja a valamilyen magasabb erőben való bizakodás, 
és egyre többen fejezik ki a keresztény ortodoxia elveitől eltérően saját hitüket. Ez az 
egyéni minták alapján barkácsolt hit természetesen nem új jelenség – ahogy erre a 
szekularizáció tézisének kritikusai többször rámutattak –, mégis talán most először van 
széles rétegeknek módja arra, hogy ezt a sokrétegűséget nyíltan és büszkén vállalják.

A keresztény egyházak azzal a kihívással találják szemben magukat, hogy újra 
kell fogalmazniuk alapvető üzeneteiket, illetve új utakat kell találniuk szervezeteik 
korszerű felépítéséhez is. Ehhez, ahogy az az elmúlt századok során igazolást nyert, 
nem lesz elég a hagyományokba való defenzív bezárkózás, hiszen részben ennek a 
párbeszédet elutasító attitűdnek is köszönhető a vallás általános jelentőségcsökke-
nése, közéletből való kiszorulása. Az egyházaknak ugyanakkor választ kell adniuk 
arra a növekvő igényre is, amelyet a modern államhatalommal és a piac uralmával 
szemben vallási alapokon szerveződő mozgalmak támasztanak velük szemben, és 
amelyet José Casanova a vallás szinkrón „deprivatizációjának” nevez.8

Casanova a szekularizáció három különböző értelmezési lehetősége (azaz a sze-
kularizáció mint a vallás általános térvesztése, a szekularizáció mint társadalmi 
részrendszerekre való differenciálódás, illetve a szekularizáció mint privatizáció) 
közül a funkcionális differenciálódásban látja a szekularizációs elmélet leginkább 
védhető álláspontját. A vallásosság a modern világ működésében egyre kisebb 
szerephez jut, a megváltás és az üdvösség kérdései nem társadalmi kérdések többé, 
hanem az egyes hívők magánügye. Ahogy Thomas Luckmann fogalmaz, a moderni-
tás „új vallási tudata” az önkifejezés, az önmegvalósítás „láthatatlan vallásossága”.9 
A szerepek differenciálódása párhuzamosan halad az intézmények funkcionális 
differenciálódásával. Az egyes alrendszerek önállósodása sajátos belső törvény-
szerűségek kialakulásához vezet, a személyiség pedig az egyes alrendszerekben 
betöltött különböző szerepekre esik szét. A különböző részrendszerek kínálatából 
megalkotható vallásosság szükségképpen a végső kérdésekre adott egyéni válasz 
lesz. Hogy az egyén képes-e megalkotni egy ilyen szubjektív értékrendet, az a gaz-
dasági és politikai intézmények szempontjából semmiféle jelentőséggel nem bír. 

 8 Casanova 1994.
 9 Luckmann 1967.
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Niklas Luhmann az ökológiai kommunikáció lehetőségeit vizsgálva arra a megál-
lapításra jut, hogy a modern társadalmak a háztartások és családok rétegződéséről a 
funkcionális részrendszerek elkülönülésére álltak át.10 Ezek a rendszerek elsődlegesen 
csakis önmagukra, saját zavartalan működésük biztosítására koncentrálnak, ezáltal 
nő a társadalom egészének teljesítménye és komplexitása, de csökken a részrend-
szerek egymásra és a környezetre való rezonálási képessége.11 A funkcionális rész-
rendszerekben létrejövő ítéletek egymással nem összevethetők, illetve minden egyes 
részrendszerben növekednek a látható kontingenciák, ami a bizonytalanság rossz 
érzését kelti, és ezáltal „értékeket” követel. A differenciált részrendszerek egymással 
versengve saját rendszerspecifikus kódjaik révén hoznak döntéseket, egymással nem 
helyettesíthetők, és nem létezik olyan álláspont, amely az összes fölött elhelyezkedve 
irányíthatná azok ítéleteit. Luhmann hat funkcionális részrendszert különböztet 
meg művében: a gazdaságot, a jogot, a tudományt, a politikát, a vallást és az oktatást. 
Luhmann meglehetősen bonyolult okfejtésében a vallás mint részrendszer, illetve az 
azt megszólaltató teológia nemigen járulhat hozzá az ökológiai kommunikációhoz 
szükséges társadalmi rezonancia kiváltásához, mert a differenciálódás – más rendsze-
rekhez képest jóval hosszabb történetre visszatekintő – folyamata során programja az 
általa használt kódból levezethetetlenné vált. Ezáltal nem képes a problémák eredeti 
és önálló megfogalmazására, legfeljebb annyit tehet, hogy más funkcionális rendsze-
rek helyességre vonatkozó programjait ismételgeti, vagy jobb híján „csak színvonal 
alatti saját programokat kínálhat, például fundamentalista, konkretista, csodák által 
kifejeződő vagy eszkatologikus módon, illetve egy »új mítosz« formájában”.12 

A nyilvános cselekvés lehetőségei

Luhmann nem sok kétséget hagy afelől, hogy a vallásnak vagy teológiának saját 
jogán igazából nincs beleszólása a globális környezeti krízis értelmezési és megoldási 
kísérleteibe. A vallás, noha a luhmanni fénytörésben az ökológiai kommunikáció 
szempontjából igazából diszfunkcionális részrendszer, mégsem tűnt még el a rész-
rendszerek sorából. Ha a Luhmann által hiányolt meggyőző „átvezető szemantika” 
kidolgozására e helyt nem is vállalkozunk, megpróbáljuk körüljárni, hogyan lehet 
az egyház saját jogán és saját eszközeivel, s ha másutt nem, legalább saját köreiben 
tevékeny szereplője a megoldáskeresésnek, illetve milyen új, keresztény alapokra 
épülő értelmezési lehetőségek merülnek fel a környezeti krízis kapcsán a kortárs 

 10 Luhmann 2010.
 11 Uo. 48. o.
 12 Uo. 118. o.
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ökoteológiai gondolkodásban. Görföl Tibor – a kereszténység korunk európai 
kultúrájában betöltött helyét és szerepét elemezve – kiemeli: a keresztény ember 
számára megkerülhetetlen problémát jelent az a kérdés, „hogy vajon a keresztény 
üzenetből levezethetők-e a társadalom és a tudomány területén alkalmazható, 
egészen meghatározott stratégiák”.13 Nyilvánvalóan nem, ahogy a bibliai, jézusi 
üzenetben kódolt elvek sem válthatók valamilyen rögzített sematikus művelet 
alapján a cselekvés aprópénzére. Milyen utak kínálkoznak akkor ezen kívül?

Az egyházaknak mindenekelőtt tisztázniuk kell, hogy hol helyezik el magukat 
a különböző társadalmi csoportosulások térképén, illetve fel kell mérniük, milyen 
módokon akarnak és képesek együttműködni azokkal. Görföl szerint a keresztény 
egyházak ugyanolyan alapon lehetnek kezdeményezői a kooperációnak, mint a 
nyilvánosság egyéb szereplői,14 akik a közjó igényével lépnek fel. „…korunk azok 
szövetségkötését teszi kívánatossá, akik konkrét hagyományok talaján egyetemle-
gesen minden ember javát tartják szem előtt.”15 Az együttműködés azonban csak 
akkor lehet valóban kívánatos, ha az együttműködő felek mindegyikét a közös cél 
(„minden ember java”/közjó/igazságosság) megvalósítása és nem valamely átmeneti, 
partikuláris hatalmi-politikai érdek vezérli. Nem téveszthetjük szem elől, hogy a gaz-
dasági és hatalmi érdekek közvetlen kiszolgálása pontosan abba a visszás pozícióba 
emeli be újra az egyházakat, amelynek legelső széles körű társadalmi jelentőség- és 
hitelveszteségüket köszönhették. Tillich fogalmával élve a „végső valóság” horizontja 
nélkül nincs teológia, teológiai alapozás nélkül pedig az egyház cselekvése sem több, 
mint részleges, „megelőző meghatározottságokkal” való foglalatoskodás.16 

Rowan Williams anglikán püspök, egykori canterburyi érsek a vallás közéleti 
szerepének átfogó elemzésében a vallási közösségek civil társadalomban betöltött 
helyéről szólva a Gandhi köré szerveződő szatjágraha mozgalom példájából indul 
ki, amely az elnyomó hatalom ellen való fellépés és az igazság képviseletének erő-

 13 Görföl 2018, 31. o. 
 14 Ebben Charles Taylor gondolatmenetét követi, aki szerint a vallási alapú érvelés hátrányos meg-

különböztetése a szekuláris racionalitás módozataival szemben episztemológiai és politikai elő-
ítéleteken alapul (hogy ti. a vallásos gondolkodás helytelen, illetve politikai fenyegetést hordoz), így 
el kell gondolkodnunk azon, vajon jogos igény-e, hogy a plurális demokráciák szereplői kizárólag 
racionális fogalmakat használjanak. Lásd Taylor 2011, 34–59. o.

 15 Uo. 33. o.
 16 Tillich a végső meghatározottság (ultimate concern) és az előzetes meghatározottságok háromféle 

viszonyát különbözteti meg: a kölcsönös semlegességet, a részleges egyetemesként való feltüntetését 
(például a vallásos nacionalizmus esetében), illetve mikor „a végesben és a véges által válik való-
ságossá a végtelen”. Csak a harmadik eset lehet a teológiai megközelítés alapja, tehát a környezeti 
válság kérdése is csak önmagán túlmutató véges valóságként lehet a teológiai vizsgálódás tárgya. 
Lásd Tillich 1996, 31. o. 

EHE oktatoi 2019.indd   156 2019. 04. 02.   10:56:24



Ökoteológia és közélet 157

szakmentes formája mellett szállt síkra, a vallásközi összefogás egyik legjelentősebb 
korai előfutáraként.17 A Gandhi-féle felfogás értelmében, írja Williams, „a vallási 
tanúságtétel akkor a legjellegzetesebben önmaga a társadalomban, ha világosan 
kimondja, egy olyan rendnek tartozik felelősséggel, amely túlmegy a társadalmi 
konfliktusokkal kapcsolatos egyensúlyozásokon és tárgyalásokon, illetve azok 
kordában tartásán, és ezért lemond arról az igényről is, hogy helyet kapjon a többi 
mellett a társadalom komplexumában”.18 Csak akkor lesz meggyőző, ha nem akar 
senkit a többi csoport e világi hatalmi és politikai motivációk által vezérelt versen-
gésében erőszakkal meggyőzni, és egy olyan világról tanúskodik, amely független az 
e világi győzelemtől, tehát nem is kell (olyan módon) küzdenie érte, ahogy a többi 
csoport teszi. Paradox helyzet: a hiteles és sikeres vallási közösség nem folytat har-
cot a hatalomért és a pozíciókért, hanem elfogadja Istentől való függését, hirdetve, 
hogy Isten meghívása alapján formál jogot a létezésre.

Ennek értelmében nem a harc a feladatunk, a környezeti krízis megoldásában sem. 
De vajon melyek azok a fogalmak, amelyeken keresztül a kereszténység saját hagyomá-
nyaira támaszkodva hiteles üzenetet képes közvetíteni a társadalom egésze számára? 
A következőkben – a teljesség igénye nélkül – bemutatunk négy olyan területet, ahol 
a teológiai megközelítés legalábbis megfontolandó szempontokat kínálhat a társa-
dalom egyéb szereplőivel folytatott együtt gondolkodás és együttműködés számára.

Felelősség. Az Isten által megteremtett ember felelősséggel tartozik Teremtő-
jének. Ez az emberen túli elszámolási kötelezettség súlyosabb, mint az emberek 
közti kölcsönös megegyezésen, illetve az egyéni döntésen és belátáson alapuló 
felelősségvállalás. Az ember felelőssége az istenképűség velejárója: nem külső je-
gyek, hanem a rá bízott feladatkör hűséges ellátása teszi az embert Istenhez ha-
sonlatossá. Isten hatalmának közvetítője csak akkor töltheti be tisztségét helyesen, 
ha Isten igazságossága és szeretete tükröződik másokra irányuló cselekedeteiben. 
A másik ember ugyanúgy alanya kell legyen az igazságosságnak, mint minden 
egyéb teremtmény, a felelősség nem korlátozódik valamilyen kijelölt és behatárolt 
élettérre. A felelősséghez szorosan kapcsolódik a nyelvhasználat: Isten a saját kép-
mására teremtett embert ajándékozta meg azzal a képességgel, amelynek maga a 
teremtés is köszönhető. A világot elgondolni és elbeszélni csak az ember képes, ez 
a kitüntetett helyzet azonban azzal a kötelezettséggel jár, hogy mindezt meg is kell 
tennie: tanúskodnia kell erről a világról.19

 17 Williams 2014, 365–373. o.
 18 Uo. 368. o.
 19 Ez az elgondolás – érdekes módon, de a teológiai érvelésmódokhoz képest egyáltalán nem idegenül 

– Heideggernél a „humanizmuslevélben” domborodik ki legplasztikusabban (1994).
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Közösség. Az ember a teremtett világ részeként mindenekelőtt az élet közösségé-
nek résztvevője. Mégis, csak akkor nincs egyedül többé, alapvető hiányérzete csak 
akkor múlik el, amikor hozzá hasonló társat kap. Az Isten országára vonatkozó pró-
fétai és jézusi hivatkozásokban jól látszik ez a kettősség: a békés királyság képeiben 
minden teremtmény közösen foglal helyet a közös asztalnál, de két-három ember 
mikroközössége is elegendő Isten országának megidézéséhez. A mai társadalmi 
csoportosulásokban azonban ritkán fedezhetjük fel az igazi közösséget, ezek legin-
kább magányos szenvedő emberek gyűjtőhelyei, olyan tematikus csoportosulások, 
amelyeket egy közös érdek, valamilyen speciális identitás, tevékenységfajta vagy 
érdeklődés kovácsol össze hosszabb-rövidebb időre. John Milbank szerint ezek a 
csoportok azért nem közösségek, mert nincs bennük helye a különbségnek, s ennél 
fogva a találkozásnak, illetve nem önfenntartóak – külső támasz nélkül nem ma-
radnának fenn.20 Viszonyuk a világhoz többnyire a reakció – magukat elsősorban 
áldozatként tartják számon, és nem rendelkeznek semmiféle pozitív vagy újító 
elképzeléssel a társadalom egésze számára. A valódi közösségek azonban nem a 
védekezés kényszeréből vagy az egyszerű szükséghelyzetből adódóan alakulnak ki, 
azaz a modern kor kereszténységének nem az a feladata, hogy visszatérjen a vallás 
és a vallási intézmények által kormányzott premodern közösségek állapotához, 
hanem ellenkezőleg: a szekuláris közegben is meg kell találnia az Isten iránti elkö-
telezettségen alapuló szolidaritást. 

A testi dimenzió újrafelfedezése. A környezeti válság gyökere ember és környe-
zete viszonyának alapvető változásában keresendő. Ez a változás azonban nem egy 
hirtelen fordulatnak (mint például a technika és a tudomány újkori hatalomátvé-
telének) az eredménye, hanem lassan kibontakozó evolúciós folyamat, amelynek 
során az ember megkülönbözteti magát az őt körülvevő környezettől/természettől, 
majd tárgyiasításával fokozatosan fel is számolja annak autonóm megnyilvánulási 
lehetőségeit. A 20. századi ökofilozófia erre a viszonyra kérdez rá a megismerő 
ember – megismert természet dualizmusának lebontásával.21 A szubjektum és a 
tárgy közt bölcseleti úton kialakított szakadás áthidalása szükséges ahhoz, hogy ne 
a világ használóiként, hanem a másokkal közösségben kibontakozó élet egyenrangú 
résztvevőiként tekintsünk magunkra.22 Ez nem pusztán elméleti dekonstrukciós 
feladat, hanem legalább ennyire az anyagi kapcsolódás lehetőségeinek felértéke-

 20 Milbank 2003.
 21 Bővebben lásd Lányi 2018.
 22 Ennek a felismerésnek adnak hangot az ún. „új materializmus” teológiai áramlatának szószólói, 

akik a fizikai-anyagi világ komolyanvételére és teológiai újragondolására szólítanak fel. Lásd pl. 
Clayton–Robbins 2012.
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lése is.23 A világban való létezés a testben való létezésben nyilvánul meg, így az 
igazságosság és a szeretet kifejezhetősége a teremtmények véges és sebezhető testi 
létébe kódolt valóság. 

Nem növekedés és lemondás. A nyugati világ kapitalista rendje arra az alapvető 
ellentmondásra építi működését, hogy lehetséges a végtelen (de legalábbis le nem 
záruló) növekedés egy véges világban. Ennek a következményeit egyre súlyosbodó 
terhekként tapasztaljuk: az ökológiai válság, az energiaválság, illetve a gazdasági 
válság jelenségeinek állandó és egyre erősödő szorításában. Ha el akarjuk kerülni 
az összeomlást, meg kell tanulnunk kevesebbel beérni. Az átállás folyamata akkor 
sem lesz zökkenőmentes, ha tudatosan döntöttünk fogyasztási szokásaink radikális 
megváltoztatása mellett, mert a gazdasági (és politikai) rendszerben ható fogyasz-
tásösztönzésre fókuszáló mechanizmusok még sokáig gátolni fogják egyéni és 
közösségi erőfeszítéseket egyaránt. Az anyagi világgal való kapcsolat újrafelvétele 
más minőségű, a fogyasztói-felhasználói szemlélettől gyökeresen eltérő kapcsolatot 
feltételez. A keresztény üzenetnek valóban sajátja a kiteljesedésre, tökéletesedésre 
való felhívás. Ezt az anyagi növekedésre korlátozni azonban a végletekig szűkített, 
éppen ezért önmagában téves értelmezés: a Jézus által megkövetelt tökéletesedés 
semmiképp sem egyenesen arányos a materiális javak értelmetlen mennyiségi nö-
vekedésével. A hangsúly sokkal inkább az emberek (emberek és teremtett dolgok) 
viszonyainak és az elosztás finom arányainak keresésére esik. A lemondás, a nem 
növekedés így sosem egyszereplős dráma, hanem csak a valakinek a javára történő 
lemondás összefüggésében gondolható el. Legfőbb ideje figyelembe vennünk, hogy 
az emberi tevékenység hatókörének hirtelen kiszélesedésével a mi mindennapi 
lemondásainkra szoruló szegények, nélkülözők, kiszolgáltatottak és sebezhetők 
köre is kiszélesedett: a mértéktelen fogyasztást nemcsak saját társadalmaink, de a 
velünk közvetlenül nem érintkező társadalmak, a következő generációk, valamint 
a teremtett világ valamennyi egyéb létezője is megsínyli.

A keresztény egyházak sürgető feladata, hogy képessé váljanak a kritikus önvizs-
gálatra, a hagyomány újraértékelésére és a globális környezeti krízis kihívásainak 
az apró differenciákra is érzékeny felismerésére. Át kell gondolni, hogy milyen 
eszközökkel lehetnek valóban hitelesek és hatékonyak a funkcionálisan széttagolt 
társadalmakon belül, van-e olyan sajátos és eredeti üzenet, amelyet az egyházak saját 
nyelvükön meggyőző módon kommunikálhatnak saját tagjaik és a külvilág felé. A fe-
lelősség, a közösség, a testiséghez való új viszony, valamint a lemondás fogalmainak 

 23 Ezt a közös, minden résztvevőt meghatározó és összekapcsoló léttapasztalatot nevezi Maurice 
Merleau-Ponty a „világ húsának”. Merleau-Ponty elgondolásának teológiai értékelése izgalmas 
következtetésekre adhatna alkalmat. Lásd Merleau-Ponty 2006.
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szituációfüggő értelmezése mellett pedig nem utolsósorban számot kell vetni azzal a 
kérdéssel, hogy képesek-e valamilyen módon újra közelebb kerülni a teremtett világ 
nem emberi létezőihez, nem a technikai civilizáció tagadásával, hanem egymáshoz 
fűződő viszonyainak lehető legalaposabb feltérképezésével s az élet iránti tisztelet 
és a létezők felé irányuló szeretet minél szélesebb körű kibontakoztatásával.
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Hafenscher Károly

Cultus publicus

Nyilvánosság. Ha az istentisztelet összefüggésében próbáljuk ezt a fogalmat érzé-
kelni, akkor kitágul a perspektíva, és nemcsak a szűk körű, egyházi nyilvánosságra, 
s még csak nem is a köz nyilvánosságára, hanem a teljes világ nyilvánosságára. 
A teljes világ valósága pedig átfogja a földi és a mennyei valóságot, azaz a teljessé-
get. A kultusz, az isteni liturgia1 így a legszélesebb körben nyilvános: immanens és 
transzcendens értelemben egyaránt. 

Az istentisztelet nyilvános voltát a mai magyar valóságban nem kérdőjelezi meg 
senki, jóllehet voltak olyan évek-évtizedek a 20. századi magyar evangélikus egyház-
történetben is, amikor az istentisztelet csupán igen korlátozott mértékben volt-lehe-
tett nyilvános. De témánk kulcsszavának ez csupán az egyik értelmezési lehetősége. 
A nyilvános istentisztelet – cultus publicus – olyan sokjelentésű fogalom, amelynek 
kibontása segíthet az egyház istentisztelet-értelmezésében és gyakorlatában egya-
ránt. A teljesség igénye nélkül járjuk körül ezt a témát abban a reményben, hogy 
evangélikus egyetemünk hallgatói közt lesz olyan istentisztelet-teológia iránt elkö-
telezett kutató fiatal, aki ezt tudományos igényességgel és terjedelemben kidolgozza. 

Jelen tanulmányunk lehetőségei nem engedik meg, hogy a nyilvános istentisztelet 
vallástörténeti és történelmi vonatkozásait tárgyaljuk, hiszen a kifejezéstörténet 
maga is szétfeszítené a rendelkezésünkre álló kereteket. Ugyanakkor nem hagyhat-
juk figyelmen kívül, hogy a vallási kultusz minden kultúra és minden társadalom 
keretei között felvetette a hivatalosság és a nyilvános megjelenés kérdését – szemben 
a magáncselekményekkel, illetve a zártkörűséggel. Olyan fogalomról van tehát szó, 
amely elválaszthatatlan a kultusz lényegétől és megjelenési formájától.

A cultus publicus kifejezés a magyar evangélikus teológiai irodalomban – isme-
reteim szerint – az elmúlt évtizedekben nem jelent meg. A hazai és az egyetemes 
egyháztörténetben korábban ismert kifejezés a 20. században mintha eltűnt vol-

 1 Közismert, hogy a liturgia logikus fordítása a „közérdekű/közhasznú munka”, méghozzá az Isten 
közhasznú munkája a világon s rajtunk, embereken. 

EHE oktatoi 2019.indd   161 2019. 04. 02.   10:56:24



Hafenscher Károly162

na.2 Ezért különösen is fontos, hogy akkor, amikor a nyilvános teológia korszakát 
éljük, a liturgikus teológia is letegye a köz asztalára a nyilvánossággal kapcsolatos 
gondolatindító hozzájárulását. Ez pedig mi másban történhetne, mint a nyilvános 
istentisztelet témájában – megmutatva, hogy a régen használt kifejezés értelme 
mely módon él tovább, részben pedig bemutatva, hogy a kifejezés jelentéstartalma 
milyen jelentősen átalakult és bővült. 

Római katolikus vonatkozásban az elmúlt században is közszájon forgott a ki-
fejezés, hiszen Mihályfi Ákos 1916-ban ezzel a címmel jelentetett meg kötetet:3 
Nyilvános istentisztelet – Egyetemi előadások a lelkipásztorkodás tárgyköréből.4 
Ennek hátterében az áll, hogy a római egyház előszeretettel használja mind a mai 
napig a cultus publicus kifejezést. 

A római egyház számára az Egyházi Törvénykönyv (Codex Iuris Canonici) 
a legfontosabb iratok egyike. A CIC negyedik könyvében, Az Egyház megszentelői 
feladata fejezetben a 834. kánontól kezdve találjuk meg a liturgiával kapcsolatos 
előírásokat. A 834. kánon 1. §-a ezzel a mondattal fejeződik be: „A szent liturgiá-
ban Jézus Krisztus titokzatos teste, tudniillik a Fő és a tagok, Isten teljes értékű, 
nyilvános tiszteletét gyakorolja.”5 A 2. § ezt rögzíti: „Akkor ilyen az istentisztelet, 
ha az egyház nevében a törvényesen kijelölt személyek az egyházi hatóság által 
jóváhagyott cselekményekkel végzik.”6 A cultus publicus elnevezés ellentétét is 
jelzi a Codex Iuris Canonici azzal, hogy a 837-es kánonban kiemeli, nem privát 
ügyről, hanem az egyház szolgálatáról van szó: „A liturgikus cselekmények nem 
magáncselekmények, hanem maga az egyház ünnepli őket…”7

A 2. vatikáni zsinat istentiszteletről szóló konstitúciója – a Sacrosanctum Conci-
lium – számos helyen említi a nyilvános istentisztelet témáját. Kettős értelemben is 

 2 Korábbi századok használták a kifejezést. Id. Fabiny Tibor egyháztörténész használta (idézte) az 
archaikus kifejezést a Pesti Evangélikus Egyház születésének és a budapest-Deák téri templom 
megépítésének történetét leírva: „Egyöntetű volt a vélemény, hogy egy minden tekintetben megfelelő 
lelkipásztort kell a gyülekezetnek biztosítani akkorra, amikor a nyilvános istentisztelet tartásának 
engedélye megérkezik.” (http://deakter.hu/kiadvanyok_/elso_kovek/hu/03.html) Ugyanakkor a 
16–17. századi anyagokban ismételten találkozhatunk a nyilvános istentisztelet kifejezéssel. Az 
ellenreformáció kora után elsősorban az ún. artikuláris helyeken zajló hitélettel kapcsolatban kerül 
elő az engedélyezett nyilvános istentisztelet kifejezés.

 3 Mihályfi 1916.
 4 Később (1923, 1933) számos bővített, kiegészített kiadás jelent meg. 
 5 Az eredeti latin szöveg: atque a mystico Iesu Christi Corpore, Capite nempe et membris, integer 

cultus Dei publicus exercetur. 
 6 Az eredeti latin szöveg: Huiusmodi cultus tunc habetur, cum defertur nomine Ecclesiae a personis 

legitime deputatis et per actus ab Ecclesiae auctoritate probatos. 
 7 Az eredeti latin szöveg: Actiones liturgicae non sunt actiones privatae, sed celebrationes Ecclesiae ipsius…
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használja a kifejezést: nyilvános istentisztelet az egyház liturgikus élete, amelyben 
megmutatja, nyilvánvalóvá és nyilvánossá teszi hitét és tanítását;8 ugyanakkor az 
egyház nemcsak a saját közössége számára legalizálja az adott liturgiát, hanem 
megmutatja az egyházat, amely jel a népek között.9

A zsinat Jézus papi szolgálatának tekinti a liturgiát, amelyben az egész egyház – 
a fő és a tagok együtt – mutatják be az istentiszteletet: „Méltán foghatjuk fel tehát a 
liturgiát úgy, mint Jézus Krisztus papi szolgálatának gyakorlását. Ebben érzékelhető 
jelek jelzik és a maguk sajátos módján meg is valósítják az ember megszentelését, 
és Jézus Krisztus misztikus teste pedig, vagyis a Fő és a tagok együtt, teljes értékű 
nyilvános istentiszteletet mutatnak be.” (SC 7)10

Megállapíthatjuk, hogy a zsinati és az azt követő korok római katolikus szóhasz-
nálatában a cultus publicus egyszerre jelent hivatalos istentiszteletet és nyilvános 
istentiszteletet. 

Evangélikus módon gondolkodva azonban ki kell (és lehet) szélesítenünk a cultus 
publicus liturgikus terminus technicusának értelmét. Így kell szólni a kinyilat-
koztatásról, a külső és belső nyilvánosságról, a liturgiáról mint Isten közhasznú 
munkájának szándékáról, a liturgikus alkalmak nyitottságáról, a médiumok evan-
gélium-továbbadó szerepéről, a misszióról s a szekuláris rituális szokásokról.

Alapvető és tisztázandó kérdés, hogy a keresztény istentiszteletet nyilvánossá kell-e 
tenni, vagy az lényegénél fogva nyilvános. A keresztény kultusz ugyanis nem egy sze-
mély istenkereső hitéleti megnyilvánulása a Végső Valósággal való magánbeszélgetés-
ben és valójában csak két oldalt felvonultató dialógusban, hanem közösségi találkozás. 
Isten és ember találkozása, valamint ember és ember találkozása Isten jelenlétében. 
Ugyanakkor – tovább folytatva a vonalat – nem egy zárt közösség rítusszekvenciája a 
keresztény istentisztelet, ahol találkozik Istenével, hanem a mindenek felé nyitó Isten 
és népének nyílt találkozása. A belső körön („egyház”) kívül megszólított minden 
ember, nemcsak a meghívottak, hanem az életük hiányjelenségeiben vágyakozók,11 

 8 A lex orandi – lex credendi alapelv két része így kapcsolódik egymásba. 
 9 „A liturgia egyrészt az Úrban szentelt templommá és a Szentlélekben Isten hajlékává építi az egyház 

tagjait… csodálatos erőt ad nekik ahhoz, hogy Krisztusról tanúságot tegyenek. A kívülállók fele úgy 
mutatja be ezáltal az egyházat, mint a népek között felállított jelet, amely alatt Isten szétszóródott 
gyermekeinek egybe kell gyűlniük…” (SC 2,2–5) 

 10 Merito igitur Liturgia habetur veluti Iesu Christi sacerdotalis muneris exercitatio, in qua per signa 
sensibilia significatur et modo singulis proprio efficitur sanctificatio hominis, et a mystico Iesu Christi 
Corpore, Capite nempe eiusque membris, integer cultus publicus exercetur. 

 11 A Szentírás számos helyen szólít fel közösségi (nyilvános) istendicséretre vagy éppen nyilvános 
találkozási alkalomra: „Ti szomjazók mind, jöjjetek vízért, még ha nincs is pénzetek!” (Ézs 55,1) 
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve…” (Mt 11,28) „Adjatok 
hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!” (Zsolt 106,1)
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a pozitív élményeket hordozók és köszönetet mondani akarók, az érdeklődők, a 
véletlen betévedők is érintettek, vagy azokká válhatnak. Az Istennel való találkozás 
lényegénél fogva nyilvános. 

Az állandó dilemma: a liturgia missziói alkalom 
vagy exkluzív rendezvény?

Húsz évszázad liturgiatörténetét végigkíséri a korai keresztények kérdése: az is-
tentisztelet olyan belső alkalom, ahol a kiválasztottak, elhívottak – megkeresztel-
tek – együtt vannak, feltöltődnek és továbbindulnak a küldetésükre, vagy olyan 
nyitott rendezvény, ahol az érdeklődők megismerhetik, mit is vallanak, élnek meg 
a Krisztus-követők? 

A keleti liturgia mind a mai napig megőrizte a korai egyház istentiszteletének azon 
pillanatát, amikor a kétféle (nyilvános, illetve zártkörű) istentisztelet elválik egy-
mástól, jóllehet a hívők számára így is megmarad az egész egysége. Az úgynevezett 
igeliturgia után a diakónus felkiált: „Katekhumének, távozzatok!” Ez azt jelenti, hogy 
az istentisztelet első részén azok is részt vehetnek, akik nincsenek megkeresztelve. 
Az igét, az igehirdetést (tanúságtételt), az imádságokat, általában a verbális kommu-
nikáció különböző formáit a még „kívülállók”, a meg nem kereszteltek is megértik, 
hiszen ahhoz elegendő a hallás, látás érzékelése és az értelmi megértés. Ennek a 
szakasznak a lezárása a hitvallás elmondása, amely összefoglalja a keresztény hit 
lényegét, amit szavakkal és értelemmel meg lehet ragadni. Ami ezután következik, 
az már egy másik szint. Ehhez fel kell emelni a szívet,12 ehhez kevés a racionális 
felfogóképesség. Titok (mysterion) következik, amely csak a hittel ragadható meg. 
Ezt már csak a megkeresztelt, beavatott, megtért hívő élheti meg: az eukharisztia, 
a krisztusi lakoma. Ez már nem a széles tömeg számára tartott rendezvény, hanem 
a belső kör exkluzív alkalma. Az a hely és idő, amikor elhangzik: „Íme, hitünk/
megváltásunk szent titka.”13 Krisztus halálát, feltámadását ünnepelni az tudja, aki 
hittel ragadja meg a megváltás lényegét, és tagja Krisztus testének. 

A 20. század második felében, amikor elkezdtek ledőlni a korábban stabilnak hitt 
népegyház falai, s a szekularizáció egyre nagyobb mértéket öltött, a jobbítás szándé-
kával kérdezték meg: releváns műfaj-e az istentisztelet, ismételten feltették a kérdést: 

 12 A praefatio elején hangzó felszólítás: „Sursum corda”, emeljük fel szívünket, amire a közösség 
válaszol: Fölemeltük/fölemeljük az Úrhoz!

 13 A római katolikus mai misegyakorlatban az „Íme, hitünk szent titka!” akklamáció hangzik fel. Az 
új evangélikus liturgiában, nagyon tudatosan utalva Krisztus kereszthalálára és „elvégeztetett” 
megváltói művére, a konszekráció utáni bemutatás így hangzik: „Íme, megváltásunk szent titka!” 
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vajon az istentisztelet-teológia képes-e nyitni úgy, hogy az istentiszteletet valóban 
nyitottá, széles körben „fogyaszthatóvá” és a mai ember számára élménnyé teszi. 

Az első kérdés mind nyelvi, mind pedig tartalmi vonatkozásban: Értik-e a temp-
lomba betévedők azt, ami ott zajlik? Az egyház tagjai – így van ez minden közös-
ségben – félszavakból értik egymást. Nem kell elmagyarázni minden alkalommal a 
keresztény kulcsszavakat, azt, hogy mit jelent a kegyelem, a megváltás, a kereszt, a 
szent. Ahogyan (remélhetőleg) értik azt is, hogy mi zajlik a szertartás keretében, me-
lyik elem mit jelent, milyen mozdulat mit üzen, milyen összefüggésben hangzanak 
el az imádságok. Folyamatosan napirenden van a kérdés, hogy kell-e olyan nyelvet 
használni, amely a mindennapokban használatos, vagy megengedhető valamilyen 
szintű szakrális nyelv. Segít-e az érthetőségen az, ha az emelkedett irodalmi nyelvet 
vagy az egyszerűbb kifejezéseket hordozó hétköznapi kommunikációs nyelvezetet, 
netán a divatos szlenget használják? Segít-e a nyelvi igényesség, vagy a gördülékeny 
kommunikáció érdekében lazítani kell, és a szélesebb körben érthető szavakkal kell 
megszólítani a megjelenteket?

Ki kell-e szolgálni az elvárásokat? – hangzik a következő kérdés. Amennyiben 
szélesre tárjuk a templom és az ott zajló liturgia nyilvánosságát, egyre több olyan 
elvárás fogalmazódik meg, amely az istentisztelet lelkületével, szellemiségével, 
eljárási formáival nem egyezik. Az ősi szabály, miszerint a liturgia nem igényeket 
szolgál ki, hanem igényt ébreszt, ebben az esetben is mérvadó kell, hogy legyen. 
A keresztény liturgia nem azáltal válik nyilvánossá, hogy mindenki számára ért-
hető, hanem azzal, hogy elérhető, s ha veszi az illető fáradságot, akkor megnyílhat 
előtte az esemény tartalma, mondanivalója, üzenete. Az egyház feladata, hogy 
igényt ébresszen a közelebb lépéshez, a megismeréshez, a személyes tapasztalatra. 

Ehhez kapcsolódik a következő kérdés: vajon kompatibilissé kell-e tenni az is-
tentiszteletet a mai kínálatokkal és a ma emberének elvárásaival? Egyáltalán: ver-
senyképes-e a keresztény liturgia, benne az evangélikus istentisztelet a médiumok, 
rendezvények (fesztiválok, találkozók, koncertek, előadások) kínálatával? Az élmény-
társadalom és vele az esztétizálódást zászlajára tűző mai világ14 olyan élményeket 
kínál, amelyek érthető módon elvonják a figyelmet a kereszténység kínálta lehető-
ségektől. Ha a keresztény liturgia felelősei nincsenek tudatában annak a végtelen 
kincsnek, amely részben a kinyilatkoztatásból, részben pedig a több ezer éves tradíció 

 14 Gerhard Schulze 1992-ben megjelent szakmai bestsellere (Die Erlebnischgesellschaft) új értékítéleti 
megközelítést hozott. A kultúrszociológia világában elterjedt az a megközelítés, amely szerint a mai 
világot az élmények határozzák meg: az élményelvárások és vágyak, illetve az élményeket előkészítő, 
kínáló, azokkal manipuláló erők, közösségek, szervezetek. A 20. század végi, 21. század eleji ember 
számára – tudva vagy tudatlanul – az a mérce, hogy eseményekből, folyamatokból milyen élménye 
származik, s természetesen ezzel kialakul az élményfüggőség is. 

EHE oktatoi 2019.indd   165 2019. 04. 02.   10:56:25



Hafenscher Károly166

erejéből fakad, úgy az istentisztelet valóban esélytelen konkurenciája marad a vi-
lág kínálta élményeknek. Az egyház belső identitásfogalmazó, identitástisztázó és 
identitást tisztán tartó mechanizmusainak sokkal nagyobb energiát kellene fordítani 
az értékközpontú, igényébresztő és egyben értékteremtő liturgiai nyilvánosságra. 

Kétezer év óta foglalkoztatja a kereszténységet, hogy tud-e egyszerre megfelelni 
a belső köre spirituális igényeinek, ugyanakkor megnyílni a világ felé, megmutat-
ni a kereszténység kincseit, invitálni a meg nem keresztelteket, illetve a passzív 
megkeresztelteket az Isten népébe, a hitet élők és gyakorlók közösségébe. Többféle 
vélemény fut mind a mai napig egymás mellett. Számos képviselője akad annak a 
nézetnek, hogy az istentisztelet a belső kör feltöltődési („feltankolási”) helye és alkal-
ma, s a liturgia műfaja alkalmatlan arra, hogy kívülállókat szólítson meg. A másik 
nézet szerint úgy kell élnie a kereszténységnek a maga Istent dicsérő, imádkozó, 
közösséget megvalósító életét, hogy annak állandó transzparenciája legyen. A ke-
reszténység kultuszi élete vonzóvá kell hogy váljék mások számára is, hiszen ennek 
a mindennapokkal való harmóniája adja azt a hiteles kisugárzást, amely követésre 
motivál keresőket, érdeklődőket. A harmadik csoport természetesen – akár eltérő 
arányban is, de – megpróbálja a kettőt egy tető alá hozni. Egyszerre kell a keresztény 
istentiszteletnek mindkét funkciót betöltenie: a bensőséges, fészekmeleg létkört 
kínáló, a praktizálók számára megerősítő és egyben újat is adó alkalom és a teljes 
nyilvánosság elé kiálló, széles körben érthető és megszólító program. Külső és 
belső elvárásoktól szenved nem egy esetben a közösség és annak vezetése, hiszen 
többféle műfajt kellene az istentisztelet keretén belül megvalósítani. Ezért – bár 
helyi szinten adott lehet az aktuális igényeknek megfelelő arányokat kialakítani és 
működőképessé tenni – a kérdés nyitott: missziói alkalom-e az istentisztelet, avagy 
exkluzív rendezvény a beavatottak számára? Bár a kérdés nem kap választ, motiváló 
kihívást jelent az istentisztelet megvalósítói, megformálói számára.

A liturgia mint koncentrált ige – 
A kinyilatkoztatás formája és hordozója

A lényeget megragadó definíció, miszerint a liturgia koncentrált ige, minden egyes 
alkotóelemének vizsgálatával alátámasztható. Az istentisztelet egyes tételei vagy 
szöveg szerint, vagy utalásként, esetleg indirekt módon a Szentírás igéit tartalmazzák. 
Helyénvaló állítás ez a liturgia belső műfajainak – imádság, igeolvasás, igehirdetés, 
akklamációk, dialógusok, megjelenítő cselekedetek, énekek stb. – sokszínűsége mellett 
is. Ha pedig a liturgia szövegében, mozgásában, minden megnyilvánulásában koncent-
rálódik az ige, akkor az a kinyilatkoztatás alkalma. A már megtörtént kinyilatkozta-
tásé, amelyet az adott alkalmon megismétel, azaz jelenvalóvá tesz az egyház, s a most 

EHE oktatoi 2019.indd   166 2019. 04. 02.   10:56:25



Cultus publicus 167

zajló kinyilatkoztatásé, hiszen az ige mindig esemény, történés, nem csupán a múlt 
felidézése, hanem az Isten szóeseménye. Megszólal és igéjében cselekszik az Isten. 

A kinyilatkoztatás pedig lényege szerint nyilvánossá tétel, publikáció. A Szentírás 
egésze erről szól: Isten kinyilvánította az akaratát, szíve szándékát a terveit és megva-
lósult terveinek eredményeit. Bár a Biblia és annak nyomán a teológiatörténet – kü-
lönösen is Luther – beszél a rejtőzködő Istenről, a Deus revelatus megtapasztalása 
mégis végigkíséri Isten népének a történetét. A testté lett Isten is kinyilatkoztatta, a 
teremtményei számára megismerhető és megérthető mértékben bemutatta Istent.15

A cultus publicus a kinyilatkoztatás alkalma, ahol Isten közzéteszi az ember szá-
mára megfogalmazott üzenetét. Az istentisztelet mindkét fókusza – az igehirdetés 
és a szentség – tartalmában, mondanivalójában a nyilvánosság felé mutat. Isten az 
ő embereire és népére bízta az élet rendjéről való tanúskodást,16 annak hirdetését és 
új szövetségének lényegét, az evangéliumot is. Mind a kettő hirdetése belső kény-
szere a Mindenható szolgáinak, legyenek azok egyes személyek vagy egy közösség 
tagjai. A szentség ugyan valóban a belső kör számára a hit antennájával felfogható 
része az istentiszteletnek, de a benne való közösségre a meghívás nem zárult le, s 
nyitott marad mindaddig, amíg az immanens világban az Élet Kenyere önmagát 
kínálja éltető táplálékul (Jn 6,35.48), és asztala nyitott a magát alkalmatlannak, 
érdemtelennek tekintő, rászoruló ember előtt. A „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, 
akik megfáradtatok” híváshoz valóban széles kapu tárul azáltal, hogy a királyi 
menyegzőről (Mt 22,1–14), illetve nagy lakomáról (Lk 14,15–24) szóló jézusi pél-
dázat értelmében a meghívottak távolmaradása miatt a „nyilvános” közterületről, 
utakról, kereszteződésekből hívják meg a vacsora vendégeit. A kultusz publikus 
voltát ezekből a szempontokból is ismételten meg kell vizsgálni. 

 15 Két fontos evangéliumi utalást érdemes végiggondolni a téma kapcsán. Amikor Jézus az igazságra 
tanítja a követőit, s megígéri a teljes igazságot elhozó Szentlelket, akkor jelzi, hogy a teljes igazság 
befogadására az emberi szív és értelem képtelen: „Még sok mindent kellene mondanom nektek, de 
most nem tudjátok elviselni…” (Jn 16,12) A kinyilatkoztatás Ura látja a befogadó korlátait, és azt 
teszi nyilvánossá, ami felfogható. Ugyanakkor a cselekedeteiben Isten szándékát és aktív jóságát 
kinyilatkoztató Jézus nem engedi, hogy a gyógyítása „eredményeit” széles körben nyilvánvalóvá, 
köztudottá tegyék! (Vö. Lk 5,14; Mk 8,24; Mt 8,4) 

 16 A nyilvánossá tétel első lépcsője a generációknak való továbbadás, ami az egész Tórában, de az 
Exodusban és a Deuteronomiumban különösen is hangsúlyos: „És mondd el fiaidnak azon a na-
pon: Amiatt történik ez, amit az Úr cselekedett értünk, amikor kijöttünk Egyiptomból.” (2Móz 13,8) 
A Zsoltárok könyve biztató felszólításai Isten nagy tetteinek „publikálására” a keresztény isten-
tisztelet elhagyhatatlan örökségéhez tartoznak: „…hirdessétek műveit a népek között! Daloljatok, 
zenéljetek neki, hirdessétek minden csodáit!” (Zsolt 105,2) Az evangéliumok Jézusának tanítványokat 
kiküldő szava nyomán az apostoli tradíció is tartalmazza azt a felszólítást, amely Isten igéjének 
közzétételére ad mandátumot: „…hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az 
idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással.” (2Tim 4,2)
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Az istentisztelet egyházi nyilvánossága

Ismételten kétféle megközelítésben beszélhetünk az istentisztelet egyházi nyilvá-
nosságáról: a hivatalosság és a széles körben elérhetőség értelmében. 

Az egyház belső rendje és működőképessége függ az istentisztelet egységétől. 
A reformáció egyházaiban ez nem törvényi megkötöttség, hiszen a keresztény 
ember szabadsága Pál apostoli értelemben17 a törvényeskedő magatartás helyett 
nagyobb mozgásteret ad az adott közösségnek és szolgálattevőnek. Az apostoli 
hitben való összetartozás, a teremtettségünkből (például helyi közösség, nemzeti 
összetartozás) fakadó tradícióőrzés, a társadalmi és vallásszociológiai kontextusból 
fakadó meghatározottságok megkívánják azt a konszenzust, amely egy közös jó rend 
kialakításának és megtartásának alapja lehet. Az egyház nyilvános istentisztelete 
tehát az a megegyezéses alapon megszerkesztett és megszövegezett liturgikus rend, 
amely kifejezi az adott egyháztest identitását és összetartozását, summázza tanú-
ságtételét, és otthonosságérzetet ad tagjainak. Ez azt is önmagában hordja, hogy ha 
a helyi sajátosságok, gyökerek, tradíciók és gyakorlatok sokszínűsége különbségeket 
is mutat, az ország minden részén kompatibilis marad az istentisztelet rendje, tehát 
a nagy közösség megtapasztalhatóvá válik.

Az egyház belső nyilvánossága az istentiszteleti életben azt a tény mutatja, hogy 
a helyi egyház sohasem marad zárt közösség. Istentiszteleti élete nyitott részben 
a felekezeten belülről, de más közösségből érkezők felé, de nyitott a társegyházak 
vendégei felé is olyan szinten, hogy nem idegenként, hanem szívesen látott vendég-
ként érkezhet és a vendégszeretet biblikus lelkületét tapasztalhatja meg az adott 
liturgiára belépő. A liturgia objektivitása, az igehirdetés személyes, mégis tág ölelésű 
volta, az úrvacsorai közösség vonzó mivolta ezt a nyilvánosságot teszi láthatóvá, 
megtapasztalhatóvá. A közösségen kívülről érkező azt élheti át, hogy nem egy 
helyi zárt közösség, hanem az egész egyházhoz tartozó részközösség ünnepének 
válhat részesévé. 

Liturgia a világ nyilvánossága előtt

Az elmúlt közel négy évtized gyökeres változást hozott Magyarországon a cultus 
publicus kifejezés tartalmi alakulásában is. Teljes mértékben átalakult és kibővült a 
nyilvános istentisztelet fogalma azáltal, hogy a megváltozott társadalmi viszonyok 
közt átpozicionálódott a kereszténység helyzete, illetve az elektronikus médiumok 

 17 „Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít.” (1Kor 10, 23)
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térnyerése nyomán a nyilvánosságnak új felületei születtek, és váltak a széles kö-
zönség számára használtakká. 

A 20. század politikai változása megszüntette a kommunizmus keresztényüldöző 
ideológiáját, s az 1989-es rendszerváltozás után a kereszténység először divattá, 
majd jelenléte természetessé, később pedig az állami stratégia partnerévé vált. Ez 
a nyilvános istentisztelet fogalma szempontjából többféle kihívással is együtt járt. 

Eleinte minden társadalmi ünnepre meghívást kaptak az egyházak. A legkülön-
bözőbb szentelések, megáldások, avatások aktív részesévé tették az egyházakat. 
Olyan „kísérő” liturgiákat igényeltek, amelyek az egyház jelenlétét a teljes nyilvá-
nosság előtt mutatták meg. Új utak, üzemek, középületek, rendőrségi, katonai és 
pártzászlók megáldását, szobrok, emlékművek felszentelését, intézmények, sport-
létesítmények felavatását kérték liturgikus szolgálattal. A cultus publicus ezen új 
formáira sem a „megrendelők”, sem pedig az egyházak nem voltak felkészülve. Sem 
a római katolikus benedikcionálékban, sem a protestáns szertartáskönyvekben 
nem voltak megfelelő liturgikus szövegek, bibliai textuáriumok és segítő rubrikák, 
amelyek megfelelő útmutatást adtak volna. Eleve nem volt tisztázott az, mi tartozik 
az egyházak által felvállalható szolgálatok közé, s mi az, ami nem tartozott ebbe a 
kategóriába, csak külső megrendelők elképzelésében formálódott ötletté. Ezért sok 
esetben teológiailag végiggondolatlan szövegek hangzottak el, illetve cselekmények 
valósultak meg, amelyek sem az egyház valódi társadalmi jelenlétét nem szolgálták, 
sem pedig az egyház megfelelő missziói küldetését nem tölthették be. 

Amikor már természetessé vált az egyházak jelenléte, és az útkeresés mindkét 
oldalról eredményekkel járt, akkor ugyan lecsökkent az egyházak látszatjelenlétének 
a száma, de még mindig hiányzott az az ökumenikus „szakmai” összefogás, amely 
a teológiai megalapozottságban, liturgikus összehangoltságban, tartalmi komple-
mentaritásban hatékony társadalmi-nyilvános egyházi szereplést eredményezett 
volna. Amikor pedig a harmadik fázisnak mondható időszakban az egyház a ke-
reszténydemokrata színeket valló állampolitika mellett stratégiai partnerként jelent 
meg, akkor kialakult egy olyan egyházi szokásjog, ahol egymás ünnepségein (cultus) 
részt vesznek a felek, de a visszafogottság mellett fennáll a veszély, hogy a kialakult 
formák megüresednek. Komoly szervezési, protokoll- és háttérmunka kell ahhoz, 
hogy a belső igényesség figyelembevételével ki-ki a maga színét hozza, s az egyház 
ne akarjon politikai retorikával fellépni, de az állam vagy a társadalmi szervek se 
kívánjanak egyházi (vallásos) szerepben tetszelegni. Az esztétizálódás korában az 
állami ünnepek, a nagyszabású társadalmi rendezvények, a népszerű megaproduk-
ciók egyfajta ünnepigényt szolgálnak ki, olykor vallásos pótcselekményeket hajtva 
végre, már-már paraliturgikus jelenségeket produkálva. Cultus publicus a javából. 
A résztvevőnek kell megítélnie, hogy ezek mennyiben kulturális teljesítmények, és 
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mennyiben kirakat jellegű rítusok. Ugyanerre a veszélyre számtalan jel felhívja az 
egyházak figyelmét is. Tisztázandó a keresztény liturgia letéteményesei számára, 
hogy a mi szertartásunk nem emberi rítusok szekvenciája, hanem az Isten litur-
giájának megjelenítése. Isten egyszerre hív el minket az egyházba, ahol megvan a 
liturgikus feladatunk – Isten dicséretére és az ember építésére –, és küld a világba, 
ahol megvan a küldetésünk az evangélium hirdetésére. Nem egyházias színezetű 
szekuláris ceremóniamesterekre van szüksége a világnak. A világ fiai sóvárogva 
várják az Isten fiainak megjelenését.18 A Krisztus-tanítvány liturgusnak nem a vi-
lághoz kell igazodnia, nem azt kell kiszolgálnia, hanem a világnak kell szolgálnia a 
saját küldetésének tárgyával: az evangéliumnak a világ számára is érthető nyelven 
való megszólaltatásával, homiletikai és rituális nyelven egyaránt! Így kerülhető 
el, hogy az egyház a maga sajátos és speciális szolgálatát végezve „biodíszletté”, 
fölösleges, megtévesztő látványelemmé váljék. 

A 21. században, a médiumok által meghatározott világban a másik nagy „szol-
gálati terület” a médiamegnyilvánulásoké. Ennek is többféle lehetősége kínálkozik. 
Istentisztelet-közvetítések, televíziós és rádiós áhítatok, illetve nem liturgikus, de 
mégis szakrális ihletésű megjelenések. Ismerve a magyarországi evangélikus kö-
zösségek méretét, nagyságrendjeit, ezek a médiamegnyilvánulások olyan jelentős 
nyilvánosságot nyújtanak, ami egy átlagos egyházi szolgálatot végző személy egész 
életében nem adódik. Így a publicitásnak különös jelentősége van, s az adott meg-
jelenésre való felkészülés is eltér az átlagostól. Fontos felmérni, hogy a célközönség 
szempontjából mind az adást készítőknek, mind az egyháznak milyen elképzelései 
vannak. El akarják-e érni – túl a direkt módon érintett egyházias rétegen – a szé-
lesebb közönséget is, hiszen az más megszólítási metódusok sorát igényli. 

Az istentisztelet-közvetítések mind a rádiós, mid pedig a televíziós területen 
komoly műfaji nehézségek megoldására késztetik az egyházat és a médiumokat. 
A liturgia médiaidegen műfajnak mondható, így meg kell találni azokat a formákat, 
illetve tartalmat hordozó speciális eszközöket (nyelvhasználatban, hanghatásban, 
látványban, zenében), amelyek áthidalhatják a két eltérő világ közti szakadékot. Ha 
ez nem sikerül, akkor a fogyasztói média közönsége egy pillanat alatt átkapcsol az 
adott adásról a hatalmas kínálat valamelyik másik csatornájára. Ezzel pedig elvész 
az a mondanivaló, amelyet ilyen nagy nyilvánosság számára továbbadhattunk volna. 
Mind az egyház, mind pedig a médiumok még megvalósítandó feladata, hogy a 
publicitás jó értelemben vett kihasználását hatékonyabbá tegye, s ne csak formá-
lisan, hanem tartalmi szempontból is éljen a nagy nyilvánosság ezen eszközeivel. 
Igaz ez a nem rituális, liturgikus, szakrális megnyilvánulásokra is – ahol riportok-

 18 „Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését.” (Róm 8,19)
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ban az egyház véleményének kifejtésére, alapvető emberi, társadalmi, közérdekű 
kérdésekben való megszólalására tartanak igényt, vagy kap az egyház lehetőséget. 

Újabb kihívás és feladat az egyház számára, hogy miként éljen a médiamegje-
lenések új generációjának kínálatával, a közösségi médiumokkal. Az igen gyorsan 
változó elektronikus környezet nem kínál sok időt arra, hogy hosszan kísérle-
tezzenek vele, hiszen hamar kifut az egyik eszköz, s már helyet kér magának a 
másik, felületet kínálva az egyházi nyilvánosságnak is. Az elektronikus levelezés, 
internetes oldalak, közösségi média fejlődése nem évtizedekben, hanem években 
mérhető, s avulásuk is ilyen, hiszen a fiatalabb generáció hamarabb vált újabb 
eszközre – hasonlóan történik ez a hang- és képi adathordozókhoz (bakelitlemez, 
magnószalag, hang- és videókazetta, CD, DVD, pendrive, s már mind kifutott…). 
El tudja-e végezni az egyház a küldetését úgy, hogy ezeket az aktuális eszközöket 
felhasználja a nyilvánosság elérésére, az imádságos, liturgikus, igehirdetői felada-
tainak továbbadására, terjesztésére?

A világ kultusza, a világ kultuszi elvárása az egyháztól 

A cultus publicus fogalmának eredetileg viszonylag szűk problémafelvetése a 21. 
századra kiszélesedett. A világ, a környezet, a kommunikáció s a kommunikációs 
felületek rohamosan és gyökeresen változnak. A missziói parancs (Mt 28,16–19) 
azonban érvényben van, méghozzá nem egy szűk és belső körre, hanem a széles 
világra. Nem belső stratégák és egyházi marketingszakemberek fogalmazták meg a 
küldetést és szabták meg az irányvonalat. Jézus maga tette közzé, hogy „úgy szerette 
Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta” (Jn 3,16). S a földi vándorútól való távozása 
után közzétette elvárását: „Menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népet…” S ez a 
parancs érvényes az igehirdetés, a tanítás, a liturgia minden örök és mai megnyilvá-
nulására. Mindezt nyilvánosan, hiszen „[n]em rejthető el a hegyen épült város. Lámpást 
sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson 
mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy 
lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt 5,15–16) Ezek 
a jézusi mondatok a nyilvános közszolgálat (leiturgia) örök alapját és hátterét jelentik. 

Befejezés – A templomok mint a cultus publicus jelképei

Amikor a konstantini fordulat után a katakomba-kereszténység kilépett a „föld 
alatti mozgalom” kereteiből a „felszínre”, és nyilvánvalóvá lett a világ előtt, szá-
mos nyilvános jel mutatott a jelenlétére. Bazilikák és templomok épültek, amelyek 
középületként mutatkoztak egy-egy település, régió, közösség és nép életében. 
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A láthatóvá vált épületekben hivatalos és nyilvános kultusz zajlott Isten dicséretére, 
emberek bűnbánatára, életújulására, küldetésének erősítésére.19

A keresztény építészeti kultúra kétezer év óta a cultus publicus szimbóluma a 
világban. A világ – s nem csak az épített környezett – gyökeresen megváltozott. 
A nyilvános istentisztelet ezen jelképei az egyház számára is felkiáltó jelként állnak 
– tornyai szinte mutatóujjként mutatva az „ég” felé –, s a 21. század első harmadá-
ban, a keresztény korszakváltás idején az egyház nyilvánosságának újragondolására 
késztetnek. Az újragondolás folyamatában kiderül, hogy az európai kereszténység a 
múlt emléke, vagy isteni mandátuma okán a jövő útja. Így válhat modellé, elgondol-
kodtató lehetőséggé Manfred Josuttis göttingeni teológus egyházról írt könyvének 
alcíme: Emlékezés a jövőre.20
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Szószék és nyilvánosság
A közélet mint (kon)textus és üzenet

Az igehirdetés nyilvánossága
A prédikáció kommunikáció, az evangélium szóbeli kommunikációjának alapvető 
formája. Mint minden kommunikációban, mindkét oldal – az igehirdető és az ige-
hallgató is – fontos szereplő. Az igehirdetés lényegéhez tartozik, hogy nyilvánosan 
történik, fontos célja, hogy bárki számára hallható legyen. Tehát miközben az ige-
hirdető személye, a nyilvános tanítás (publice docere) jogosultsága az evangélikus 
egyházban, hasonlóan más egyházakhoz, a szabályszerű elhíváshoz (rite vocatus, 
CA XIV) kötött, a prédikáció hallgatóságának pont az a lényege, hogy hozzá sem-
milyen megkötés sem társul. A nyilvánosság, a megszólító alapvető érdeke, missziós 
igény, amelynek minden korlátozása káros. Ugyanakkor mit tud kezdeni a sokszínű, 
szekularizált nyilvánosság egésze az igehirdetés műfajával? A kétezer év keresztyén-
ségével mélyen átitatott európai társadalom hallgatósága számára minden szekula-
rizációs folyamat ellenére sem teljesen semleges ez a műfaj. Wilhelm Gräb hívja fel 
a figyelmet homiletikája bevezetőjében erre a kevéssé hangsúlyozott szempontra, 
amikor Bruno Latour gondolatait idézi. A francia filozófus úgy tart védőbeszédet a 
prédikáció mellett, hogy a korlátaival messzemenően tisztában van, és fontosságát 
nem a dogmatikus istenhit szempontjából, hanem a társadalom egésze szempontjából 
emeli ki. Véleménye szerint az alaphelyzet változott meg korunkra, „mert már nem 
egy bárány veszett el, hanem az egész nyáj útközben”.1 Az a közös alap, amelyet az 
egy közös istenhit és a hozzá kapcsolódó kultusz jelentett, mára a világ ezen részén 
elveszett. A sajátos nyelvi kifejezésmód, amely egykor annyira szabad, gyümölcsöző, 
találékony és üdvös volt, ha ma másokat akar megszólítani, hogyan válhatott ennyire 
szárazzá; ha ma különösen a saját gyerekeihez szól, hogyan lehet ennyire unalmas, és 
a kortársak szemében hogyan válhatott értelmetlenné?2 Viszont korunkat kettősség 
jellemzi: „Egyfelől nincs olyan kor, amely alkalmatlanabbnak tűnik, hogy meghallgas-
sa, mint a miénk; másfelől egy kornak sem volt jobb akusztikája, amelyben hallgassa: 

 1 Latour 2013, 11. o.
 2 Uo. 2. o.
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minden szó úgy visszhangzik, mint még soha. Egyetlen másik világ sem volt annyira 
előmozdítója ezen szavak újjáéledésének, mint a miénk.”3 Latour azt veti a klerikus 
megszólalók szemére, hogy annyira szűkre és távolira szabták beszédük tárgyát, és 
annyira negatívak a ma világával szemben, hogy távoli korokba akarnak repíteni.4 

Kritikája, bár teológiailag kevésbé meggyőző, mégis sok homiletikai igazságot tar-
talmaz. Ki ne ismerné igehallgatóként a saját vallási nyelvezetébe és problémaalko-
tásába bezárkózott prédikációt, amely nemcsak a tág nyilvánosság, de a ténylegesen 
ott ülő hallgatóság, sőt akár az igehirdető saját érdeklődését sem képes megragadni? 
Mintha bizonyos kifejezések használata és más témák kikerülése automatikusan 
biztosítaná a status quo fenntartását, ahol a lassú jelentés- és hallgatóságvesztés az 
igazság természetes ára lenne az idegen modern világban. Ezt a begubódzó magatar-
tást jól kifejezi Gräb példája. A német igehirdetési előkészítők irodalmát böngészve 
állapítja meg, hogy nagyon sokszor jelenik meg az az érvelés a bevezetésben egy-egy 
nehezebben érthető textus kapcsán, hogy úgyis csak a leghűségesebb gyülekezet 
van jelen, bízhatunk benne, hogy megértik a nehezebb tartalmat is. Ezzel viszont a 
nyilvánosság igényét el is veszítettük,5 és egy ördögi kommunikációs körbe lépünk 
bele. Egyre elvontabb tartalmat egyre szűkebb csoportnak hirdetünk. Ezzel szemben 
érdemes Gräb programját megfontolni, és a mindenkit érintő életesemények felől 
kiindulva biztosítani az igehirdetés nyilvánosságát.

A nyilvánosság fogalma a történelem során folyamatosan formálódott. Minden 
társadalomban létezik a véleményalkotás közösségi helyszíne, ahol az emberek közötti 
kommunikáció fórumán ütköznek, alakulnak a vélemények. Ami az antikvitásban 
a fórum, a középkorban a szószék, a Gutenberg-galaxisban a könyv, az ma újra át-
alakulóban van. A nyilvánosság a középkorban az államból levezetett, hierarchikus, 
Habermas elnevezésével „reprezentatív nyilvánosság”, ahol a magasabb rendek meg-
mutatják magukat a nyilvános eseményeken.6 Ebből az egyházi életben, liturgikus 
szokásokban sok minden megmaradt. A nyilvánosság fogalmát a felvilágosodás 
alakítja át, ahol a polgárság a maga számára létrehozott privátszférából alkot egy 
más jellegű, új nyilvánosságot. Saját érdeklődése alapján szerveződik közönséggé a 
polgárság.7 A hazai evangélikus homiletikatörténetben a hazai polgárosodás hajnalán 
ennek a nyilvánosságnak élő példáját látjuk (pl. Székács József, Kis János igehirdetését 
hallgató polgárság). Közép-Európában a polgárosodás nem olyan mértékű ugyan, mint 
nyugaton, de a hazai evangélikusságnak tipikus jellemzője ma is. Mára ez a polgári 

 3 Uo. 173. o.
 4 Uo.
 5 Gräb 2013, 8. o.
 6 Steck 2011, 24. o.
 7 Uo. 25. o.
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nyilvánosság erősen átalakul az újabb médiafordulattal. Már nem a korábbi homile-
tikákat foglalkoztató tömegmédia a legfontosabb, hanem a digitalizáció, az internetes 
tér következményei. A nyilvánosság azonban mindig kommunikációs tér marad.

Az igehirdetés közege mint összetett nyilvánosság

Engemann az igehirdetés nyilvánosságát három kategóriába sorolja Krisztus tiszt-
ségeinek klasszikus dogmatikai megkülönböztetése alapján. 

Először az érintett személyek köre alapján a prédikáció alapvető teológiai igénye 
szerint a legszélesebb nyilvánosságot célozza meg. Ez a kategorikus nyilvánosság, 
amely Krisztus királyi tiszte alapján fogalmazható meg. Minőségi és nem mennyi-
ségi kategória, független a hallgatók tényleges mennyiségétől.8 

A második az a szándékolt nyilvánosság, amely a konkrét társadalmat temati-
kusan szólítja meg, és Krisztus prófétai szerepéből következik. Itt a res publica 
igénye jelenik meg az igehirdetés felé. Nem időtlen teológiai igazságok ismétlése, 
a történelmen kívüli prédikáció a cél, hanem az, hogy ezeknek az igazságoknak az 
adott történelmi helyzetben kell megszólalniuk. A prófétai szerep öröksége az, hogy 
a hazugsággal szemben fel kell lépnie, a bűnt nevén kell neveznie, és az igazságot 
kell követelnie.9 Engemann joggal mutat rá a második nyilvánosság veszélyeire is. 
Egyrészt az evangélium üzenete mindenekelőtt pozitív üzenet, és ennek a pozitív 
üzenetnek a fényében tűnik fel számos élethelyzet visszássága és a változás szük-
sége. Ha az igehirdető képtelen prófétai mondanivalóját egyfajta mozgatórugóként 
és legitimációként Jézus történetéből és személyéből levezetni, illetve célja nem az 
evangélium konkrét elhelyezése a nyilvános ügyek összefüggésében, akkor hibás a 
prófétai nyilvánosság használata.10 

A harmadik nyilvánosság az igehirdetést ténylegesen hallgató nyilvánosság, amely-
nek Krisztus papi tisztsége feleltethető meg. Miközben az evangélium minden 
ember számára egyformán üzenettel rendelkezik, konkrét történelmi helyzetben 
szólít meg, az adott kor nyilvánosságának csak egy töredékét éri el ténylegesen. Az 
igehallgató gyülekezet viszont az adott társadalomnak egy motivált, aktív közös-
sége, amely szándékosan nyitott minden érdeklődő számára. Senkit sem szabad a 
prédikáció hallgatására kényszeríteni, de a lehetőségnek minden előítéletet félretéve 
nyitottnak kell lennie mindenki előtt, és a reflexió fórumát szabad légkörben a 
gyülekezetnek biztosítania kell. A nyilvánosság számára az evangélium, a keresztről 

 8 Engemann 2002, 106. o.
 9 Uo. 109. o.
 10 Uo. 110. o.
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szóló beszéd mindig idegen marad. Ilyen értelemben a nyilvánosság és az evangéli-
um kapcsolatának korlátjára már Pál felhívja a figyelmet, amikor a keresztről szóló 
beszéd bolondságára és botrányosságára figyelmeztet.11 Ez a hármas felosztás jól 
érzékelteti azt az összetett nyilvánosságot, amely egyszerre van jelen a prédikáció 
megírásakor, elhangzásakor és a hallgatókban kiváltott hatásában.

A nyilvánosságot két irányból is megközelíthetjük a prédikáció szempontjából. Az 
egyik a megcélzott hallgatóság, amely a prédikáció alapvető szándékát mutatja meg, 
ezt hangsúlyozza Engemann; a másik annak a társadalmi környezetnek a prédikációt 
formáló hatása, amelyben az igehirdetés megszólal. A széles nyilvánosság az őt érintő 
kérdések és általa használt és értett nyelv nélkül nem érhető el. A két nyilvánosság 
sikeres találkozása dönti el, hogy az egész embert érintő és bárki számára a megszólí-
tottság lehetőségét hordozó vallási beszéd, vagy pedig egy szűk teológiai tematika által 
meghatározott, erre odafigyelő szűkebb réteget megszólító hitépítő beszéd születik-e.

A megszólított nyilvánosság néhány jellemzője

Érdemes a megszólított nyilvánosság néhány jellemzőjét konkrétan a mai magyar 
társadalomban megvizsgálni. Jelenleg a magyar lakosság 17%-a vesz részt havonta 
istentiszteleten.12 A prédikáció nyilvánossága ezt a jó 1,5 millió embert éri el rend-
szeresen és személyesen. A társadalom maradék része alkalmanként, ünnepi és 
kazuális igehirdetések esetén élőben, illetve jelentős létszámban a média csatornáin 
keresztül találkozik igehirdetéssel.

A szám nagysága mint a nyilvánosság fóruma nagyjából a két legnagyobb keres-
kedelmi csatorna híradóinak együttes, 1,8 milliós nézettségéhez13 mérhető. Igaz, 
az egyik naponta, a másik havonta, esetleg hetente éri el hallgatóságát. Európában, 
nagy különbségek mellett, a magyar értékek a 25. helyen állnak a 33 európai ország 
között. Ugyanakkor ugyanezen felmérés egyéb adatait figyelve is jól látszanak a hazai 
vallásosság tipikus jellemzői: individuális vallásosság, amelyre inkább a pozitív hoz-
záállás és a nem túl intenzív érdeklődés a jellemző. Ezt az elmúlt időszak evangélikus 
felmérései is inkább megerősítik, bár némi felekezeti sajátosságok kirajzolódnak. 
Az evangélikus egyház istentiszteletet látogatók szempontjából már – néhány erős 
vidéki gyülekezet kivételével – túl van a népegyházi jelleg elvesztésének sokkján. 
Egy elszánt réteg jár rendszeresen templomba, a közösséghez, hithez személyesen 
kapcsolódva, sokszor a családjából egyedül.

 11 Uo. 114. o.
 12 Pew Research Center 2018.
 13 http://brandtrend.hu/category/nezettseg.

EHE oktatoi 2019.indd   176 2019. 04. 02.   10:56:25



Szószék és nyilvánosság 177

Az istentiszteleten részt vevők számának folyamatos csökkenése figyelhető meg 
az elmúlt két évtizedben; ebben nem a drámai zuhanás, hanem a folyamatos csök-
kenés az ijesztő. A nemzetközi felmérés vallásosságra vonatkozó adatait erősíti a 
keresztelők mindeközbeni stabil száma. Alacsony elköteleződés melletti, enyhén 
pozitív érdektelenségre számíthat az igehirdető, erősen eltérő individuális vallásos-
sággal. Az evangélikusok esetében ez hagyományosan magasabb iskolázottsággal 
és sokszínűbb kegyességi, politikai nézetekkel és nemzeti gyökerekkel társul.

Az etikai/politikai igehirdetés

Hogyan szólítható meg a fenti módon leírt nyilvánosság annak érdekében, hogy az 
előbb felvázolt kép gyengeségein javítani lehessen? A rendszeres teológia szószéki 
szerepéről tartott előadássorozatában Béres Tamás azt a célt tűzi a teológia elé, 
hogy az időt az adott tér feltételei közt maradéktalanul átélhetővé tegye.14 Ez – 
a teológiai tartalmak jelen idejűvé tétele – az az út, ahol a változás megtörténhet. 
A nyilvánosság formálása legdirektebb módon a jelent közös ügyeiben megragadó 
és tematizáló etikai/politikai igehirdetésben lehetséges. A továbbiakban kizárólag 
erre az igehirdetési formára fókuszálunk, de a többi igehirdetési forma számára is 
hasznos lehet az etikai/politikai igehirdetés nyelvezetéről és kommunikációs stílusá-
ról megfogalmazott néhány állítás. Minden igehirdető többféle műfajú igehirdetést 
használ; az etikai/politikai jellegű prédikációktól idegenkedő lelkészeknek talán 
némi kedvet teremthetnek, az ilyen tartalmakkal túl sokat foglalkozóknak talán a 
veszélyekre is rámutathatnak az alábbi szempontok.

Az etikai tartalmú igehirdetés mind a lelkész, mind a befogadó gyülekezet részéről 
bizonyos feltételek teljesülése esetén lehet eredményes. Martin Hoffmann német 
teológus – még dél-amerikai tapasztalatait figyelembe véve is – a globális problémák 
megfogalmazásának nehézségére figyelmeztet. Korunk komplex problémáit látva 
sem fogalmazhat meg az igehirdető olyan etikai felszólításokat, amelyek megvaló-
síthatatlanok az igehallgató számára. Az olyan felszólításokkal, amelyek túl általá-
nosak, és nagy globális problémákkal bombázzák a hallgatót, nem lehet mit kezdeni. 
A „Tegyünk többet egy igazságosabb világért!” felszólítást vagy elereszti a hallgató a 
füle mellett, vagy felháborodik rajta, vagy rossz lelkiismerete támad. Ugyanez viszont 
lehet eredményes, ha konkrétan történik, például ha a nagyszülők számára rámuta-
tunk, mennyire fontos a bibliai történetek unokáknak történő elmesélése, vagy ha 
felnőtt hallgatóságnak utalunk az átgondolt vásárlási szokások konkrét feladatának 

 14 Béres 2007, 298. o.
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kijelölésére.15 Ebből egy emberközeli, természetes párbeszéd következik, ahol az etika 
feladata az, hogy a hallgató mellé ülve a templompadba, párbeszédbe kezdjen vele, és 
elérje, hogy elkezdjen embertársa élete iránt érdeklődni, őt félteni.16 Az evangélikus 
etikai prédikáció nem törvényprédikáció, nem szabályok és felszólítások sora, hanem 
a saját élethelyzetében biztatja és támogatja döntésében és cselekedeteiben az egyes 
embert. Lényege az egész evangélikus etika önértelmezése: „a felelős szabadság mint 
életforma”.17 Az igehallgató részéről viszont ennek felvállalására és elfogadására van 
szükség. A lelkésznek ilyen nagykorú emberekként kell hallgatóira tekintenie, akikkel 
azonos szinten, és nem fölöttük áll. Ugyanakkor az első feltétel az az igehallgatói 
magatartás, amely a templomba érkezve vállalja, hogy nyitottsággal van jelen, hogy 
meggyőzhető, változásra kész, és cselekvésre hajlandó.18 A három hallgatói feltétel 
(meggyőzhető, változásra kész, cselekvésre hajlandó) rámutat, mennyire döntő a 
hallgató szerepe az etikai prédikáció sikerében, és mennyire lehetetlen vállalkozás egy 
előítéletébe zárt, csak egyféle (általában következmények nélküli) befogadásra képes 
hallgatóság esetén az igehirdetés. Jézus példája a gazdag ifjúval mutatja, mennyire 
ráutalt az ilyen etikai megszólítás a befogadás milyenségére.

Nyilvánosság mint tartalom

Tartalmilag a prédikáció két eltérő elemből áll. Részben olyan témákat szólaltat 
meg, amelyek a közbeszéd részét alkotják, részben a közbeszéd számára teljesen 
idegen elemeket is tartalmaz. Az előbbi nagy kérdése, hogy hogyan tudja a lelkész 
a közbeszéd tárgyát képező téma tartalmát megfogalmazott krisztológiai igénnyel 
megszólaltatni. Nagy a kísértés, hogy – különösen a politikai és erkölcsi témáknál 
– csak a helyszín lesz új – a szószék –, a tartalom kimerül a máshol gyakran halott 
érvek ismétlésében. Különösen a politikai tartalmú üzenetekre jellemző, hogy 
éppen a közismert megfogalmazások miatt elég egy-egy megjegyzés, célzás vagy 
kifejezés, és mindenki fejében elindul az ismert érvelés. A politikai nyelv és érvelés 
általában, de a mai populista, leegyszerűsített megfogalmazások különösen is alkal-
masak az ilyen hívószavak működtetésére. Függetlenül az adott üzenetek politikai 
helyességétől, ha nem sikerül az evangélium sajátos üzenetének összefüggésében 
megfogalmazni a prófétai üzenetet, akkor az igehirdető hibát követ el. 

A politikai közbeszéd az utóbbi években világméretben megváltozott. Egyrészt 

 15 Hoffmann 2011, 123. k.
 16 Szabó 2015, 136. o.
 17 Schwier 2015, 25. o.
 18 Hoffmann 2011, 91. k.
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az érzelmek felértékelődése figyelhető meg a racionális érvek felett. Másrészt egy 
agresszív tematizálás jellemző, ahol a közbeszédben forgó témák meghatározá-
sa a hatalomgyakorlás része lett. Igaz és hamis megkülönböztetése egyrészt az 
érzelmeken, másrészt az identitáson, illetve a hovatartozáson történő igazodás, 
nem pedig a tényszerűség alapján történik. Végül mára a más véleményen levővel 
szemben minden verbális eszköz megengedetté vált. Ezt az átalakulást nemcsak 
nem követheti a szószék nyelvezete, hanem egyenesen ellenkultúrát kell jelentenie. 

A hazugság etikailag különösen veszélyes. Visky Béla kolozsvári református 
teológus megfogalmazása Derrida nyomán haladva pontosan a veszély lényegére 
mutat rá: „A hazugság a címzett személyi létének radikális tagadása: aki csalárdul 
szól és cselekszik, az nem ismeri el társa végtelen másságát, egyediségében és egy-
szeriségében hordozott értékét; nem vállal érte felelősséget; tárgyként manipulálja 
ahelyett, hogy személyként tisztelné, és teljességgel vak annak meglátására, ami az 
illető arcára a teremtés során íratott. A hazugság egy vagy több személlyel vagy 
közösséggel való bizalmi kapcsolat megsértése, részben vagy teljes egészében történő 
felszámolása.”19 A szószéken az igazság ezért a másik istenképűségének tiszteletben 
tartása, valamint az emberek és Isten iránti bizalom megőrzése.

Az evangélium megszólalása a társadalmi konfliktus szituációiban erős pozíci-
óban van. Az ellenség szeretetének, az elesettek iránti felelősség megfogalmazásá-
nak, a mértéktartás fontosságának megfogalmazása magában képes elmérgesedett 
szituációkat gyógyítani. Azonban kulcsfontosságú, hogy ne egyszerűen politikai 
kritika – különösen nem valamely jól ismert politikai szókészlet segítségével meg-
fogalmazott kritika –, hanem az evangéliumnak a mai társadalomban megszólaló 
üzenete kapjon hangot. Ez az igehirdető részéről nemcsak bátorságot, de komoly 
teológiai helyzetértékelést is szükségessé tesz.

Az ige és a kontextus viszonyát tisztán kell látnia minden megszólalónak. „Nem 
a mai aktualitás kerül bele az igébe, hanem éppen az ige ébreszt, józanít és tanít a 
kontextus jobb megértésére és kezelésére.”20 Ebben az irányban haladva lehet biztos 
lépéseket tenni a közélet kérdéseinek megszólaltatása felé. A textus mögé, még erősebb 
igehirdetői motivációként, nem léphet be a közéleti tartalom. A gyülekezet számára 
az ige és a mögötte álló evangélium a közös alap, amelyben egyetértés és orientációs 
hatalom van. Egyéb ilyen alap nincs, és nem is szükséges. Viszont az evangélium, az 
adott vasárnap igéje az igehallgató életével szemben bizonyos önkritikát tartalmaz, 
aminek alapján a gyülekezet nem utasíthat el politikai, gazdasági, kulturális alapon 
vagy a közerkölcs alapján számára nem szimpatikus üzeneteket. Az igehirdetőt az ige 

 19 Visky 2017, 79. o.
 20 Szabó 2015, 136. o.
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lényegéhez való hűség védi meg a fenti, más alapokon megfogalmazott kritikákkal 
szemben. Ezen a biztos talajon nem kell félnie, hanem feladata bizonyos széles nyil-
vánosságot érintő témákat megszólaltatni, és éppen kényelmi meghátrálást jelent az 
etikai/politikai kérdéseket kikerülő prédikáció. „Hamis tisztaság az, amikor szóvirágok-
ban vagy mesélgetésben, esetleg személyes történetecskékben merül ki a szószéki 15 
perc vasárnap délelőttönként. Kényelemből, készületlenségből vagy tájékozatlanságból 
épp csak a valós élet marad ki.”21 A történelem nem semleges akusztikai közege az 
igehirdetésnek, hanem az a konkrét kontextus, amelyben az ige hatása megvalósulhat, 
amely az igehallgatót foglalkoztató kérdéseket, problémákat létrehozza.

Az igehirdetés nyilvánosságának biztosítása szempontjából jó iránynak tűnik 
Gräb homiletikai iránya. Szerinte az igehirdetésnek az ember életének vallási ér-
telmezésére kell koncentrálnia. Az így felmerülő kérdéseken keresztül kell a bibliai 
textusok felé fordulni, és ezzel a szemlélettel áthidalható a hatalmas időbeli távolság. 
Nem kívülről kell valakinek az élete értelmezésében a választ megadni, hanem 
segíteni kell abban, hogy saját maga a keresztyén hit bázisán megtalálja az értel-
mezést.22 Ez olyan protestáns megközelítés, amely méltán remélheti, hogy korunk 
nyilvánosságának szétszórt figyelmét megragadni és fókuszálni képes.
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Ami nem tartozik a nyilvánosságra
A lelkipásztori titoktartási kötelezettség jogi, teológiai 
és pasztorális megközelítése

„Megvan az ideje a hallgatásnak, 
és megvan az ideje a beszédnek.” (Préd 3,7)

2018. május 25-én lépett érvénybe az Európai Unió új adatvédelmi rendelete, amely 
a nemzeti jogszabályokat felülírva egységesíti az uniós tagállamok adatkezelési 
szabályait. Az intenzív médiamegjelenés ellenére valószínűleg csak kevesen tudják, 
hogy a GDPR rövidítés mögött milyen szavak állnak, bár azt talán mindenki sejti, 
hogy mindez az adatvédelemmel kapcsolatos. Abban viszont egészen biztosak 
lehetünk, hogy az új szabályzat pontos részleteit – beleértve a kötelezettségeket 
és szankciókat – csak a legilletékesebbek ismerik annak ellenére, hogy minden 
európai polgárt érint. 

Hasonló a helyzet a szolgálati vagy lelkipásztori titoktartás fogalmával. Tudjuk 
vagy legalábbis sejtjük, hogy mit jelent a kifejezés. Egyes szakmai körökben a fogalom 
revíziójának a kérdése is felvetődött az utóbbi időkben, elhallgatott, megütközést 
kiváltó egyházi visszaélések miatt. A hasonlóság abban is megmutatkozik, hogy csak 
kevesen tudják, pontosan milyen tartalomra vonatkozik a szolgálati vagy lelkipász-
tori titoktartás, vagy éppen milyen körülmények között elhangzott információra 
érvényes a megosztás tilalma. 

A titoktartás kérdése több szempontból is aktuális. Egyrészt egyre tágabban kell 
értelmezni a lelkészi feladatokat. Még a kizárólag gyülekezeti munkát végző lelké-
szek is gyakran kényszerülnek kilépni a „komfortzónájukból”. Elég csak a felújítá-
sok alkalmával a kivitelezőkkel történő kapcsolattartásra gondolnunk. Különböző 
szerepekben kell működni, és ezek a szerepek gyakran eltérő működést igényelnek 
a lelkészektől. Vajon mit tegyen a lelkész, ha gazdasági visszaélésekkel találkozik, 
amelyek tényét bizalmas beszélgetésekben megosztották vele?

Vannak lelkészek, akik a gyülekezetek eltartó képességének gyengülése miatt 
kénytelenek világi környezetben kiegészítő munkát vállalni, de olyanok is egyre 
nagyobb létszámban vannak, akik egy-egy szociális vagy oktatási intézmény átvétele 
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következtében vállalnak kiegészítő munkát. A titoktartás szempontjából mindkét 
esetben izgalmas kérdésként vetődik fel, hogy a lelkipásztori titoktartás vonatkozik-e 
olyan helyzetekre, amikor a lelkész nem lelkészi minőségében jut hozzá személyes 
információhoz, akár egy munkatársi beszélgetésben vagy közvetett módon, infor-
mális kommunikációs csatornákon keresztül. Vajon a titoktartási kötelezettség a 
lelkész személyéhez vagy egyes feladataihoz kapcsolható? Felmenthető-e a tanúzás 
kötelezettsége alól akkor, ha például intézményvezetőként lett valamilyen terhelő 
információ birtokosa? 

A kérdés továbbá azért is aktuális, mert egyházunkban is egyre inkább ismertté 
válik a szakmai segítők szupervíziója, azaz, amikor a segítő szakemberek kérhetnek 
segítséget ahhoz, hogy munkájuk nehéz területeit valakivel vagy valakikkel átbe-
széljék. Más segítő foglalkozású közösségekhez hasonlóan a 2019. január 1-jével 
hatályba lépett lelkészi életpályamodell is tartalmaz kötelezettséget a szupervízió 
alkalmazásával kapcsolatban, továbbá lehetőségként is kínálja azt mint megfelelő 
prevenciós eszközt a túlterheltség ellen. Vajon ilyen helyzetekben mi az, ami meg-
osztható, és mi az, ami még ebben a szakmailag védett környezetben sem adható ki?

Egyházunk egyre nagyobb feladatot vállal az oktatás és a diakónia területén, amely 
együtt jár az alkalmazottak létszámnövekedésével, amely témánk szempontjából 
azért is izgalmas, mert gyakran ők azok, akik akár tanárként, akár gondozóként 
sokkal több személyes beszélgetést folytatnak a diákokkal és a gondozottakkal, 
mint az intézményben dolgozó egyházi személyek (iskolalelkészek, intézményi 
lelkészek). Vajon nekik milyen kötelezettségeik vannak, és milyen jogi védelmet 
kapnak a fenntartó egyház részéről? A kérdés azért is fontos, mert sok esetben 
a tanárok és a gondozók töltik be azt a lelkipásztori és segítő funkciót, amellyel 
szorosan összekapcsolódik a titoktartás kérdése. 

Jelen tanulmány célkitűzése, hogy felkeltse az olvasókban az érdeklődést a lel-
kipásztori, szolgálati titoktartás kérdésével kapcsolatban, valamint, hogy elindul-
jon egy folyamat, amely hosszú távon megnyugtató módon rendezi a különböző 
munkaágak ide vonatkozó szabályozását. Ennek első lépéseként a lelkészeket érintő 
titoktartás kérdését szeretném az alábbi tanulmányban körbejárni, inkább további 
inspiráló kérdések megfogalmazásával, mintsem konkrét válaszok ismertetésével.
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Ordináció – eskü – lelkipásztori titok

A lelkészavatás rendjében, az eskü szövegében kerül először említésre a lelkipásztori 
titok kifejezés.1 Érdekes a szóhasználat, hiszen a rendben végig, következetesen a 
lelkész szó szerepel, és csak a titok összefüggésében kerül említésre a lelkipásztor 
kifejezés, minden bizonnyal utalva ezzel a lelkészi munka pásztori funkciójára.2 

„Én, N. N., / esküszöm az élő Istenre, / aki Atya, Fiú, Szentlélek / egy igaz Isten, / 
hogy evangélikus lelkészi hivatásomnak / teljes erőmmel / és minden tehetségem-
mel / megfelelni igyekezem, / az Úr Jézus Krisztus evangéliumát / a teljes Szentírás 
szerint / egyházunk hitvallásai értelmében / tisztán és igazán hirdetem; / a szent-
ségeket / Krisztus rendelése szerint / helyesen szolgáltatom ki; / a reám bízottakat / 
híven pásztorolom, / és a lelkipásztori titkot megőrzöm; / egyházunk törvényes 
rendjét / megtartom és védelmezem; / egyházunk építésén / nemcsak szóval, / ha-
nem példás élettel / és szolgáló szeretettel munkálkodom; / egész lelkészi szolgála-
tomat / odaadó hűséggel végzem / Isten dicsőségére / és embertársaim üdvösségé-
re. / Isten engem úgy segéljen. / Ámen.”

A lelkészavatásról szóló fejezet bevezető, eligazító mondatai ugyan nem részlete-
zik pontosan, hogy mit kell lelkipásztori titkon értenünk, néhány gondolatot mégis 
érdemes kiemelnünk a későbbi vizsgálódásokat is szem előtt tartva.3 

A lelkészavatás Jézus Krisztus missziói parancsán alapul. A lelkészi szolgálatra 
küldő maga az egyház, a küldött feladata pedig az evangélium nyilvános szolgálata. 
Ennek a nyilvános szolgálatnak az esküben megemlített elemei a teljes odaadás 
(„evangélikus lelkészi hivatásomnak teljes erőmmel és minden tehetségemmel 
megfelelni igyekezem”), az engedelmesség („az Úr Jézus Krisztus evangéliumát 
a teljes Szentírás szerint egyházunk hitvallásai értelmében”), az evangélium hir-
detése, a szentségek kiszolgáltatása, a hívek pásztorolása és a lelkipásztori titok 
megőrzése, a rend fenntartása, és nem utolsósorban a teljes élettel és szolgálattal 
történő példamutatás. 

Témánk szempontjából érdemes felfigyelnünk arra, hogy a szöveg szerinti pászto-
ri szolgálat tágabb jelentést sejtet, mint a négyszemközti lelkigondozói beszélgetés, 
így a titok sem korlátozódhat feltétlenül a lelkigondozói beszélgetés tartalmára. Mit 
is jelent a hívek pásztorolása és a pásztoroláshoz kapcsolódó titokmegőrzés? Legál-

 1 Agenda 2010, 449. o.
 2 Figyelemre méltó összefoglalását adja a lelkipásztori szerepnek Hermann Stenger magyarul is 

megjelent tanulmányában (2003).
 3 Agenda 2010, 445–446. o.
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talánosabb megközelítés szerint a titoktartás a verbális kommunikációs csatornán 
történő adatközlésre vonatkozik. Tudjuk ugyanakkor, hogy a verbális közlés csak kis 
része annak az információnak, amit magunkról megosztunk a másik féllel. Kutatási 
eredményekkel alátámasztott tény, hogy egy kommunikációs helyzetben a verbális 
elemek az összes fogadó által értelmezett üzenetnek csak mintegy egyharmadát 
közvetítik, a maradék kétharmad (tudatos vagy tudattalan formában) nem verbális 
módon mennek át.4 Vajon azok is a titoktartás alá tartoznak? Egy mély sóhaj, egy 
lesütött szempillantás, egy elpiruló arc?

Nem a pásztorolás van a titoktartásért, hanem a titoktartásnak kell szolgálnia 
a pásztorolást. Ennek fényében vajon vannak-e olyan helyzetek, amikor a hűsé-
ges pásztorolás érdekében az érintett beleegyezésével feloldható a titoktartás? És 
anélkül? A négyszemközti lelkigondozói gyakorlatban a feloldás elképzelhetetlen 
a segítséget kérő személy beleegyezése nélkül. Vajon egy közösség lelkipásztori 
szolgálatára ugyanez érvényes?  

Szintén a bevezető szövegben olvasható az a már-már hitvallásszerű megfogal-
mazás, amely a lelkészi szolgálat egészlegességéről szól, fontos szempontokat adva 
a titoktartás kérdéséhez is: 

„Míg az egyetemes papság gyakorlása feltételezi a világi hivatásban maradást, a 
lelkészavatás az evangélium szolgálatát kizárólagos élethivatássá teszi, amelynek 
elkötelezése kiterjed a lelkész egész személyére és életének egész idejére.”5 

Az ordináció rendjét megvizsgálva kimondhatjuk, hogy a lelkipásztori titoktartás 
kiemelt helyet foglal el az evangélium nyilvános szolgálatában azáltal, hogy az eskü 
szövegében kerül megemlítésre. Ahogy a nyilvános szolgálat része a Jézus Krisz-
tusról szóló evangélium, a szentségek kiszolgáltatása, a teljes élettel és szolgálattal 
történő példamutatás, úgy része a lelkipásztori titoktartás is, amely szorosan kap-
csolódik a lelkész pásztori feladatához.6 Ez utóbbi feladat azonban nem értelmezhető 
kizárólag négyszemközti lelkigondozói beszélgetésként.

A lelkipásztori titok esküben elfoglalt helye abból a szempontból is figyelemre 
méltó, hogy itt valójában nem a két érintett fél között jön létre a kapcsolati szerződés 
(segítő-kliens), ahogy egy segítő kapcsolatban megvalósul a titoktartásra vonatkozó-
an is. A lelkészavatás ünnepélyes pillanatában az elköteleződés és a „szerződéskötés” 
az élő Isten jelenlétében a lelkészjelölt és az egyház között valósul meg. 

 4 Bakacsi 2015, 137. o.
 5 Agenda 2010, 445. o.
 6 Érdekes, hogy a Magyarországi Református Egyházban használatos lelkészi szentelési eskü szöve-

gében nincs megemlítve a lelkipásztori titok megőrzése (Mucsi 2011, 34. o.).   
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A titoktartási kötelezettség megfelelő „működtetéséhez” mindenképpen szükség 
van a következőkre: 1. tudatos és nyilvános elköteleződés a titoktartás mellett; 
2. a titoktartást érintő tartalom pontos megfogalmazása; 3. a titoktartás megsze-
gésével járó szankciók meghatározása. A lelkészi esküben a lelkészjelölt egész életre 
szólóan köteleződik el az evangélium nyilvános szolgálata mellett, aminek része a 
lelkipásztori titok megőrzése.

Egyházi törvények a lelkipásztori titokról

Az egyházi szolgálatról és az egyházi szolgálatot végzőkről szóló 2005. évi III. 
törvényben esik szó a lelkipásztori titoktartásról. Mivel itt sem találunk részletes 
leírást arra vonatkozóan, hogy mire vonatkozik a titoktartás, érdemes a szöveg 
kontextusára figyelnünk. A törvény 4. paragrafusának első pontjában a lelkészek 
és a lelkészi szolgálattal megbízott személyek kötelezettségéről esik szó. Majd a 
szöveg külön megemlíti azokat a sajátos jogokat és kötelezettségeket, amelyek 
csak a lelkészekre vonatkoznak (a szentségek kiszolgáltatása, a házasság egyházi 
megáldása, az egyházi temetések végzése). A lelkipásztori titoktartás ugyanakkor 
nem itt kerül elő, hanem a 8. paragrafusban, amely már minden egyes lelkészi 
szolgálatban állót érint: 

„A  lelkészi szolgálatban álló személy köteles a lelkipásztori titkot megőrizni, az 
egyház törvényes rendjét megtartani és védelmezni. A lelkész lelkiismeretesen és 
híven köteles magát minden tevékenységében lelkészi esküjéhez tartani.”7 

A lelkészi szolgálattal megbízott személyek lehetnek olyan nem lelkészi egyházi 
munkatársak is, akik bár lelkészi feladatokat látnak el, nem rendelkeznek ordináció-
val. Az ő esetükben a titoktartás elsősorban törvényi kötelezettség, míg a lelkészek 
esetében – az idézett szövegben is – a lelkész esküjére történik utalás, mint amely 
vállaláshoz ragaszkodnia kell a lelkésznek. 

A törvény ötödik részében, a nem lelkészi szolgálat általános szabályaiban újra 
előkerül a titoktartás kötelezettsége, de itt már szolgálati titokként: 

„Az egyházi munkás tartós megbízatás esetén esküvel kötelezi magát, hogy a kö-
zösséget építi, az egyház rendjét megtartja, a szolgálati titkot megőrzi, a rá bízott 
szolgálatot hűségesen végzi.”8 

 7 III. tv. 8. § (1).
 8 III. tv. 74. § (6).
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Nem világos ugyanakkor, hogy pontosan milyen eskütételre utal itt a szöveg, mi-
vel az Agenda nem tartalmaz esküszöveget az egyházi munkások vonatkozásában. 
A lelkészi esküszöveg ilyen esetekben történő használata a korábban említettek 
miatt problematikusnak tekinthető, hiszen ott teljes élethivatásról van szó, és nem 
bizonyos funkciók teljesítéséről, amelyek átruházhatók lennének. A gyülekezeti 
munkatárs iktatási rendjében szerepel ugyan esküszöveg, de annak szövegében 
nincs szó sem a hívek pásztorolásáról, sem a lelkipásztori titok megőrzéséről.9 

A III. törvény 8. paragrafusa a lelkipásztori titok megtartásának kötelezettségét 
mindazok számára előírja, akik lelkészi szolgálatot végeznek. Ezek lehetnek ordinált 
lelkészek vagy lelkészi szolgálattal megbízott személyek. A titoktartás kötelezett-
ségének hivatkozási alapja mindkét esetben maga a törvény, de lelkészek esetében 
a lelkészi esküre is történik utalás. A törvény nem részletezi pontosan, hogy mi 
tartozik a lelkipásztori titoktartás kötelezettsége alá, feltételezve talán, hogy a lelké-
szek között egyetértés van a lelkipásztori titoktartás fogalma körül. Ez a feltételezés 
azonban nem problémamentes, és valójában éppen a törvényi szabályozás lenne 
segítségére a lelkészeknek, hogy a titoktartás kérdésében egységesek tudjanak lenni. 

Itt érdemes azt is megemlítenünk, hogy egyházi törvényeink szerint akár hivatás-
vesztéssel járó fegyelmi eljárás is indítható egy lelkésszel szemben, ha a szolgálat, 
tisztség gyakorlásából folyó kötelezettségeit megszegi. Fegyelmi vétségek közé 
tartozik: „…a szolgálat, tisztség gyakorlásából folyó kötelezettségek szándékos vagy 
gondatlanságból eredő megszegése…”10 A törvény nem határozza meg pontosan, 
hogy többek között a lelkipásztori titoktartás megszegése esetén milyen büntetést 
tart megfelelőnek. Csak a lehetséges opciókat sorolja fel a megrovástól a hivatás-
vesztésig. Ez a megközelítés érvényes a világi törvényekben is, ahol a magántitok 
megsértéséért többféle büntetés járhat, legsúlyosabb esetben egy évig terjedő sza-
badságvesztéssel büntethető az érintett személy.11 

A lelkipásztori titoktartás teológiai alapjai

A lelkipásztori szolgálathoz kapcsolódó titoktartási kötelezettség eredetét kétség-
telenül a gyónási titoktartásban kell keresnünk. 

A kelta szerzetesek által a kontinensen elterjesztett négyszemközti gyónási gya-
korlat hamar meghatározó részévé vált a papi szolgálatnak. A papok titoktartási 

 9 Agenda 2010, 495. o.
 10 IX. tv. 32. § (c).
 11 Btk. 223. §.
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kötelezettségére vonatkozó első írásos utalások az 5. század végéről származnak.12 
A 10. századból maradtak ránk olyan büntetési tételek, amelyek a titoktartási kö-
telezettség megszegésével voltak összefüggésben. 1215-ben a IV. lateráni zsinat is 
súlyos büntetéssel illette azokat a papokat, akik elbuktak.13 Legsúlyosabb esetben a 
titoktartási kötelezettség megsértése a papi hivataltól való megfosztással járt.14 Ez 
a súlyos büntetés a mai napig érvényben van a római katolikus egyházban, amelyet 
csak a Szentszék oldhat fel.15

A mai napig érvényben lévő szigorú szabályozás teológiai háttere az, hogy a 
gyóntató valójában Isten szolgája, és a gyónó Istennek vallja be a bűnöket. Ő az, 
aki a feloldozást is adja a gyóntató pap által. A titoktartás megszegése tehát nem 
egyszerűen egy emberi kapcsolatban okozna törést (gyónó-gyóntató), nem is az 
intézmény hitelességét tépázná meg (gyóntatás), hanem a transzcendens kapcsolat 
lényegét kérdőjelezné meg. 

A római katolikus jogértelmezés szerint elsősorban isteni jogon védi a gyónást a 
titoktartás, de ugyanúgy érvényes rá a természetes jog és a tételes egyházi jog is.16 
A természeti törvény az igazságosság címén védi a titkot, amely szerint minden 
személynek joga van magánszférája védelméhez. Az egyházi törvény tételes sza-
bályokkal konkretizálja a titoktartási kötelezettséget. Ezen szabályok legfontosabb 
elemei, hogy a titoktartás abszolút feltétlen, nemcsak a gyónás tartalmára, hanem a 
gyónás formájára is kiterjed. Minden titkok között a leginkább védeni való, amelyet 
a pecsét kifejezés is jól szimbolizál (sigillum sacramentale).17 A szigorú szabályozás 
még inkább érthetővé válik a következő teológiai érvelés fényében – ha az evangé-
likus teológiai felöl nehéz is egyetérteni vele:18 „Főleg azért is kell megtartani ezt a 
titkot, mert az egyéni és teljes bűnbevallás az egyetlen rendes mód az Istennel és 
az Egyházzal történő kiengesztelődéshez.”19

A lelkipásztori titoktartás teológiai alapjainak vizsgálatánál érdemes felidéznünk 
Márk evangélista titokképzetét.20 Egy-egy csodaelbeszélés után az evangélista 

 12 Alaranta 2010; Kettunen 2016; Pajukoski 2014.
 13 Verschuren 1986, 285. o.
 14 Harak 1990, 1121. o. 
 15 Érszegi 2010.  
 16 Kuminetz 2008, 176–189. o.
 17 Háda 2012, 187. o. 
 18 Teológiai értelemben – az absolutio szempontjából – nincs különbség a gyülekezeti gyónás, a ma-

gángyónás és a „szív gyónása” (egyéni imádságban elmondott bűnvallás és átélt feloldozás) között. 
Nem is állítható hierarchikus sorrend. Pasztorális szempontból azonban beszélhetünk egy adott 
helyzetben alkalmasabb és megfelelőbb formáról (Joób 2004, 128. o.).

 19 Kuminetz 2008, 178. o.
 20 Dóka 1996, 116. o.
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Jézus szájába adja a hallgatási parancsot, jelezvén, hogy a csodáknak nincs önálló 
kinyilatkoztatás jellegük. Jézus személyének titka csak nagypéntek eseményeiben 
és húsvét hajnalának csodájában bontakozik ki. A titok feloldása: Jézus halála és 
feltámadása. Az egyes csodaelbeszélések tapasztalatai részlegesek maradnak. Vajon 
lelkipásztorként nem vagyunk-e mi is minden esetben csak részleges ismeretek 
birtokában egy-egy hozzánk forduló vagy ránk bízott személlyel kapcsolatban? És 
ez a tény mire késztet bennünket?  

Luther a nyolcadik parancsolat magyarázatában a felebarát becsületének és jó 
hírének a védelmét szem előtt tartva a következőket írja: 

„Ezt a bűnt csak úgy kerülhetjük el, ha megjegyezzük, hogy senkinek sem felada-
ta, hogy nyilvánosan ítélje és ostorozza felebarátját (még ha látja is őt vétkezni), 
hacsak parancs nincs ítélkezésre és büntetésre. Mert nagy különbség van e ket-
tő között: ha bűnt megítélsz és a bűnről tudsz. Tudhatsz róla, de nem ítélheted. 
Láthatom és hallhatom, hogy vétkezik a felebarátom, de nincsen parancsom arra, 
hogy mások előtt kiteregessem. Ha tehát nekimegyek, ítélkezem és elmarasztalom, 
akkor az övénél nagyobb bűnbe esem. Ha pedig tudsz róla, csakis ezt tedd: sír 
legyen a füled, és temesd be, amíg parancsot nem kapsz arra, hogy bírája légy, és 
hivatalból büntesd.”21 

Isten szolgájaként a lelkipásztor azt a Valakit képviseli, aki a következőt mondja 
magáról: „Én, én vagyok az, aki eltörlöm mégis álnokságodat önmagamért, és vétke-
idre többé nem emlékezem.” (Ézs 43,25) „Mert irgalmas leszek gonoszságaikkal szem-
ben, és bűneikről nem emlékezem meg többé.” (Zsid 8,12) A lelkipásztori titoktartás 
megsértése valójában a hívő bizalmas istenkapcsolatában okozhat törést azáltal, 
hogy a lelkész másképp cselekszik, mint ahogy arra a hívő ígéretet kapott az igében. 

Túl azon a megközelítésen, hogy a lelkész Isten képviseletében végzi lelkipásztori 
szolgálatát, egy adott közösség vezetőjeként arra is hivatott, hogy védje a hívek jó 
hírét és becsületét. Minden részleges ismeret megosztása az érintett jó hírét és 
becsületét veszélyezteti. 

Világi törvények a lelkipásztori titokról

Külön tanulmányt érdemelne a személyes adatok védelméről szóló jogszabályok 
áttekintése. Magyarország Alaptörvényében az V. cikkben kerül megemlítésre a 
jó hír tiszteletben tartása és a személyes adatok védelme, amely aztán számos jog-

 21 Nagy káté, KK 1957, 2: 137. o.
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szabályban megjelenik. Jelen írásunkban azonban csak a lelkipásztori titkot érintő 
törvényeket vizsgáljuk meg.

A büntetőeljárási törvény (2017. évi XC törvény a büntetőeljárásról) a tanúzással 
kapcsolatban a következőket fogalmazza meg: 

„(1) Nem hallgatható ki tanúként
a) a védő arról, amiről védőként szerzett tudomást, vagy amit a terhelttel védői 
minőségében közölt,
b) az egyházi személy és a vallási tevékenységet végző szervezet vallásos szer-
tartást hivatásszerűen végző tagja arról, amire a hivatásánál fogva titoktartási 
kötelezettsége áll fenn,
c) akitől a testi vagy szellemi állapota miatt nyilvánvalóan nem várható helyes 
vallomás,
d) a minősített adatról az, aki a titoktartási kötelezettség alól nem kapott fel-
mentést.

(2) A tanú kihallgatásának az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott tilal-
ma az annak alapjául szolgáló viszony megszűnése után is fennmarad. Ebben az 
esetben a tanú a titoktartási kötelezettségének körébe tartozó bizonyítandó tényre 
nem hallgatható ki.” 22

A világi jog egyedülálló védettséget nyújt az egyházi személyeknek és a vallási 
tevékenységet végző szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjainak, 
hogy titoktartási kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tudjanak tenni. Mi-
előtt továbblépnénk, érdemes tisztáznunk, hogy kikre is gondolhatunk a vallási 
tevékenységet végző szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagok alatt. 
Erre a kérdésre a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben 
kaphatjuk meg a választ:

„A vallási tevékenységet végző szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen végző 
tagja a vallási tevékenységet végző szervezet szolgálatában álló, munkaviszonyban 
foglalkoztatott természetes személy.”23

A saját egyházi törvényeinket figyelembe véve itt elsősorban a lelkészi szolgálattal 
megbízott személyekre gondolhatunk. Ők ugyanúgy nem hallgathatók ki tanúként, 
azaz nem kötelesek állami hatóság tudomására hozni hitéleti szolgálatuk során 
tudomásukra jutott, személyiségi jogot érintő információkat. 

Bár a lelkészi szolgálattal megbízott személyeknek a törvény egyedülálló védett-

 22 XC. tv. (2017) 170. §.
 23 CCVI. tv. (2011) 13/A § (1).
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séget nyújt, hogy szolgálati titkukat megőrizzék, a pásztori, lelkigondozói támogatás 
minden keresztény hívő lehetősége és feladata. Luther a Schmalkaldeni cikkekben 
említi a gyónás mellett a testvéri beszélgetést és vigasztalást, amely utóbbi nem 
kizárólag lelkészi feladat. Így ír ezekről: 

„Most újból visszatérünk az evangéliumra, amely nem egyféleképpen ad nekünk 
tanácsot és segítséget a bűn ellen. Isten kegyelme gazdagon árad: először a hir-
detett igében, amelyben a bűnök bocsánata hirdettetik az egész világnak. Ez az 
evangélium igazi szolgálata. Második a keresztség, harmadik az oltári szentség, 
negyedik a kulcsok hatalma és a testvéri beszélgetés és a testvéri vigasztalás, Máté 
18,20: Ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek…”24

Témánk szempontjából az idézetben található felsorolás negyedik és ötödik 
pontja érdekes. A kulcsok hatalma (kötés és oldás), azaz a magángyónás, benne a 
bűnvallással és a feloldozással az evangélium hirdetésének és továbbadásának egyik 
lényeges színtere.25 Bár Luther elméletileg nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a 
gyülekezeti tagok egymás között is végezzék a gyónást, mégis elsősorban a papok 
feladatának gondolta a bűnvallás meghallgatását és a feloldozó igék hirdetését. 

A Schmalkaldeni cikkek szerint az evangélium hirdetésének és továbbadásának 
ötödik módja a testvéri beszélgetés és a testvéri vigasztalás (colloquium et consola-
tionem fratrum). Ennek szentírási alapja a következő igében található: „Ahol ketten 
vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20) Luther 
az evangéliumhirdetést, a keresztség és az úrvacsora szentségének kiszolgáltatá-
sát, valamint a kulcsok hatalmát mindenekelőtt a papokra bízta. Az evangélium 
hirdetésének és továbbadásának ötödik módja (modus evangelii) azonban minden 
keresztény számára lehetőség és egyben kötelesség. Azzal, hogy Luther a testvéri 
beszélgetést és vigasztalást az evangéliumhirdetés és -továbbadás önálló módjának 
hirdette meg, bizonyos értelemben kockázatot vállalt, hiszen az egyház ellenőrző 
szerepe nehezen érvényesülhet minden egyes beszélgetés során, amelyet a kereszté-
nyek egymás között folytatnak. És itt nem pusztán a beszélgetések minőségére kell 
gondolnunk, vagy az adott tanácsok helyességére, hanem arra is, hogy a bizalmas 
információ mennyire marad meg valóban a két ember közötti kommunikációban. 
Ahogy a fenti jogszabályi ismertetésben láthattuk, a lelkészeket és a lelkészi szol-
gálatot végzőket az egyházi törvények kötelezik és a világi törvények egyedülálló 
módon védik, hogy a velük megosztott bizalmas információ valóban a két érintett 
fél között maradjon. 

 24 KK 1957, 2: 36. o.
 25 Joób 2004, 128–131. o. 
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A lelkipásztori titok megszegésének lélektani háttere

Kissé eltávolodva a paragrafusok világától, érdemes röviden foglalkoznunk azzal a 
kérdéssel, hogy miért lehet téma egyáltalán a lelkipásztori titok megszegése. Miért 
tárja fel valaki a rá bízott titkokat? 

Kettunen tanulmányában hangsúlyozza, hogy itt egyáltalán nem rosszindu-
latra kell gondolnunk.26 Nagyon ritka az az eset, amikor valaki tudatosan, ártó 
szándékkal tár fel vele megosztott bizalmas információkat. A lelkipásztori titok 
megsértése leggyakrabban úgy valósul meg, hogy a lelkész igehirdetésében, tanítási 
helyzetben vagy egyéb nyilvános beszédében illusztrációs anyagként használja fel 
a korábbi személyes beszélgetések tartalmát vagy élményét annak érdekében, hogy 
közlendőjét színesebbé tegye, vagy a hasonló helyzetben lévő híveknek a konkrét 
példán keresztül bátorítást és útmutatást nyújtson. Jogosan vetődhet fel a kérdés, 
hogy a beazonosítható adatok megváltoztatásával vagy éppen az érintett személy 
engedélyével nem oszthatók-e mégis meg a sokszor színes, érzelmekkel teli, tanul-
ságos történetek.

Minden igyekezet ellenére számolnunk kell azzal, hogy az érintett személy fel-
ismeri magát a megosztott történetben, vagy ami még kellemetlenebb lehet, egy 
harmadik személy véli felismertnek az érintett személyt, akinek a történetét az is-
tentiszteleti kereteken kívül önkényesen továbbfűzi. Két további veszélyt is magában 
rejt az ilyen jellegű nyilvános megosztás. Egyrészt a hallgatók könnyen juthatnak el 
ahhoz a következtetéshez, hogy amennyiben ők is megosztanak valami bizalmas 
információt, az az ő esetükben is könnyen megjelenhet igehirdetési illusztrációs 
anyagként; másrészt az ilyen jellegű megosztás általában inkább csökkenti, mint 
növeli a lelkigondozói beszélgetések iránti nyitottságot.  

A lelkipásztori titok megszegésének másik – még mindig nem szándékos – lehet-
séges oka, hogy a lelkész nem képes elhordozni azokat az információkat, amelyeket 
vele megosztottak. Túl megterhelőnek éli meg, és szüksége van arra, hogy terhén 
könnyítsen. Ilyen helyzetekben kulcskérdés, hogy a lelkész mennyire tud reflektálni 
ezekre az esetekre, és van-e olyan lehetősége, ahol dolgozni tud saját megterhelődé-
sén. Ilyen helyzetekben különös jelentősége lehet a szupervíziós segítségnyújtásnak. 

A bizalmas beszélgetések megosztásának harmadik lehetséges oka, amikor a 
lelkész önmagát akarja előtérbe helyezni. Szüksége van az elismerésre és az öniga-
zolásra, és ezt olyan módon kívánja elérni, hogy bizalmas információkat oszt meg 

 26 Kettunen 2016, 260–261. o. 
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másokkal kapcsolatban.27 Itt nem is a beszélgetések tartalmára kell feltétlenül 
gondolnunk, hiszen a megosztás középpontjában nem a harmadik fél áll, hanem 
az, aki megoszt. A beszélgetések megemlítésével valójában önmagát akarja előtérbe 
helyezni. 

Válaszok és további kérdések

Ahogy korábban említettük, a titoktartási kötelezettség megfelelő „működtetéséhez” 
szükség van a titoktartás melletti tudatos és nyilvános elköteleződésre, a titoktar-
tást érintő tartalom pontos megfogalmazására és a titoktartás megszegésével járó 
szankciók meghatározására. 

Egyházunk gyakorlatában a lelkészavatás során ünnepélyesen elmondott eskü 
és az azt követő epiklézis kellő súlyt és megfelelő teológiai keretet ad a titoktartási 
kötelezettségnek. A „kapcsolati szerződés” megkötése a küldő egyházzal történik, 
Isten jelenlétében, a lelkészjelölt elköteleződésével. Az eskü szövegében foglaltak 
kiterjednek a lelkész egész személyére és életének teljes idejére.

A fenti sorokból az is nyilvánvalóvá vált, hogy egyházi gyakorlatunkban hiányzik 
a lelkipásztori titoktartás tartalmának pontos meghatározása. Mire is vonatkozik 
a titoktartási kötelezettség? Mi a titok? Magát a titkot kell elsősorban védeni, vagy 
a titokgazdát? 

Az eskü szövegéből nyilvánvalóvá válik, hogy a titoktartási kötelezettség szorosan 
összefügg a hívek pásztorolásával. Ezt kell célnak tekinteni, ezt kell szolgálnia a 
titoktartási kötelezettségnek. Ha a titoktartás történeti hátterét tartjuk szem előtt 
(gyónási titoktartás), akkor a kötelezettségnek abszolútnak és sérthetetlennek kell 
lennie, azaz semmilyen körülmények között nem oldható fel. Ugyanakkor nem 
szabad figyelmen kívül hagynunk azokat a – már a jogalkotásban is megjelent – 
társadalmi elvárásokat sem, hogy bizonyos esetekben – a gyengék és a kiszolgál-
tatottak védelmében – feloldódjon a titoktartási kötelezettség. Ilyen lehet, ha az 
érintett személy vagy egy harmadik személy élete nyilvánvalóan veszélyben van 
(például gyermekbántalmazás). Kellő teológiai és egyházi párbeszédet követően 
szükségesnek tűnik, hogy a titoktartást érintő tartalmak meghatározása az egyházi 
jogszabályokban is megjelenjen.

Az egyházi törvények tartalmazzák a titoktartás megszegésével járó lehetséges 

27 Ez a motiváció szoros kapcsolódást mutat Isidor Baumgartner azon elgondolásával, hogy a segítő 
munkáját tudattalan motívumok kísérik. Ilyenek például a mások feletti hatalom gyakorlásának 
vágya, az elismerés és a szeretet elnyerésének vágya, illetve az élet megélésének vágya (Baumgart-
ner 2003, 274–277. o.). 
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szankciókat, amelyek között a legsúlyosabb a hivatásvesztés. Ez a megközelítés 
illeszkedik a történelmi hagyományokhoz és a világi törvényekben foglaltakhoz. 

A lelkipásztori titoktartással kapcsolatos további vizsgálódások reménység szerint 
nemcsak az egyházon belüli professzionális segítségnyújtásnak adnak biztonságo-
sabb kereteket, hanem érzékenyebbé tesznek mindannyiunkat arra, hogy nagyobb 
tisztelettel legyünk a hozzánk eljutott vagy velünk megosztott információkkal 
kapcsolatban. Ez is része az evangélium nyilvános hirdetésének és megélésének.
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Zenés áhítatok, templomi koncertek 
az egyház nyilvános szolgálatában
Deák téri tapasztalatok

A vallásos szertartásokhoz és a felekezeti identitáshoz szervesen hozzátartozik a 
zene és az énekben megfogalmazott tanítás. Az azonban nem természetes – kü-
lönösen tradicionális vallásokra gondolva –, hogy egy-egy felekezet templomába 
koncertre, zenés áhítatra is betérhetünk. Az egyházak mai nyilvános szolgálatában 
ugyanakkor fontos szerepet játszik ez a lehetőség. Írásunkban ennek hátterébe 
szeretnénk betekinteni, és az „ország templomában” szervezett zenés áhítatok 
tapasztalatairól számot adni.

Luther, Kálvin és a templomi koncertek – történeti visszatekintés

Van-e valamilyen összefüggés Luther és Kálvin istentisztelet-felfogása és a templomi 
hangversenyek intézménye között? A legtöbben talán nem is gondolnák, hogy erre 
a kérdésre a felelet egyértelmű igen, sőt a templomi koncertek hagyománya éppen a 
reformáció korában gyökerezik. Ezek után logikusnak tűnne az a tézis, hogy a zenét 
közismerten szerető Luther reformátori tevékenységének köszönhető ez a műfaj. 
A valóság azonban ennél sokkal összetettebb, sőt lehet, hogy – ha indirekt módon 
is – inkább a reformáció kálvini ágának köszönhető e hagyomány létrejötte. Ebbe 
a kérdéskörbe szeretnénk bepillantást adni elsőként.

Közismert, hogy a reformáció e két alakja másféle módon szocializálódott az 
egyházba, másféle környezetben, szituációban tevékenykedett, és részben ebből faka-
dóan más módon tekintett az istentisztelet reformjára, azon belül a zene szerepére.

Luther a korabeli istentiszteleti életet a mise áldozati jellege miatt illette éles 
kritikával, de az istentisztelet szerkezetét és elemeinek legtöbbjét megtartotta. Ez 
egyaránt érvényes a mise és a zsolozsma vonatkozásában. Ez a gondolkodásmód 
világosan kiderül legkorábbi istentiszteleti iratából, amelyet Von Ordnung Gottis 
dienst yn der gemeine… címmel adott közre 1523-ban.1 Ezt támasztja alá, hogy 

 1 Luther 1992a, magyarul: Luther 2002/2003.
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szinte ezzel egy időben latin nyelvű miserendet adott ki, és a három évvel később 
megjelent német nyelvű rendben is megtartotta a szertartás szerkezetét.2

Az istentisztelet Luther iránymutatása nyomán zeneileg is gazdagodott, hiszen 
megtartva a gregoriánban gyökerező liturgikusének-műfajokat, a kórusmuzsikát 
és az orgonazenét, az istentisztelet szerves részévé tette a strófikus gyülekezeti 
éneket is.3 A korálok újabb kórus- és orgonazenei műfajok és kompozíciók sokasá-
gát generálták. Luther a liturgikus zenével kapcsolatban két kritériumot szabott: 
a magas művészi színvonalat és az istentiszteletbe illeszkedést. Zeneszerző mun-
katársait arra biztatta, hogy úgy komponáljanak, mint Josquin.4 Ezzel igen időtálló 
értékítéletről tett tanúbizonyságot, hiszen Josquint ma is a reformátort megelőző 
generáció egyik legjobb szerzőjeként tartjuk számom. A művek pedig az istentisz-
telet keretébe illeszkedtek, kapcsolódva a szertartás állandó és változó részeihez 
és a prédikációhoz. A lutheránus egyházzenét tehát első renden a liturgiában élő 
műfajok és formák sokasága jellemzi. Ez a szellemiség a forrása annak a rendkívül 
gazdag egyházzenei kultúrának, amely a reformáció korától egészen a 18. század 
közepéig, Bach művészetéig ível. Olyan műfajok jelzik ezt az utat, mint például az 
evangéliumi motetta, a kantáta, a passió és a főünnepekhez kapcsolódó „historia”, 
valamint az orgonára írt prelúdium, a fúga és a korálfeldolgozások számtalan for-
mája a korálelőjátéktól a variációsorozatokig.

Kálvin a korabeli helyi gyakorlatot megreformálva alakította a genfi istentisz-
teleti életet. Újabb tanulmányok felhívják a figyelmet arra, hogy amikor 1536-ban 
először Genfbe tért, a városi és egyházi vezetés zűrzavaros voltának köszönhetően 
az istentiszteleti életben is összevisszaság uralkodott. A misét pedig már Kálvin 
Genfbe érkezése előtt eltörölték.5

Luther zenepártoló szemléletével ellentétben Kálvin másképpen értékelte a zene 
liturgikus szerepét. Útmutatása szerint az istentisztelet keretében kizárólag a genfi 
zsoltárok kaptak helyet egy szólamban gyülekezeti énekként. A gregorián ének már 
korábban kiesett a genfi liturgiából, az orgona a római liturgia elhagyásával együtt 
szerepét vesztette, a kórus pedig, mint a világi muzsika letéteményese, szintén kike-
rült a szertartásból. Így az istentiszteletből nemcsak a korábbi gregorián repertoár 
szorult ki, hanem a kórus- és orgonamuzsika sem kapott szerepet. A művészet és 
liturgia szétválasztásának gondolata megfelelt Zwingli szellemiségének is. Szerinte 
ugyanis a liturgia és zene a keresztyénség kezdeti szakaszában úgy élt egymás mel-

 2 Luther 1992b, c; előbbi magyarul: Luther 1908.
 3 Luther liturgiai útmutatásáról és annak zenei vonatkozásairól lásd többek között Trajtler 1994; 

Finta 2017, 141–146. o.
 4 Vö. többek között Trajtler 1994.
 5 Bódiss 2009.
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lett, mint két testvér, amikor azonban nagykorúvá váltak, vagyis a 16. században, 
mindkettő önálló útra kell, hogy térjen.6

Kálvin zenész kortársai, Loys Bourgeois és Claude Goudimel ugyanakkor encik-
lopédikus jelleggel dolgozták fel kórusműveikben a teljes genfi zsoltárrepertoárt, 
mégpedig több nehézségi szinten. Ezek a kórusművek a kálvini rendtartás értelmé-
ben házimuzsika és társasági zenélés keretében kerülhettek előadásra. Hollandiá-
ban, ahol jelentős orgonakultúra virágzott, a reformáció ugyancsak törést okozott. 
A Dordrechtben 1574-ben tartott zsinat megtiltotta az orgonák istentiszteleti 
használatát. A templomi orgonisták nemcsak istentiszteleti feladataikat veszítették 
el, hanem állásukat is.7 A liturgiában nem volt szükség további közreműködésükre. 
Több helyen azonban a város vette át a munkaadó szerepét, és az egyház által el-
bocsátott orgonistát városi orgonistaként alkalmazta tovább. Az ő munkájuk ettől 
kezdve templomi koncertek adása volt.8 Talán a holland aranykor művészetpártoló 
szellemisége tükröződik a városok máig példamutató hozzáállásában. A liturgia és 
a művészet markáns szétválasztása Zwingli és Kálvin szellemében tehát új műfajt 
eredményezett, a templomi hangversenyek gyakorlatát, és ennek az orgona lett az 
első számú eszköze.

A 16–17. századi holland templomi hangversenyek legkiemelkedőbb képviselője 
az amszterdami Oude Kerk világhírű orgonistája, Jan Pieterszoon Sweelinck. Hol-
landiából ez a gyakorlat továbbterjedt. Az északnémet városokban is bevezették a 
templomi hangversenyeket. A legismertebb helyszín a lübecki Marienkirche Abend-
musik-sorozata, amely Buxtehude tevékenységének idején élte virágkorát.9 Itt és a 
régió más lutheránus központjaiban egyszerre érvényesült a gazdag és műfajilag 
változatos istentiszteleti zene Luther szellemisége szerint, és virágzott a hollandiai 
gyakorlat nyomán elterjedt templomi hangversenyek szokása, immár a nagyobb 
apparátust igénylő ének- és zenekari kompozíciók bemutatásával.

Számos nagyobb városi templom mai zenei életében is egyszerre él e két hagyo-
mány – a gazdag liturgikus zene és a templomi hangverseny – immár felekezeti 
kötöttségek nélkül. Budapesten is több katolikus és református templom ad teret 
zenés áhítatoknak és templomi hangversenyeknek.

 6 Karasszon 1998; Dahlgrün 2014, 124. o. 
 7 Bredenbach 2014, 89. o. 
 8 Edler 1982, 47–48. o. 
 9 Vö. többek között Finta 2006.
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Elvi alapvetés és gyakorlati szempontok

A történeti áttekintés után fontos néhány gondolatot szentelnünk – ha röviden 
is – annak a kérdésnek, hogy elvileg hogyan értékelhető a liturgián kívüli zene a 
templomban, és milyen szempontok mentén helyezhetjük el ezt a műfajt. 

A zene a Bibliában számos helyen szerepel. Ezek közül az a sok ószövetségi 
utalás említendő elsőként, amelyekben a jeruzsálemi templom gazdag zenei éle-
téről olvashatunk.10 Ennek letéteményesei a léviták voltak, akik születésük révén 
„kiválasztottak” voltak erre a feladatra, ugyanakkor mesterségüket hosszú éveken 
át tanulták. Fontos megállapítanunk, hogy munkájukat hivatásként végezték, és az 
a templomi liturgiához kötődött. A templomi istentiszteleten hangszeresek is sze-
repet kaptak. 2Krón 5,13–14 szerint százhúsz trombitás közreműködésével zajlott 
a salamoni templom szentelése. 

Másik fontos megállapításunk arra kell, hogy vonatkozzon, hogy az imádság 
elengedhetetlen része ugyan a közösségi istentiszteletnek, de nem korlátozódik 
csak arra. Az élet teljességét át- meg átjárja. Jó példát szolgáltat erre a Zsoltárok 
könyve és számos más bibliai fohász. Ezekben a zene – mivel énekelt imádságokról 
van szó – Isten dicsőítésének, a hozzá való könyörgésnek, kérésnek, hálaadásnak 
az eszközévé válik.

Jézus templomtisztítása is fontos szempontot ad témánk szempontjából, mégpe-
dig azzal, hogy az álságos módon a liturgiához kötött üzlet, nyerészkedés az, ami 
ellen Jézus tőle szokatlan hevességgel fellép.11 Párhuzamba állítható ezzel Luther 
tiltakozása a bűnbocsátó cédulák ellen.

A teljesség igénye nélkül néhány gyakorlati szempontot is említünk az előbbi-
ek függvényében. A fentiekre gondolva első megállapításunk ismét az kell, hogy 
legyen, hogy a zene otthon van a templomban, elsősorban a liturgia szerves része-
ként. Az élet teljességéhez és az imádság különböző formáihoz kapcsolódó zene 
az istentiszteleten kívül is teret kaphat, sőt fontos szolgálatot tehet, hiszen míg a 
szertartásokon elsősorban az egyház tagjai, közülük is elsősorban a felekezethez 
és adott közösséghez szorosabban kapcsolódó réteg vesz részt, addig egy templomi 
hangversenyen vagy zenés áhítaton ennél sokkal szélesebb látogatói körre számít-
hatunk, sokszor más felekezetek tagjaira vagy éppen olyanokra, akik nem tartoznak 
egyik felekezethez sem. Egy vonzó orgona vagy jelentős kompozíció bemutatása 
sokszor nemcsak az adott gyülekezet, hanem egy város vagy régió ünnepévé teheti 

 10 Lásd pl. 1Krón 15,16–24; 16,4–36; 2Krón 5,13–14; 29,27–30; Ezsd 3,10–11; Neh 12,27–42.
 11 Prőhle Károly zeneakadémiai liturgikaóráin többször idézte ebben az értelemben a fenti helyet, 

Ezt támasztja alá Lukács-kommentárja is, lásd Prőhle 1966, 293–294. o. 
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a templomi koncerteket. A zene ilyenkor a misszió eszköze is lehet. Az egyház 
nyilvános szolgálatában tehát nagyon fontos szerepe lehet ezeknek a formáknak. 

Zenei szempontból talán az a legnagyobb nyereség, hogy ezeken az alkalmakon 
helyet kaphatnak azok a kompozíciók, amelyek bár eredetileg liturgikus rendelte-
tésűek, de időben túlfeszítik a ma megszokott általános istentiszteleti kereteket. 
Gondoljunk csak Bach passióira, h-moll miséjére vagy néhány nagyszabású or-
gonaművére. Megszólalhatnak továbbá azok a művek, amelyek nem tartoznak a 
liturgikus zene körébe, de egyházi, illetve vallásos tárgyú művek lévén megfelelnek 
a fent említett szempontoknak. Az elhangzó darabokkal kapcsolatban természetes 
tartalmi kritérium, hogy illeszkedjenek a templomi környezetbe. Ellenpéldaként 
említhető, hogy a 16. századi hollandiai templomi orgonahangversenyekkel kap-
csolatban is olvashatunk „érdekességekről”, amikor a közönség a kocsmában hallott 
dallamokra ismert egy-egy variációsorozatban. Sweelinck műsoraival kapcsolatban 
ezzel szemben mindig kiemelték a kortársak, hogy milyen szépen illeszkedtek a 
hely szelleméhez.12

Felvetődik a kérdés, hogy kérhető-e belépődíj. Első megközelítésből elutasító 
lehet a válaszunk, hiszen az Isten házába lépést nem lehet bármiféle feltételhez, 
pláne anyagi térítéshez kötni. Ugyanakkor egy-egy zenei produkció megvalósítása 
plusz szolgálat, ami még szerény honoráriumok esetén is meghaladja egy-egy egy-
házközség anyagi erejét. Ha pedig nem istentiszteleti zenei szolgálatról van szó, 
ennek anyagi konzekvenciái nem terhelhetők egyszerűen a gyülekezetre. Mivel 
ilyenkor az egyház egyfajta közszolgálatot lát el, logikus az igény önkormányzati, 
kulturális vagy az üzleti szférából érkező hathatós anyagi támogatásra. Luther is 
rámutatott arra, hogy a zene – és az oktatás – olyan terület, amely létszükséglet, 
de fenntartásukhoz az anyagilag tehetősebb rétegek áldozata szükséges.13 Ritka 
kivétel, ha egy zenés sorozaton befolyó perselypénzből kigazdálkodható a közre-
működő szerény tiszteletdíja. A Deák téri orgonazenés áhítatok sorozata például 
ebben a helyzetben van. Ilyenkor a közreműködőknek tudomásul kell venni, hogy 
a hangversenyeken a megszokott honorárium töredékét kapják. Ebben legtöbbször 
megértésre talál a szervező, különösen, ha előre tisztázza a közreműködővel a kon-
díciókat. A bizonytalan külső forrásra és perselypénzre tekintettel nem ítélhető el, 
ha méltányos belépődíjat kér egy-egy templom zenei alkalmának biztosításához.

Kérdésként vetődhet fel, hogy a templomi koncerten legyen-e igehirdetés és/vagy 
gyülekezeti ének vagy sem. Ebben nyilván a helyi szokások és elvárások lehetnek 
irányadók. Protestáns templomban gyakoribb, hogy inkább a „zenés áhítat” műfajt 

 12 Vö. Edler 1988, 47–48. o. 
 13 Trajtler 1994.
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preferálják, amelyben ének, igehirdetés, Miatyánk és áldás foglalja keretbe a zene-
műveket, míg a templomi koncerten leggyakrabban inkább csak a közreműködők 
és művek bemutatására kerítenek sort. Az előbbi esetben szép összhangban állhat 
prédikáció, ének és zene, feltéve, ha az igehirdető önmérséklő módon bánik az idő-
vel. Ugyanakkor nem emelhető elvi kifogás a tisztán zenei formával kapcsolatban 
sem, ha komolyan vesszük, hogy a zene önmagában is lehet igehirdető és imádkozó 
jellegű. Bach kompozíciói erre kifogyhatatlan példát kínálnak, de az egyházi zene-
irodalom rajta kívül is több olyan kompozíciót vonultat fel, amelyek „felérnek egy 
prédikációval”, vagy éppen imádságként működnek.

A templomi koncertek kapcsán fel kell hívnunk a figyelmet egy kísértésre is. 
A templom ugyanis zenészek számára kedvező koncerthelyszín, hiszen általában 
biztosított a központi elhelyezkedés, szép környezet, jó akusztika és lelkes hallga-
tóság. Ehhez járul, hogy a hangversenytermekhez képest csekély juttatást, bérleti 
díjat szokás kérni a külső szervezőktől. Ezzel akár vissza is lehet élni, ha a közremű-
ködők egyszerűen koncerthelyszínt keresnek anélkül, hogy műsorválasztásukban 
alkalmazkodnának a helyszín adta elvárásokhoz, nem is beszélve olyan esetekről, 
amikor ennek tetejében még anyagi nyerészkedés is meghúzódik a háttérben.

Fontos, hogy a gyülekezet fenntartsa a jogot annak eldöntésére, hogy milyen 
zenei produkciónak ad teret, sőt legjobb, ha saját maga szervezi programjait. Ehhez 
szükséges, hogy a zeneéletet jól képzett, kompetens – és tegyük hozzá, anyagilag 
is megbecsült – zenei szakember vagy munkatársi gárda vezesse. Ezzel a kérdéssel 
a kántori munka kompetenciáit is érintjük. Hiszen nehezen várható el, hogy tar-
talmilag és művészileg igényes koncepció mentén elgondolt egyházzenei sorozat 
álljon össze olyan templomban, amelynek gyülekezete megelégszik azzal, hogy kán-
tora többé-kevésbé megbízhatóan kísérje az istentiszteleti énekeket. Ehhez sokkal 
inkább olyan egyházzenészi attitűd szükséges, amelyben az igényes istentiszteleti 
zenei munka mellett a koordinálókészség, koncepcionális tervezés is érvényesül. 
Az utóbbi évtizedekben számos gyülekezetünk igénye fejlődött ebbe az irányba. 
Meg kell hogy említsünk még olyan egyházközségeket, ahol a lelkésznek van olyan 
zenei végzettsége és elhivatottsága a zenei értékek iránt, ami – akár szerény szór-
ványhelyzetben is – lehetőséget biztosít a gyülekezet határain messze túlmutató 
zenei élet szervezésére.

Ezeket mellett egyre több lehetőség adódik jó ügyekhez való kapcsolódásra. 
A fesztiválok egyre szélesedő kínálatában több olyannal is találkozunk, amelyekbe 
bekapcsolódás gazdagodást és ismét a nyilvánosságot segítő elem lehet egy gyüle-
kezet számára is. Példaként említhetjük a Filharmónia Magyarország egyházzenei 
fesztiválját vagy a Művészetek Völgyét, de gyarapszik az olyan kezdeményezések 
sora is, amelyek tematikus módon a helyi közösségeket inspirálják saját egyházzenei 
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koncertek szervezésére, és egyúttal profi reklámtevékenységgel segítik, hogy az al-
kalmak szélesebb rétegeket érjenek el. Ilyen volt 2014-ben az OrgonaPont fesztivál, 
és ilyen a 2015 óta ismétlődő és egyre szélesebb kereteket öltő Bach Mindenkinek 
fesztivál.

Deák téri tapasztalatok

Álljon itt még néhány gondolat Deák téri gyakorlatunkból, elsősorban az orgonás 
alkalmainkról.

A zenei munka gerincét a sokszínű istentiszteleti élet alapozza meg. A főistentisz-
teleteken az énekverses rend dominál, hozzá szervesen kapcsolódó orgonazenével. 
Ezt évente 12-15 alkalommal egy-egy teljes Bach-kantáta vagy motetta gazdagítja 
a Lutheránia előadásában, amely mindig az adott ünnepre rendelt kompozíció. 4-8 
alkalommal énekes- vagy kamarazenei darab szólal meg a liturgiához kapcsolódóan. 
A 9 órai istentiszteletet havonta egyszer családi, egyszer pedig liturgikus formában 
tartjuk. Az esti alkalmak ugyancsak változatos rendben követik egymást a hónap 
vasárnapjain. Rövid esti istentisztelet, ifjúsági istentisztelet, szeretetvendégség és 
orgonazenés áhítat szerepel egymás után. Utóbbi nemcsak a munkaévben, hanem 
a nyár folyamán is megrendezésre kerül. A zenei alkalmak között a leglátogatottabb 
és minden bizonnyal legismertebb a 2019-ben immár harmincadik alkalommal 
megrendezésre kerülő Bach-hét június első teljes hetében. Ennél lényegesen sze-
rényebb, de fontos szolgálatot teljesít a 2010-es években indított nyári orgoname-
ditáció-sorozat szerdánként öt órai kezdettel. 

Az orgonás programok között újdonság, hogy különböző korosztályoknak is 
szervezünk orgonával ismerkedő programokat, legyen szó akár a templom nagyor-
gonájáról, akár az ideiglenesen nálunk elhelyezett historikus pozitívokról. Ezek 
közönsége legtöbbször a gyülekezet Kisdeák óvodája, de családos nap keretében 
is tartottunk már orgonabemutatót, és családos táborok keretében is szerveztünk 
ilyen programot.

A Trajtler Gábor által életre hívott orgonazenés áhítatok keretét az elején köszön-
tés, a közreműködő bemutatása, közös ének, a végén pedig Miatyánk és áldás adja. 
A műsor két részét rövid prédikáció tagolja. A műsorválasztás általában véve az 
előadóra van bízva, és leggyakrabban egy általa választott mottó köré rendeződik. 
Az adventtől pünkösdig terjedő időszakban legtöbbször az egyházi esztendő adja a 
programok vezérfonalát, de volt olyan alkalmunk is, amikor egy műsor keretében az 
egész egyházi év lepörgött az ünnepekre jellemző korálfeldolgozások sorozatában. 
Érdekesség még, amikor egy-egy szerző ciklikus műve szólal meg. Ilyen programmal 
mutatták be a Zeneakadémia orgona tanszakának hallgatói J. C. F. Fischer soroza-
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tainak keresztmetszetét, máskor pedig a kiemelkedő cseh kortárs szerző, P. Eben 
Jób című meditáció ciklusát hallhattuk. Többször szerepelt egy műsorban két vagy 
több kompozíció úgy, hogy rajtuk keresztül szerzők és zeneművek kölcsönhatása 
mutatkozott meg. Az utóbbi évek újítása, hogy évi két-három alkalommal orgona-
bemutató is kapcsolódik a zenés áhítathoz. Tapasztalatunk szerint sokak számára 
ez jelentette az első közelebbi találkozást az orgonával. 

A sorozat eddigi harmincnégy évada alatt több mint százhatvan orgonaművész 
játszott a Deák téri templomban. A közreműködők kiválasztásában nem a nép-
szerűség a lényeg. Fontos szempont azonban, hogy az ismertebb és több évtizedes 
tapasztalattal rendelkező művészek mellett bemutatkozási lehetőséget kapjanak 
fiatal, pályakezdő orgonisták, valamint szeretnénk minél teljesebb számban teret 
adni a művészdiplomával rendelkező evangélikus orgonaművészeinknek is, és 
törekszünk több kiváló külföldön tevékenykedő magyar származású kollégát is 
meghívni. A zeneakadémiai orgonatanszak immár rendszeresen visszatérő vendég, 
de szerepelt már az egyházzenei tanszék és orgonista doktoranduszhallgatók is. 
Egyik legérdekesebb programunk 2016-ban a Föld Sója találkozó keretében rende-
zett közép-európai orgonadélután volt, amelyen a találkozón részt vevő országok 
egy-egy orgonista képviselője, összesen hat (német, lengyel, cseh, osztrák, erdélyi 
és magyar) művész működött közre saját hazájuk zenéjét bemutatva. Külföldi kol-
légák meghívására egyébként átlagosan évente két-három alkalommal nyílik mód.

A sorozat egyik legfontosabb sajátsága a folytonosság. Mióta 1985-ben Trajtler 
Gábor megalapította, minden hónap utolsó vasárnapján lehet számítani a Deák 
téri orgonazenés áhítatra. Meggyőződésem, hogy a központi elhelyezkedés, a szép 
hangú és kiemelkedő jelentőségű orgona14 mellett ez a harmadik legfontosabb elem 
abban, hogy kialakult egy törzsközönség, amelynek köszönhetően alkalmanként 
120-200 hallgatóra számíthatunk.

2018 tavaszán kérdőív formájában visszajelzést is kértünk látogatóinktól. Hu-
szonkilenc kérdőívet töltöttek ki. A válaszadók közül huszonegyen csaknem minden 
alkalommal résztvevői a sorozatnak, négyen évente három-négyszer jönnek, négyen 
ennél ritkábban. Legfőbb vonzerőként legtöbben (19-22 szavazat) a Deák téri orgo-
nát, a közreműködők és műsorok változatos összeállítását, valamint az alkalmak 
istentiszteleti keretét jelölték meg. Többen kiemelték a templomban ideiglenesen 
elhelyezett historikus orgonák megismerésének lehetőségét is.

A közreműködők a templom orgonája és a historikus hangszerek mellett szintén 
értékelni szokták az istentiszteleti keretet, valamint a nyitott, befogadó közeget 
és jó látogatottságot. Talán ezek azok a szempontok, amelyekkel a főváros gazdag 

 14 A hangszer leírását lásd Trajtler 1997 és Finta 2019.
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kulturális kínálatában megtalálta sajátos és megbecsült helyét és szerepét ez a so-
rozat, és ez az, ami biztosítja a töretlen lelkesedést a Deák téri orgonazenés áhítatok 
iránt akkor is, amikor örvendetes módon egyre szaporodik a színvonalas orgonák 
és orgonaestek száma Budapesten.

Végezetül egy érdekes megfigyelés az orgonazenés alkalmak nyilvános szolgála-
táról. Az orgonaestek Miatyánkkal és áldással fejeződnek be. Alkalmaink 90%-án a 
jelenlévők elsöprő többsége feláll a Miatyánk imádság alatt, ami nyilvánvalóvá teszi, 
hogy református vagy katolikus hátterű. A Deák téri zenés áhítatokon keretében 
– ha úgy tetszik – az évben folyamatosan havi egy ökumenikus istentisztelet valósul 
meg, a betérő érdeklődők számára pedig egyfajta missziós lehetőséget kínálnak 
programjaink. Mindezért érdemes szervezni és zenélni!
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Közszereplők énekes hitvallása

Gyülekezeti énekszövegeink legnagyobb részét lelkészek, diakónusok és más egyházi 
szolgálattevők írták, énekszerzőink között azonban több „közszereplő” is feltűnik. 
A barokk irodalom virágzásának időszakában, a 16. és 18. század között német 
területen több uralkodó és magas rangú személyiség foglalkozott egyházi ének-
költéssel, s az uralkodófeleségek, akik nem ritkán az egész udvar kulturális életét 
kezükben tartották, maguk is egyre gyakrabban írtak kegyes énekeket.1 Az újkori 
német nyelvújítás irodalmi körök egész sorát hívta életre, amelyekhez magas rangú 
személyiségek, uralkodók, fejedelmek is szép számmal csatlakoztak.2 Vallásos témá-
jú költeményeik nyilvános hitvallások, amelyek példaértékűek az éneklő evangélikus 
közösségek számára. Bár a bensőséges imádságot, hálaadást rímbe foglaló énekek 
többnyire nem gyülekezeti éneklés céljára, hanem otthoni használatra, személyes 
elcsendesedésre készültek, egy-egy énekeskönyv-szerkesztőnek köszönhetően ma 
a templomi énekkincset gazdagíthatják.

Érdemes hát áttekinteni az evangélikus himnológia e meghatározott szegletét, az 
1982-es Evangélikus énekeskönyv uralkodókhoz és magas rangú tisztségviselőkhöz 
köthető énekeit; megvizsgálni keletkezési körülményeiket s egyházunk énekkin-
csében betöltött szerepüket.

Verselő herceg és grófnő

A porosz hercegség uralkodójának, Brandenburgi Albert hercegnek (1490–1568) 
Luther iránti elkötelezettsége és rokonszenve közismert.3 Miután elfogadta a lutheri 
tanítást, az uralkodó megszüntette a Német Lovagrend befolyását Kelet-Poroszor-
szágban, és egy független hercegséget igyekezett létrehozni.4 Diplomáciai lépéseiben 

 1 Koldau 2005, 966. o.
 2 A legjelentősebbek közé tartozik az 1617-es alapítású Fruchtbringende Gesellschaft, amelynek a 

nyelvújítás egyik vezéralakja, Martin Opitz is tagja volt. Muncker 1887, 375. o.
 3 Lohmeyer 1875, 302. o.
 4 Engelhardt 1999, 21. o.
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gyakran személyesen Luther látta el tanáccsal, iránymutatással.5 Königsbergi ud-
vara a reformáció egyik kiemelkedő szellemi műhelye volt, ahol több reformátor is 
megfordult.6 Albert nevéhez emellett a Königsbergi Egyetem 1544-es megalapítása, 
valamint szertartáskönyvek és énekeskönyvek kiadása is fűződik.7

Hitét versben is megfogalmazta: első feleségének, Dorothea dán hercegnőnek 
imakönyvet állított össze, amelyhez saját maga is írt imádságokat,8 s az ő nevéhez 
fűződik a Was mein Gott will, das g’scheh allzeit megírása is (Mit Isten akar énve-
lem, EÉ 332).9 Keletkezésének szomorú apropóját valószínűleg Dorothea 1547-ben 
bekövetkezett halála adta.10 Az Isten akaratában való feltétlen megnyugvást hirdető 
éneket életének ebben a gyásszal terhelt időszakában írhatta.

Az 587 énekszöveget hátrahagyó Ämilie Juliane schwarzburg-rudolstadti grófnő 
(1637–1706) minden bizonnyal az egyik legtermékenyebb női énekszövegírója egy-
házunknak.11 Az ötéves korában árvaságra jutott grófkisasszonyt Ludwig Günther, 
Schwarzburg-Rudolstadt grófja négy saját gyermeke mellé magához vette, és gondos 
lutheránus neveltetésben részesítette.12 Udvarában nemcsak a fiú-, hanem a leány-
gyermekek oktatása is nagy hangsúlyt kapott, így Ämilie Juliane már fiatalon komoly 
jártasságot szerezhetett a latin és német nyelvű versírásban.13 A korai pietizmus 
mellett nagy hatással volt rá a középkori misztikus költészet, amelyet egyik ne-
velője, Ahasverus Fritsch jogász, barokk költő, a Fruchtbringende Jesusgesellschaft 
alapítója ismertetett meg vele,14 aki egyébként maga is szerzett korálszövegeket.15 
Irodalmi társaságának később Ämilie Juliane is tagja lett.16 Fritsch neveltjei közül 
Ämilie egyik féltestvére, Ludmilla Elisabeth is tehetségesnek bizonyult a verselés 
terén, rövid élete során ő is jelentős énekanyagot hagyott hátra.17

Ämilie Juliane csaknem hatszáz énekéből kettő, a Wer weiß, wie nahe mir mein 
Ende (Ki tudja, mily közel végórám?, EÉ 513) és a Bis hierher hat mich Gott gebracht 
(Az élő Isten járt velem, EÉ 349) a mai napig megmaradt a használatban. Énekei 

 5 Lohmeyer 1875, 299. o.
 6 Engelhardt 1999, 21. o.
 7 Büchner–Fornaçon 1959, 435. o.
 8 Engelhardt 1999, 22. o.
 9 Büchner–Fornaçon 1959, 435. o.
 10 Stallmann 1993, 61. o.
 11 Koldau 2005, 280. o.
 12 Anemüller 1875, 127. o.
 13 Schneider-Böklen 1999, 292. o.
 14 Uo.
 15 Anemüller 1878, 109. o.
 16 Gabriel 1953, 90. o.
 17 Koldau 2005, 280. o.
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gyakran érintik a halál és az elmúlás tematikáját, s a menyegzői szimbolika, amely 
a halált a mennyei Vőlegénnyel való nász első lépéseként ábrázolja, több énekszö-
vegében is visszatér.18 A barokk költészettől egyébként sem állt távol a világból való 
elvágyódás, de a grófnő életében szinte állandóan jelen volt a halál: két gyermeke 
közül az egyiket röviddel születése után elveszítette, több fogadott testvérét és 
közeli barátját kellett elgyászolnia, s maga is betegséget hordozott.19 Életútjának 
ismeretében más megvilágításba kerül a heidecksburgi hercegi kastély egyik, a 
grófnőt Jézus menyasszonyaként ábrázoló, szokatlan, mégis megragadó festménye,20 
amelynek érzelmes jelenete mögött a menyegzőre készülő hívő lélek elvágyódása 
és Isten akaratában való feltétlen megnyugvása érezhető. Ezt a várakozást fejezi ki 
Ämilie Juliane egyik énekverse is:

„Így bármiként jöhet halálom, 
Híved nem retteg, és nem fél; 
Tenálad mindazt megtalálom, 
Amit szívem hisz és remél. 
A Krisztusért, én Istenem, 
Te adsz jó véget énnekem.” (EÉ 513,5)

Tartományi és városvezetők a költészet szolgálatában

Bodo von Hodenberg (1604–1650) a harmincéves háborúban való katonai szerep-
vállalása után a nemesi Welf család hercegi leszármazottainak nevelőjeként tevé-
kenykedett, élete végén pedig Osterode tartomány kormányzója lett.21 A számos 
felelősségteljes pozíciót betöltő Hodenberg költőként is kipróbálta magát, a Vor dei-
nen Thron tret ich hiermit kezdetű ének fűződik a nevéhez (Úristen, most eléd lépek, 
EÉ 81).22 1642 nyarán felvételt nyert a Fruchtbringende Gesellschaft nyelvművelő és 
irodalmi társaságba, amely zsinórmértékként tekintett a Martin Opitz költő által 
megújított verselési szabályokra.23 A társaság elismerően „az épületes Fvr deinen 

 18 Schneider-Böklen 1999, 293. o.
 19 Uo. 292. o.
 20 A kép címe Aemilie Juliane als Jesusbraut, készítője Seivert Lammers udvari festő. Gemäldesamm-

lung, Thüringer Landesmuseum Heidecksburg. https://thue.museum-digital.de/index.php?t=ob-
jekt&oges=461. (Megtekintés: 2019. február 14.)

 21 Brosius 1972, 298. o.
 22 Uo. Az 1911-es Dunántúli énekeskönyv pontosabb fordítása: Széked eleibe jövök (Dt 48).
 23 Hodenberg adatlapja a társaság nyilvántartásában. http://www.die-fruchtbringende-gesellschaft.

de/index.php?article_id=16&wWidth=1280&wHeight=891. (Megtekintés: 2019. február 15.)
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Thron trett ich hiermit ének költőjeként” említi Hodenberget, ám azt is feljegyzi, 
hogy a szóhangsúlyok opitzi rendje ebben a költeményében nem érvényesül.24

A Szentháromság egyes személyeit megszólító reggeli ének Justus Gesenius 
hannoveri lelkésznek köszönhetően került be a gyülekezeti használatba, aki ki-
sebb-nagyobb szövegi átalakítás után megjelentette azt 1646-os, Hannoverben 
kiadott énekeskönyvében.25 Gesenius és szerkesztőtársa, David Denicke – a kor 
énekeskönyveinek eljárásától eltérően – szerzőmegjelölés nélkül adta közre az 
énekeket; emögött egyértelműen az a szándék állhatott, hogy a szövegíró helyett 
maga az ének és annak tartalma kerüljön előtérbe.26 Ez a későbbiekben félreérté-
sekhez vezetett, ugyanis Hodenberg éneke tévesen Gesenius neve alatt szerepelt a 
legtöbb gyűjteményben.27

Az ének leginkább Johann Sebastian Bach feldolgozásának és a zeneszerző élet-
művében betöltött kiemelt helyének köszönheti népszerűségét. Az erre a korálra írt 
orgonamű (BWV 668) ugyanis egyike Bach utolsó kompozícióinak.28 A dallamot 
korábban már több alkalommal feldolgozta annak eredeti, Wenn wir in höchsten 
Nöten sein kezdetű szövegével. A halálra készülő, látását már elveszítő mestert 
ezúttal a Hodenberg-szöveg ragadta meg, befejezni azonban már nem tudta a 
kompozíciót. A kézirat, amelyet valószínűleg egy ismeretlen írnoknak diktált le, 
a 26. ütemben megszakad.29

Johann Franck (1618–1677) gubeni polgármester és költő egyházunk kedvelt 
énekszerzője. Königsbergi tanulmányainak időszakában nagy hatást gyakorolt rá 
az egyetem költészetprofesszora, a neves barokk költő, Simon Dach, aki a Kürbis-
hütte nevű königsbergi irodalmi kör egyik vezéralakjaként vált ismertté.30 A vele 
kötött barátsága egész további pályafutását meghatározta, s az ő hatására mélyült 
el Franck verselés iránti érdeklődése.31 Költői ambícióit akkor sem adta fel, amikor 
szülővárosába hazatérve pályája egyre feljebb ívelt: ügyvédként, városi tanácsosként 
és a polgármesteri tisztség elnyerése után is folytatta a versírást.32 Költeményeinek 
túlnyomó része gyülekezeti ének, amelyek irodalmi szempontból leginkább kortársa 
és barátja, a jelentős énekköltő, Paul Gerhardt énekstílusához állnak közel.33

 24 Uo.
 25 Neu ordentlich Gesangbuch, RISM 164603, Drömann 1983, 175. o.
 26 Uo. 180. o.
 27 Koch 1867, 3: 239. o.
 28 Geiringer 1976, 197. o.
 29 Uo.
 30 Jentsch 1878, 212. o.
 31 Uo.
 32 Uo.
 33 Wüstenberg 1999, 94. o.
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Énekeiben gazdag szimbolika s olykor világi párhuzamok is felfedezhetők. 
A Schmü cke dich, o liebe Seele (Készítsd magad, kedves lélek, EÉ 308) kezdetű 
úrvacsorai ének hátterében Aquinói Szent Tamás Lauda Sion Salvatorem kezdetű 
úrnapi szekvenciájának gondolatköre mutatható ki, de megjelenik benne a misz-
tikus hagyományból ismert, a mennyei Vőlegény számára elkészített nászszoba 
motívuma is.34

A vőlegényszimbolika a Jesu, meine Freude (Jézus, boldogságom, EÉ 357) című 
Jézus-énekben is megtalálható: „Gottes Lamm, mein Bräutigam” (EG 396,1).35 
A szöveg közvetlen mintájaként pedig Christoph Kaldenbachnak, a königsbergi 
irodalmi kör tagjának 1641-es Flora, meine Freude című világi költeménye szolgált.36 
A 17. század közepétől egyre erősödő új kegyességi mozgalomban, a pietizmusban 
nagy szerepet kapott a Jézus iránti bensőséges szeretet kifejeződése, így nem volt 
megbotránkoztató, hogy az ének egy szerelmes versen alapul.37

A Franck-szövegeket a gubeni kántor, Christoph Peter, valamint a Gerhardt 
mellett tevékenykedő berlini zeneszerző, Johann Crüger látta el dallamokkal és 
vezette be a gyülekezeti használatba.38 Peter feldolgozásai – dallamok, kórusletétek 
és áriák – a kor zenei ízlését követték, és a kortársak körében nagy népszerűségnek 
örvendtek, gyülekezeti éneklésre azonban kevésbé voltak alkalmasak.39 Bizonyára 
nem véletlen, hogy a máig legnépszerűbb két Franck-ének (EÉ 308 és 357) is Crü-
ger-dallammal párosul. Jelentőségüket mi sem támasztja alá jobban, mint hogy 
Bach két nagyszabású művet is szentelt nekik: a pompás Schmücke dich, o liebe 
Seele korálkantátát (BWV 180), valamint legjelentősebb, Jesu meine Freude című 
motettáját (BWV 610).

„Er lebet und wird leben in seinen geistlichen Liedern und Gesängen”40 – ezzel 
a mondattal zárta Franck temetésén mondott prédikációját a gubeni lelkész, aki-
nek jövőbe mutató szavait az idő is igazolta.41 Az énekköltő-polgármester emlékét 
nemcsak Guben városa őrzi tisztelettel – erről tanúskodik a halálának kétszázadik 
évfordulóján avatott emlékmű is –, hanem az evangélikusság is kiemelkedő korálírói 
között tartja számon a nevét.42 

 34 Klek 2017, 8–9. o.
 35 Az EÉ itt „Megváltóm, jó pásztorom” fordítást ad, de a korábbi evangélikus gyűjtemények szöveg-

alakjából is hiányzik a „vőlegény” szó. Lásd pl. Zengedező mennyei kar, 138. o.
 36 Rathey 2011, 60. o.
 37 Uo. 61. o.
 38 Wüstenberg 1999, 94. o.
 39 Biessecker 1999, 239. o.
 40 „Lelki énekeiben most is él és élni fog.” (F. A. ford.)
 41 Wüstenberg 1999, 93. o.
 42 Jentsch 1878, 212. o.

EHE oktatoi 2019.indd   209 2019. 04. 02.   10:56:27



Fekete Anikó210

Ellentmondásos, de sokoldalú személyiségként emlékeznek kortársai Theodor 
Gottlieb von Hippel (1741–1796) felvilágosult íróra, polgármesterre, a Noch leb’ 
ich, ob ich Morgen lebe című ének szerzőjére (Fogyton-fogy száma napjaimnak, 
EÉ 520).43 Végigkövetve életútját, szembetűnik, hogy az alacsony sorból, egyszerű 
tanítócsaládból származó, ám annál ambiciózusabb Hippel rövid idő alatt milyen 
bámulatos karriert futott be. A königsbergi egyetemen már tizenhat évesen meg-
kezdte teológiai tanulmányait, ám három év múlva váratlanul felhagyott velük, s a 
jogtudomány felé fordult.44 A városi bíróság ügyvédjeként, később a büntetőbíróság 
elnökeként, majd a városi tanács tagjaként komoly sikereket ért el, pályája csúcsát 
pedig 1780-as königsbergi polgármesteri kinevezése jelentette.45

Íróként regények, vígjátékok, jog- és társadalomfilozófiai értekezések szerző-
jeként jegyzik a nevét; emellett gyülekezeti énekszövegeket is írt, amelyek közül 
néhány az énekeskönyvekbe is bekerült.46 Kortársai gyakran felrótták neki, hogy 
az általa szóban vallott elveket – például a házasság fontosságát, a világi javaktól 
való elfordulást – fényűző agglegény életmódja egyáltalán nem közvetíti.47 Talán ő 
maga is belső vívódással élte meg életének ezt az ellentmondását, s erre utalhatnak 
koráljának figyelmeztető sorai is:

„Ragyog a rózsa fénye reggel, 
S talán estére vége már. 
Éled világod víg örömmel, 
S holnapra már a sír bezár. 
Repül, mint nyíl, az életed, 
Vigyázz, a célt elvétheted!” (EÉ 520,2)

Legendás szerzőségek

Előfordult, hogy egy-egy uralkodó kedves énekét gyakran tévesen az ő saját szer-
zeményének tartották. Talán az egyik leghíresebb példa erre a Jesus, meine Zuver-
sicht című Jézus-énekünk (Jézus, én bizodalmam, EÉ 369), amelyről sokáig élt az a 
hiedelem, hogy Lujza Henrietta orániai hercegnő (1627–1667) írta.48 Hátrahagyott 
levelezése és a kortársak visszaemlékezései alapján kegyes életet élő, mélyen hívő 

 43 Brenning 1880, 465. o.
 44 Uo. 464. o.
 45 Uo.
 46 Uo. 465. o.
 47 Uo.
 48 Schneider 1999, 296. o.
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református uralkodónő képe rajzolódik ki Lujza Henriettáról, így nem meglepő, 
hogy az ének kapcsán egészen a 19. századig tartotta magát a szerzősége.49 Az ekkor 
meginduló himnológiai kutatásoknak köszönhetően azonban kiderült, hogy valójá-
ban az uralkodónő udvarmestere és egyben legfőbb bizalmasa, a szintén református 
hitre áttért Otto von Schwerin báró (1616–1679) az énekszöveg szerzője.50 

Az ifjú hercegnőt szülei politikai megfontolásból Frigyes Vilmos brandenburgi 
választófejedelemhez adták feleségül, s bár Lujza Henrietta nehéz szívvel nézett a 
kényszerű frigy elé, végül mégis boldog és példaértékű lett a házassága.51 Amellett, 
hogy fejedelemasszonyként hűséges támasza és politikai kérdésekben is tanácsadója 
volt férjének,52 az egyházi zene és a gyülekezeti éneklés ügyéért elkötelezett, zene-
értő hölgyként írnak róla a feljegyzések.53 Udvartartásának tagjai közül a gyermekei 
nevelését is végző Schwerin udvarmesterrel különösen bizalmas kapcsolatban állt.54 
Élete legnehezebb időszakaiban, gyermekei elvesztésekor a báró egyben lelkigondo-
zója is volt a gyászoló Lujza Henriettának, saját szerzésű imádságokkal és énekek-
kel erősítette őt.55 A neki szánt vigasztaló énekek közül aztán többet – köztük az 
eredetileg tízversszakos, húsvéti Jézus-éneket is – sokáig magának a hercegnőnek 
tulajdonítottak.56

Hasonló legenda övezte a Herr Jesu Christ, dich zu uns wend (Úr Jézusunk, 
fordulj hozzánk, EÉ 279) kezdetű éneket, amelyről sokáig úgy hitték, II. Vilmos 
szász-weimari herceg (1598–1662) szövege. Szerzőségének mítosza még élétében 
elterjedt, de igencsak kétséges: elég valószínűtlen ugyanis, hogy egy ilyen magas 
rangú személyiség neve titokban maradhatott volna a korabeli énekeskönyvekben.57

Egyedüli magyar példaként áll itt nemzeti történelmünk kimagasló személyiségé-
nek, II. Rákóczi Ferenc (1676–1735) fejedelemnek a neve, akinek sokáig a Győzhetet-
len én kőszálom kezdetű szöveget tulajdonították (EÉ 379). A fejedelem alakja köré 
a kuruc költészet repertoárjában gazdag irodalmi hagyomány épült fel, amelynek 
stílusjegyeit a Rákóczi Ferenc bús énekének nevezett vers is magán viseli.58 Bár a 
legenda, amely szerint rodostói emigrációjának idejében írta könyörgő énekét, nem 
bizonyítható, a szövegből ugyanaz a kegyes lelkület és hazaszeretet sugárzik, amely 

 49 Erdmannsdörffer 1884, 624. o.
 50 Schneider 1999, 296. o.
 51 Erdmannsdörffer 1884, 624. o.
 52 Uo.
 53 Koldau 2005, 146. o.
 54 Orlich 1838, 545. o.
 55 Schneider 1999, 296. o.
 56 Orlich 1838, 546. o.
 57 Marti 2017, 8. o.
 58 RMKT XVIII/14: 342. o.
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Rákóczi más írásait is jellemezte.59 A Krisztus szenvedését bemutató szakaszok 
mellett a hazájától búcsúzó fejedelem alakja is megjelent az eredetileg nyolc vers-
szakos énekben. A gyötrő honvágyat a hetedik, ma már hiányzó vers fogalmazta 
meg: „Ím, elmégyek országomból, / Drága, kedves, jó hazámból…”60

Összegzés

A dolgozatban vizsgált énekköltők, akik mai kifejezéssel élve közszereplőnek te-
kinthetők, a társadalom két, jól elkülöníthető szintjén foglalnak helyet. Az egyik 
csoport magas rangú uralkodókat és feleségeiket állítja elénk, akik bár olykor csupán 
kedvtelésből verseltek, arra hitük természetes kifejezéseként tekintettek, s énekeiket 
gyakran életük egy konkrét eseménye, gyásza, öröme ihlette. A másik csoportban 
nemesi vagy polgári származású, magasan képzett, felelős tisztségviselőket látha-
tunk, akik szakmai érdeklődéssel közelítettek a verselés mestersége felé egyetemi 
tanulmányaik vagy irodalmi körben szerzett tagságuk révén.

Mindkét csoport énekköltői tevékenysége sajátos helyet foglal el az evangélikus 
gyülekezeti éneklésben. Magas rangjuk és társadalmi szerepvállalásuk miatt legtöb-
ben nem csupán kegyes és példamutató életükkel, hanem énekeikkel is elősegíthették 
alattvalóik s a rájuk bízottak hitbeli gyarapodását.

Az éneklő gyülekezet számára azok a legendák is kiemelten fontosak, amelyek 
egy éneket egy közismert személyiséggel kapcsolnak össze. Még ha a szerzőségüket 
mára már meg is cáfolták, az uralkodók kegyes lelkületét tükröző szövegek így is 
példaértékű buzdításként szolgálnak, s a hiedelmek ma is egyértelműen erősítik az 
énekek kifejezőerejét, növelik népszerűségüket.

Feltűnik azonban, hogy ez a rokonszenves szokás, az uralkodók és államférfiak 
énekköltői tevékenysége a 18. században megszakadt. Bizonyára fontos szerepet 
játszott ebben a korszak új szellemi irányzata, a felvilágosodás, amely kritikusan 
tekintett a múlt hagyományaira, s a gyülekezeti éneklés terén is szembefordult a 
korábbi korok örökségével, így a barokk és pietista költészettel is.61 Bár ebből az 
időszakból is jelentős mennyiségű énekszöveg maradt ránk, az új szemlélet az 
énekköltés hagyományos formáit is megváltoztatta,62 s a korálszövegírás jellemzően 
ismét a lelkészek és egyházi szolgálattevők műfajává vált.

 59 Csomasz Tóth 1971, 187. o.
 60 RMKT XVIII/14: 36. o.
 61 Dobszay 1995, 164. o.
 62 A felvilágosodás korának énekköltéséről átfogó összefoglalót ad W. Kinczler 2017, 86–87. o.
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A „hites vagy erkölcsös” diákoktól 
egy „menő teológia” felé
A nyilvános teológia lehetősége a hit- és erkölcstanoktatásban 

Osztályába és a városba is csak néhány hete érkezett, hátrányos helyzetű diák hit-
oktatóját keresi meg az osztályfőnök. Segítséget kér a diák szociális (mind anyagi, 
mind kapcsolati jellegű) hátrányainak leküzdésében. A hitoktató elutasító választ 
ad, mondván, gyülekezetének nincsen ilyen jellegű tevékenysége. Az osztályfőnök 
még próbálkozik, hátha az ifjúsági körbe bekapcsolódhatna a diák. Ám erre sincs 
esély: ott a konfirmáció a feltétel. Párbeszéd egy tanári szoba ajtajában – számos 
kérdőjellel, s a reménnyel, hogy mégsem lett itt vége a kapcsolatfelvételnek.

À propos

Nyilvános (vagy köz-, vagy politikai) teológiának nem csupán azt nevezzük, amikor 
az egyház egy képviselője vagy szerve nyilvános (avagy politikai) térben a hétköz-
napi vagy éppen a politikai élet kérdéseiben fogalmaz meg teológiai megalapozású 
véleményt. Máté-Tóth András politikai teológia definíciója szerint: „A politikai 
teológia kritikus és alapvető rákérdezés arra, ahogyan az adott társadalomban élnek 
és gondolkodnak a keresztények, működik az egyház és hirdeti az Evangéliumot. 
Más szóval, a kinyilatkoztatás rendszerezett és önkritikus kifejtése az adott politikai 
és eszmei térben.”1 Amikor a hitoktatás és a teológiai gondolkodás összefüggése-
ivel foglalkozunk, legmegfelelőbb a „nyilvános teológia” kifejezést használnunk.2 
Hiszen az iskolát (magyarországi viszonyok között talán még) inkább nyilvános 

 1 Máté-Tóth 2006.
 2 E témakör programadó lapszámának a Zeitschrift für Pädagogik und Theologie 2015/4-es, Religions-

pädagogik und Öffentlichkeit című számát tekinthetjük. Ulrich H. J. Körtner Religionspädagogik 
und öffentliche Theologie című bevezető tanulmányából kiindulva e kötetben s azóta is számos 
gondolatmenet született a témakörben német nyelven. Az öffentlich terminus fordítása ’nyitott’, 
’nyilvános’ és ’köz-’ mint közösségi is lehetne. Mivel a közügyekkel kapcsolatban a mindennapi 
életben gyakorta frusztráció és közömbösség tapasztalható, e negatív jelentéstartalom kizárása 
érdekében inkább a „nyilvános” kifejezés használata mellett döntöttem.
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térnek, mint politikai térnek kell tartanunk. Ennek megfelelően pontosítja Körtner 
a nyilvános teológia definícióját az iskolai közegre tekintettel, amikor arról szól, 
hogy „a nyilvános teológia a keresztyénség nyilvános térben való működésének és 
hatásának kritikus reflexiója”.3 Nyilvános teológiát nem egyszerűen a nyilvános 
térben való tanítással és annak kritikai reflexiójával művelünk, hanem egyszerűen 
azzal is, amikor egy nyilvános térben megjelenünk keresztyénként vagy keresztyén 
egyház képviseletében, és ott – akár csak jelenlétünkkel, viselkedésünkkel is – kom-
munikálunk, s e kommunikációnkra és annak hatásaira is reflektálunk. E folyamat 
során is szándékolt vagy szándékolatlan hatásokat gyakorlunk környezetünkre, 
ami beszélgetőpartnereink és a csendes szemlélődők egyházképének és teológiai 
gondolatainak formálódásában is szerepet játszik. A hatások körére tekintve pe-
dig nem hagyhatjuk figyelmen kívül a gyülekezetbe hívogatás lehetőségét sem. 
Még akkor sem, ha az iskolai hitoktatás és a nyilvános teológia sem tekinthető 
„az egyház nyilvános térben végzett lobbitevékenységének, sem nyilvános térben 
megjelenő egyetemes teológiának”,4 hanem sokkal inkább a nyilvánosság tagjai 
iránt érzett érdeklődés,5 együttérzés, compassio (metzi értelemben) és felelősség 
megvalósulásának.

2011 óta, a hit- és erkölcstan tantárgy bevezetésétől kezdve a magyarországi 
közoktatásban nap mint nap számos alkalmunk nyílik effajta találkozásokra és 
kommunikációra. Elsősorban természetesen hittanos diákjainkkal találkozunk, de 
rajtuk keresztül akarva-akaratlan, szemtől szemben vagy csak rejtett módon, de 
családokkal és baráti körökkel kerülünk kapcsolatba. Jelen vagyunk az iskola diák-
jainak és tanárainak a közösségében, még ha sok esetben nem is a tanári szobában, 
csak a folyosón vagy a kevésbé népszerű zugtermek világában (ahol éppen helyet 
tudnak biztosítani az általában nem nagy létszámú hittancsoportjaink óráinak). 
E kapcsolatokon keresztül sajátos szűréssel ugyan, de hatunk. A hitoktató szavain 
túl beszédes a viselkedése diákokkal és kollégákkal egyaránt, a különböző felekezetű 
hitoktatók egymással való kapcsolata is, és maguk a hittanórák is; de nem pusz-
tán az ott megfogalmazott gondolatok és a tanítás, hanem az órákon alkalmazott 
módszerek és az óra hangulata is. Végső soron pedig a hitoktatás hatékonysága, 
hatásfoka, pozitív vagy negatív, szándékolt vagy szándékolatlan hatásai. Tanul-
mányomban saját tapasztalataimra és a rendelkezésre álló szakirodalomra építve 

 3 Huber és Vögele „a társadalmi nyilvánosság” körére kialakított definícióját alakítja át Körtner 
eképpen: „…möchte ich diese Definiton etwas variieren und öffentliche Theologie als kritische 
Reflexion über das Wirken und Wirkungen des Christentums in den verschiedenen Öffentlichkeiten 
bestimmen.” Körtner 2015, 305. o.

 4 Uo.
 5 Uo.
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teszek kísérletet e nyilvános teológiai folyamat bizonyos elemeinek számbavételére 
és kritikai reflexiójára.

A nyilvános hitoktatás impulzusai a nyilvános teológia számára

Felmerül a kérdés, hogy hordozhatnak-e a hitoktatásban szerzett tapasztalatok a 
teológiai gondolkodás számára is fontos tanulságokat, értékes impulzusokat. 

A hittanórák magukban hordozzák a – felelős – kísérletezés lehetőségét. Minthogy 
a hittanórán is egy közösség gyűlik össze Isten szavának megértésére, s e megértés 
módszerét, bár tanári instrukciók segítségével, de igyekeznek saját igényeiknek (és 
az adott bibliai szövegekben rejlő lehetőségeknek megfelelően) alakítani, ez a hely-
zet hasonlíthat olykor egy sajátos interaktív istentiszteletre, máskor egy teológiai 
szemináriumra vagy éppen egy szociális projektmeetingre, netán egy kommuni-
kációs tréningre, vagy más, az egyház működésében is otthonra lelő (vagy lelhető) 
alkalomra, s mindez a felnövekvő generáció körében történik. Érdemes tehát az itt 
szerzett élményeket nem pusztán a hitoktatás és a valláspedagógia körein belül, de 
az egyházi élet és a teológia művelésének színterein is reflektálni.  

Elsődleges kérdés a hitoktatásban a résztvevők megismerése és elfogadása. Vol-
ker Gerhardt definíciója szerint a nyilvános tér („ahol egyidejűleg több ember tud 
egymásról, és aktív érdeklődést mutat életproblémái megoldása iránt”)6 éppen 
nem az ember elmagányosodása és a közösség széthullása irányában hat, hanem 
a homo politicus önértelmezésének egyetlen lehetséges helyeként szolgál. Ennek 
természetesen feltétele, hogy a viszonyszóként értett nyilvános térben valódi viszo-
nyulások alakulhassanak ki ember és ember között, teológiai szempontból pedig 
Isten és emberek viszonyában.7 E nyilvános viszonyrendszer komoly fordítási és 
reflexiós feladatok elé állítja a teológiai gondolkodást.8 Thomas Schlag észrevétele 
szerint míg a személyes tanulás teológiai bemutatásai a „megigazulás” előjelével 
értelmezhetőek, a szociális kapcsolatok viszonyrendszerének szem előtt tartásakor 
a Szentlélek jelenlétének értelmezésére, megtapasztalására, reflexiójára alapozhat 
a teológiai gondolkodás.9 E szempont miatt sem iktatható ki tehát a hittanórák 
spiritualitásával való foglalkozás. Az emberi közösség összetartozásának, a ho-
mo politicus kapcsolatkereső magatartásának, de az Isten szava megértésének is 
velejárója vagy kívánalma a közösségi együttlét spirituális lehetőségeinek vagy 

 6 Gerhardt 2012, 45. o.
 7 Jooss 2005.
 8 Körtner 2015, 306. o.
 9 Schlag 2015, 323. o.
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kívánalmainak komolyanvétele és művelése. A hittanórai elcsendesedés, meditáció, 
imádság, éneklés nem régi (netán megkérdőjelezendő) tradíció csupán, hanem a 
teljes embert megszólító Isten jelenléte és igéje megértésének egyik módja is. Ennek 
tudatában végezve értékes ajándék lehet a hittanórai közösség és a hozzá kapcso-
lódók számára, s a hitoktatás során szerzett tapasztalatokat érdemes a teológiai 
reflexió tárgyává tenni e téren is.

A hitoktatás kitüntetett hely a nyilvános térben, ahol éppen a nyilvános teológia 
témái jutnak szóhoz és kerülnek megvitatásra – szól a bécsi rendszeres teológus 
megállapítása. E témák között Körtner a partikuláris vallási irányelvek általános 
érvényességének szociáletikai kérdését, az érvényesség és megalapozása nyilvános 
kommunikálhatóságának fundamentálteológiai problémáját, valamint az egyház 
e kommunikációs folyamatban betöltendő szerepének ekkléziológiai vonatkozását 
említi. E három alapkérdés a hittanórai tananyag feldolgozásának számtalan mozza-
natát érinti, különösen is, ha észrevesszük, hogy még vallási vagy hitéleti tekintetben 
sem homogén csoportokkal dolgozunk, ha a résztvevő gyermekek sokszínű családi 
hátterére és a hittan választásának legkülönbözőbb motivációira gondolunk.10 
Ugyanakkor e sokszínű és párbeszédképes közösség kérdésfelvetéseinek akadémiai 
teológiai körökben is érdemes figyelmet szentelni.

Az említett és a hitoktatás során bizonyára felmerülő további teológiai kérdé-
sekre tekintve is érvényes ugyanakkor David Tracy figyelmeztetése, amely szerint 
az akadémiai nyilvánosság, az egyházi nyilvánosság és a társadalmi nyilvánosság 
is lojalitásra készteti a teológiát, ám e lojalitások csak akkor maradhatnak fent, 
ha az Istenhez való lojalitás marad elsődleges, és ez hat át minden viszonyulást.11 
A hitoktatás tehát Istenről szól, az ő szavát fordítja le a nyilvános térben az e szóban 
közvetített kritikával együtt. E kritika pedig nem pusztán az egyház vagy a társada-
lom, egyes személyek vagy csoportok magatartása vagy gondolkodása irányában hat, 
hanem magának a hitoktatás megvalósulásának a kritikáját is magában hordozza.

„Hites vagy erkölcsös” diákok

A hitoktatás résztvevőinek sokszínűségét látva, amely a magyarországi szórvány-
helyzetben a kisebb létszámoknak megfelelően egészen sokszínűen differenciálódó 
evangélikus hittancsoportokat eredményez, hasznos felidézni Ulrich Körtnernek 

 10 Empirikus vizsgálatok nélkül is számos motivációs tényezőt meg tudunk nevezni: a kulturális 
vagy éppen spirituális többlet, a kis létszámú, személyközpontú oktatás, családi hagyományok, 
referenciaszemélyek vagy „csak ne az ofővel” szempontjai. 

 11 Tracy 2015, 45. o.
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Niklas Luhmann társadalmi komplexitásra és funkcionális differenciálódásra vo-
natkozó gondolatából kiinduló megállapítását: a szekuláris társadalom fogalma 
nem hordozza magában a vallás szükségszerű privatizációját és marginalizálódá-
sát.12 A vallás immáron nem felettes integráns tényező, hanem egy, a többi mellett 
létező rendszer. A szekularizáció e tekintetben sem zárja ki a pluralizációt.13 Míg 
Nyugat-Európában a pluralizmus a vallási szempontból is színes hittanórai közös-
ségben való munkálkodás kulcsszavává lett, a magyarországi felekezeti hitoktatás 
összefüggésében inkább az adott felekezet iránt érdeklődő diákoktól a gyülekezetben 
aktív elkötelezettekig terjedő spektrumon elhelyezkedő diákjaink sokszínű hátterére 
és véleményformálására gondolhatunk a tapasztalatok, nézőpontok és vélemények 
sokszínűségével kapcsolatban. A társadalmak vallási helyzetét ugyanis nem lehet 
egyszerűen a vallási hovatartozás vagy a vallástalanság kategóriáinak segítségével 
jellemezni, hiszen a spiritualitás, a vallásosság vagy éppen a vallástalanság szo-
ciológiai vizsgálatai számos altípust és árnyalatot különböztetnek meg mindeme 
kategóriákon belül. 

Jóllehet kikérjük magunknak a rosszízű szójátékot, hogy a mi diákjaink „hitesek”, 
és nem „erkölcsösek” volnának, hiszen a hit- és erkölcstan megfogalmazás szerint 
a mi tantárgyunk mindkét területet magában foglalja, ám e provokatívan is torz 
szólás mégis elgondolkodtat. Hittant választott, avagy a szülők választása alapján 
hittanórára beíratott diákjaink vajon milyen várakozásokkal érkeznek hozzánk, 
s mire van valóban és leginkább szükségük? Mit tudunk nyújtani, és mit nyújt-
sunk nekik? Korosztályos jellemzőiken és életkérdéseiken ügyesen tájékozódva is 
megmarad a kérdés: melyek azok a fő teológiai motívumok, amelyekkel találkoznia 
kell a mai gyermekeknek? 

A hit- és erkölcstan e tekintetben sajátos dimenzióit mint kitáruló lehetőségét 
Kodácsy-Simon Eszter a következőképpen foglalta össze: „…az iskolai keretek között 
megvalósuló hitoktatás segítheti a hittan tanulását azáltal is, hogy – bár nehezen 
válaszolja meg a posztmodern kor kérdéseit, de – nem zárja el a gyereket ezek 
elől, nem tesz úgy, mintha ezek a kérdések rá nem vonatkoznának, az ő életét nem 
érintenék. Az iskolai közegben megtartott hittanóra nem kiveszi a társadalomból 
a gyermeket, hanem abban a világban, abban a közegben tanít a hitéről, lelkiségé-
ről, egyházáról, Jézusról, amelyben mindennapi életét is éli a gyermek. […] Azon 
(posztmodern) társadalmi kihívások között merülnek fel számára a hitbeli kérdé-
sek, amelyek között egyébként minden más szakmai, tanulmányi témát is tanul 
a diák. Így nem valami elvont »másvilági« – esetleg álmodern – területen kell az 

 12 Körtner 2015, 301. o.
 13 Uo.
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életkérdéseivel és erkölcsi dilemmáival szembenéznie […], hanem azon a terepen 
szembesül élete nagy kérdéseivel, ahol minden más osztálytársa is él.”14

A hit- és erkölcstanoktatásból származó valláspedagógiai és teológiai impulzu-
sok számbavételekor elengedhetetlen a közép-európai, s benne a magyarországi 
tapasztalatok bevonása. Teológiai súlypontok keresésekor tanulságos Máté-Tóth 
András gondolatmenetét is figyelembe vennünk, aki „a letargia korában” a kiutat 
össztársadalmi szinten az identitás alapoktól történő felépítésében találja meg. 
Ennek sajátos lehetőségét a magyar vallástudós a társadalom sérült identitása 
számára az irgalmasság gyógyító evangéliumának üzenetében találja meg.15 Az 
identitáskérdés pedig egyéni és közösségi szinten is kulcskérdés a hitoktatásban 
részesülő korosztályokban. Máté-Tóth András gondolatával mindkét korábban 
kiemelt motívum: a kegyelemből hit által való megigazulás és a Szentlélek ereje 
összecseng, és rokonságot mutat Mezei Balázs klasszikussá váló gondolatmenetével, 
amely az irgalomból fakadó reménység etikáját helyezi szívünkre. A holokauszt 
kimondhatatlan tragédiája, az élet kétségei közepette megszólaló etikai reflexió, 
a hallgatásban rejlő hála a „remény etikája: azok etikája, akik kifosztva, éhezve, 
szégyenbe taszítva, üldöztetve hitük és igazuk miatt mégis magukba néztek, és 
minden erejüket összeszedve irgalomért könyörögtek”.16 Felteszi a kérdést: „…nem 
az irgalom – heszed, eleosz – teszi lehetővé a tragédiák, a megosztottság megha-
ladását egy olyan jövőben, amelyet ma még csak sejthetünk?”17 A kiváló vallásfi-
lozófus esszenciális sorait időben nagy ugrással, ám a 20. század alig feldolgozott 
kataklizmái szempontjából valószínűleg még mindig időszerűen továbbgondolva 
tekinthetünk sok szempontból differenciálódott és megosztott társadalmunkra és 
benne diákjainkra és hittanóráink témáira: az irgalom Isten és emberek közös teré-
ben még mindig megfejtendő üzenetet hordoz, közelítsünk akár a diakóniai tanulás 
lehetőségében, akár drámapedagógiai eszközök használatával, akár bármilyen más 
módon Isten és vele a mindenkori samaritánusok üzenetéhez.

Máté-Tóth András módszertani jellegű tanácsot is ad a nyilvános teológia mű-
velőinek: a „Zuckerberg-galaxis” korában nem annyira beszédekre és deklarációkra 
van szükség, inkább szimbólumokra és szimbolikus (bár véleményem szerint még 
inkább valódi) cselekedetekre.18 Természetesen a hittanórán nem mondhatunk le a 
szó, a szöveg és a beszéd értelmezéseiről, megértéséről, formálásáról és tanulásáról, 
de egyre inkább figyelnünk kell a vizualitás használatára, akár a verbális folyamatok 

 14 Kodácsy-Simon 2013.
 15 Máté-Tóth 2017.
 16 Mezei 2010, 346. o.
 17 Uo. 348. o.
 18 Máté-Tóth 2017, 8. o.
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megtámogatásában is. Tapasztalatom szerint a rajzolás az egyik legegyszerűbb, 
de szinte garantált sikerrel kecsegtető munkaforma még felső tagozatos hittan-
órákon is, legyen szó akár bibliai történet illusztrációjáról, akár kitalált történetek 
képregényes megjelenítéséről, akár imádság rajzolásáról. Gyakran spontán ötletek 
nyomán veszünk kézbe papírt és ceruzát. Így születnek előbb vizuális megoldások, 
majd ezekre az alkotásokra alapozva történik egy-egy kérdés verbális kifejtése és 
összegzése. 

A felsorolt néhány szempont nyilvánvalóan csak ízelítő a hittanórás közösség 
világából, hiszen inkább kérdések megfogalmazására, további kérdezésre és megol-
dáskeresésre van szükség mind a hitoktatás, mind a teológiai gondolkodás területén. 
Az viszont nyilvánvaló a fentiekből is, hogy nem lehet könnyen kijelentéseket tenni 
arról, hogy mire van szükségük a diákjainknak, s arra sem, hogy mi a számukra 
leginkább megfelelő módszer. A szakirodalom alapos megismerése sem szünteti 
meg a felelős próbálkozások, kísérletezések létjogosultságát és szükségességét. 
Ugyanakkor a legkörültekintőbb kísérletezés sem csak sikerrel, de kudarcokkal is 
járhat, amelyeket a hitoktatónak magában, kollégái körében, de lehet, hogy diákjai 
körében is szükséges reflektálnia.19 Még a hibázás lehetőségének is fontos teológiai 
üzenete van, és főleg annak az erőfeszítésnek, amellyel mind a problémát és a ki-
alakult helyzetet, mind magunkat, mind egymást megérteni szeretnénk. 

Az „együtt nevelés”20 módszertani vonatkozásai

Jóllehet a tananyaggal kapcsolatos válaszokat, üzeneteket, tanulságokat diákjainkkal 
közös munkával érdemes megtalálnunk, a közös munka előkészítése, a pedagógiai 
helyzetek megfelelő alakítása döntően a tanár feladata és felelőssége. Ehhez elen-
gedhetetlen a hitoktató módszertani felkészítése és továbbképzése. Szakirodalom 
és továbbképzési lehetőségek is rendelkezésre állnak e téren. Az alábbiakban csak 
néhány szempontot említek e témakörben.

Jelentős olvasmányélményem Kókayné Lányi Marietta Könyv az integrációról 
című műve.21 Hitoktatók számára is tanulságos és léleksimogató mű, hiszen az 
inkluzív nevelés, amelyet a Gyermekek Háza iskola osztályaiban megvalósítani igye-
keznek, evangélikus hittanóráink keretében az általában alacsony csoportlétszámból 
adódóan viszonylag egyszerűen megvalósítható, és meg is valósítandó. „Hatékony, 

 19 Rövid összefoglalás a pedagógiai reflexióról: Hunya 2014. Bővebben: Seresné Busi 2015. 
 20 Az „együtt nevelés” fogalmát az inklúzió és az integráció fogalmainak a Gyermekek Házában is 

megvalósuló gyakorlatára alkalmazza könyvében Kókayné Lányi Marietta (2007, 25. o.). 
 21 Uo.
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egyéni törődést, differenciált nevelést, oktatást biztosító »befogadó« iskolákra len-
ne szükség annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényű – sérült, magatartási, 
tanulási zavarral küzdő – gyerekek is megtalálják helyüket az iskolákban. És nem 
csak ők… Minden gyereknek – függetlenül adottságaitól, szociális környezetétől, 
esetleg sérülésétől – szüksége van a biztonságot nyújtó, szorongásmentes környe-
zetre, ahol figyelembe veszik életkori és egyéni jellemzőit, szeretik és elfogadják.”22 
Az említett budapesti alternatív iskolában hangsúlyozott természetes érdeklődésen 
és önálló felfedezésen alapuló aktív tanulás, a szükséges differenciálás és koopera-
tív technikák alkalmazása mellett a diákok egymás közötti, valamint tanárokkal 
és szülőkkel is sokféleképpen erősített kapcsolatainak hangsúlyozása egyaránt a 
közösség és a benne részt vevők gazdagodását szolgálja. Érdemes e módszereket 
hitoktatásunkban egyrészt pedagógiai okokból kamatoztatni, másrészt e módsze-
rekben felismerhetjük azt a lehetőséget is, hogy a gyermekek világában az igényes 
és szeretetteljes pedagógia nyelvén adjuk tovább Isten embermentő üzenetét. Lehet, 
hogy éppen így részesülhetnek diákjaink a hitoktatás révén az irgalom megértésé-
nek csodájában. Könnyen belátható járulékos haszon pedig egyúttal, hogy mivel e 
módszerek alkalmazása során a gyermekek megismerésén tájékozódó pedagógust 
újra meg újra értékes impulzusok érik a diákok irányából, e kihívások felvállalása 
meg is óvja őt az unalomtól, elszürküléstől. 

Láttuk, milyen összetett viszonyrendszerben valósul meg az oktatás és a hitok-
tatás is. Nehéz volna határt vonni a Szentlélek és a pedagógiai módszerek hatóköre 
között. Talán éppen e módszereket is használja az ajándékozó Lélek az iskolai 
munkájában. 

„Menő teológia”

Hittanárok körében kerestünk szimbólumokat, amelyek kifejezik a hitoktatáshoz 
való viszonyukat. Egyik kolléganőnk egy csomagtartókosaras bicikli képét mutatta 
fel, hiszen ehhez hasonlóval jár ő is nap mint nap az iskolákba. Járjunk bár kerék-
párral, busszal, gyalog vagy autóval, a hitoktató fizikai valóságában és képletesen 
is mozgásban van – általában nagy szatyrokkal vagy hátizsákkal, amelyben Biblia, 
énekeskönyv, szemléltető eszközök, játék vagy kreatív kellék s talán némi IKT-eszköz 
is megtalálható, a szabad vállon talán még egy hangszer is. El kell jutni az iskolákba, 
ahol már a folyosókon is ismerős és ismeretlen testvérek várják a hitoktatók érkeztét. 
Talán azért, mert szívesen gitároznának vagy énekelnének velünk, vagy egyszerűen 
ez a ki-be járó tanárkülönítmény a külvilág friss levegőjét hozza számukra a talán 

 22 Uo. 25. o.
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mégsem annyira kellemesen otthonos iskolai környezetben: fellélegzést egy súlyos 
elvárások helyett inkább meglepetésekkel teli 45 perc ígéretével. 

Hans Urs von Balthasar megállapítása szerint már a késő középkorban szétvált 
az „ülő” és a „térdelő” teológia.23 A kettő újra közelítésével egyidejűleg azonban úgy 
tűnik, napjainkban – éppen a hittanórák nyilvánosságában is – alakul egy „menő” 
teológia, amely kimegy az emberek közösségi tereire, „kimegy a piacra”. A teológia 
e három megjelenési formája avagy specializációja, az „ülő”, a „térdelő” és a „menő” 
teológia nem képzelhető el egymás nélkül. Jó volna, ha csak hangsúlykülönbségként, 
esetleg sajátos módszertani különbözőségük okán tekintenénk sajátos eredmé-
nyeikre külön-külön is, s közben gyümölcsöző együttműködésben működnének. 
A valláspedagógia tudománya segíthet, hogy sikereket érjen el e „menő teológia” 
az iskolai közegben, avagy az iskola piacterén. De valószínűleg nem elégedhet meg 
itteni sikereivel – mintegy sajátos iskolai teológiaként24 –, mert fontos volna, hogy 
az itt szerzett tapasztalatok és belátások megtartsák értéküket, sőt talán még fel 
is értékelődjenek akkor, amikor a diákok kilépnek az iskolakapun akár nap mint 
nap, akár tanulmányaik végeztével. Mindezzel együtt tartalmas fejezeteket szen-
telhetnénk annak, hogy a hit- és erkölcstanoktatás gondosan felépített tanagyaga 
és a hittanórán megélt imádságos hitközösség milyen fontos a templomba ritkán 
eljutó diákok számára, de jó volna nem egyszerűen belenyugodni e dimenziókba. 

Ugyanakkor helytelen volna minden lehetőséget és felelősséget egy személyben 
a hittanárra ruházni. A hittanár mögött meg kellene látni a teológiai szakmai 
közösséget és a gyülekezet közösségét is, amelyek a hittanórás diákok számára és 
diákokkal együtt hordozzák az evangélium üzenetét.25 Sokszor érzem úgy, hogy 
az ülő és a térdelő teológiával, sőt azok összekapcsolásával is nagyjából tisztában 
vagyunk. A menő teológiánk azonban még talán „bejáratatlanul” imbolyog. Nyilván 
hittanár- és közösségfüggő e megállapítás relevanciája is. Ismerjük ugyanis a hitok-
tatás révén gyülekezetbe eljutó és integrálódó családok szép példáit, vagy az iskolai 
hirdetmény kitétele után egy hét alatt betelő nyári napközis táborokéit. Közben 
pedig számos diák családjától nem várhatjuk el az aktív gyülekezeti tagságot. Nem 
is a nyilvános térítés a hit- és erkölcstanoktatás célja. Sőt sem felhatalmazásunk, 
sem eszközünk nincsen arra sem, hogy a magvetés szárba szökkenését sürgessük. 
De gondolni kell arra is, amikor éppen a hitoktató vagy a gyülekezet közösségének 
nemtörődömsége, netán hiteltelensége a gátja annak, hogy hitelesen kiteljesedhes-

 23 Winkler 2009.
 24 A Schulreligionhoz hasonló különutasságban. A Schulreligion fogalmához lásd: Grethlein 2005, 

81. o.
 25 Talán éppen Karl Barth egyik utolsó előadásának gondolatát folytatva („Az imádság tanulás nélkül 

üres, a tanulás imádság nélkül vak”).
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sen az a teológia, amelyből ízelítőt viszünk az iskolásoknak, és amelyből ízelítőt 
kapunk tőlük. Jó volna, ha „menő teológiánk” nemcsak járkálna, de célt is érne, 
s talán hidat verhetne iskola és templom közösségei között is. Ez hitelessége, de a 
teológia megújulása szempontjából is kulcskérdésnek tűnik. 

Diákjaim szerint a próféták olyasvalakik, akik valóban „pro” emberek voltak. 
Tudunk mi is „pro” emberekké válni számukra? A professzionalitás mellett pro-
aktivitást is kívánok a hitoktatás terén a gyülekezeti és a szakmai közösségeknek 
egyaránt. 

Reflexiót segítő kérdések nem csak hitoktatók számára

– Hittantanárként/szülőként tapasztaltam-e, hogy diákom/gyermekem számá-
ra mely bibliai történetek vagy összefüggések jelentenek különösen sokat? 
Vajon miért?

– Miben hasonlít és miben tér el gyermekem/diákom istenképe az enyémtől? 
Mi okozhatja e sajátos vonásokat, hangsúlykülönbségeket? Miként gazdagít 
engem a másik személy tapasztalata?

– Közös bibliaolvasás alkalmával ki-ki jelölje a számára különösen fontos és a 
nehéz mondatokat, majd beszélgessünk róluk a gyermekekkel/kollégákkal 
közösen!

– Hitoktatóként/szülőként mely teológiai témák jelentenek kihívást számom-
ra? Miért? Beszélgessünk ezekről a témákról kollégákkal, teológiát művelő 
szakemberekkel is, nézzünk utánuk a szakirodalomban!

– Hittantanárként idézzük fel jól sikerült órák emlékét! Miért sikerülhetett jól 
az adott óra, vagy épp miért nem? Mire tanított meg ez az óra? Mennyivel 
ismertem meg benne jobban a diákokat, az ő gondolataikat egy-egy témával 
kapcsolatban? 

– Kommunikálunk-e a diákokkal vagy szüleikkel a hitoktatásról, az ő elgon-
dolásaikról ezzel kapcsolatban? Kérjük-e reflexióikat?

– Mit tesz gyülekezeti közösségünk (annak képviselői és különböző csoportjai) 
a hitoktatásban részesülő gyermekekkel való kapcsolat (fel)építésében?

– Mely programokra jönnek szívesen a hittanos gyermekek és családjaik?
– Milyen további programokra volna igény? Melyek valósulhatnak meg ezek 

közül rövid távon? Melyekkel érdemes hosszabb távon tervezni?
– Hogyan lehet e programokat jól kommunikálható, a részvételt megkönnyítő 

keretek között meghirdetni és megtartani?
– Imádkozzunk akár közösségünk tagjaival együtt is a hittanórák ügyéért!
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Pángyánszky Ágnes

Aszimmetrikus elköteleződés
Hit és nyilvánosság teológiai kérdésének megközelítése 
a lelkészképzésben

„A kegyelem szabaddá tesz bennünket a reménységre a 
legkisebb családi, baráti körben és az egész emberiség csa-
ládjában egyaránt, de nemcsak ebben a körben, hanem az 
egész teremtett világban.”1

Évtizedek öröksége – Az aszimmetrikus elköteleződés jelensége az 
egyház életmegnyilvánulásaiban 

Akik az 1980-as és ’90-es évek fordulóján lettünk evangélikus teológushallgatókká, 
átéltük a rendszerváltás eufóriája mellett a politikai elköteleződés nagy kérdésének 
tanulságos időszakát is. Azokban az években nem lehetett nem politizálni, hiszen 
egy egész államrendszer változott meg, és a demokrácia valós lehetősége a személyes 
és a közélet ezernyi területét is áthatotta. A diktatúra alóli felszabadultság tudata és 
az állam demokratikus berendezkedésének kérdése bennünket, teológushallgatókat 
is foglalkoztatott. Az egyház lelkészei közül többen vállaltak politikai szerepet, 
sőt parlamenti képviselők is lettek. Olyan időket éltünk, ahol kialakulhatott és 
megszilárdulhatott volna a keresztény hit és a közélet kölcsönhatásának egészséges 
dinamizmusa, amelyben nem válik ketté az egyház közösségében megélt hit és a 
„poliszban”, egy adott kisebb vagy nagyobb közösségben megvalósuló társadalmi 
felelősségvállalás. 

Mire a ’90-es években lelkészek lettünk, és gyülekezetekbe kikerültünk, kialakult 
a lelkészek közéleti szerepvállalásától történő erőteljes visszahúzódás. Addigra már 
annyi belső feszültséget és vitát okozott a politikai hovatartozás, hogy a lelkészi 
apolitikusság vált modus vivendivé plurális politikai hovatartozású gyülekezeteink-
ben. Valóban nem csak kiszínezett múltbéli emlék az, hogy templomaink padjaiban 
a politikai pártok palettáiról mindenhonnan ültek gyülekezeti tagok, presbiterek, 

 1 Migliore 2004, 349. o.
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felügyelők is. Az 1990-es években ez a helyzet az újdonság erejével hatott a koráb-
ban erősen korlátozott, az állam által szabályozott szigorú keretek között létező 
közösségek életében. A gyülekezetek számára a szélesebb társadalmi rétegek felé 
megnyilvánuló szociális érzékenység, a közélet kérdéseiben való felelősségvállalás és 
véleményformálás tovább váratott magára, és a következő évtizedekben leginkább a 
diakónia területén valósult meg. Hit és közélet kérdése mind a mai napig sok sebet 
hordozó, érzékeny téma maradt, mert gyülekezeti közösségeinkben a személyes 
konfliktusok feloldása és a békesség megtartásának igénye érthetően akkor erősebb 
szempont volt, mint annak a reflexiónak a szükségessége, amely segíthette volna 
az útkeresés felelősségteljes feladatát. Ezt az aktivitás vagy marginalizálódás felé 
vezető dilemmát Béres Tamás az egyházak előtt álló két út választási lehetőségé-
vel szemlélteti: az egyik út az, amelyben prófétai helyzetfelismerés alapján nem 
némul el az egyház hangja, a másik pedig az a befelé fordulás, amely lezárja a nyílt 
dialógusok lehetőségét.2

Közel három évtizeddel később talán nem tűnik életszerűtlennek mai kontex-
tusban is reflektálni arra, vajon egy hiteles és dialógusképes közéleti felelősség-
vállalás és véleménynyilvánítás megvalósítható-e egyházi kereteink között, de a 
szélesebb társadalom felé is közvetített üzenettel.3 Ez a teológiai reflexió most ennek 
a kérdésnek a lelkészképzés során felmerülő aspektusait szeretné vizsgálni, azzal 
az igénnyel, amely a lelkésznek mint a gyülekezet pásztorának a feladata: közös 
útkeresésben, megélt és mások elé élt hitben, példamutatásban és szakmai, hiva-
tásbéli kompetenciában.4 Tanulmányomban a lelkészképzés helyzetében szeretném 
vizsgálni, hogy feladata-e minden teológiával foglalkozónak, minden lelkésznek, 
minden keresztény közösségnek és minden keresztény embernek, hogy teológiai 
véleménye legyen a közélet és a nyilvánosság által nemcsak a tematizált, hanem a 
szükség-, illetve válsághelyzetekben is. Célom, hogy az evangélikus lelkészképzés-
ben is rámutassunk egy adaptív és egészségesebb arányokat megvalósító modellre, 
amely az aszimmetrikus elköteleződéstől – amely homályos és elköteleződésben 
aránytalan határokat húz meg a személyes keresztény hit és a közteológia között – 
természetes úton mozdul el a prófétai szerepvállalásnak, az igazságosságnak és az 
élet védelmének evangélikus keresztény interpretáción nyugvó irányába.5

 2 Béres 2017b, 242. o.
 3 Az első keresztény közösségek tagjai számára az evangélium üzenetének közvetítése szociális 

érzékenységben, a társadalom széles rétegei felé történő nyitásban valósult meg. Borsi Attila 
tanulmányának biblikus bevezetője hangsúlyozza ennek a közösségi létformának a keresztény 
antropológiai megalapozását (2017, 327. o.). 

 4 Siba 2018, 21–23. o.
 5 Mathewes 2017, 5. o.
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A gyakorlati teológia feladata, hogy az egyház életeseményeinek kritikai vizsgá-
lata és teológiai kutatómunkája során a hit megélésének személyes és társadalmi 
alkalmazását is előmozdítsa. A teológia és így a gyakorlati teológia sem mondhat 
le arról, hogy legyen mondanivalója az embereket az élet sokféle színterén érintő 
kérdésekről.6 A gyakorlati teológia kihívása, hogy az egyházat küldetésének meg-
valósításában milyen kutatási eredményekkel tudja segíteni, hogyan fogalmazza 
meg ebből a következtetéseit, és hogyan jut el olyan további lépésekre, úgynevezett 
rekonstrukcióra, amely nem csupán „vákuumhelyzetben”, hanem a társadalmi be-
ágyazottságban is hiteles és reményteljes jövőképet kommunikál. Percy a gyakorlati 
teológiát más teológusokkal együtt olyan „helyként” értelmezi, ahol a vallásos hit, 
a hagyomány és a gyakorlat találkozik az azt körülölelő emberi tapasztalattal és 
kérdésekkel, és olyan dialógust képes folytatni, amelyben intellektuális kritikai igény 
és lelki transzformáció jöhet létre.7 Ez a feladatmeghatározás mind a mai napig 
nem csupán a nyugati teológiának, de a posztkommunista országokban évtizedekig 
marginalizált egyházaknak is még mindig újraértelmezésre váró egzisztenciális 
kérdése.8 Az istenhitünket és annak megélését, gyakorlását sokszor éles szakadék 
választja el azoktól a prófétai küldetéshelyzetektől, amelyek nem csupán a bibliai 
kor helyzetei voltak, hanem amelyeket Isten ma is örök érvényű feladatként bíz az 
országát építőkre.

Az aszimmetrikus elköteleződés hátterében álló 
társadalmi folyamatok 

Az aszimmetrikus elköteleződés mathewes-i értelmezése szerint is erősen érzé-
kelhető visszahúzódás jellemzi a hívő emberek véleményalkotását közéleti kérdé-
sekben.9 Charles T. Mathewes nem is közélet-teológiáról beszél, hanem a közélet 
teológiájáról, amelyben a közéletre adott teológiai reflexiót nem a köz, illetve a 
politika kérdései tematizálják, és jelölik ki nyelvi kereteit, hanem a teológiai reflexió 

 6 Schweitzer hangsúlyozza, hogy a gyakorlati teológia az utóbbi évtizedekben korábbi szkopuszához 
képest (homiletika, poimenika, liturgika, katekétika, gyülekezetépítés) új területekkel gazdagodott, 
amelyek érintik a társadalmi változások területét, különböző társadalmi csoportok megváltozott 
perspektíváit és a művészeteket (2012, 473. o.). A gyakorlati teológia új kihívásait Couture három 
szinten látja fontosnak vizsgálni: mikroszint: esettanulmányok egyének vagy családok esetében; 
mezoszint: gyülekezeti tanulmányok, iskolák, diakóniai intézmények, kórházak, börtönök, civil 
szervezetek; makroszint: hálózatok, benne országok, kultúrák, nemzetközi egyezmények, környezet 
és globális közgazdaság (2011, 153. o.).

 7 Percy 2005, 9. o.
 8 Béres 2017a, 99. o.
 9 Mathewes 2017, 5. o.
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a teremtett és bűnbe esett világban és az isteni üdvtervben vizsgálja azokat a kér-
déseket, amelyek egyén és közösség viszonyában teológiai értelmezést igényelnek.10 
Vallásos keresztény szélsőségek által kisajátított politikai állásfoglalások vagy éppen 
az egyházak indirekt vagy direkt némasága miatt érzékelhető sokszor az, hogy a 
hit behúzódik a személyes élet területére, vagy mai terminológiával kifejezve a 
személyes spiritualitásba11 és egy – véleményem szerint – viszonylagosan zárt gyü-
lekezeti közösségi térbe. Mathewes „szükséges feltámadásnak” nevezi az egyházak 
nyitottabb dialóguskészséggel, identitástudattal és nyelvi meghatározottsággal 
történő szerepvállalását a közéletre adott reflexióban.12 Azt, hogy erre miért van 
szükség, egy számunkra is ismerős helyzetet tükröző tényfeltáró definícióval írja le: 

„A kultúra terapeutikus ethosza sok egyházat magába olvasztott, ami csökkenő 
létszámhoz vezetett, és lazább kapcsolódást eredményezett még azoknál is, akik 
megmaradtak. Úgy tűnik, ezek az egyházak és híveik is behódoltak ezeknek a tár-
sadalmi folyamatoknak, ahelyett, hogy valós ellenállást tanúsítanának velük szem-
ben.”13 

Mielőtt még továbbgondoljuk, milyen teológiai reflexióra van szükség személyes 
hit és közélet teológiájának közelítésére, Mathewes nyomán vizsgáljunk meg a 
teljesség igénye nélkül néhány olyan kontextuális fogalmat, amelyek bepillantást 
nyújtanak vallás és szekularizmus kölcsönhatásának világába. Tanulmányomnak 
nem célja ezeknek a jelenségeknek mélyreható vizsgálata, bemutatásuk szükséges-
ségét az ezekből fakadó teológiai következmények teszik aktuálissá.

Vallás és szekularizmus első ilyen kölcsönhatása a terapeutikus kultúra széleskö-
rűvé vált gyakorlatában látszódik meg. Az egyén számára a terápia olyan eszközzé 
válhat, amely által az egyéni élet javíthatóvá lesz, mint egy gép vagy egy eszköz, 
amely elromlik, de néhány alkatrész kicserélésével újra működtethető. Az alkat-
részcsere a populáris terapeutikus kultúrában a gondolkodás megváltoztatásával, 
egyéni döntéssel, pozitív hozzáállással megoldható.14 Az emberi gondolkodás így 
jelent egyszerre problémát és megoldást, hiszen alapvetően az egyén magánéletére 
és személyes érzékenységére fókuszál, teret adva annak a veszélynek, hogy ezáltal a 
társadalmi, gazdasági és politikai tevékenységek és az irányukban való elkötelező-
dés kevésbé válik fontossá.15 Illouz hasonló reflexiójában az egyén dezintegrációs 

 10 Uo. 1. o.
 11 Uo. 8. o.
 12 Uo. 6. o.
 13 Uo. 8 o.
 14 Illouz 2008, 241. o. 
 15 Rakow 2013, 486. o.
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folyamatát mutatja be, ahogyan a fogyasztói társadalom és a terapeutikus gyakorlat 
hatására az ember belesimul a modernitás intézményes rendszerébe, elveszíti a 
transzcendens iránti nyitottságát, és többé nem tekint kritikusan társadalmi kér-
désekre. A terapeutikus kultúra hatásának tartja azt, hogy a közösségi létünket, 
a „polgárságunkat” és a politika iránti fogékonyságunkat elhanyagoltuk az önma-
gunkkal való foglalkozás előtérbe helyezéséért.16 Muravchik azonban kutatásai 
alapján árnyaltabban fogalmaz, mert véleménye szerint a 20. században elérhetővé 
vált személyközpontú szemlélet sokat segített abban, hogy a szükségben lévő ember 
széleskörű segítséget kaphasson. Muravchik a terapeutikus kultúra veszélyét abban 
látja, ha a személyre való fókuszálás csupán az egyént igyekszik helyreállítani, és 
nem veszi figyelembe, hogy az egyén ezzel együtt valamilyen közösségnek is tagja.17 
A terapeutikus kultúra társadalmi hatása rámutat arra a kérdésre, vajon az egyén 
jóléte önmagában vett cél-e csupán, vagy inkább kapcsolódási pont a közösségi 
felelősségvállalás megszületése felé.

Észak-amerikai vallásszociológiai kutatások alapján Ammerman alkotta meg az 
aranyszabály-kereszténység (Golden Rule Christianity) fogalmát.18 A hitmegélés 
megvalósulásának vizsgálata nyomán mutatott rá a hitüket felvállaló, a keresz-
ténységhez és az egyházhoz érzékelhetően szorosan kötődő, az önkéntességben, a 
rászorulók megsegítésében szerepet vállaló és rendkívül pluralista, azonban a nagy 
társadalmi változások iránt mégis kevésbé elkötelezett csoportra, amely leginkább 
középosztálybeli társadalmi közösségekre jellemző. Bár a kutatás publikációja 
1995-ben jelent meg, még negyed századdal később is nagyon ismerős leírást ad a 
népegyházi keretek között működő egyházak újonnan becsatlakozó tagjainak hit-
világáról, az egyházzal, illetve a gyülekezetekkel kapcsolatos igényeiről európai, sőt 
magyarországi kontextusban is. Ammerman szerint az „aranyszabály-keresztények” 
számára az élet értelmét kevésbé a hit kognitív vagy ideológiai struktúrái alkotják, 
sokkal inkább a számukra célként kitűzött „jó élet” megvalósításának gyakorlati 
aspektusai.19 Ez az attitűd inkább megmarad az egyéni törekvések szintjén, és nem 
tűzi ki célul mások hitvilágának transzformációját, sem a társadalmi folyamatokkal 
kapcsolatos véleményformálás szükségességét.

A közösség céljainak és érdekvédelmének képviseletétől való elidegenedés Charles 
Taylor 1991-es könyvében már a modernitás egyik negatív hatáselemzéseként 

 16 Illouz 2008, 2. o.
 17 A terapeutikus kultúra hatását Muravchik három szervezeten, illetve terapeutikus módszeren 

vizsgálta (Anonim Alkoholisták, Üdvhadsereg és klinikai lelkigondozás/clinical pastoral education) 
(2011, 221. o.).

 18 Ammerman 1997.
 19 Uo. 202. o.
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fogalmazódik meg.20 Az önmaga felé forduló egyén atomizálódását látja az indivi-
dualizmus egyre inkább eluralkodó szemlélete jelének. Taylor szerint saját sorsunk 
felett veszítjük el azt a kontrollt, amelyet egy adott közösség (a polisz) polgáraiként 
gyakorolhatnánk. A „politikai szabadság” esélyének elvesztése társadalmi veszteség, 
és egyben minden olyan választási esélynek a feladása, amely még befolyással bírna 
társadalmi folyamatokra.21 Az egyén céljainak megvalósítása és ennek a megvalósí-
tási lehetőségnek a maximális kihasználása olyan morális céllá vált, amely háttérbe 
szorítja a köznek, a közösségnek az érdekeit és ezeknek az érdekeknek a nyilvános 
képviseletét.22 A modern korra jellemző szekuláris folyamatok, úgy tűnik, erősen 
áthatották azt is, ahogyan az egyház a 20. század második felében és a 21. század 
kezdetén értelmezte a nyilvánosság felé fordulást és az evangélium üzenetének 
képviseletét. Az individualizáció folyamatai és az egyház hitelességének folyamatos 
csökkenése nem engedték a mindenkoron érvényes prófétai küldetés, az igazságos-
ság képviselete és az evangéliumi hang megvalósulását és megszólaltathatóságát.23

A közteológiai dogmatikai és gyakorlati teológiai alkotóelemei – 
Eszkatológiai, liturgiai és aszketikus meghatározottság

Mindezen vallásszociológiai és társadalmi folyamatok rövid bemutatása alapján 
tovább körvonalazódik az az igény, hogy a nyilvánosság kérdésében vizsgálódó 
teológiai gondolkodás útmutató szerepet töltsön be az egyház társadalmi sze-
repvállalásának és véleményformálásának kérdésében, továbbá ez az útkeresés 
támpontokat adjon ahhoz is, hogyan jelenhet meg ez az elköteleződés a lelkész-
képzés folyamatában. Szükséges, hogy az az aszimmetrikus elköteleződés, amely 
akár a nyugati, akár a közép-kelet-európai társadalmakban az egyéni hitmegélés 
megvalósulása mellett nem hangsúlyozta a közélet és a nyilvánosság kérdéseiben 
való teológiai véleményalkotás igényét, kimozduljon az individualizált vallásos-
ság elefántcsonttornyából egy szélesebb spektrumú gyakorlati teológia irányába. 
Ennek az elmozdulásnak és útkeresésnek a mozgatórugóját Mathewes egy olyan 
posztmodern aszketizmusban látja, amely újra fel tudja fedezni az eszkatologikus 
perspektíva kontextuális megvalósulásának lehetőségét az élete értelmét kereső 
ember számára.24 

A keresztyén ember úgy tekint erre a földi életre, mint amely egy innen tovább-

 20 Taylor 1991.
 21 Uo. 9–10. o.
 22 Migliore 2004, 349. o.
 23 Taylor 2007, 299. o.
 24 Mathewes 2017, 17–19. o.
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vezető útnak a része. A teljesség az örökkévalóság, amelynek záloga, vagy inkább 
mai képpel élve útlevele a golgotai kereszt és a húsvéti feltámadás eseménye. Ez az 
eszkatologikus átmenetiség magában hordozza az isteni kegyelem megtapasztalását 
és életformáló erejét. Az eszkatologikus jelen és jövő kölcsönhatása egészen más 
perspektívába helyezi a közösséget és az egyént.25 Egyfelől azért, mert a földi élet 
nem önmagában álló, zárt rendszer csupán, ahol elég megszerezni azt a talpalatnyi 
földet, amely erre az életre „elég” lesz. Robinson Mathewes-hez hasonlóan látja egy 
új szemléletforma kialakulásának szükségességét: 

„Szerintem minden másnál sürgetőbb szükségünk van egy új, fegyelmezett, ma-
gunkkal szemben gyanakvó világlátásra, olyan szigorú szemléletre, amely el tudja 
halasztani az egzotikus hajszolásának élvezeteit, továbbá annak a feltevésnek az 
élvezetét, hogy mi, nyugatiak azért vagyunk, hogy észszerűségre tanítsuk a sze-
rencsétlenebbeket, végül pedig azt a bénító élvezetet, hogy a magunk ösztöneit 
megbízhatónak képzeljük.”26 

Minden, ami ezzel a világgal kapcsolatos, egy nagyobb egésznek a része, ahogyan 
arra a teremtéstörténet kultúrparancsa is rámutat. Ezt a nyitottságot és rendszer-
szemléletet támasztja alá az előbbiekben más értelmezésben tárgyalt aranyszabály 
is. Az emberi élet humán kölcsönhatásokban megvalósuló élet, amely egyben nem 
csupán a földi életért, de az egész örökkévalóságért, az emberlét Krisztus általi 
megváltottságának felismeréséért felelős élet is. A személyes boldogulás mellett 
a közösségi lét boldogulása is része az eszkatologikus felelősségnek. Mathewes 
számára ebből már logikusan következik az a kérdés, hogy milyen kölcsönhatásba 
kerül így egymással politika és teológia. Milyen participációt, milyen társadalmi 
felelősségvállalást jelent a nyilvánosság mint Isten országának valósága a keresztény 
ember számára?27 Eszkatológia és etika kölcsönhatásában Migliore nem lát más 
utat, mint a kegyelemnek nem csupán szűk körű, hanem társadalmi szintű, sőt az 
egész teremtett világ iránt érzett felelősségben való megtapasztalását.28 

Mathewes és Migliore nyomán a ma válaszokat kereső teológia számára is adott 
az a referenciakeret, amelyben a jövő reménysége már a jelenben megmutatkozik. 
Keresztény hitünkben az Isten országának jelei a liturgiai eseményekben rajzolódnak 
ki, mint előképei mindannak, ami a jelenben formálódó, emberi hatásoktól nem 

 25 Borsi 2017, 327. o.
 26 Robinson 2018, 170. o.
 27 Uo. 26. o.
 28 Migliore 2004, 349. o. 
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mentes, Isten országában egyszer majd mégis teljességet és kiegyensúlyozottságot 
nyerő élet. 

„Ahogyan az egyház várakozik és imádkozik, úgy cselekszik is. A keresztény re-
ménység […] nem megbénítja az embert, hanem cselekvésre sarkallja. Nem me-
nekülő, hanem kreatív reménység. Keresi Isten igazságra és békességre épülő új 
világának most időleges megnyilvánulásait, előzetes megvalósulásait.”29 

Mindezt egy olyan mai „aszkézisben”, amely Istenhez fordul a megbocsátás, 
a megbékélés és a feltételek nélküli szolidaritás e világi megvalósításának erejéért 
és ennek társadalmi és környezeti szinten történő következetes képviseletéért. Róm 
15,1–3a nyomán ez az aszkézis a Krisztus-követő tanítványi élet megvalósulása, 
egy olyan jóval egyszerűbb „életstílus”, amelyről érdemes lenne további teológiai 
reflexió alapján közösen gondolkodni, és gyakorlati megvalósulását egyéni élettör-
téneteinkben is megjeleníteni, még akkor is, ha mások már reménytelennek ítélve 
feladták ezt a törekvést az életükben.30

Hit és közteológia – Létezik-e a lelkészképzésben is megvalósítható 
adaptív modell?

A közteológia szükségességének teológiai reflexiója nyomán vetődik fel a kérdés, 
hogy a hitbeli és teológiai formálódásért felelős felsőfokú egyházi képzésben közéleti 
kérdésekkel kapcsolatban megjelenik-e a különböző teológiai területeket átfogó 
prófétai elkötelezettség. Véleményem szerint ez állandó reflektivitásra ösztönző 
kérdése minden teológiai képzésnek, amely szembe mer nézni az adott korban az 
aszimmetrikus elköteleződés „eredményeivel”. Béres tanulmányában a felsőfokú 
teológiai képzés folyamatához hozzárendeli a közteológia meghatározó teológiai 
stúdiumát, és szintén elválaszthatatlannak látja a felelős kritikai teológiai gondol-
kodást egyház és társadalom kölcsönhatásában.31 A kontextuális teológiai képzés 
lokálisan és globálisan is informált, a belőle fakadó keresztény felelősségvállalás 
táplálja a kritikai érzékenység fejlesztését és a hitből fakadó cselekvés motivációját.

A továbbiakban a tanulmány eddigi témafelvetéseihez szeretném hozzárendelni 
azokat a gyakorlati teológiai területeket, amelyeken keresztül egy ma lelkészi szol-
gálatra induló teológushallgató megszerezheti azokat a kompetenciákat, amelyekkel 
az egyházban, egy adott gyülekezetben rendelkeznie kell a lelkészi szolgálat elvég-

 29 Uo. 351. o.
 30 Uo. 352. o.
 31 Béres 2014, 77–87. o.
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zéséhez. Ez az „ellenőrző lista” reményeim szerint továbbgondolja az aszimmet-
rikus elköteleződés okait, és a jövőre nézve is támpontokat tud adni a társadalmi 
szerepvállalás keresztény szemléletű küldetéséhez. 

A terapeutikus kultúra vizsgálata pozitív és negatív álláspontokat is felsorakoz-
tatott az individualizációtól átjárt kultúra mellett, amelyben a közösségek értéke 
háttérbe szorult az egyén jólléte mögött. Ennek az individuális jóllétnek az igé-
nye rámutat arra, milyen égető szüksége van az embereknek a meghallgatásra, az 
egyéni és családi konfliktusok feldolgozásának a segítésére, a kudarcok, a kiégés 
és még sok lelki probléma kezelésére. A testi és lelki szenvedés gyógyítása és a vi-
gasztalás szolgálata olyan küldetése az egyháznak, amelyre a teológiai képzésnek, 
a lelkigondozásnak és a diakóniai képzésnek is fel kell készülnie. Fontos, hogy 
olyan lelkészek, lelkigondozók és diakónusok lépjenek beteg és szenvedő emberek 
mellé, akik az egyén problémájában empatikusan meglátják a pszichés és szociális 
terheket, valamint mélyebb valóságukban ismernek fel és kezelnek problémákat 
társadalmi szinten is. A lelkigondozói szolgálatban az egyén lelkigondozásával egy 
időben fontos újra értelmet találni a lelki kísérésnek, az evangélium örömüzenete 
hirdetésének és a szociális háttértörténetek analitikus feldolgozásának is. Csak eb-
ben az egységben tud megvalósulni a szűkebb egyházi közösségben és a társadalmi 
közegben is megtörténő prófétai és valós politikai véleményalkotás.

Akármilyen értelemben próbáljuk megközelíteni az ellenállás kultúráját, mindig 
összekapcsolódik az emberi agresszió valamelyik fél részéről történő megnyilvánulá-
sával. Ezért teológiai értelmezését most az aszimmetrikus elköteleződés szempont-
jából vizsgálva azt mondhatjuk, nincs olyan kor és helyzet, amikor ne lenne szükség 
az igazság és a békesség képviseletére. Az egyháztörténelem bőséges példatárat kínál 
ennek illusztrálására, de a 21. századi keresztyén ember számára szinte a legfrissebb 
teológiai élmények közé kell, hogy tartozzon a felszabadítási és egyenlőségért küzdő 
teológiai irányzatok története. Közvetlen teológiai örökségünk az ellenállás és az 
érdekképviseleti kontextuális teológiai irányzatok széles spektruma, amelyekben 
társadalmi csoportok kaptak lehetőséget arra, hogy szélesebb körben válhasson 
nyilvánvalóvá egyébként magától értődő teológiai és antropológiai „értékük” Isten 
szemében. Az aranyszabály-keresztények között lelkészi szolgálatot végzők számára 
feladat és felelősség annak a kompetenciának az erősítése, amelyben a közösség 
szolgálata és érdekképviselete nem válik partikulárissá, mesterséges keretek közé 
szorítottá, hanem az esélyegyenlőséget és ennek társadalmi megvalósítását is a 
keresztyén közösség felelősségteljes küldetésévé teszi.32

Az aszimmetrikus elköteleződést modus vivendi állapotként fenntartott egyház 

 32 Orosz 2017, 106. o.
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számára a nyilvánosság elé lépés, a közteológia gyakorlása, az empátia kiműve-
lése és a konfliktushelyzetekre való felkészülés nem egyik pillanatról a másikra 
történő ad hoc eseménysorozat, hanem nehéz és rögös úton megvalósuló tanulási 
folyamat. A transzformációra, az értelmünk megújulására mindenkor szükség 
van.33 A körülöttünk zajló globális és partikuláris társadalmi folyamatok sokak 
számára a reménytelenné váló jövő képét jelentik. A keresztény ember a biblikus 
reményteljes jövőben hisz, amelyben Isten ígérete kapcsolódik a jövőhöz. Ennek 
a reménységnek egyik legnagyobb tanulsága az, amit a világtörténelem is bőven 
bizonyított a háborúkkal, az értelmetlen csatározásokkal, a diktatúrák pusztításával: 
a jövő zálogát nem az ember biztosítja, egyedül Isten kegyelmet hordozó akarata 
tudja hitelesen és valóban reményt keltően elénk tárni a jövőt. A keresztény egy-
házak gyakorlatában az igehirdetés és a liturgia hirdeti, megéli és szimbólumaiban 
hordozza a jövő már emberi életünk során megnyilvánuló reménységét. Ezért az 
egyház és a gyülekezetek lelki vezetésével megbízott pásztorok felelőssége, hogy ezt 
a megélt jövőt, a reménység minden szimbólumát az ember számára a legszélesebb 
társadalmi kontextusban képviseljék. A bűnbocsánat, az új élet, a megtartó kegye-
lem, a vigasztaló és életet adó ige a templomok oltáráról és szószékéről szóljon az 
ott levőkön keresztül azok felé is, akik ott és akkor nem hallják és nem látják azt, 
mégis az egyház széles körű társadalmi szolgálatán keresztül elérhet majd hozzájuk. 
A reménység nyilvánossá tételéhez szükséges az, hogy a teológia is nyilvánossá 
váljon, és az elköteleződés felelőssége az egész teremtett világért megszólaljon 
imádságokban, az ige hirdetésében, a szentségek kiszolgáltatásában, a keresztény 
bizonyságtételben, a rászorulók és az elesettek között végzett szolgálatban, és ha 
szükséges, olyan nyilvános véleményalkotásban, amely bátorsággal tud megszólalni 
akármilyen helyzetben.34

A gyakorlati teológia új területetek felé nyitott küldetése és új értelmezési sze-
repekkel kibővült rendszere teret tud adni egy olyan adaptív modellnek, amely az 
előbbiekben felvázoltak szerint feladatának tekinti egyház és társadalom kölcsön-
hatásának folyamatos kritikai vizsgálatát és a közös jövőbeni útkeresést. Mindezt 
a teológiai stúdiumokba integrálja, amelyben az analízis és a reflexió teológiai 
munkája formálja a hallgatók megértését, problémaérzékenységét és a gyakorlat-

 33 A transzformációhoz szükséges teológiai tanulmányok szerepét Ursula King nyomán Marty Percy 
abban az emberi gondolkodást és érzéseket felszabadítani tudó erőben látja, amely új felfedezőuta-
kat nyit az ismeretszerzésben, a megértésben, az analízisben és az interpretációban, de ugyanígy 
a szeretetben való növekedésben, az Isten erejének a megtapasztalásában és az együttérzés képes-
ségének növekedésében. A teológiai tanulmányok mindehhez felszabadító intellektuális és lelki/
érzelmi perspektívát tudnak nyújtani. (Percy 2005, 133–134. o.)

 34 Borsi 2017, 344. o.
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ban történő útkeresését. Ebben az adaptív modellben a képzés során az egyetem 
még több területen kapcsolja össze az elméleti tanulást a konkrét gyakorlattal és a 
gyülekezeti kontextus szorosabb integrálásával.35 

Reménység

A nyilvános, illetve közteológia lokális és globális kérdéseinek vizsgálatából jól kö-
rülhatárolhatóan kirajzolódik, hogy hit és élet kapcsolódásának kérdéseiben nagyon 
sokszor még mindig különböző félelmeken alapuló mechanizmusok vezetnek ben-
nünket. Akár történelmi, akár pszichológiai, akár szociológiai (vagy éppen politikai) 
kérdéseket vizsgálunk, az egyház mai távolmaradása a nyilvánosság előtt felvállalt 
véleményalkotásból evangéliumi küldetésünknek nem természetes alkotóeleme. 
A lelkészi szolgálat sem különíthető el szent és szekuláris területekre, hanem az élet 
minden területéhez kapcsolódik.36 Így az egyház minden megszólalásán keresztül 
– a templomi igehirdetésektől kezdve a temetőkben elhangzó búcsúprédikációkig, 
de a média közvetítette alkalmakon és egyházvezetői megnyilatkozásokon keresz-
tül is – a keresztény egyház véleményalkotását képviseli nem csupán az egyházi 
berkeken belül, de a civil társadalomban is. Ebből következően az egyház mint 
„kollektív cselekvő szubjektum” felelősséget hordoz az emberi élet és a közösségek 
szükségleteinek méltósággal történő kielégítésért és az egyéni és közösségi jólétért, 
minden emberi méltóságot csorbító társadalmi jelenség vagy döntéshozás teológi-
ai reflexiójának megfogalmazásáért és az állandó dialógushelyzet fenntartásáért 
egyház és társadalom kontextusában.37

Hogyan készüljön tehát lelkészi szolgálatára az a mai teológushallgató, aki a 21. 
század első negyedében egy aszimmetrikus elköteleződés gyakorlatából kiindul-
va szeretné a nyilvános teológia kihívásait megvalósítani egyházi szolgálatában? 
Hogyan értelmezze a jelen felelősségét, és hogyan találja meg azt a hangot és azo-
kat az eszközöket, amelyeken keresztül a reménység, a vigasztalás és a profetikus 
véleményalkotás nem némul el, hanem hangot kap egyházban és társadalomban? 
Istenbe vetett hitünk bátorítson bennünket ebben a küldetésben és a teológiai 
képzés ilyen szinten is nyitottságra való törekvésében! Nem a közömbösség, nem 
az egyház társadalmi szerepvállalása jogosultságának tagadása az az út, amelyre 
Istentől elhívást kaptunk. Bizalomra, hitre, reménységre hívott el bennünket Isten, 

 35 Percy 2005, 135. o.
 36 Middleton 2014, 22. o.
 37 Fazakas 2017, 199. o.
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amikor megteremtette ezt a világot, és az emberre bízta a felelősséget saját magáért 
és az egész világért. 

„Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedel-
mek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, 
sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely 
megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róm 8,38–39)
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Hogyan tartsunk ismeretterjesztő 
előadásokat az érdeklődő nagyközönség 
számára? 

Gyakran tapasztalom, hogy napjainkban kevés jól felépített, logikusan szerkesz-
tett előadást lehet hallani; úgy is fogalmazhatok, hogy ez a műfaj eltűnőben van. 
Gyakran hallom a következő mondatot: „Ezt nem részletezem, kivetítve láthatják.” 
Ez a szöveg helyénvaló lenne, ha csak néha hangozna el, de nagyon zavaró, ha az 
előadó minden második mondata így hangzik. Az ilyen megnyilatkozásokat még 
akkor sem tekintem előadásnak, ha konferencián ülve hallgatom, és mindenki más 
belenyugszik abba, hogy előadást hallgat.

Gyülekezeteinkben gyakran tartok ismeretterjesztő előadásokat, egyetemünk 
pedagógus-továbbképző programjainak is állandó előadója vagyok, de nyugdíjas-
klubokban is megfordulok. A következőkben be kívánom mutatni módszeremet, 
amelynek segítségével hallgatóim számára érthetővé teszek nagyon komoly, tudo-
mányos témákat.

A közönség hallja tőlem előadásom címét: „Mit kell tudnunk az ókeresztény 
apologétákról?” Határozottan érzékelem, hogy hallgatóim zavarban vannak, sug-
dolóznak. Megkérdezem, hogy ismeri-e valaki az apologéta szót, tudják-e, hogy 
mi az apológia. Ritka kivételnek számít, ha valaki tudja a választ. A közönséget 
megnyugtatom, hogy előadásom során választ kapnak erre a kérdésre. 

Előadásaimat bevezetéssel szoktam kezdeni, majd ismertetem a kereszténység 
megjelenése előtti legfontosabb, szónoklattannal (retorika) kapcsolatos elméleteket.  

A klasszikus görög és római retorika 

Az emberekben mindig élt a vágy, hogy igazukról vagy vélt igazukról meggyőzzék 
beszédpartnereiket, vagy akár nagyobb tömeg előtt is érveljenek valami mellett 
vagy ellen. Ebből következik, hogy a szónoklás egyidős a nyelvvel. A társadalom 
fejlődése, a politikai berendezkedés hatással van a szónoklat fejlődésére. A homéroszi 
eposzok hősei egyaránt jártasak a fegyverforgatásban és az ékesszólásban. A korai 
görög társadalmi élet szóbeli közlésen alapult: a politikai és a társadalmi érintkezés 
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eszköze hosszú évszázadokig az élőszó volt, így az irodalomé, a filozófiáé és min-
den más tudományé is. Még később is, amikor az írás már általánossá vált, a görög 
műveket hangos olvasás céljából írták le, s a görög ember még magában is hangosan 
olvasott. Egy-két emberöltővel később felbomlott a szó és a tett homéroszi egysége. 
A bomlás akkor kezdődött, amikor a demokráciától félő arisztokrácia érdekeinek 
védelmében elkezdett alakoskodni. Elterjedt az a nézet, hogy a hitvány embereket 
szép szavakkal be lehet csapni. A következő kérdések váltak aktuálissá: Hogyan 
lehet elmondani az igazságot? Milyen eszközökkel lehet a hallgatóságot meggyőzni 
az igazságról, illetve milyen eszközökkel lehet igaznak feltüntetni a hamisat? Mire 
képes a szó? Hogyan lehet meghatározni a nyelvi elemeket? A felmerülő kérdésekre 
adott válaszok már magukban hordozták a retorikaelmélet csíráit.1 

Gorgiász
Röviden szoktam szólni Gorgiászról. A híres filozófus a szónoki beszéddel foglal-
kozott legtöbbet, ezt oktatta, erről a következőket mondja: „Egyetlen beszéd nagy 
tömeget gyönyörködtetett és győzött meg, mert művészien volt megírva, bár nem 
az igazságot mondta.” Sokakat félre lehet vezetni a művészi módon megszerkesz-
tett beszéddel, mert a szónok az igazság látszatát kelti. Az igazság látszatával azért 
lehet rászedni az embereket, mert nem ismerik pontosan a múltat, a jelenben nem 
tudnak eligazodni, és nem képesek előre látni a jövőt. A művészi ráhatás eredmé-
nye, hogy a valószínűt szükségszerűnek tartjuk. A szónoknak a kellőt kell mondani 
helyesen. A „kellő” azt jelenti, hogy a megfelelő időben. A „helyesen” azt jelenti, 
hogy logikailag helyesen. Gorgiász alapvető felismerése, hogy a művészi módon 
megszerkesztett beszéd mások örömének és fájdalmának részesévé tesz minket. 
Ezzel a megállapításával alapozta meg Arisztotelész katarziselméletét.2 

Platón retorikája
Platón nem volt megelégedve a rétorikának azzal a válfajával, amelyet Gorgiász 
művelt. Álláspontját Szókratésszel képviselteti, aki azt magával Gorgiásszal vitat-
kozva fejti ki Gorgiász című dialógusában.3

A dialógus három jól elkülöníthető részre bontható. Az első részben (447–460) 
Gorgiász felel Szókratész kérdéseire. Gorgiász kijelenti, hogy a szónoki művészet 
a legfőbb jó, „mert szabaddá teszi az embert, és biztosítja uralmát mások fölött”. 

 1 A témát részletesen tárgyalja Adamik Tamás Arisztotelész Rétorika című művéhez írott tanul-
mányában (1999).

 2 Adamik 1998, 1. fejezet.
 3 Platón 1984a, 447–528.
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A beszédnek ez a hatalma abból származik, hogy képes mindenkit mindenre rá-
beszélni. Szókratész a következő ellenvetést teszi: A rábeszélésnek két fajtája van, 
„az egyik hitet kelt tudás nélkül, a másik tudást”. A szónoklás csak az előbbire 
képes, azaz „az elhitető rábeszélés művészete, nem pedig az oktató rábeszélésé a 
jogos és jogtalan ügyében”. Ennélfogva a szónok nem oktatja a törvényszéket és a 
tömeget arra, hogy mi jogos, mi jogtalan, hanem azt is, ezt is csak elhiteti velük. Sőt 
„a szónok jogtalanul vissza is élhet a szónoklással”. Következésképpen a szónoklás 
nem művészet, hanem csak agyafúrt, merész és az emberekkel ügyesen bánni tudó 
elmének a tevékenysége. Platón tehát Gorgiász rétorikáját nem tartja technének, 
művészetnek; legfőbb kifogása ellene az, hogy nem a jogosság és az igazság kiderí-
tésére szolgál, hanem az emberek becsapására. Gorgiász végig azt hangoztatja, hogy 
bárkit szónokká tud nevelni, és aki jártas a szónoki művészetben, azon senki sem 
foghat ki. A vita Gorgiászra nézve siralmasan végződik. Szókratész egyértelműen 
kifejti véleményét a joggal és az igazsággal nem gondoló szónokokról: „Maga ugyan 
nem tudja, mi tulajdonképpen a jó és a rossz, a szép és a rút, a jogos és a jogtalan, 
de azért oly fortélyos rábeszélést eszel ki, hogy a tudatlanok előtt, bár nem érti a 
dolgot, olyannak tűnik fel, mint aki többet tud a hozzáértőknél.” 

A dialógus második részében (461–480) Pólosz veszi át Gorgiász helyét, ő vála-
szol Szókratész kérdéseire. Szókratész ebben a részben kimutatja, hogy a retorika 
olyan, mint a szakácsművészet, azaz a törvényhozással és az orvoslással szem-
ben nem igazi művészet, és az általa elért siker és hatalom nem igazi boldogság, 
mert jobb elszenvedni, mint megtenni a rosszat, és az igazságtalan ember kevésbé 
boldogtalan, ha elszenvedi az okozott jogtalanságért a büntetést, mint akkor, ha 
sikerül azt elkerülnie. Ebben a folyamatban lát Szókratész bizonyos lehetőséget 
az ékesszólásra: „Éspedig mindenki önmaga legyen a maga és rokonai vádlója, s 
arra használja a szónoklást, hogy rossz tetteinket napfényre derítve a legnagyobb 
rossz tól, a jogtalanságtól is megszabaduljunk.” A dialógus második részének ebből 
a zárómondatából egyértelműen kiolvasható, hogy van létjogosultsága a szónok-
lásnak, de nem mindegy, hogy mire használjuk. 

Kalliklész, a vita negyedik szereplője azt gondolja, hogy Szókratész tréfál, amikor 
ilyeneket mond, ezért avatkozik a vitába. Ezzel kezdetét veszi a dialógus harmadik, 
befejező része (481–528). Miután kiderül, hogy Szókratész komolyan gondolja azt, 
amit mondott, Kalliklész kifejti az erősebb jogáról vallott nézeteit: „A természet 
ellenben, véleményem szerint, azt mutatja jogosnak, hogy a derekabbnak többje 
legyen, mint a hitványabbnak, a hatalmasnak többje, mint a gyöngének.” Kallik-
lész, miután nézetét kifejtette, megpróbálja rávenni Szókratészt, hogy hagyjon fel a 
filozófiával, és vállaljon közéleti tisztségeket. Szókratész kitart amellett, hogy jobb 
a tisztességes, mértékletes élet: „A mértékletes ember mindig a megfelelőt teszi 
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az istenekkel és az emberekkel szemben; hiszen nem volna mértéktartó, ha nem a 
megfelelőt tenné.” Szókratész elképzelhetőnek tartja, hogy létezzék a szónoki hiva-
tás, de ennek feltételét az igazság ismeretében látja: „annak, aki jó szónokká akar 
válni, igazságosnak kell lennie, s tudnia kell, mi az igazság.” Szókratész számára 
az igazság még az életnél is fontosabb: „Mert a haláltól nem retteg senki, ha nem 
esztelen s gyáva. Csak az igazságtalanság elkövetése félelmes, s a legfőbb rossz az, 
ha a lélek jogtalan cselekedetek alatt görnyedve száll le az alvilágba.” 

A dialógus első része (447–460) a legrövidebb, a második rész (461–480) nagyjából 
kétszerese az elsőnek, a harmadik rész (481–528) kétszer hosszabb a másodiknál. 
Az első rész fő témája a rétorika és jellege; a másodiké a rétorika és az etika, de az 
utóbbi háttérbe szorítja az előbbit, azaz a rétorika az igazság függvényévé válik. 
A harmadik rész tárgya az igazságos élet. Platón ezt a témát tárgyalja a legnagyobb 
terjedelemben; valószínű, hogy számára ez a legfontosabb. Az lehet az ember érzése, 
hogy a dialógus fő tétje az élet és életmód, nem a retorika és értéke. 

Platón másik dialógusa, a Phaidrosz szerves folytatása a Gorgiásznak. A dialógus 
fő témája a retorika, célja pedig az igazi retorika alapjainak felvázolása.4 Az igazi 
szónoknak tudnia kell, mi a szép, az igaz és a jó. Ez nem könnyű, mert a fogalmakkal 
kapcsolatban megoszlanak a vélemények; a szónok első feladata, hogy meghatározza 
annak a dolognak a fogalmát, amelyről beszél. Ebből következik a szónok második 
feladata: a sokfelé szétszórt dolgokat együtt látva, egy fogalomba kell foglalnia. 
Ahhoz is értenie kell, hogy a fogalmat ismét fajokra tudja tagolni, a természetes 
ízületek szerint. Ennek a két logikai folyamatnak az ismerete és gyakorlása elen-
gedhetetlen ahhoz, hogy értelmesen tudjunk gondolkodni és beszélni. A különböző 
lélekfajtákra különböző beszédekkel lehet hatni; a szónok harmadik feladata, hogy 
ismerje a lélek természetét.5

Arisztotelész retorikája 
Arisztotelész három könyvből álló, hatalmas műben fejti ki a retorikáról vallott 
felfogását. A Retorika I. könyvének 3. fejezetében leszögezi, hogy a beszéd három 
dologból áll össze: aki beszél, amiről beszél és akikhez beszél. A beszéd célja az utób-
biakra, azaz a hallgatókra irányul. A hallgatóság ítéletet alkot a jelenről, a múltról 
vagy a jövőről. Ennek megfelelően három fajtája van a szónoki beszédnek: tanácsadó, 
törvényszéki és bemutató. A törvényszéki beszéd vádbeszéd vagy védőbeszéd, a 
bírák elmúlt eseményekről mondanak ítéletet. A tanácsadó a jövőre vonatkozóan 

 4 Platón 1984b, 258–274.
 5 Adamik 1998, 2. fejezet.

EHE oktatoi 2019.indd   242 2019. 04. 02.   10:56:29



243Hogyan tartsunk ismeretterjesztő előadásokat…?

ad tanácsot. A bemutató beszéd tárgya dicséret vagy feddés, a jelenre vonatkozó 
megállapításokat tartalmaz.  

Szinte az egész műben visszatérő megállapítás, hogy a meggyőzésben fontos sze-
repe van az érzelemnek (pathosz) és a jellemnek (éthosz). Arisztotelész részletesen 
foglalkozik a különböző érzelmekkel (II. 1–11), ezek után a különböző társadalmi 
és anyagi helyzetű  emberek jellemvonásait írja le (II. 12–17). 

Arisztotelész Retorikájának harmadik könyve két nagy részből áll. Az első rész-
ben (III. 1–12) a stílusra vonatkozó tudnivalók szerepelnek, a második részben 
(III. 13–19) a szónoki beszéd részeit, vagyis az elrendezést tárgyalja Arisztotelész. 
Nem elég tudnunk, hogy mit mondjunk; azt is tudnunk kell, hogyan mondjuk. 
Miután már tudjuk, hogy mit akarunk mondani, azt is tisztáznunk kell, hogy mi-
lyen nyelvi eszközökkel fogalmazzuk meg mondanivalónkat. „A stílus erénye, hogy 
világos legyen. Mert a beszéd egyfajta jel, úgyhogy ha nem tesz valamit világossá, 
nem tölti be funkcióját.” (III. 2) A stílus „ne legyen tárgyánál sem szárnyalóbb, 
sem egyszerűbb, hanem hozzá illő legyen”. Ezért a stílus erénye nem egyszerűen a 
világosság, hanem az „illő világosság”. A világos azt jelenti, hogy hűen tükrözze a 
szóban forgó tárgyat. Az illő azt jelenti, hogy a tárgyhoz illő legyen.6

Cicero retorikája 
Cicero neve egyet jelent az ékesszólással. A szónok című művében mindazt össze-
foglalja, amit a retorikáról tudni kell. 

A szónoknak öt feladata van. Ezeket kell elvégeznie, mielőtt szónoklatot tart. 
Első a téma feltárása (inventio). Pontosan ismernie kell az ügyet, amelyről beszélni 
kíván. Tisztázni kell, hogy a bizonyításnak milyen módjai felelnek meg az elérni 
kívánt célnak. A második az anyag elrendezése (dispositio). A szónoknak el kell 
döntenie, hogy milyen részekre tagolja a beszédet; Arisztotelész óta tudjuk, hogy a 
tétel és a bizonyítás kötelező, a többi rész elhagyható. A harmadik feladat a beszéd 
megfogalmazása (stilus). El kell döntenie a beszélőnek, hogy milyen stílusnemben 
beszél, váltogatja-e a különböző stílusnemeket. A negyedik az emlékezetbe vésés 
(memoria), erre csak akkor van szükség, ha a szöveget elmondásra szánjuk. Az 
ötödik feladat az előadásmód tisztázása (pronunciatio), tisztáznunk kell, milyen 
hangerővel beszélünk, néha felkiálthatunk, máskor halkabban beszélhetünk, a 
hangfekvésre is tekintettel kell lenni. Az ötödik feladat is az elmondásra szánt 
szövegre vonatkozik.7

Cicero a szónok három funkcióját összekapcsolja a három stílusnemmel. Egy-

 6 Adamik 1998, 3. fejezet.
 7 Cicero 1987, 1–18. fejezet.

EHE oktatoi 2019.indd   243 2019. 04. 02.   10:56:29



Bódi Emese244

szerű stílusban bizonyítunk vagy tanítunk, a közepesben gyönyörködtetünk vagy 
megnyerjük a hallgatót, a fennkölt stílusban megindítjuk a közönséget. Célszerű a 
beszédet egyszerű stílusban indítani, közepesben folytatni és fennköltben befejezni. 
Az egyszerű stílus közel áll a mindennapi beszédhez, de azért műpróza; a közepes 
a tanítás mellett gyönyörködtetni is képes; a fennkölt stílus szinte minden eset-
ben biztosítja, hogy beszédünk elérje kitűzött célját, mert ez a stílusnem magával 
ragadja és megindítja a hallgatóságot. Négy stíluserény létezik: a nyelvhelyesség, 
a világosság, az illőség és az ékesség. Arisztotelész a világosságról és az illőségről 
beszél. Rétorika című munkájában a nyelvhelyességet nem stíluserénynek tekinti, 
hanem a beszéd feltételének (III. 5). Az ékesség csak a fennkölt stílus jellemzője, 
a másik három erény az egyszerű stílust is jellemzi.8

Az ókeresztény apologéták 

Krisztus halála és feltámadása után rohamosan terjedt a keresztény tanítás a Római 
Birodalomban. Számos ügyvéd, filozófus és szónok Krisztus követője lett. A bi-
rodalomban elkezdődtek az üldözések, börtönbe vetették és kivégezték a keresz-
tényeket. A pogányból kereszténnyé lett értelmiségiek kötelességüknek tartották 
hittársaik védelmét. A keresztény értelmiségieknek ez a csoportja Arisztotelész 
és Cicero rétorikáján nevelkedett, pontosan tudta, hogyan kell egy védőbeszédet 
megfogalmazni. Most adunk választ a címben feltett kérdésre: az apológia nem 
más, mint védőbeszéd, ebből következik, hogy feladata a vádak cáfolása, valamint a 
vádlottak ártatlanságának bizonyítása. A védőbeszédek, apológiák megfogalmazóit 
apologétáknak nevezzük. 

A keresztény apologéták tekintettel voltak a cicerói és arisztotelészi alapelvekre, 
figyelembe vették a szónoki beszéd kötelező és nem kötelező részeit. Beszédeik sa-
játos keresztény tartalommal egészültek ki. A keresztény szónok a védőbeszédben 
megfogalmazta az alapvető keresztény tanításokat; ezekben a szövegekben számos 
esetben bibliamagyarázatot is találunk. A szónok hagyományos feladatai mellett 
az apologéták feladatává vált a Szentírás értelmezése is. Azt mondhatjuk, hogy a 
klasszikus formát sajátos keresztény tartalommal töltötték meg.9 

A keresztény apologéták megtartották védőbeszédeiket a kereszténység mellett, és 
megfogalmazták vádbeszédeiket a pogányok ellen. Ezt úgy kell érteni, hogy ugyanaz 
a beszéd egyszerre védőbeszéd és vádbeszéd is. A beszéd védekezéssel kezdődik, 
majd vádolással folytatódik. Arisztotelész megkülönbözteti a tanácsadó, a bemu-

 8 Uo. 19–71. fejezet; Adamik 1998, 6. fejezet.
 9 Vanyó 1988, Az apologéták című fejezet.
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tató és a törvényszéki beszédet. Ezt a felosztást nem szabad mereven értelmezni. 
A törvényszéki beszédben is lehet bemutatás; ez azt jelenti, hogy be kell mutatni a 
védencet vagy a vádlottat. Tanácsot adni is lehet a törvényszéki beszédben, valamire 
rá lehet beszélni, de a szónok megkísérelheti, hogy valamiről lebeszélje a bírákat. 
A keresztény apologéták a védőbeszédbe nem egyszer beszúrják a bemutató beszé-
det, hittársaik erkölcsös életmódját magasztalják. Minden szónok előtt ismeretesek 
voltak a beszéd részei: a bevezetés, az elbeszélés, a tétel, a bizonyítás, a cáfolás és a 
befejezés. Egyáltalán nem biztos, hogy ezek a részek ebben a sorrendben mereven 
követik egymást. Előfordul, hogy a bevezetés és az elbeszélés nem választható el; 
megtörténhet, hogy a szónok már a beszéd elején is cáfol. Van rá példa, hogy az 
elbeszélés, azaz a téma ismertetése és a tétel, a szónok legfőbb állítása összemosódik.

Jusztinosz Első apológiája 
Jusztinosz pogány filozófusból lett keresztény gondolkodó. Keresztény hite miatt 
végezték ki Rómában Kr. u. 165-ben. Két apológiát írt, harmadik ránk maradt műve 
a Párbeszéd a zsidó Triphónnal címet viseli. Ez a munka dialógus, a szerző zsidó 
vitapartnerét próbálja meggyőzni a keresztény tanítás igaz voltáról. 

Tárgyunk szempontjából elengedhetetlen, hogy röviden ismertessük az Első 
apológiát. Az apológia I–III. része tekinthető bevezetésnek. Jusztinosz Antoninus 
Pius császárhoz, fiaihoz, a szenátushoz és a római néphez fordul. Művét kérvénynek 
és apológiának nevezi. Leszögezi, hogy a keresztények ellen senki nem tudott helyt-
álló vádat felhozni, ezért kéri, hogy vizsgálják ki, vajon elkövették-e a keresztények 
azokat a gaztetteket, amelyekkel vádolják őket. Elbeszélésnek és tételnek a IV–XII. 
részek tekinthetők. Jusztinosz fő tétele, hogy az elnevezésből sem jó, sem rossz 
nem következik, nem az elnevezést, hanem az elkövetett tetteket kell vizsgálni. Ezt 
azért hangsúlyozza, mert ha a keresztények a tárgyalásokon nem vallják magukat 
keresztényeknek, minden gaztett vádja alól felmentik őket. Az ilyen eljárásokat 
nevezzük koncepciós pereknek. Az apologéta már az elbeszélésben visszautasítja 
az ateizmus vádját. Ami a mitológiai isteneket illeti, a keresztények valóban tagad-
ják ezek létét, de mégsem ateisták, hisznek az egyetlen Istenben, a tőle származó 
Fiúban és a prófétai Lélekben. 

Már az elbeszélés során is felfedezhetjük a vádbeszéd elemeit. A mitológiai iste-
nek fajtalankodnak, az istenek szobrait készítő művészek lányokat rontanak meg. 
Jusztinosz kijelenti, hogy az istenszobrok élettelen tárgyak. Ezeket az alkotásokat 
szentélyekben emberek őrzik. Lehetséges, hogy az isteneket emberek őrizzék? Ezt 
kérdezi az apologéta. Szerinte az Istennek nincs szüksége áldozati adományokra, 
mert mindent ő adományoz az embereknek. Az apologéta szerint ennyi elég is lenne 
ahhoz, hogy ne zaklassák a keresztényeket, de ő kifejti a legalapvetőbb tanításokat 
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is, ezzel kívánja bizonyítani, hogy semmi bűnt nem követnek el a keresztények. 
A keresztény tanítás kifejtése (XIII–LXVII) bizonyítja a keresztények ártatlanságát. 
Ebben a részben Jézus tanításaival szembesülhetünk, számos idézetet találunk a 
Hegyi beszédből (Mt 5–6). Jusztinosz számos ószövetségi helyet sorol fel, amelye-
ket Krisztusra vonatkoztatnak a keresztények (Ézs 7,14; 9,5–6; 53,1–10). Ezeket a 
szövegeket keresztény teológusok ma is Krisztusra vonatkoztatják. 

Megjelennek Jusztinosznál olyan nézetek is, amelyek tudománytalannak mondha-
tók, de ezt nem róhatjuk fel neki; az ő célja az volt, hogy a Krisztusról szóló tanítást 
a legősibbnek tüntesse fel. Ilyen tudománytalan nézet, hogy a gonosz démonok 
valahogyan megismerték a Krisztusról szóló jövendöléseket, ezután Krisztust kü-
lönböző istenek nevével illették; ő lett Dionüszosz, a bor istene, de Aszklépiosz, a 
gyógyítás istene is. A példákat hosszasan lehetne sorolni.

Az apologéta végig kiemeli, hogy a keresztények tiszta életűek, viszont a pogány 
istenek kicsapongók. A keresztények nem vesznek részt szexuális orgiákon, a gyer-
mekek húsát sem eszik meg. Ezeknek a vádaknak a cáfolására írja le Jusztinosz a 
keresztények szertartásait, szól a keresztelésről, a kenyér és a bor fogyasztásáról, azaz 
az eukarisztiáról (LXI–LXVII). A befejezésben (LXVIII) az apologéta megengedi, 
hogy beszédét „locsogásnak” tartsák a címzettek, de kéri, hogy ne szabjanak ki a 
keresztényekre halálbüntetést. Azt is leszögezi, hogy a védelem mindenkit megillet. 
Az apologéta szinte végig tanító hangnemben ír, hiányoznak szövegéből a merész 
metaforák, még a pogányok vádolása során is megőrzi a tanító, didaktikus stílust.10

Tertullianus védőbeszéde 
Tertullianus mint ügyvéd kötelességének tartotta hittársai védelmét, ezért írta meg 
védőbeszédét (Apologeticum). Tökéletesen felépített védőbeszédről van szó, látszik, 
hogy írója gyakorló ügyvéd volt. 

A bevezetésben (1–3) Tertullianus elmondja, hogy a keresztényeknek nem en-
gedik meg, hogy a római jog alapján védekezzenek, ezért ő vállalja védelmüket. 
A keresztényekre nem tudták rábizonyítani azokat a vádakat, amelyekkel őket 
vádolják. A bírák sem hisznek a keresztények bűnösségében, hiszen az eljárás fel-
függesztéséhez elegendő, ha megtagadják hitüket. 

A beszéd 4–6. része tekinthető elbeszélésnek és tételnek. Ebből megtudjuk, hogy 
a keresztényeket titkos és nyilvános bűnökben marasztalják el. Titkos bűnök azok, 
amelyeket összejöveteleiken követnek el: csecsemőket gyilkolnak, vért isznak és 
szexuális orgiákon vesznek részt. Ezeket vulgáris vádaknak nevezik, mert a vulgus, 
a nép körében terjedtek el. A keresztények nyilvános bűnei a szentségtörés és a 

 10 Jusztinosz 1986.
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felségsértés. Ez azt jelenti, hogy nem áldoznak Róma isteneinek, és nem mutatnak 
be áldozatot a császár üdvéért. Ami a jogi helyzetet illeti, létezik egy keresztényel-
lenes törvény, amely kimondja: „nem szabad léteznetek”. Erre azt mondja a jogász 
Tertullianus, hogy rossz az a törvény, amelyik a puszta elnevezést bünteti, ezért a 
törvényt kell megváltoztatni. A jónak nevezett császárok nem is alkalmazták ezt 
a törvényt.

A beszéd 7–45. része a vádak cáfolatát tartalmazza, ez egyúttal a pogányság el-
leni vádbeszéd is. A keresztények nem követik el a titkos bűnöket, nem gyilkolnak 
csecsemőket, nem vesznek részt szexuális orgiákon. Ezeket a pogányok művelik, 
akik Afrikában Saturnus istennek bizonyítottan gyermekeket áldoztak, Gallia 
tartományban pedig Mercurius istennek embereket. A vérfertőzést a pogányok 
követik el, ezt bizonyítja Oidipusz király története, aki anyjával folytatott vérfertő-
ző viszonyt. Szentségtörésnek számít, hogy a keresztények nem áldoznak a római 
isteneknek. Ez a vád egyszerűen cáfolható: a pogány istenek puszta szobrok, ezek 
az istenek nem léteznek, ezért nem lehet őket megsérteni. A felségsértés azt jelen-
ti, hogy a keresztények nem áldoznak a császár üdvéért. A keresztények egyetlen 
Istent imádnak, a császárért és a birodalomért csak imádkozhatnak, ezt meg is 
teszik. A keresztények nem ellenségei a császárnak, az ő ellenségei a béljósok és a 
madárjósok között vannak. Azzal is vádolják a keresztényeket, hogy megjelenésük 
következtében elszaporodtak a természeti katasztrófák. Ez nem igaz, mondja Ter-
tullianus, inkább kevesebb ilyen csapás éri a birodalmat. 

Ezek után a keresztény tanítás rövid kifejtését olvashatjuk (46–49). A keresz-
ténység nem filozófiai irányzat, hanem az egyetlen igaz tanítás. A befejezésben (50) 
leszögezi az apologéta, hogy minél jobban üldözik a keresztényeket, annál többen 
lesznek. A halált dicsőségnek tekintik, amelynek az örök élet a jutalma. Tertullia-
nus az első latin nyelven író keresztény szerző. A filozófus Jusztinosz görögül írta 
műveit, a birodalom legnagyobb részében ezen a nyelven érintkeztek az emberek. 
Észak-Afrikában a latin nyelv terjedt el.11

Reflexiók

Létezik-e száz százalékos bizonyítás?
Kényes kérdést vetettünk fel. Azért kényes, mert a keresztény hitet is érinti. Le kell 
szögeznünk, hogy a retorikában nem létezik száz százalékos bizonyítás. Jusztinosz 
és Tertullianus logikusan felépített beszédet, apológiát írt. Azt mondhatjuk, hogy 
állításaikat logikailag bizonyították. Érvelésük sok esetben nagyon logikus. Ennek 

 11 Adamik 1996, Tertullianus című fejezet; Tertullianus 1986.
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ellenére vitapartnereik bármelyik állításukat megcáfolhatnák. Azt mondja Tertulli-
anus, hogy a hagyományos római istenek nem léteznek. Erre bárki azt mondhatná, 
hogy léteznek, ők tették naggyá a Római Birodalmat. Azt is válaszolhatná valaki, 
hogy egyáltalán nem léteznek istenek, a keresztények Istene sem létezik. Azt is 
mondhatja valaki, hogy az ószövetségi jövendöléseket, amelyeket Jusztinosz említ, 
nem Krisztusra kell vonatkoztatni, másként is értelmezhetjük ezeket. Azt az ellen-
vetést is tehetjük, hogy hiába vádolják a pogány isteneket és a pogányokat szexuális 
kicsapongással, ők, a keresztények is elkövetik ezeket, de nem sikerült tetten érni 
őket. A viták vég nélkül folytathatók. Azt nyomatékosan le kell szögeznünk, hogy 
a keresztény ember Istenbe vetett hite nem retorikai bizonyítékokon nyugszik! 

A módszerről 
Az apologétákról szóló előadásom egyik leghosszabb változatát öntöttem írásos 
formába. A téma ilyen részletes tárgyalásához legalább hatvanperces előadásra 
van szükség. Az előadások során tárgyalt művek szerzőinek legfontosabb életrajzi 
adatait szoktam kivetíteni. Az elemzett műveket részekre bontom, ahogyan jelen 
dolgozatomban is teszem, az egyes részekre a szakirodalomban szokásos számo-
zással hivatkozom, ezt szintén kivetítem. A szónok feladatainak tárgyalása során az 
említett feladatok magyar és latin megnevezését is kivetítem. Minden idegen nyelvű 
kifejezést megmagyarázok, közlöm, hogy görög vagy latin kifejezést használok. 
Idegen szavak kimondása után azonnal magyarul is közlöm, hogy miről van szó. 
Valahányszor egyházi iskolákban tanító pedagógusoknak tartok előadást, ragasz-
kodni szoktam az egyes szakkifejezések eredeti nyelven történő megnevezéséhez. 
Nem érezném magamat biztonságban, ha nem mondanám el azokat az informáci-
ókat is, amelyeket kivetítek, előadásomat csak így érzem kereknek. Amikor először 
említem egy személy nevét, meg szoktam kérdezni, hogy hallgatóim mit tudnak 
róla. Fiatalok körében gyakran előfordul, hogy az interneten kezdenek keresni. Erre 
azt szoktam mondani, hogy engem nem az érdekel, hogy tudnak-e keresni, hanem 
az, hogy mit tudnak. 

Szabadegyetemi előadások és pedagógus-továbbképzések esetén legideálisabbnak 
a kilencvenperces foglalkozásokat tartom. Ilyen hosszú idő alatt lehetőségem van 
arra, hogy előadásom során egy nagyobb gondolati egység végén megkérdezzem, 
hogy van-e kérdés, vagy esetleg szeretnék-e a hallgatók saját benyomásaikat el-
mondani. Kifejthetik véleményüket az általam ismertetett műről, de előadásomat 
is minősíthetik. Gyakran megkérdezem, hogy követhetően beszélek-e. Határozott 
kérésem, hogy internethasználatra alkalmas eszközeiket előadásom során kizá-
rólag jegyzetelésre használják. Leghatározottabb meggyőződésem, hogy nekem, 
az előadónak kell hallgatóimmal szót értenem, addig kell valamit magyaráznom, 
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amíg meg nem értik. Előadásom után a világhálón is kereshetnek, erre biztatni 
szoktam hallgatóimat. 

Ciceróval együtt vallom, hogy nagyon fontos az előadásmód. Emlékezhetünk, 
hogy a szónok ötödik feladata az előadásmód tisztázása. Gyakran „kiszólok a szö-
vegből”, közlöm hallgatóimmal, hogy számítok figyelmükre. Gyakran teszek fel 
olyan kérdéseket, amelyeket azonnal megválaszolok. Amennyiben várom, hogy a 
hallgatók válaszoljanak, közölni szoktam, hogy tőlük várom a választ. Kifejezetten 
ügyelek arra, hogy beszédem tagolt legyen. Előfordul, hogy felkiáltok, csodálkozá-
somat hangsúlyozással fejezem ki. 

A húszperces előadásokat egyáltalán nem kedvelem. Ha ilyen rövid idő áll rendel-
kezésemre, akkor nagyon leszűkítem a témát, nincs lehetőség interaktív foglalko-
zásra. Ha ilyen rövid idő alatt állandóan hallgatóimat kérdezem, semmit sem tudok 
elmondani, egész megnyilatkozásom szétfolyó lesz. Ez a megállapítás nem vonatkozik 
olyan jellegű foglalkozásokra, amelyek során elvekről vitatkozunk egy moderátor 
segítségével, de ezt a formát nem tekintem előadásnak, még akkor sem, ha az előadó 
előadásnak nevezi produkcióját. A szó szerint felolvasott szöveget sem tekintem 
előadásnak. A felolvasók kapkodni szoktak, olvasás közben alig vesznek lélegzetet, 
pedig Arisztotelész nyomatékosan kijelenti Retorikájában, hogy „Olyan mondatot 
kell alkotnunk, amelynek kimondása során könnyen tudunk lélegzetet venni.” (III. 9) 

A nyugdíjas korosztály a negyvenperces előadásokat kedveli. Platón, Arisztotelész 
és Cicero nevét ismerni szokták. Nagyon idős személyek, akik a két világháború 
között jártak középiskolába, Ciceróról viszonylag sokat tudnak, néhány művét is 
felsorolják. Katolikus középiskolában érettségizett, idős személyek Tertullianus 
nevét ismerni szokták, azt is tudják, hogy mi az apológia. Amennyiben kevés idő áll 
rendelkezésemre, Platónról nem beszélek, Arisztotelészről is csak annyit mondok, 
hogy stíluserénynek tekintette a világosságot és az illőséget, szerinte a szónoki 
beszédnek két kötelező része a tétel és a bizonyítás, a többi rész elhagyható. Cicero 
kapcsán mindenképpen beszélek a három stílusnemről és a szónok három funkci-
ójáról, valamint a négy stíluserényről. Rövid, húszperces előadás esetén eldöntöm, 
hogy Tertullianusról vagy Jusztinoszról beszéljek-e. Mindkettőjükről abban az 
esetben beszélek, ha legalább negyvenperces előadást tarthatok. Cikkemben Pla-
tónról viszonylag hosszan írtam, napjainkban az ő dialógusai érdeklik leginkább 
a hallgatókat, ez különösen a Gorgiászról mondható el. Ezt az érdeklődést a mű 
etikai mondanivalójával magyarázom, hallgatóim is erre hivatkoznak. Akkor is erről 
kérdeznek, ha csak röviden említem, hiszen előadásom fő témája az ókeresztény 
apologéták műveinek vizsgálata.

Előadásaim során az irodalomjegyzéket szinte mindig kivetítem, ebben megadom 
az általam elemzett művek könyvészeti adatait, a legújabb szakirodalomra is pontos 
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adatokkal hivatkozom. A legkorszerűbb, magyar nyelvű Retorikai lexikont minden 
esetben hallgatóim figyelmébe ajánlom.12

Hallgatóim szerint előadásaim nagyon lendületesek. Erre mindig törekedni szok-
tam, mert előadásaimat szónoki megnyilatkozásnak tekintem. A szónoki beszéd 
akkor mondható késznek, ha elhangzott, ebből következik, hogy elkészülte után 
„meghal”. Az igazi szónoki beszéd egyszeri, megismételhetetlen alkotás! Meg szok-
ták kérdezni, hogy előadásomat valamelyik folyóirat rendelkezésére bocsátom-e. 
Erre csak azt válaszolhatom, hogy „nem, de írásos változatát szívesen elkészítem, 
hajlandó vagyok cikket írni a témáról”.

Személyes vallomás a szónoklatról 
Platón Gorgiász című dialógusának célja a rétorika és az igazság viszonyának vizs-
gálata. A vizsgálat eredménye röviden így összegezhető: nem szónoki művészet az, 
ami nem az igazság és a jogosság érdekében akar meggyőzni. 

Szeretett professzorom, Adamik Tamás, a retorika történetének egyik legkiválóbb 
kutatója egy elmélyült beszélgetés során szembesített azzal a szentírási szöveggel, 
amely egész életem „vezérigéje” lett: „De mondom nektek, hogy minden haszonta-
lan szóról, amelyet kimondanak az emberek, számot fognak adni az ítélet napján: 
mert szavaid alapján mentenek fel, és szavaid alapján marasztalnak el téged.” (Mt 
12,36–37)
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Rejtőzködő(?) nézetek a felsőoktatásban

A probléma háttere

Igen változatos reflexiókat, hangokat hallhatunk, olvashatunk a felsőoktatás több 
területéről azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy milyen módon változnak a köz-
oktatásból a felsőoktatásba kerülő hallgatók motivációi, tudása. Erre vonatkozóan 
azonban az időnként informálisabb formában és tartalomban megjelenő vélemények 
kevésbé lettek rendszerezetten feltárva, a mögöttük álló nézetek pedig nehezen 
körvonalazhatók. Megragadásuk több okból is nehezített: egyrészt a nézetek fel-
tárásának céljával készített vizsgálatokban a válaszokban a kutatási módszerektől 
függően kisebb-nagyobb torzítások jelenhetnek meg, vagy esetleg maga a hozzá-
férhetőség korlátozottabb (a kevésbé árnyalt reflektáltság miatt).1 

Abban, hogy a felsőoktatásban oktatók mit gondolnak a közoktatásról, illetve az 
onnan érkező hallgatókról, természetesen nagy szerepet játszanak – többek között 
– egyéb, a tanításról, a tanulásról vallott nézeteik is. Ráadásul a nézetek nemcsak 
tapasztalatra épülően születő személyes konstrukciók,2 hanem a különböző dönté-
seket és magát a viselkedést is befolyásoló, igaznak vélt képződmények. Többnyire 
rejtettek, implicit jellegűek, és leíró, értékelő és előíró komponensekkel rendelkez-
nek.3 Feltárásuk azért is fontos lehet, mivel egy adott tartalommal kapcsolatban 
befolyásolják megítéléseinket s a hozzájuk kapcsolódó döntéseinket; s mivel egy-
féle filterként funkcionálnak, így a képzések eredményességét is befolyásolhatják. 
A nézetekkel foglalkozó elgondolások szinte mindegyikében megjelenik, hogy az 
– esetlegesen – koherens nézetrendszer nemcsak a bonyolult jelenségek strukturálá-
sában, megértésében segít, hanem a gyakorlati tevékenységekre is erősen kihathat.4 

Sokatmondóak lehetnek tehát a különböző, akár indirekt módon tetten érhe-
tő, megközelíthető, feltárható nézetek, s ezeket szerettük volna megragadni egy 

 1 Sántha 2006; Szivák 2002; 2014.
 2 Dudás 2006.
 3 Bárdossy–Dudás 2011.
 4 Falus 2001, 23. o.
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felsőoktatási kutatás és egy felsőoktatás-fejlesztési projekt adatainak másodelem-
zésével.5 Jelentős kérdés, hogy mi kerül elő, mire helyeződik a hangsúly ezekben a 
válaszokban: a közoktatásra, a beérkező hallgatókra vagy a felsőoktatás teendőire 
a kihívások megoldásával kapcsolatban. 

Az elméleti keretek sarokpontjai igen változatosak lehetnek. A téma megköze-
líthető a tanári, oktatói attitűdök, nézetek blendéjén kívül az expanzió (és hatásai), 
a közoktatás, illetve a felsőoktatás minősége, eredményessége; és – ezek nyomán – 
a megvalósuló felsőoktatási gyakorlat felől is. 

A minőség kérdései: a felsőoktatásba érkező hallgatók és a képzések 
tanulási eredményeken alapuló szemlélete

Az elmúlt években két jelentős hatásrendszer játszott szerepet a felsőoktatási jelent-
kezési tendenciák alakulásában: a képzési szerkezet átalakulása és a felsőoktatási 
expanzió.6 Az expanzió különböző jellemzőinek teljes körű és részletes bemu-
tatására itt most nem vállalkozhatunk. A felsőoktatásban dolgozók nézeteinek 
alakulásáról gondolkodva azonban fontos, hogy megkülönböztessük a relatív és az 
abszolút expanziót. Relatív expanziónál például demográfiai okokból azok aránya 
nő, akik valamilyen oktatási szintre vagy programba belépnek, de tényleges tanu-
lólétszám-emelkedés nem történik. Abszolút expanzió esetében azonban valóban 
növekszik a belépők száma.7 A tanulmányban bemutatásra kerülő másodelemzési 
eredmények olyan kérdőíves megkérdezés adataira épülnek, mely időszak oktatás-
politikai kontextusában az expanzió gyakran említett elem, ezért jelenítjük meg 
az elméleti keretben is jelentősen ezt a hatást.8 Több kutatás is megerősíti azt, amit 

 5 A tanulmányban szereplő másodelemzési eredmények a Tempus Közalapítvány által támogatott 
Tanulási eredmények alkalmazása a felsőoktatásban című, majd a „LeO2” néven futó kutatások adat-
bázisára épül (kutatásvezető: Vámos Ágnes). Tartalomelemzéssel azonosítottam azokat a tartalmakat 
és kategóriákat, amelyek a fentebb említett kutatás által alkalmazott kérdőívnek a 35. nyílt kérdésére 
(„Végezetül, kérjük, írja le röviden, hogy milyennek látja Ön a mai magyar felsőoktatást! Mennyiben 
váltotta be az új képzés az elvárásokat vagy igazolta az Ön korábbi nézeteit? Milyen problémát lát 
benne, melyek az értékei? Milyen javaslatai lennének a továbbiakra?”) adott válaszokban megjelentek 
a közoktatással, illetve a közoktatásból a felsőoktatásba érkező hallgatókkal kapcsolatban.

  A tanulmányhoz további inputokat adtak a TÁMOP 4.1.3-11/1-2011-0001, A kísérleti fejlesztési te-
vékenység eredményeinek tesztelése című referenciaintézményi projekt kapcsán és a TÁMOP 4.1.3 
Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése című projektből származó esettanulmányok 
és munkacsoportos interjúk szövegei is.

 6 Fehérvári–Imre–Tomasz 2010.
 7 Halász 2001, 93–94. o.
 8 Fontos azonban megjegyezni, hogy abszolút értékében jelenleg csökkenő tendenciát mutat a fel-

sőoktatásba lépő hallgatók száma, melynek okaira jelen tanulmány nem tér ki.
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egyébként a kérdéssel foglalkozó professzionális diskurzusokban, illetve a pedagógi-
ai mindennapokban számtalanszor hallhatunk vagy hallhattunk: a közoktatás és a 
felsőoktatás expanziója számos nehézséget indított útjára, melyeket az oktatóknak 
kell megoldaniuk.9

A felsőoktatás expanziója a kilencvenes években indult meg, több kiváltó okkal a 
háttérben. A demográfiai hullám jellemzői miatt jóval több férőhelyre volt szükség 
ahhoz, hogy az addigi felvételi esélyek ne romoljanak. Egy esetlegesen bekövetkező 
csökkenés a felvételi esélyekben a középiskolások tanulási motivációit is csökken-
tette volna, sőt a későbbi évfolyamok tanulóinak motivációit is a középiskolába 
jelentkezésnél.10

Ezenfelül egyre inkább nemzetközi elvárássá és tendenciává vált, hogy nőjön az 
oktatási rendszerben töltött idő, és egyre többen tanuljanak tovább a felsőoktatás-
ban. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának tartós és dinamikus növe-
kedése hosszú ideig megfigyelhető is volt.11 Az európai együttműködés stratégiai 
keretét az egész életen át tartó tanulás jegyében alakították ki a képzés és oktatás 
területein. Az EU oktatási stratégiájában öt fontos tényezőt emeltek ki (2020-ig 
történő elérési céllal), amelyek közül az egyik prioritás az, hogy a felsőfokú iskolá-
zottsággal rendelkezők aránya érje el a 40%-ot.12 

Azonban az oktatási expanziónak éles következményei vannak a minőségre vo-
natkozóan, hiszen az iskolázás kiterjesztése nem konfliktusmentes folyamat (és ez 
természetesen nem csak Magyarországra jellemző).13 Több elemzés is kulcskérdés-
ként kezeli a közoktatási rendszerek hatékonysági problémáit14 és a minőségalapú 
átalakítást.15 Miközben össztársadalmi szempontok miatt is fontos az iskolázottsági 
szint emelkedése, a megváltozott értékmintázat és viselkedési kultúra a középfokú 

 9 A Szerepi 2012 által bemutatott kutatás interjúalanyai az oktatói „közérzetet” befolyásoló négy 
legfontosabb problémakör egyikeként jelölték meg a felsőoktatás – új képzési renddel párhuzamosan 
futó – tömegesítésével együtt járó nehézségeket. Az expanzióval együtt járó problémák mellett még 
a felsőoktatási intézmények saját bevételek szerzésére való ösztönzését, az állami szerepvállalás 
csökkenését, valamint az információtechnológiai eszközök intézményi bevezetését említik meg. 

 10 Surányi 2000.
 11 Lásd OECD 2010. Az expanzió különböző jellemzőinek teljes körű és részletes bemutatására itt most 

nem vállalkozhatunk. A felsőoktatásban dolgozók nézeteinek alakulásáról gondolkodva azonban 
fontos, hogy megkülönböztessük a relatív és az abszolút expanziót. Relatív expanziónál például 
demográfiai okokból azok aránya nő, akik valamilyen oktatási szintre vagy programba belépnek, 
de tényleges tanulólétszám-emelkedés nem történik. Abszolút expanzió esetében azonban valóban 
növekszik a belépők száma (Halász 2001, 93–94. o.).

 12 Council of the EU 2009, C 119/7.
 13 Csermely et al. 2009.
 14 Hermann 2005; Csapó 2007; Szalay 2008.
 15 Fazekas–Köllő–Varga 2008.
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iskolákban ugyanúgy minőségproblémaként jelentkezik, mint a felsőoktatásban, 
„a beérkező hallgatók tudásszintjének drámai csökkenésével”.16

Oktatáskutatási elemzésekben megfogalmazódik az is, hogy a tudás társadalmi 
méretű újratermelésében attól már nem lehet javulást várni, hogy „egyre többen, 
egyre hosszabb ideig járnak iskolába”.17 Sokkal inkább az oktatás minőségi fejleszté-
sével kapcsolatos kérdések kerülnek elő (a meglévő tudás előhívhatósága, transzfe-
rálhatóságának támogatása), amelyekkel a tudás minőségének javítása is elérhető18. 

A minőség és az eredményesség jelentéstartalma érzékenyen reagált a közokta-
tásban zajló szakmapolitikai történésekre: például bővült a méltányosság árnyala-
tával,19 valamint a középfokú oktatás átfogó kiterjesztésének viszonyrendszerével,20 
és időről időre hangsúlyosan értelmeződik a nemzetközi standardoknak, tanulói 
teljesítménymérési rendszereknek való megfelelés kontextusában.21 

Radó Péter azonban „oktatáspolitikai mítosznak” hívja és a felsőoktatás szerep-
lőinek „válságkommunikációjaként” definiálja azt, hogy többen a közoktatás mi-
nőségromlását nevezik meg a belépő hallgatók gyengeségének hátterében, egyúttal 
a felsőoktatási minőségromlás okaként.22 Mindemögött felelősségáthárítást lát, és 
több indokot is meghatározhatónak gondol. Ezek közül az egyik, hogy a felsőoktatás 
nehezen tud alkalmazkodni a tömegessé válásból fakadó problémákhoz, feladatok-
hoz, mert például alig érintette meg a tanulási eredményekre orientált szemlélet,23 
így a kompetenciaalapúan megfogalmazott képzési és kimeneti követelmények 
kevéssé hatottak a felsőoktatási programok tartalmára24. Emellett a felsőoktatási 
intézményi célok sem differenciálódtak kellőképpen. A harmadik ok pedig Radó 

 16 Csermely et al. 2009.
 17 Csapó 2008.
 18 Uo.
 19 Horn–Sinka 2006.
 20 Kozma 2006.
 21 Balázsi–Horváth 2011.
 22 Radó 2011a.
 23 A tanulási eredményeken alapuló szemlélet a hagyományos bemenetalapú gyakorlattal szemben 

a tudás gazdagabb értelmezését jelenti, mivel a tudásra ható nézetek, attitűdök, autonómia stb. 
minőségét is hozzákapcsolja a tudás „általánosabban vett” értelmezéséhez, és ezeket is értékeli. 
A tanulásieredmény-alapú szemlélet és gondolkodás mentén „jelentős innovációs potenciál” is 
keletkezik egy képzőhelyen; a tanulási eredmények megfogalmazásai pedig visszahatnak magukra 
a képzési területekre, azok fejlesztésére is, és összehasonlíthatóvá válnak a megszerzett képesítések 
(Farkas 2017; Lukács–Derényi 2017).  

 24 A TÁMOP 4.1.3. Felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése című projekt Felsőok-
tatás-fejlesztési alprojektje éppen ezért azt a célt tűzte ki, hogy megismertesse a felsőoktatási 
intézményekkel ezt a szemléletet és támogassa a „learning outcomes” alapú képzési programok 
kialakítását és fejlesztését. 
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szerint az, hogy a bolognai rendszerre való átállás „tanulásszervezési, oktatási mód-
szertani és értékelési tekintetben még kevésbé történt meg”. Számos helyen hiányzik 
a heterogén hallgatói csoportok eredményes tanulásának támogatása és szinte soha 
nem jelenik meg az alapképzésben eszközjellegű kompetenciák fejlesztése.25

Az, hogy többször érzékelhető az a benyomás, hogy a belépők összességében 
„gyengébb tudással érkeznek”, a felsőoktatási részvétel tömegessé válásából fakad 
Radó szerint, és nem a közoktatás minőségének romlásából. A ’80-as évek végének 
kb. 15 százalékos felsőoktatási felvételi arányai nőttek meg, a nagyobb merítés-
sel pedig valóban együtt jár a felvettek átlagteljesítményének csökkenése. „Nincs 
egyértelmű lineáris összefüggés a felvételi pontszámok és a mért belépő tudásszint 
között”, amelynek egyik oka, hogy az érettségi standardjai és a felsőoktatás szem-
pontjából fontos tudás nem egyezik meg.26 Az előbb említett standardok nem is 
igazíthatóak hozzá a felsőoktatáshoz (mivel a közoktatásnak több kimenete is van). 
Ez a probléma különböző mértékben jelen van minden felsőoktatási szektorban.27

Nagy a különbség aközött, hogy a hallgató érettségire készül, vagy felvételire.28 
Nem ugyanazt preferálja feladatokban sem a kettő, hiszen az érettségi funkciói 
közül csak az egyik feladat a továbbtanulással összefüggő ún. vízumfunkció (a tar-
talmi szabályozási [modernizációs] funkció, a standard elemek erősítésére irányuló 
[ami a feladatok és az értékelés központi kontrolljából fakad] és a középiskolások 
heterogenitását kezelő kimeneti szabályozó szerep mellett).29

Ha megnézzük az érettségi eredményeit, azt látjuk, hogy 2006 és 2010 között 
kismértékű hullámzást mutatnak. Az országos átlagteljesítmény (2010-ben 58,6%) 
szórásának terjedelme ötéves távlatban kevesebb, mint 2,5 százalékpontnyi. Romló 
tendenciát a szakközépiskolások átlagos vizsgaeredményeiben lehet megfigyelni, a 
gimnazistáknál nincs ilyen jellegű trendhatás.

A felsőoktatásba kerülő hallgatókról alakított kép az elmúlt időszak bejutási 
esélyeinek megismerésével tovább árnyalható. A kétciklusú képzés bevezetése 
utáni három évben elmondható, hogy a felsőoktatás alapképzéseire nehezedett a 
bejutás. Tudásberuházásként tekinthetünk az emelt szintű érettségi vizsga letéte-

 25 Radó 2011a.
 26 Radó 2011b.
 27 Uo.
 28 Balázsi–Horváth 2011.
 29 Lezáró és nyitó jellegéből fakadóan (vö. Horváth 2003; 2010) pedig nemcsak a továbbtanulás felé 

nyit, hanem a szakmatanulás és a munkavállalás felé is, és természetesen szoros kapcsolatban van 
a vizsgát megelőző képzést nyújtó intézménnyel is. Mindemellett az emelt szintű érettségi vizsga 
prediktív validitását, előrejelző érvényességét a különböző kutatások inkább olyan irányból köze-
lítették meg, hogy a felvételnél van-e prognózisértéke. Nem igazán vizsgálták azt, hogy valóban 
jobban meg is állják-e a helyüket a felsőoktatásban az emelt szinten érettségizők.
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lére, valamint a nyelvvizsga meglétére is, amelyek mind emelik a bekerülés esélyeit. 
(A felvettek körében lényegesen nagyobb a legalább középfokú nyelvvizsgával ren-
delkezők aránya, mint a felvételt nem nyertek között.30)

A felsőoktatásba bekerültek átlagpontjai 2008-tól emelkedtek, a bejutottak pont-
számainak szórása csökkent. Nagyobb szórásokat inkább az alacsonyabb felvételi 
átlagpontokkal jellemezhető szakterületeknél lehet megfigyelni. A képzés unikális 
jellege, a rendelkezésre álló helyek száma pedig erősebben is szűri a felvételizőket.31

Van azonban olyan felsőoktatás-pedagógiai reflexió is, amely markánsan el-
különíthetően nem a hallgatók képességeiről vagy teljesítményéről szóló romló 
tendenciákat helyezi a középpontba. Szerepi például arról számol be, hogy a megkér-
dezettek szerint a felsőoktatásba érkező „hallgatók tudatosabbak és kritikusabbak, 
mint a hagyományos generációk, mégis félnek a megmérettetéstől, gyakori a hárítás 
jelensége, és az, hogy nem vállalnak felelősséget döntéseikért és választásaikért”.32 
Azonban IT-kompetenciáik meghaladják az oktatókét.33 A legnagyobb deficitet a 
matematika- és a történelemtudásban, az általános műveltségben, a helyesírásban, 
szövegértésben, prezentációs készségekben láttak a megkérdezettek. A tanulás 
megtanítását is hiányolják a középiskolai felkészítésből.34

A 2006–2010 közötti időszak normál jelentkezési-felvételi eljárási adatainak elem-
zésében Veroszta Zsuzsanna pedig a felvettek és a sikertelenül jelentkezők közötti 
különbségekre koncentrált a bemutatáskor, és azokat a sajátosságokat emelte ki, 
amelyek a különböző felsőoktatási szegmensekben az összetétel jellemzőit adják. 
Ezzel kapcsolatban „eltérő befogadási mintázatokról” beszél.35

 30 Veroszta 2012.
 31 A legmagasabb – 400 pont feletti – átlagpontok a gazdaságtudományi, a nemzetvédelmi és katonai, 

a művészet-közvetítési, a jogi és igazgatási és a bölcsészettudományi területeken voltak. Országos 
átlag alatti pontszámok pedig az agrár-, a műszaki, a pedagógusképzés, a természettudomány és 
az informatika területén.

  Az összátlagot jelentősen meghaladó területek és szakok: gazdálkodási és menedzsment, turiz-
mus-vendéglátás, pénzügy és számvitel, kereskedelem és marketing, nemzetközi tanulmányok, 
nemzetközi gazdálkodás, pszichológia, anglisztika, kommunikáció és médiatudomány, jogász, 
általános orvos.

 32 Szerepi 2012, 95. o.
 33 Uo. 94. o.
 34 Uo.
 35 Veroszta 2012, 51. o.
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A felsőoktatás „hangjai” – egy másodelemzés eredményeinek tükrében

A továbbiakban a Tanulási eredmények alkalmazása a felsőoktatásban című, majd 
a „LeO2” néven futó kutatások (kutatásvezető: Vámos Ágnes) adatbázisának másod-
elemzéséből származó eredményeit mutatom be. Tartalomelemzéssel azonosítottam 
azokat a tartalmakat és kategóriákat, amelyek a fentebb említett kutatás által alkal-
mazott kérdőív nyílt végű kérdésére adott válaszaiban megjelentek a közoktatással, 
illetve a közoktatásból a felsőoktatásba érkező hallgatókkal kapcsolatban. A tar-
talomelemzést követően a különböző kategóriájú válaszok és az egyes jellemzők 
közötti összefüggések, kapcsolatok meglétét kereszttáblák elemzésével tártam fel. 

Az oktatói minta 822 főből állt.36 127 fő válaszában találtunk utalást a közok-
tatásra vonatkozóan, amely válaszokban összesen 295 különböző elemet lehetett 
azonosítani.

A vezetők 324 fős mintájában 46-an említettek a közoktatásra vonatkozó tartal-
makat, és 103 különböző elemet lehetett rögzíteni. 

Az oktatók 30%-a említett a beérkező hallgatókkal kapcsolatos, 27%-uk pedig 
a felsőoktatásba kerüléssel közvetlenül összefüggő tartalmakat. A közoktatással 
kapcsolatban véleményt alkotó vezetőknél a felsőoktatásba kerüléssel kapcsolatos 
tartalmak szerepeltek nagyobb gyakorisággal (29%-ban), ezt követte válaszgya-
koriságban az általános színvonalcsökkenés detektálása (20%) és a hallgatókkal 
kapcsolatos tartalmak említése (18%). A középiskolák gyengeségéről, alacsony 
színvonaláról a közoktatással kapcsolatban megszólaló oktatók 12%-a, 40 fő számolt 
be. Rendszerkérdésekre a vezetők 18, az oktatók 4%-a utalt. 

Még egymásnak ellentmondó tartalmakat egyszerre tartalmazó válaszokat is 
olvashatunk a válaszokban, és több egészen erős negatív érzelmi színezettel telített 
tartalmat is találhatunk közöttük (1. ábra).

Az oktatók közoktatásra vonatkozó reflexiói között kiemelkedő gyakorisággal 
jelent meg a hallgatók tudására, felkészültségére vonatkozó negatív megállapítás. 
A felvételi szükségességét a 127 válaszadó közül 42-en jelezték, 45-en mondtak javas-
latokat arról, hogy hogyan képzelik az aktuális problémák megoldását (1. táblázat).

36 Az egyházi intézmények alulreprezentáltan, a fővárosi székhelyű felsőoktatási intézmények 
felülreprezentáltan jelentek meg a mintában (Vámos 2010, 22. o.).

EHE oktatoi 2019.indd   257 2019. 04. 02.   10:56:30



Seres-Busi Etelka258

1. ábra. A közoktatásra vonatkozó tartalmak kategóriáinak százalékos megoszlása az 
oktatók válaszaiban
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1. táblázat. Javaslatok a közoktatásból származó problémák megoldására
(A táblázatban az idézett választ követő szám az adott válasznak az adatbázisban 
elfoglalt sorszámára utal.)

A megfogalmazott 
javaslatok kategóriái

Az egyes kategóriákhoz tartozó példák (részletek a válaszokból)

Óraszámok emelése 
a közoktatásban

„A természettudományos tárgyak (fizika, kémia) óraszámának 
növelése a középiskolában (és nem csökkentése, mint ma!)” (640)
„Alapvető probléma a középiskolai természettudományi oktatás 
tönkretétele, a pedagógusok anyagi és erkölcsi megbecsülésének 
hiánya.” (646)

Együttműködés a 
közoktatás és a „fel-
sőbb szervek” között

„A megoldás tehát egy teljeskörű reform, amit az óvódától az egye-
temekig szükségszerűen el kell végezni! Ehhez nemcsak a fejet, 
hanem a testet (tehát a végrehajtókat) is be kell vonni a közös 
gondolkodásba.” (214)
„Fontos partnerek kimaradtak a döntések előkészítéséből, a köz-
oktatás olyan fontos szereplői, mint az iskolaigazgatók vagy a 
mentorok.” (554)

Tanulási módszerek 
„újítása”

„Csakúgy, mint a közoktatás, még inkább a felsőoktatás sincs felké-
szülve az adott keretek által igényelt új tanulási formák, stratégiák 
működtetésére.” (708)
„Az alapfogalmak önálló, saját szóbeli megfogalmaztatása minden 
előadáson, de főleg gyakorlaton minden hallgatóval, akiknek na-
gyobb része sajnos nem jutott el az absztrakt gondolkodás igényéig 
és képességéig mára a felsőoktatási intézményeinkbe kerülve.” 
(bx 529)
„Az új képzés csak felszínre hozta azokat a problémákat, amelyek 
amúgy is terhelték a felsőoktatást. Az elmúlt húsz évben sokat 
változott a világ, az egyetemre kerülő fiatalok elvárásai, vizuális 
kultúrája, tanulási módszerei az információtechnológia, telekom-
munikáció fejlődésének köszönhetően. A legtöbb oktató, az egye-
tem nem tudott ezzel a változással lépést tartani, ezért rendkívül 
sok frusztráció éri mind a hallgatókat, mind az oktatókat. A meg-
újulás zálogának tekinthető fiatal oktatóknak a legalapvetőbb 
egzisztenciális problémákkal kell foglalkozniuk.” (691)
„A felsőoktatásba érkező jelentős létszámú kisebb tehetségű hall-
gató oktatásának pedagógiai kihívásaival szembenézni fontosabb 
lett volna már sokkal előbb, még a bolognai folyamat végrehajtása 
előtt.” (785)

Teljes reform „Voltaképp az általános iskola első osztályától kezdve az érettségiig 
kellene az oktatási rendszert megreformálni először…” (482)
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A kompetenciák megjelenése a válaszokban

A TÁMOP 4.1.3. projekt keretében felvett adatok elsődleges elemzésekor is megfo-
galmazódott, hogy nagy számban utalnak az oktatók a hallgatók kompetenciáinak 
különbségeire – amit a hallgatók ingyenes felsőoktatáshoz jutásával, a létszámalapú 
finanszírozással magyaráznak, és a kreditrendszer azon tulajdonságával, hogy 
sokszor felvehető egy kurzus. 

„Úgy tűnik, hogy sok szakon a hallgatók alap- és kulcskompetenciáinak fejlesz-
tése is elengedhetetlen előfvált”,37 de kérdés, hogy ezzel a felsőoktatási intézmények 
érdemben kezdenek-e valamit, azaz tesznek-e lépéseket ennek megvalósítására. 

A hallgatókra vonatkozóan többször előkerül, hogy a velük való kommunikáció-
ban, a különböző hátrányok kapcsán ki kellene küszöbölni ezeket a problémákat. 
A hallgatók motiváltsága, az önálló és egyetemi célokhoz illeszkedő tanulás is az 
említett és támogatásra szoruló témák között jelenik meg.

A problémák felvetése mellett néhány jó gyakorlat is előkerül a válaszokban. 
A válaszadók vagy középiskolai módszerekhez igazodóbb gyakorlatot alkalmaznak 
a felvetődött kérdések megoldására, vagy a reflektivitásban látják a kiutat. „Minden-
képpen érdemes lenne belátni, hogy hallgatók tanulásának támogatása érdekében 
az ismeretközlő szemlélettől el kell mozdulni a kompetenciafejlesztések irányába.”38

A közoktatás komplex, soktényezős feladatai között az egyik alapvető az egész 
életen át tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák alakítása és fejlesztése.39 Biggs 
megközelítésének meghatározó elemeit áttekintve láthatjuk, hogy a tanulási ered-
mények megfogalmazásából való kiinduláson, az értékelés megfogalmazásán túl 
mennyire fontos a hallgatókra való intenzív odafigyelés, a hallgatók egyedi módon 
való tanulásának, a tudás eltérő keletkezési útjainak elfogadása és az azokhoz való 
alkalmazkodás.40 Mindemellett alapvető kérdés az „okos implementáció”, azaz a 
„fentiek elérését szolgáló szervezeti, környezeti, vezetési feltételek kialakítását célzó 
változásmenedzsment”.41 

Ez utóbbi jellemzően a fókuszt nem arra helyezi, hogy milyen elmaradással érkez-
nek a hallgatók, hanem arra, hogy a célt hogyan lehet elérni velük. Nem(csak) azt 
figyeli és jelzi folyamatosan, hogy mit nem alakított ki a közoktatás, hanem inkább 
azt próbálja meg feltárni, hogyan korrigálható mindez, ezáltal más nézőpontból 
tekintve a problémára. Azaz ha fontosnak találtunk valamilyen kompetenciát, akkor 

 37 Vámos 2010, 40. o.
 38 Uo.
 39 Fehérvári–Imre–Tomasz 2011.
 40 Biggs–Tang 2007.
 41 Uo., idézi Halász 2010, 7. o.
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tudunk-e ehhez különböző tanulási utakat vizionálni; és tudunk-e olyan tanulási 
környezetben gondolkodni, amely támogatja a számunkra fontos és elérni kívánt 
kompetenciák kibontakozását. 

A kereszttáblák elemzései

A különböző képzési területekkel kapcsolatosan elmondható, hogy általában nincs 
a szakterületek között különbség az oktatók válaszainak leggyakrabban megjelenő 
tartalmi fókuszaival kapcsolatban, így például a kényszerű ismeretpótlással vagy a 
beérkező hallgatók tudásával kapcsolatban.

Ha a különböző képzési területeken oktatók válaszait tovább elemezzük, akkor 
azt láthatjuk, hogy a hallgatók motiváltságával vagy motiválatlanságával kapcso-
latban említett tartalmak gyakorisága válaszaikban enyhe eltérésekkel jelenik meg 
(Φ = 0,122). A gazdaságtudományok területén dolgozó oktatóknál figyelhetők meg 
leginkább erre utaló tartalmak. Szintén nagyon enyhe kapcsolatot találtunk arra 
vonatkozóan, hogy a gazdaságtudományi területen oktatók gyakrabban említik a 
hallgatók gyengébb alapképességeit (Φ = 0,107).

A szakterületekkel kapcsolatos további kapcsolatokat a következő táblázatban 
foglaltuk össze. A fík értéke az alábbi tartalmak említése kapcsán sem túl magas, 
mégis kimondható, hogy ha nagyon kis mértékben is, de különbségek vannak az 
egyes szakterületek oktatói által adott válaszok gyakoriságát illetően ezek említé-
sének gyakoriságában.

2. táblázat. Az egyes szakterületeken az oktatók mintájában különböző gyakoriságot 
„generáló” válaszkategóriák 

Válaszkategórák 
fókuszai

Φ Szakterületek, ahol az okta-
tók gyakrabban említik az 
adott szempontot

Szakterületek, ahol az ok-
tatók ritkábban említik az 
adott szempontot

A beérkező hallga-
tókkal kapcsolatos 
tartalmak

0,231 Informatikatudomány Társadalomtudományok, ter-
mészettudományok

A hallgatók tu-
dására vonatkozó 
negatív állítás  

0,185 Bölcsészettudományok, gaz-
daságtudományok, társada-
lomtudományok

A felsőoktatás 
nehézségei a köz-
oktatásból fakadó 
nehézségek miatt 

0,252 Informatikatudomány, mű-
szaki tudományok
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Válaszkategórák 
fókuszai

Φ Szakterületek, ahol az okta-
tók gyakrabban említik az 
adott szempontot

Szakterületek, ahol az ok-
tatók ritkábban említik az 
adott szempontot

A felsőoktatásban 
való pótlásra vonat-
kozó válaszok

0,198 Gazdaságtudományok, mű-
szaki tudományok és művé-
szeti terület

Bizonyos tantár-
gyakkal kapcsolat-
ban adott negatív 
válaszok

0,179 Műszaki tudományok

Megoldási javasla-
tok említése

0,215 Műszaki és agrártudományok, 
művészeti terület

Reform szükséges-
sége

0,194 Műszaki tudományok, művé-
szeti terület

Közoktatásról 
mondott pozitív 
vélemény

0,172 Műszaki tudományok

A szektoriális jellemzők tekintetében összességében erős mintázatokról nem 
beszélhetünk, de néhány jellegzetes kapcsolat azonosítható. Ezeket a 2. ábrán 
láthatjuk.

A műszaki területen oktatók véleményében nagy gyakorisággal jelenik meg a 
közoktatással összefüggő vélemény, és a többi szakterülethez képest ez sajátosnak 
mondható a szerveződése miatt. 

A különböző oktatói szerepkörökről való gondolkodás, elköteleződés alapvetően 
nem jelent különbséget abban, hogy milyennek látják a közoktatás minőségét az 
oktatók. Néhány esetben azonban a szerepidentitás kapcsán is találhatunk enyhe, 
de kimutatható kapcsolatokat.

Például azok az oktatók, akik az oktatói feladatokat nagymértékben fontos-
nak gondolják, a beérkező hallgatókkal kapcsolatos tartalmakat kevésbé említik 
(Φ = 0,168), és gyakrabban azt, hogy valamilyen reformra van szükség (Φ = 0,160), 
szemben azokkal, akik nem gondolják jellemzőnek magukra nézve az oktatói fel-
adatokat. Azonban az oktatói feladatokat különböző mértékben magukénak vallók 
között nincs különbség abban, hogy mennyire gyakran említik a motiválatlan 
hallgatókat, vagy általában véve a színvonal csökkenését válaszaikban. 

A felsőoktatásban való oktatást pedagógiai munkaként értékelők szintén kevésbé 
tesznek a beérkező hallgatók tudására vonatkozóan negatív megjegyzést (Φ = 0,144), 
míg akik azt mondják, hogy a felsőoktatásban elsősorban tudományt kell művelni, 
azok gyakrabban festenek a beérkező hallgatók tudásáról negatív képet (Φ = 0,147).
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Az oktatási munkát felértékelők inkább megoldásközpontúak, és kevésbé említik 
(emlegetik fel) azt, hogy milyen hallgatók érkeznek a felsőoktatásba. Minél inkább 
kutatáspárti az oktató, annál inkább van reflexiója, valamilyen utalása a beérkező 
hallgatókra vonatkozóan.

Érdekes eredmény, hogy a validációt hallgatói jogként kezelők és ezt támogatók 
válaszaik között kevésbé említik a bekerülő hallgatók tudásának alacsony színvo-
nalát (Φ = 0,166).

Azoknál a vezetőknél gyakrabban jelenik meg válaszként valamilyen előremu-
tató megoldási javaslat, akik a meglévő tudás beszámítását természetesnek veszik 
(Φ = 0,141); illetve akik azt gondolják, hogy oktatóként pedagógiai munkát is végeznek, 
kevésbé említik válaszukban a közoktatással kapcsolatban a színvonal csökkenését.

10 

2. ábra A felvételi pontok szerint csoportosított területek és a tartalomelemzés eredményei

Legmagasabb – 400 pont felet-
ti – átlagpontok 

a gazdaságtudományi, 

nemzetvédelmi és katonai, 

művészetközvetítési, 

jogi és igazgatási, 

bölcsészettudományi alapszakok 
hallgatói

 

A műszaki területen oktatók véleményében nagy gyakori-
sággal jelenik meg a közoktatással összefüggő vélemény és a többi szakterülethez képest ez 
sajátosnak mondható a szerveződése miatt.  

A különböző oktatói szerepkörökről való gondolkodás, elköteleződés alapvetően nem jelent 
különbséget abban, hogy milyennek látják a közoktatás minőségét az oktatók. Néhány esetben 
azonban a szerepidentitás kapcsán is találhatunk enyhe, de kimutatható kapcsolatokat. 

Az országos átlag alatti 
pontszámokkal:  

az agrár, 

 műszaki,  

pedagógusképzés,  

természettudomány, 

informatika területei 

 A hallgatókkal kapcsolatban a pótlásra 
vonatkozó tartalmakat említik gyak-
rabban, mint a többi terület képviselői; 
de válaszaik között többet találunk a 
megoldásokra és a reformokra vonat-
kozóan is. (műv) 

Válaszaikban nagy gyakorisággal 
jelenik meg a hallgatók tudásá-
nak hiányosságaira, motiválat-
lanságára és gyenge alapképes-
ségeire utaló tartalom, valamint 
az, hogy a felsőoktatási intéz-
ménynek kell pótolnia a hiá-
nyosságokat. (gazd) 

A közoktatásra és a hallgatók tudására vonatkozó 
negatív megjegyzések gyakorisága nagyobb, mint a 

többi szakterületen, azonban az előremutató javasla-
tok említése és a felvételi említése is gyakoribb. 

(b) 

A válaszokban gyakoriak a beérkező 
hallgatókkal kapcsolatos , és a felsőokta-
tás nehézségeire utaló tartalmak. (inf)

Gyakran említik a 
közoktatás színvonal-
csökkenését, és kevésbé 
a felvételit. (term.) 

2. ábra. A felvételi pontok szerint csoportosított területek és a tartalomelemzés eredményei
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A korábban már említett projektben dolgozó különböző szakterületek mun-
kacsoportos interjúiból és a részt vevő intézmények esettanulmányaiból pedig az 
rajzolódik ki, hogy a projekt előrehaladtával a fókuszok áttolódása érzékelhető: 
a felsőoktatásban a hallgatóval való tennivalóra a közoktatásból érkezés értékelése 
helyett. A hallgatókra (és köztük a beérkező hallgatókra) való reflektálás során sokkal 
inkább a tanári tevékenységek kerültek elő (a validáció, a tananyag, a tudás rendezé-
sének szempontjai), és nem a hiányok keresésének a hangsúlyával találkozhatunk.

A további reflexió lehetőségei

Előremutató, ha egy felsőoktatási intézmény a változási folyamatok kísérését vagy 
például a lemorzsolódás, a „túlfutás”, a halogatás stb. okait elemezni kívánja, vagy 
éppen a tanulási utakat szeretné szisztematikusabban is áttekinteni.42 

A képzések áttekintése, fejlesztése során végiggondolható ezzel kapcsolatban, 
hogy milyen módon támogathatja minél inkább az egyéni életpályákat és isme-
retszerzési útvonalakat egy képzés, s hogyan oldható meg, hogy az egyes tanulási 
eredmények egymásra épülve kapcsolódjanak össze, beazonosítva azokat a kom-
petenciákat, amelyekkel a képzésben részt vevők rendelkeznek (tudás, képességek, 
attitűdök, autonómia és felelősségvállalás tekintetében).

Ezt megalapozóan fontos lehet arra is reflektálni, hogy végiggondoljuk-e, elemez-
zük-e a hallgatókkal, illetve a közoktatással kapcsolatos saját nézeteinket. Hogyan 
tudják támogatni az oktatók az egyes kompetenciákkal nagyon eltérően rendelkező 
hallgatókat tanulásuk során? 

Talán távolinak tűnik a kapcsolás, de mindenképpen fontos kérdés, hogy tanu-
lóközösségként értelmezi-e magát az intézmény. Munícióként tekintünk-e akár a 
bejövő hallgatók által hozott tudásra is – a tanulás esetlegesen informális, nem for-
mális útjaitól függetlenül? Mit gondolunk az informális és nem formális forrásokból 
származó tudás szerepéről, és esetlegesen ugyanolyan értékűnek tekintjük-e ezeket, 
mint az „akadémiai” utakon szerzettet? Mit gondolunk a hozott tudás feltárásának 
lehetőségeiről? Alkalmaznak-e az oktatók olyan módszereket, amelyek a tudás 
sokféleségét és a sokféleség értékességét és érvényességét sugallják?

A tanulásra, tanításra s a képzésbe érkező hallgatókra vonatkozó rejtőzködő 
nézeteink a reflexióink és megvalósuló gyakorlatunk során válnak tetten érhetővé. 
Ezeket láthatóvá tenni időnként rizikós vállalásnak tűnhet, de képzésfejleszté-
si kihívásokra valódi, tartalmas válaszok megfogalmazása a fentiek elemzésével 
képzelhető el igazán.

 42 Orosz 2018, 2. o.
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tem latin–ógörög szakán, 1994-ben az Evangélikus Teológiai 
Akadémia teológus-lelkész szakán végzett, majd 1998-ban a 
József Attila Tudományegyetem irodalomtudományi doktori 
programjában szerzett PhD-fokozatot. 2006 és 2010 között az 
Evangélikus Hittudományi Egyetem rektori tisztségét töltötte 
be, ugyanitt az egyháztörténeti tanszék tanszékvezető egyetemi 
tanára. Az MTA doktora, az MTA BTK Lendület Hosszú refor-

máció Kelet-Európában (1500–1800) Kutatócsoport tagja, 16–18. századi latin és 
német szövegeknek nemcsak kiadásával, hanem fordításával is foglalkozik. 2017/18-
as tanévtől az EHE rektora.

Cserháti Márta a Szegedi Egyetem magyar–angol–finn sza-
kán végzett. Végzés után egy évig az egyesült államokbeli Bran-
deis Egyetem vendéghallgatója volt, ahol általános nyelvészetet 
tanult. Oktatott a Szegedi Egyetemen és a PPKE-n. Teológiai 
doktori fokozatát az angliai Durham Egyetemen szerezte, témája 
a történeti Jézus-kutatás harmadik hulláma volt. Ezt követően 
az EHE nyíregyházi hittanárképző tagozatán tanított, jelenleg 
az EHE Újszövetségi Tanszékének docenseként dolgozik. Fő kutatási területe az 
Újszövetség-kutatás és a társadalomtudományok kapcsolata.
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Fekete Anikó a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem ének-ze-
netanár, karvezetés, majd egyházzene szakának elvégzése után 
Németországban, a Herfordi Egyházzenei Főiskolán folytatta 
tanulmányait, ahol 2009-ben B-kántori záróvizsgát tett. Jelenleg 
az Evangélikus Hittudományi Egyetem Egyházzene Tanszékének 
oktatója, a zuglói evangélikus gyülekezet kórusvezetője, valamint 
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyházzene tanszékének 
óraadója.

Finta Gergely orgonaművész, egyházzenész, az Evangélikus 
Hittudományi Egyetem docense, az Egyházzenei Tanszék vezető-
je. 2003-ban doktorált egyházzenéből a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetemen Dietrich Buxtehude orgonaművei és a liturgikus 
gyakorlat című munkájával. Tanulmányokat folytatott Németor-
szágban, a Herfordi Egyházzenei Főiskolán. Huszonhárom évig 
volt a budapest-zuglói gyülekezet kántora. 2009 novemberétől a 
Deák téri templom orgonistája, a Deák téri orgonazenés áhítatok 
sorozatának művészeti vezetője.

Hafenscher Károly lelkészcsaládban született 1957-ben. 
Édesapja a gyülekezeti és a tudományos munka példaszerű har-
monizálásával végezte szolgálatát. A középiskolai évek az aktív 
zenélés szeretetét adták, ennek nyomán az Evangélikus Teoló-
giai Akadémia elvégzése után gyakorló lelkészként karvezető 
diplomát szerzett. A zene és a teológia metszéspontjában találta 
meg szakterületét: a liturgikát s szűkebb értelemben az isten-
tisztelet-teológiát. Gyülekezeti szolgálatban állt Keszthelyen, 

Csengődön, Szekszárdon és Budavárban. Esperesként a Tolna-Baranyai Egyház-
megyét vezette. Nyolc éven át volt a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos 
Irodájának vezetője. Doktori tanulmányait a Lipcsei Egyetemen kezdte. Disszer-
tációját Agenda-tradíció és a jelen kihívásai címmel az Evangélikus Hittudományi 
Egyetemen védte meg. A Debreceni Református Egyetemen habilitált „Istentisztelet 
és minőség” témában. Az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ igazgatója, 
és második ciklusban a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának lelkészi 
elnöke. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Gyakorlati Tanszékének tanszék-
vezető egyetemi docense.
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Joób Máté (1972) teológiai tanulmányait 1997-ben fejezte be. 
Jelenleg a Semmelweis Egyetem (SE) Mentálhigiéné Intézetének 
egyetemi docense, az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) 
óraadó tanára, valamint a Lelkészakadémia vezetője. A gyakorlati 
teológia tárgykörében folytatott tanulmányokat Helsinkiben, 
Uppsalában és Joensuuban. 2005-ben szerezte meg doktori fo-
kozatát (A békesség élménye – Az egyéni bűnbánat kvalitatív 
tartalomelemzése pasztorálpszichológiai szempontból). 2008-ban 

szociális és családsegítő lelkigondozó szakirányú szakképzettséget (SE), 2015-ben 
pedig szupervizor szakképzettséget szerzett (KRE). Tíz éven át szolgált lelkészként 
a Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközségben. Kutatási és érdeklődési terü-
lete a bűntudat és a szégyenérzet feldolgozásának lehetőségei, a segítő szakmákban 
gyakorolt szerepek, valamint az egyéni és közösségi spiritualitás.

Kodácsy-Simon Eszter az Evangélikus Hittudományi Egyetem 
docense, a Valláspedagógia Tanszék megbízott vezetője. A Ma-
gyarországi Evangélikus Egyház katekétikai és hittan stratégiai 
munkacsoportjainak vezetője, több hittankönyv társszerzője, 
számos hitoktatási segédanyag szerkesztője. Kutatási területei 
közé tartozik a valláspedagógia és vallásdidaktika, a keresztény 
nevelés és az egyházi iskolák kérdése, valamint a hitoktatásban 
felmerülő természettudományos és etikai témák vizsgálata val-
láspedagógiai szempontból.

Kőszeghy Miklós 1989-ben az Eötvös Loránd Tudományegye-
temen végzett történelemtanárként. PhD-fokozatát 1998-ban a 
Baseli Egyetemen (Seminar für Alte Geschichte) szerezte. 2003-
ban habilitált az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. 1993 és 
2010 között a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettu-
dományi Karának oktatója. 2010 óta a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának docense, 
2011 óta az Ókortörténeti Tanszék vezetője, 2010 és 2016 közt 

a kar külügyi, majd tudományos és innovációs dékánhelyettese. 2018 óta az Evan-
gélikus Hittudományi Egyetem egyetemi tanára. Kutatási területe az ókori Izrael 
története és régészete, valamint nemzetközi kapcsolatai, illetve a héber nyelvű 
epigráfia.
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László Virgil 2003-ban az Eötvös Loránd Tudományegyete-
men jogász képesítést, 2006–2008 között a columbusi Trinity Lu-
theran Seminaryn teológus mesterdiplomát szerzett. 2003–2006 
és 2008–2012 között az Evangélikus Hittudományi egyetem 
teológus–lelkész szakán tanult. PhD-fokozatot 2017-ben szerzett 
újszövetségi tárgykörből. Jelenleg az Evangélikus Hittudományi 
Egyetem Újszövetségi Tanszékének adjunktusa. Kutatási területe 
a keresztény spiritualitás újszövetségi alapjai.

Orosz Gábor Viktor az Evangélikus Hittudományi Egyetemen 
végzett teológus-lelkész szakon, ugyanitt szerezte doktori címét, és 
egykori iskolájában, a rendszeres teológiai tanszéken oktat. Tanult 
és kutatott Bécsben, Londonban és Neuendettelsauban. 2017-ben 
habilitált a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. Szak-
területe a bioetika és az esztétikai teológia. 2015-től a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház Zsinata Teológiai Bizottságának elnöke. 
2016-tól főszerkesztője a Lelkipásztor című havi folyóiratnak.

Pángyánszky Ágnes 1993-ban végezte el az Evangélikus Hit-
tudományi Egyetemet teológus-lelkész szakon. Huszonegy év-
nyi gyülekezeti lelkészi szolgálat után szerzett doktori címet 
gyakorlati teológiából. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem 
Gyakorlati Intézetének vezetője, ahol a lelkész-teológus szakos 
hallgatók gyakorlatait és hatodéves képzését vezeti, és tovább-
képzéseket szervez. Szakterülete a gyülekezetpedagógia és a 
felnőttkatekézis. 

Réz-Nagy Zoltán 1963-ban született Békéscsabán. Teológiai 
tanulmányai a rendszerváltás éveire estek, ez meghatározta ké-
sőbbi pályafutását is. Végzés után az Ökumenikus Segélyszer-
vezetnél szolgált, és a délszláv háború menekültjeit segítette egy 
éven át. Első segédlelkészi helye Pécsett volt, ahol olyan „nehéz 
esetek” ellátását is feladatának érezte, akikkel az önkormányzati 
szociális munkások nem boldogultak. Harmati Béla püspök ez-
után Budapestre helyezte, ahol két gyülekezet, a rákospalotai és 

a fasori szeretetét is magáénak tudhatta. A fasori gimnáziumban hittantanításra 
kérték fel, többen is lelkészek lettek az általa tanított évfolyamokból. 1998-ban 
pályázott a Debreceni Evangélikus Egyházközség parókus lelkészi állására, amelyet 
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megnyert, így közel húsz évet szolgált ott, ahol több közösségi és infrastrukturális 
fejlesztést valósított meg, számos család sorsának alakulását kísérte lelkigondo-
zóként. 1998-tól kezdődően tanított óraadóként a Nyíregyházi Főiskola Hittanár 
Szakán vallástörténetet és etikát, egészen a szak megszűnéséig. 2017-től az Evan-
gélikus Hittudományi Egyetemen szolgál egyetemi lelkészként.

Seres-Busi Etelka 2002-ben az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemen végzett pszichológusként, pszichológia és pedagógia 
szakos tanárként. Ugyanitt, a Neveléstudományi Doktori Isko-
lában szerzett PhD-fokozatot. 2002-től 2017-ig az ELTE főállású 
oktatója, a tehetségfejlesztő szaktanácsadó tanár-továbbképzési 
irány szakfelelőse, mellette párhuzamosan pszichológusként és 
pedagógiai szakértőként is dolgozott (például pedagógiai szak-
szolgálatban vagy az Oktatási Hivatal projektjeiben). 2017-től 
az Evangélikus Hittudományi Egyetem Valláspedagógiai Tanszékének docense, az 
ELTE óraadó oktatója, pedagógia BA, tehetségfejlesztő és közoktatásvezető szakirá-
nyokon tanít. A Neveléstudomány című folyóirat Szemle rovatának társszerkesztője. 

Szabó B. András 1977-ben született Pécsett. 2006-ban végzett 
az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakán. 
Ösztöndíjas tanulmányokat folytatott Heidelbergben, Chicagóban 
és Marburgban. 2015-ben doktorált az Evangélikus Hittudományi 
Egyetemen. Kutatási területe a gazdaságetika és a rendszeres teo-
lógia kommunikációjának gyakorlati teológiai lehetőségei. 2007-
től a Pestújhely-Újpalotai Evangélikus Egyházközség lelkésze. 
2017-tól a Melanchthon Evangélikus Szakkollégium igazgatója. 

Szentpétery Péter az Evangélikus Teológiai Akadémián vég-
zett 1980-ban. 1989-ig a Magyarországi Evangélikus Egyház 
külügyi előadója, majd titkár, mellette lelkészi szolgálatot végzett 
Szentendrén és Érden. 1989–1990-ben Tübingenben ösztöndí-
jas. 1990-től tanít az EHE-n, a Vallás- és Társadalomtudományi 
Tanszék vezetője. 1993-ban védte meg Vere resurrexit – Jézus 
feltámadásának radikális valósága ma című doktori értekezé-
sét. 2009-ben habilitált a Károli Gáspár Református Egyetemen 
Omnia sunt facta per ipsum. Darwin hatása a teremtéshitre – teológiai és emberi 
kérdések című értekezésével. 1999 óta az Ökumenikus Tanulmányi Központ titkára, 
2012-től az európai ökumenékutatók társasága, a Societas Oecumenica titkára.
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Szűcs Kinga 1975-ben született Budapesten. Magyar és német 
szakot végzett az ELTE Bölcsészkarán, majd a CEU posztgra-
duális mesterképzésén szerzett diplomát történelem szakon. 
Szerkesztői, fordítói tevékenysége mellett kezdte meg teológiai 
tanulmányait az EHE teológus mesterszakán szociáletika szak-
irányon, 2014-ben lett az EHE doktori iskolájának hallgatója. Je-
lenleg az intézmény tanársegédje, doktori kutatásaiban a növényi 
etika lehetséges teológiai vetületeivel foglalkozik.

Varga Gyöngyi 1994-ben végzett az Evangélikus Teológiai 
Akadémián, ezt követően Miskolcon, a diósgyőr-vasgyári evangé-
likus gyülekezet segédlelkészeként kezdte meg lelkészi hivatását. 
1995–1998 között a Tübingeni Egyetem Teológiai Karán folyta-
tott posztgraduális tanulmányokat. 2003-ban szerzett doktori 
fokozatot az Evangélikus Hittudományi Egyetemen (EHE). 2016-
ban habilitált a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. 
2017 őszétől az EHE Ószövetségi Tanszékét vezeti. Korábban 
több éven keresztül az EHE egyik egyetemi lelkészeként is szolgált, 2004–2012 
között az MEE Lelkészakadémiájának vezetője volt Németh Zoltán mellett.
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