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Oktatás, kutatás és növelés/nevelés 

A Magyarországi Evangélikus Egyház élete 2014-ben számos ponton a „reformáció 
és kultúra” téma köré szerveződik. Választott jelmondatunk egy Luthernek tulaj-
donított idézetre utal: „Még ma elültetek egy almafát.” A hitelességét nézve ugyan 
bizonytalan mondat a maga egészében így hangzik: „Ha tudnám, hogy holnap vége 
a világnak, még ma ültetnék egy almafát.” A keresztény ember utolsó leheletéig vagy 
akár a világ végezetéig életpárti. Luther jól ismerte a szász parasztok mindennapjait, 
így tudta, hogy egy fa elültetése és termőre fordulása között sok időnek kell eltelnie, 
közben pedig a gazdának igényes és alapos munkát kell végeznie a metszéssel, a 
kártevők távoltartásával és hasonlókkal. 

Jézusnak is számos példázata gyökerezik kora agrárvilágában. Isten országa is 
úgy jön el, mint ahogy a megvető munkája nyomán sarjadni kezd a vetés. A növe-
kedés példázatai különösen is beszédesen érzékeltetik az Ország titkát: a kicsiny 
magból terebélyes fa lehet. Jézusnak fáj, ha gyümölcstelenséget vagy romlottságot 
lát, ugyanakkor ő maga beszél arról, hogy a terméketlen fának is esélyt kell adni. 
Példázatának „hátha terem jövőre” (Lk 13,9a) félmondata azt fejezi ki, hogy ő nem 
akar belenyugodni a terméketlenségbe.

Az ültetés képénél maradva érdemes megjegyezni, hogy facsemetéről beszé-
lünk, „akit” – mint egy gyermeket vagy akár egy diákot – óvnunk, tanítanunk és 
nevelnünk kell. A szóhasadásnak nevezett etimológiai jelenség jegyében szorosan 
összefügg a nevelés és a növelés szó. Egész egyházi iskolarendszerünkben és a 
mindinkább kiszélesedő hitoktatásra tekintettel jó ezt tudatosítanunk: egyszerre 
nevelünk és növelünk. Mindez nemcsak a közoktatásra, hanem a felsőoktatásra is 
érvényes. Eminens módon az Evangélikus Hittudományi Egyetemen folyó oktató, 
kutató, valamint nevelő és hitébresztő-hitmélyítő munkára. Örömmel vesszük kézbe 
ezt a kötetet, amely a tanári kar tagjainak tudományos igényű dolgozatait tartal-
mazza, valamilyen formában kapcsolódva a reformáció és kultúra tematikához.

A kor követelményeihez igazodó sokféle képzést kínáló egyetemtől sem lehet 
idegen a nevelés és a növelés feladata. Nem annyira az agrárvilágot idéző kultúra, 
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mint inkább a városiasodáshoz kapcsolódó civilizáció képvilágát idézi az egykori 
professzor, Prőhle Károly – aki a kötet szinte valamennyi szerzőjének tanára volt – 
ma is érvényes megállapítása 1990-ből: „Az evangélikus teológia helyét és szerepét 
a felsőoktatásban és a tudományos világban az fogja döntő módon meghatározni, 
hogy sikerül-e hívő és tudós teológusokat odaállítani. Nem könnyű feladat ez, mert 
kevesen vannak készen, és hamarabb felépül egy felhőkarcoló, mint kifejlődik egy 
tudós teológus. Ehhez a hívő aszkéták szívósága kell. Tudom, hogy vannak ilyenek 
a fiatalok között.”

A felhőkarcoló hamar felépül, az elvetett mag is gyorsan szárba szökken – a hit 
és a tudás összhangját adó nevelés és növelés azonban időben nehezen mérhető 
folyamat. Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen folyó munka egyik célja, hogy 
gyülekezeteinkben – mint egykor Jeruzsálemben – nőjön a tanítványok száma (Ap-
Csel 6,1). A külső növekedés azonban csak a hit belső épülésével valósulhat meg, 
ezért aztán úgy kell imádkoznunk, ahogy egykor a tanítványok fordultak Jézushoz: 
„Növeld hitünket.” (Lk 17,5)

Egy Luthernek tulajdonított mondattal kezdtem ezt a könyvajánlót. Egy olyan 
idézettel zárom, amely egészen biztosan a reformátortól származik, sőt amely az 
ő utolsó leírt néhány mondata. E szívszorító szövegnek többnyire csak a legutolsó 
szavait idézzük: „Koldusok vagyunk, ez az igazság.” Az ezt megelőző mondatok 
azonban szintén tanulságosak, és sajátos módon ugyancsak a fölművelésből vett 
képből indulnak ki: „Vergilius Bucolicáját és Georgicáját senki sem értheti meg, 
aki nem volt öt évig pásztor vagy földműves. Cicero leveleit (így látom) senki sem 
értheti meg egészen, aki nem forgolódott negyven évig jelen államügyekben. Senki 
ne gondolja, hogy megízlelte a Szentírást, hacsak nem kormányozta a gyülekezeteket 
száz évig a prófétákkal. Bizony, koldusok vagyunk – ez az igazság.”

Bizony, koldusok vagyunk – és az ő ajándékaiban mégis gazdagok!
Ez az igényesen összeállított kötet annak a jele, hogy az evangélikus felsőokta-

tásban dolgozók egyaránt feladatuknak tekintik az oktatást, a kutatást, valamint a 
nevelésre és növelésre tekintő hitébresztést.

Legyen áldás a tanulmányköteten és általában az Evangélikus Hittudományi 
Egyetemen folyó munkán.

Dr. Fabiny Tamás
püspök, egyetemi tanár



Csepregi Zoltán

Közösségi kultúra a magyarországi 
reformációban
Szövetség, kölcsönös eskü, életre szóló elköteleződés  
gyülekezet és lelkész között

A reformáció korai története ekkléziológiai kísérletei közben a közösségi és szer-
veződési formák egészen megdöbbentő változatosságát produkálta. A kutatás már 
felfigyelt rá, hogy a reformátorok levelezésében feltűnik (főleg megszólításban és 
címzésben) a püspöki cím használata;1 hasonlóképpen mind Luthernek, mind 
Zwinglinek, mind Speratusnak kijár olykor az „apostol” megszólítás is.2 Most 
egy hasonlóan kirívó jelenséget vizsgálok, melyet a szakma elsősorban Müntzer 
életrajzából ismer: a radikális reformer megeskette híveit mind Allstedtben, mind 
Mühlhausenben (1524–1525), hogy életük árán is megvédik őt, cserében a prédiká-
tor életre szólóan elkötelezte magát szolgálatukra. A források ugyanúgy Bundnak 
nevezik ezt a szövetséget, mint a parasztfelkelők által rendszeresen kötött véd- és 
dacszövetséget, amelynek vizuális jelképe a zászlajukra festett bocskor, a Bundschuh 
volt. Dasypodius 16. századi német szótára eleve ’összeesküvésnek’ (coniuratio) 
fordítja a Bundschuh szót.3 Az alábbiakban a hazai reformációból ismert hasonló 
eseteket gyűjtöm össze annak bemutatására, hogy ez a magatartás nem kizárólag 
Müntzer sajátja, nem is korlátozódik a német parasztháborúra és a német refor-
mációra, hanem egy széles körben jelentkező törekvéssel van dolgunk, amely vá-
laszt kíván adni a pásztor és a nyáj, a személyiség és a közösség viszonyának örök 
csoportdinamikai problémájára.

 1 Wriedt 1990; Schenner 1911, 243. o.. Az evangelista, propheta megszólítások ugyanakkor csak 
a prédikátor titulust igyekeznek választékosan helyettesíteni.

 2 Pontos adatok: Csepregi 2013, 437–443. o.
 3 Grimm–Grimm 1991, 2: 522–524.
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1. Paulus Speratus: Morvaigló, 1522

Első példám határeset annyiban, hogy nem Magyarországról, hanem a szomszédos, 
ugyancsak II. Lajos király által kormányzott Morvaországból való. Paulus Speratus 
(1484–1551) a würzburgi dóm prédikátora volt 1521-ig.4 Ekkor hagyta el állását 
(nem teljesen világos körülmények között), hogy egy Budára szóló hívásnak tegyen 
eleget. Útközben Bécsben Speratus lehetőséget kapott, hogy 1522. január 12-én a 
Stephansdom szószékére lépjen, prédikációjában élesen támadott a keresztségi 
fogadalom kivételével minden fogadalmat: főleg a szerzetességet és a cölibátust. A 
bécsi összeütközés egyértelműen meghiúsította Speratus budai reményeit, ezért 
elindult, hogy Brünn és Prága érintésével térjen vissza Németországba. Ez az út-
vonal vezette őt Morvaiglóra (Iglau, ma Jihlava, Csehország). Az iglói plébánián 
székelő premontrei apát meghívta Speratust egy üres prédikátori állásra, amelyet 
hivatalosan 1522. június 5-én foglalt el (bár egy Luther-levél már május 16-án iglói 
prédikátorként szólítja meg őt).5

Prédikációi miatt Speratus hamarosan összetűzésbe került az iglói Szent Kereszt-
templom domonkosaival, akik rossz szemmel nézték az addig gyéren látogatott 
plébániatemplom népszerűségének növekedését. A szerzetesek feljelentésére6 II. 
Lajos király július 25-én elrendelte a városnak Speratus elbocsátását, egyidejűleg 
intézkedett „a lutheránus eretneknek” az olmützi püspök elé való megidézéséről.7

Speratus azonban rövid tartózkodása alatt a háta mögé állította a városi tanácsot. 
A képzett és tehetséges prédikátor személyében végre akadt valaki, aki a visszaélések 
bírálatával támogatni tudta a tanácsot a klérussal vívott politikai küzdelmében. 
Hogy milyen szerepet játszhattak ebben teológiai, esetleg reformátori szempontok, 
azt nehéz megítélni, hiszen a források homályban hagyják, pontosan milyen felfo-
gásban prédikált Speratus Iglón 1522 nyarán. Itt-ott – mint említettem – találkozni 
Speratusnál olyan, a korai reformációra jellemző és az apostoli korra visszavezetett 
elképzelésekkel, hogy minden gyülekezetet a saját püspöke vezet. Ezek a gondolatok 
Wittenbergből is származhattak.8

A domonkosok Speratus elleni áskálódásainak és a kölcsönös egymásra utaltság-

 4 Csepregi 2013, 129–137. o.
 5 Leupold 1861, 46. o.; WA.B 2: 529–531 (491. sz.); LVM 7: 326–327. o. (491. sz.).
 6 Wie man trotzen soll auffs creutz [1524]. VD 16. S 8280. Fol. C1r. König 1963, 114. o.
 7 Leupold 1861, 47–48. o. A prédikációs tilalmat az olmützi krónika is megörökítette: „1522. Nach 

Bartholomaei hat man königliche Briefe auf dem Rathhause vorgelesen wegen Martin Luthers und 
des Predigers Sohn zu Iglau, welch Letzterer zu Iglau nicht mehr hat predigen dörfen.” Olmützer 
Sammel-Chronik vom Jahre 1432 bis 1656, 5. o.

 8 Stamm 1990, 15–17. o. Az apostoli titulatúra Speratusnál is megfigyelhető. 
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nak köszönhetően 1522-ben szoros szövetség jött létre a prédikátor és hívei között. 
Speratus Bundról és Bundschuh-ról beszél azon évek közkeletű szóhasználata 
szerint (fontos megjegyezni: Müntzert megelőzően). Tény, hogy a tanácstagok s 
a polgárok többsége (20-30 szerzetes kivételével a teljes lakosság) a városházán 
esküvel fogadta, hogy az evangéliumtól nem tántorodik el (wyr wollte ja bey dem 
evangelio bestehen), s annak hirdetőjét, a prédikátort tekinti jogszerű lelkészének; 
kötelezték magukat, hogy Speratust nem bocsátják el, és nem is szolgáltatják ki a 
hatóságoknak. Ezen kötés tartós voltáról Speratusnak már akkor sem voltak illúziói, 
hiszen ismerte Péter apostol szerepét a passiótörténetben. A veszély növekedtével a 
polgárok körében a gyengébbek valóban úgy gondolták, hogy evangélium ide vagy 
oda, meg akarják tartani a király kegyét (evangelium hin, evangelium her, wir woelen 
eyn gnedigen kuonig behalten). Mivel a polgárok a sebtében és meggondolatlanul 
kötött szövetséget (eylend und unfursichtig bundschuch) okolták azért, hogy eddig 
is kitartottak Speratus mellett, azaz a várost fenyegető veszélyért, így e szövetség-
nek kézzelfogható formája és konkrét tartalma lehetett, talán írásba is foglalták. A 
Bundschuh magyarázza azt is, hogy az iglóiak a felforgatás gyanújába keveredtek, s 
igazolja továbbá a király ellenük hozott intézkedéseit. Ezért is szembesült Speratus a 
kihívással, hogy a püspöki hivatalában (bischöflichen ampt) hirdetett evangéliumot 
később a nyomtatott szó nyilvánosságában megvédelmezze.9 

1523 tavaszán II. Lajos megérkezése a tartományba felgyorsította az eseményeket. 
Speratust megidézték Olmützbe, ott ítélet nélkül bebörtönözték, majd kiutasítot-
ták Morvaországból. Mint a kor sok más vallási menekültje, Wittenbergbe ment, 
ahol énekszerzőként (Eljött hozzánk az üdvösség) és Luther latin műveinek német 
fordítójaként szerzett nevet magának. 

Speratus nem sokkal később Königsbergben kapott udvari lelkészi állást.10 Ekkor 
többször felszólította az iglói tanácsot, nyilatkozzék, érvényesnek tekinti-e a kölcsö-
nös esküvel megpecsételt szövetséget, ám az iglóiak politikai mozgástere egy tűzvész 
miatt igen beszűkült, így semmit sem tudtak tenni Speratus visszatérése érdekében. 

A prédikátor utoljára 1524 tavaszán, poroszországi útja előtt járt Iglón, hogy 
híveit feloldja esküjük alól.11 A maga elkötelezésének érvényességét azonban to-
vábbra is fenntartotta, leveleiben újra meg újra szóba hozta. Ebben az Iglóhoz való 
furcsa, egyoldalú ragaszkodásában nem nosztalgiát vagy érzelmi motívumokat kell 

 9 Wie man trotzen soll auffs creutz. VD 16. S 8280. Fol. C1v-2v. König 1963, 115., 122. o.
 10 Leupold 1861, 56–57. o.
 11 König, Hans-Joachim: Aus dem Leben des Schwaben Paulus Speratus. Blätter für Württembergische 

Kirchengeschichte, 62. évf. 1962. 7–63. o. 19. o. Speratus 1524. április 26-án Iglóról kelt levele: 
Camers, Johann: Theologicae facultatis… retaliatio. VD 16. W 2646. Fol. A1v-2r.
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látnunk, hanem a ministerium ecclesiasticum olyan hangsúlyos és egyéni teológiai 
értelmezését, amely akár önmagában is biztosítja Speratus helyét a legjelentősebb 
reformátorok galériájában.

Az iglói tanács időközben megegyezett az évek óta megürült plébánia betöltéséről. 
1523. november 25-én iktatták be a znaimi származású Simon Schneeweisst.12 A 
tanács azt a feltételt szabta számára, hogy Speratus visszatérése esetén továbbra is 
köteles alkalmazni őt prédikátorként (erre nemcsak a kitiltás érvényessége miatt 
nem mutatkozott reális esély, hanem már a lakosság döntő többségének támogatása 
is hiányzott hozzá).13

Speratus viszont 1524-ben megjelent újévi pásztorlevelében (Wie man trotzen soll 
auffs creutz, Hogyan dacoljunk a kereszten) elutasítja a polgároknak a szövetséget 
kárhoztató érvelését. De még ha az iglóiak ki is szolgáltatják őt politikai nyomásra 
vagy e világi előnyök érdekében, ez akkor sem változtat irántuk való egyoldalú 
szeretetén. Csak arra kíváncsi, hogy még mindig püspöküknek tekintik-e (ob ich 
noch euer bischof sey), amely hivatalához szabályos többségi választás révén jutott. 
Amennyiben a gyülekezet elállt volna közben korábbi szándékától és nyilatkozatá-
tól, akkor hivatala is megszűnt. Állhatatlanságukat Speratus nem veti a szemükre, 
hiszen tudja, hogy a hűségesek mindenütt kisebbségben vannak az ingadozók 
között, csak leszögezi, hogy sokan korábbi mellveregető szólamaik ellenére ijed-
tek be a szerzetesek fenyegetésétől és az udvar utasításaitól. A Wittenbergből az 
iglóiaknak küldött nyílt levél célja az volt, hogy segítsen feldolgozni az ünnepélyes 
ígéret megszegésének a traumáját. Speratus egyértelművé teszi, hogy a királyra 
való hivatkozás csak hárítás és kifogás, hiszen az evangélium ügye nem tartozik 
a világi hatalom kompetenciájába. Az evangéliumhoz való ragaszkodás esetén az 
üldöztetésnek és a keresztnek nincs alternatívája.14

2. Besztercebánya, Selmecbánya, Körmöcbánya, 1525

Az új egyházi közösségi formák nyomainak keresgélésétől látszólag távol esik a 
besztercebányai Krisztus Teste testvérületnek és a szomszédos bányavárosok ehhez 
hasonló szervezeteinek (a körmöci Krisztus Teste, valamint a selmeci és a hodrusi 
Szűz Mária testvérületeknek) a kérdése. Az ilyen intézményeknél nehéz elhatárolni 

 12 Leupold 1861, 56., 60. o.; Schenner 1912, 84. o. Simon Schneeweiss (†1545), bécsi diák és magisz-
ter (1510–1518), 1525-től morvaiglói plébános, 1529-től udvari prédikátor Ansbachban, 1534-től 
crailsheimi plébános, majd esperes, a Schmalkaldeni cikkek aláírója (1537), a német birodalmi 
vallási dialógusok résztvevője.

 13 Leupold 1861, 58. o.; Schenner 1911, 251–252 (9. sz.).
 14 Wie man trotzen soll auffs creutz [1524]. VD 16. S 8280. Fol. C2v-3r. König 1963, 116. o.
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a vallási és a világi, a kegyességi és az érdekvédelmi funkciót.15 A probléma röviden 
úgy foglalható össze, hogy a bányavárosi felkelés napjaiban16 a bányamunkások 
elvitték céhládáikat azok hagyományos őrzési helyéről (az egyes kápolnákból), és 
nem teljesítették belőlük a szokott egyházi célú kifizetéseket, hanem a testvérület 
pénzét „saját” céljaikra fordították. A felkelés végeztével a ládákat vissza kellett 
szállítaniuk, s a pénz kezelésében korlátozták őket. Ezen események első értelme-
zését a felkelőkkel szemben álló oldalon, Werbőczy nádor ítéletlevelében és a helyi 
hatóságok nyomozati irataiban találjuk: a bányászok tette itt lopásnak, szentség-
törésnek minősül.17 Külföldi analógiák birtokában nem volna kizárható egy olyan 
magyarázat sem, amely régi egyházi intézmények reformátori átértelmezésének 
fogja fel az önkényes pénzkezelést, jóllehet a források erre nem nyújtanak konkrét 
támpontot. A „reformációs” magyarázatból annyit mindenképp komolyan vehetünk, 
hogy az oltáriszentség hagyományos tiszteletének visszaszorulása és új közösségi 
kegyességi formák térnyerése is hatással lehetett az említett eseményekre.

A testvérületek sajátosan középkori világa és a régi egyházi szókincs azonban új 
elemekkel is bővült: megjelent a városok fölötti szervezet, a felsorolt testvérületek 
együttműködése, az „egység” (anikait),18 a véd- és dacszövetség „testestül-lelkestül” 
(mit leib, guett unnd leben).19 A céhhatárok átlépésének van külső jele is: egymás 
megszólításában. A „testvér” (Bruder) titulus ezentúl nemcsak a saját, hanem a szö-
vetséges testvérület tagjainak is kijárt,20 és további identifikációs eszközül szolgált 
a közösségen belül az apostoli üdvözlet és annak variánsai.21 

 15 Kubinyi 1998, 125–127. o. = Kubinyi 1999, 343–345. o. Mivel a későbbiekben szó lesz még lelkészi 
fraternitásokról, ezeket a laikus fraternitásokat a testvérület szóval különböztetem meg.

 16 Csepregi 2013, 33–38. o.
 17 ETE 1: 251–256. o.; Ratkoš 1957, 77. o. (35. sz.): „Decimo: Propterea ipsi sectores et fraternitas 

deliberarunt interim, quod ipse Thobias et Swoger Hans vitrici essent, neque obulum neque 
denarium ad eclesiam dare vellent, in quo eclesia magno patitur defectu. Similimodo plebanus, ex 
quo se sic non exhibent cum offertoriis et aliis rebus uti prius et dedecus ac scandalum est, quod 
propter duas personas divinum servicium impediri debet.” Lásd még uo. 119–133., 156–157., 196. 
o. (72., 86., 119. sz.).

 18 Ratkoš 1957, 94. o. (47. sz.).
 19 Uo. 92. o. (45. sz.).
 20 Uo. 88–91., 102., 140–143. o. (42–44., 54., 78–80. sz.). Ratkoš a Bruder szó származékaiban is 

(Brüderpfennig, Brüdergeld) újítást lát, holott ezeknek a saját testvérületen belüli használata ha-
gyományos volt.

 21 Uo. 88–90., 93., 108. o. (42–44., 47., 60. o.). Például: „Fryd undt anige libe in Christo Iesu zuvoran.” 
„Fryd yn Chrysto Jesu bevor.” 
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3. Wolfgang Schustel: Bártfa, 1528

Wolfgang Schustel (†1553) bártfai prédikátor személyére22 már korán felfigyeltek, 
de komoly jelentőséget először az 1990-es évek szlovák kutatásában tulajdonítottak 
neki. Vendelín Jankovič és Miloslava Bodnárová radikális, sőt anabaptista néze-
teket fedeztek fel nála, s komoly szerepet juttattak neki Bártfa reformációjában.23 
Schustelnek bártfai idejéből két, közel egykorú tételsora maradt fönn, ezek más-más 
aktuális igényt szolgáltak, tartalmuk meglehetősen vegyes, átfedés is van közöttük. 
Először 14 cikkben sorolja fel tervezett távozásának okait, majd szintén 14 cikkben 
foglalja össze Bártfán maradásának feltételeit.24 Kifejezetten dogmatikai gondola-
tokat ezekben az iratokban ugyan nem találni, de anyagi követelések mellett meg-
lehetősen sokat foglalkoznak egyházfegyelmi kérdésekkel. Schustel fellép bennük 
az ünnepnapi kocsmázás ellen, és nagy súlyt fektet az ünnep megszentelésére, a 
templomlátogatásra, az igehallgatásra.25 Egy Budapesten őrzött levél, miután bibliai 
citátumokra hivatkozva alapozza meg a prédikátor illetékességét a kérdésben, kilenc 
pontban még tűzvédelmi rendszabályokra tesz javaslatot.26

Schustel bártfai híveit 1528-ban esküvel megpecsételt szövetség megkötésére 
próbálta – eredménytelenül – rávenni. A következő feltételt szabta a bártfaiaknak: 
„Hogy másképp itt nem maradok, csak ha ki-ki megfogadja a kezembe, hogy ezeket 
a cikkeket megtartja, s ennek a tanács előtt kell történnie, úgyhogy egyazon napra 
az egész község és minden céh összegyűlik. S aki ezeket a cikkeket megszegné, az 
a kihágás mértéke szerint szenvedje el büntetését.”27

A Schustel által érvényesíteni akart erkölcsi norma ebben a meglehetősen asz-
ketikus imperatívuszban foglalható össze: „hagyjátok a földi és érzéki dolgokat!”28

Ezeket a szavakat olvasva egyre kevésbé csodálkozunk rajta, hogy a bártfai pol-
gárok szájában megsavanyodott az evangélium édes teje,29 s kapcsolatuk a prédi-
kátorral megromlott. Egyértelmű, hogy a prédikátor kevés támogatót tudhatott 
maga mögött a tanács és a lakosság körében. A Krakkóba, majd Wittenbergbe 

 22 Csepregi 2013, 143–149. o.
 23 Jankovič 1990; Bodnárová 1996. 
 24 Piirainen–Jankovič 1991, 505–507. o. Csepregi 2013, 378–380. o.
 25 Csepregi 2013, 378–380. o. Vö. uo. 396. o.
 26 Uo. 380–382. o.
 27 Uo. 379–380. o. (10. cikk).
 28 Uo. 393. o. (1530. 3. 26.): „last farren, waß do erdisch unnd sinlich ist”. 
 29 Uo. 397. o. (1531. 9. 10.): „Időközben meggondoltam, milyen savanyú volt nektek az evangélium 

íze, s ezért sokatokkal sok viszályom és háborúságom volt, ráadásul meggyőződésem ellenére sok 
dologban engedtem, úgyhogy semmit vagy csak keveset építettem.”
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távozó lelkész is tisztában van vele, hogy alig ketten-hárman várják vissza, de ez 
elég is lenne neki, ha a visszahívás magától Krisztustól jönne.30 Találó az a bibliai 
kép, amit Schustel Bártfáról való távozására alkalmaz: „Úgy jártatok, mint a jeru-
zsálemiek, akik mikor méltatlannak bizonyultak Isten igéjére, a tizenkét apostol a 
pogányokhoz fordult.”31

4. Andreas Fischer: Lőcse és Svedlér, 1529

A lőcsei tanácsos és krónikás, Conrad Sperfogel arról tudósít, hogy 1529 böjtjében 
(március 7-én) egy bizonyos Andreas Fischer, eyn lutterist von Martino Lutter Lő-
csén tűnt fel.32 Ez az Andreas Fischer gyűléseken követői kört gyűjtött maga köré, 
és Svedléren prédikált, mégpedig nyilvánosan a templomban. Május 13-án Fischert 
feleségével együtt, aki követte őt mindenhová, Johann Katzianer kapitány parancsá-
ra elfogták és lutheránusként halálra ítélték. Fischer meglepő módon mégis túlélte 
az 1529. június 25-re kitűzött ítélet-végrehajtást, feleségét azonban vízbe fojtották. 

1529 júliusában Andreas Fischer ismét feltűnt Lőcsén és Svedléren. Az utóbbi 
városban, ahol megnyerte magának a tanácsot, 70-80 személyt keresztelt meg 
nyilvánosan, közöttük néhány lőcseit is. Legkésőbb ezen a ponton lesz Sperfogel 
olvasóinak nyilvánvaló, hogy Fischer egyáltalán nem lutheránus, hanem újrake-
resztelő volt. 

Fischernek azonban Lőcsén is voltak követői nemcsak a nép körében, hanem a 
tanácsban is. 1529. november 10-én elvette egy lőcsei polgár lányát, a svedléri pol-
gárság pedig ígéretet tett Fischernek, hogy megvédelmezik őt a szepességi kapitány, 
Christoph Perner fenyegetése ellen (itt jelenik meg a Bundschuh-szerű összeeskü-
vés!). 16-án mégis megjelent Perner csapata a városban, Fischer pedig menekült. 
Krakkóba, majd Morvaországba akart menni. Útja Kisszebenen keresztül vezetett, 
ahol nyilvános prédikációjának nagy sikere volt a lakosság és a tanács körében.33 
Eddig Sperfogel tudósítása.34 

Egy másik felső-magyarországi forrás Fischerről Georg Moller (Molitor, †1558), 
a később lutheránussá lett lőcsei plébános írása, a szepességi papi fraternitás jegy-

 30 Uo. 395–396. o. (1531. 3. 12. – 5. 18.).
 31 Uo. 396. o. (1531. 7. 5.).
 32 Uo. 187–193. o.
 33 Hain 1910–1913, 1: 42. o. A reformáció kezdeteihez Lőcsén lásd: Bodnárová 1996.
 34 Conrad Sperfogel naplója, autográf: Archív Evanj. A. V. Cirkev. Zboru v Levoči, V/A/2 (86. sz.). Egy 

18. századi másolat Budapesten található (OSZK, Fol. Lat. 3108). Kivonatosan: Hain 1910–1913, 
1: 40–42. o.; Csepregi 2013, 382–390. o.
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zőkönyve, a Matricula Molleriana.35 Az egyik említés szerint 1542-ben az evan-
gélikus Georg Leudischit (lásd alább a következő pontban) majdnem ugyanabban 
a sorsban osztozott, amiben az újrakeresztelő Andreas Fischer, akit Bebek Ferenc 
letaszíttatott Krasznahorka várfaláról.36

5. Georg Leudischit: Mühlenbach, 1543–1544

Georg Leudischitnek (†1558 után) nem kellett túl meredek pályát befutnia ahhoz, 
hogy élete derekán magister artium, szepesi kanonok és vikárius legyen. Lőcsei 
családja hagyományaiban és kapcsolatrendszerében meg voltak alapozva ezek az 
esélyek. Hogy ő reformálta-e volna a Szepességet – ahogy a hagyomány tartja –, az 
már más kérdés. Több évtizedes jelenléte biztosan hatással volt ezekre a folyama-
tokra, makacs önfejűsége is sokaknak imponálhatott, életrajzírói által emlegetett 
elkötelezett lutheranizmusa viszont már nehezen fedezhető föl a forrásokban.37 

A mühlenbachi (modern magyar neve: Malompatak) megürült plébániát38 1543-
ban a toporci Görgey-kastélyban tartózkodó Georg Leudischitnek ajánlották fel, 
akit ráadásul a szepesvári kapitány, Georg Pauschner is támogatott (Mühlenbach 
a vár uradalmához tartozott). Három szomszédos plébános viszont megtámadta a 
választás eredményét az esperesnek küldött beadványában.39 Ebben a helyzetben 
Leudischit sem merte elfogadni a mühlenbachi meghívást. De miután meghiúsult 
két további kísérlet a plébánia betöltésére,40 újból Leudischitnek kínálták föl az 
állást. A frontok ekkorra megmerevedtek: a mühlenbachi polgárok és a várkapi-
tány eltökélten kitartottak jelöltjük mellett, az esperes erélyesen tiltakozott, a pré-
post tétován próbált közvetíteni a táborok között, Leudischit pedig a biztonságos 
Toporcon várta ki a végkifejletet. A patthelyzetet az oldotta föl, hogy Pauschner 
egy lőporrobbanás során 1543. április 27-én meghalt,41 s ugyanekkor érkezett meg 

 35 Matricula Molleriana, az eredeti a késmárki líceumi könyvtárban; 18. századi másolatok Budapesten 
(OSZK, Fol. Lat. 2331; Fol. Lat. 2110; Fol. Lat. 2086/2). Ezek és másutt őrzött másolatok alapján 
kivonatosan kiadva: Thury 1905, 412. o. ETE 2: 389–461. o., 391., 407., 417. o.

36  Thury 1905, 412. o. ETE 2: 407., 417. o.
37  Csepregi 2013, 200–208. o.
38  Thury 1905, 396–397. o. ETE 2: 400–401. o.
39  ETE 2: 407. o.
40  Thury 1905, 398–400. o. ETE 2: 401–403. o. A szepességi paphiányról a lőcsei krónika is megem-

lékezik, Hain 1910–1913, 1: 85. o.: „1541-ben az egész Szepességben nem voltak diakónusok, hanem 
minden plébános maga tartotta az istentiszteletet a háborús idők és az evangélikus hitújítás miatt.”

41  Thury 1905, 400–401. o.
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Ferdinánd király április 21-i levele, amelyben fizikai megsemmisítéssel fenyegette 
az eretnek prédikátorokat.42

A mühlenbachi plébánia betöltését viszont ez egy lépéssel sem vitte előbbre. 
A város polgárai ezért csendben megegyeztek a préposttal, hogy Leudischit há-
rom hónapig helyettesként szolgálhat náluk. Ez a megoldás újból kihívta az ádáz 
ellenfelek haragját, az esperes és a három szomszédos plébános ráadásul már a 
szepesi vikáriust is megnyerték ügyüknek, s közös akcióba kezdtek a „fő lutherá-
nus” (archilutteranus) Leudischit eltávolítására. A plébánosok a vikárius levelével43 
jelentek meg Mühlenbachban, és követelték Leudischit adminisztrátori megbízóle-
velének visszaszolgáltatását. A bíró ezt hallva haragra gerjedt, s az asztalra csapva 
így válaszolt: „Nem csalárd és hazug embert prezentáltunk, ebben igaztalanul 
vádolnak bennünket, hanem egy derék és tisztességes embert. A vikárius által kiál-
lított megbízólevelet nem szolgáltatjuk a kezetekbe! Ah, ti, a huszonnégy plébános 
akartok nekünk tetszésetek szerint papot állítani? Ebből nem esztek!”

Mikor pedig a bírótól a plébániára tértek, Leudischit elolvasva a vikárius utasítá-
sát, ilyen választ adott: „Erre az utasításra semmit sem adok, és fütyülök a tilalomra 
is. A prelátus úrtól három hónapra megkaptam az adminisztráció jogát. Ha saját 
levelével hívna vissza, távozom, és visszatérek előbbi helyemre. Addig azonban 
itt kell maradnom, amíg Thurzó János [főispán] úr vissza nem jön, ő fog engem a 
királyi felségnél megerősíteni.”44

A küldöttség kudarca után Georg Moller esperes összehívta a papi fraternitást, 
felolvasta Ferdinánd áprilisi levelét a lutheránus rablók ellen (contra latrones 
lutheranos), felszólította őket ágyasaik elbocsátására, s követelte a préposttól en-
nek a dögvészt hozó (pestifer) embernek, Leudischitnek az elűzését.45 A prépost 
válaszában a mühlenbachiak papválasztási szabadságára hivatkozott,46 mire az 
esperes a fejére olvasta a delikvens teljes bűnlajstromát.47 Leudischitnek azonban új 
támogatója akadt a szerencsétlenül járt szepesi várkapitány utódjában, Bornemisza 
Miklósban, aki mind az esperest, mind a prépostot felszólította, hogy Leudischit 
ügyét tárgyilagosan, elfogultságtól mentesen vizsgálják meg: „Nem veszek itt észre 
más új tant vagy találmányt, mint az evangéliumi, keresztény és üdvös tanítást, s 
az evangéliumi ember nem is képes mást hirdetni, ha valóban evangéliumi, mint 
amit Krisztus és apostolai hirdettek és ránk bíztak. Mert ha a rajongók vagy az 

 42 Ribini 1787, 56–58. o. Thury 1905, 401–402. o. ETE 2: 403–404. o.
 43 Thury 1905, 404–405. o. ETE 2: 408–409. o. (1543. 5. 30.).
 44 ETE 2: 409. o.
 45 Thury 1905, 405–406. o. ETE 2: 410–411. o. (1543. 6. 5.).
 46 Thury 1905, 409. o. (1543. 6. 6.).
 47 Uo. 409–411. o. ETE 2: 413–415. o. (1543. 6. 12.).
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anabaptisták aklából és zagyvalékából volna, botrány nélkül kitaszítható lenne az 
egyházból, de mivel Isten igéjét vallja és az evangélium hirdetője, nem látom okát, 
hogy koldusbotra jusson, mikor [Krisztus] ígéri, hogy akik megvallják őt az emberek 
előtt, azokat ő megvallja, akik pedig megtagadják őt, azokat megtagadja az Atya és 
az ő angyalai előtt. [Mt 10,32–33]”48

A Szepességben fejetlenség uralkodott el. Moller belefáradva a szélmalomharcba, 
1544. május 9-én lemondott az esperességről,49 ugyanekkor halt meg Leudischit egyik 
esküdt ellensége, a felkai plébános. Az esperesi pozíciót sokáig nem sikerült betölteni, 
az elsőnek választott utód nem vállalta a funkciót, utána egyenest Leudischitre esett 
a választás, akit viszont ellenlábasai akadályoztak meg hivatala átvételében.50 Az 
események végül odáig vezettek, hogy 1544. december 9-én megnősült Horváth János 
prépost, s egy héttel később lemondott préposti hivataláról.51 A szepesi fraternitás 
történetében így ezt az évet tekinthetjük fordulatnak, nem véletlenül datálja a lőcsei 
krónika 1544-re a város reformációját, még ha a változást nem is úgy kell érteni, hogy 
a huszonnégy város plébánosai egyik évről a másikra evangélikusok lettek volna.52

És mi történt Leudischittel az 1544-es fordulat után? Ilyen változások közepette 
abbamaradtak az ellene folytatott támadások, sőt – ha nem is egyhangúlag, de – 
esperessé választották, és a fraternitás 1547 novemberében Leudischit mühlenbachi 
plébániáján tartotta gyűlését,53 utólagos elégtételt szolgáltatva ezzel mind a sokat 
bírált plébánosnak, mind sokat próbált egyházközségének. 1548-ban pedig a te-
kintélyes iglói állásra hívták meg.54 Utolsó adatunk szerint 1558-ban Horváth 
Stansith Márkó szigetvári kapitány neerei (modern magyar neve: Nagyőr) birtokán 
lelkészkedett és az alsó-poprádi egyházmegye esperese volt.55 Lehet, hogy az újdon-
sült birtokos csábította magához uradalmi központjába a tekintélyes lelkészt, hisz 
Leudischit egész pályája arról tanúskodik, hogy jól kijött a világi hatalmasságokkal, 
akik rendre pártját fogták. Nem tudni, mennyire volt mély teológiai tájékozottsága, 
de jól képzett, világlátott, magas körökben is járatos emberként megtanult urak 
jelenlétében is fellépni, a nyelvükön beszélni, szokásaikhoz alkalmazkodni. 

 48 Thury 1905, 411–412. o. ETE 2: 416–417. o. (1543. 6. 8.).
 49 Matricula Molleriana 398. p.
 50 Pirhalla 1899, 200. o.
 51 ETE 2: 420–422. o. Hain 1910–1913, 1: 92. o.: „1544-ben lomnicai Horváth János úr, aki 1529 óta 

a szepesi Szent Márton káptalannak a prépostja volt, otthagyta a prépostságot és nőül vette egy 
lőcsei polgár leányát.”

 52 Hain 1910–1913, 1: 85., 92. o. Ribini 1787, 67–70. o. ETE 4: 522–524. o.
 53 Matricula Molleriana 420. p.
 54 Uo. 427. p. ETE 2: 423. o.
 55 Pirhalla 1899, 192. o. Horváth 1556. szeptember 8-án kapta az első szepesi birtokadományt.
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Moller elbeszélésében visszatérő vád, hogy Leudischit paktumot kötött a mühlen-
bachi akkal: lemond a plébánia malmáról, ha megválasztják. Mindez a szenior szemé-
ben kimeríti a simónia tényállását, s kétségkívül veszélyes precedenst teremtett, amely 
egyrészt a plébániák anyagi alapjaira nézve járhatott katasztrofális következményekkel, 
másrészt üzleti versenytárgyalássá alacsonyította volna le a papválasztás és kinevezés 
folyamatát.56 Az utóbbi eljárásra, ha őt kérdezik, Horváth János prépost szívesen hajlott 
is volna, mindig a legbőkezűbb pályázónak ígérve az egyházi megerősítést. 

Megengedve, hogy a Matricula hitelesen tudósít a malomra vonatkozó megál-
lapodás tartalmáról, adódik még egy másik lehetőség is a történet értelmezésére, 
amelyet alátámasztana az a megfigyelés, hogy a város polgárai milyen szívósan ki-
tartottak választottjuk mellett, hogy minden követ megmozgattak a plébániára való 
behozatala érdekében. A mühlenbachiakkal kötött paktum akár olyan Bundokhoz 
hasonló is lehetett, mint amilyeneket fentebb ismertünk meg, azaz nem a malom 
jövedelmének átengedése állhatott a középpontjában, hanem a pap és a közösség 
közötti kétoldalú, írásba foglalt, esküvel megerősített véd- és dacszövetség. Ebben 
az esetben Moller eretneküldöző hevülete indokolt is lett volna, hiszen ezek a refor-
mátori paktumok valóban a felforgatás megítélése alá estek. Valószínűleg nagyrészt 
a mühlenbachi Bundschuh értelmezésétől függ, besorolhatjuk-e Leudischitet a 
radikális reformátorok típusába. 

6. Eger, 1561–1562

Az egri hitvallás57 keletkezéstörténetének forrásait Verancsics Antal egri püspök 
levelezésén kívül a hitvalláskiadás ajánlásai jelentik. Verancsics 1560. február 21-
én fordult először Ferdinándhoz azzal a súlyos váddal, hogy az egri katonák nem-
csak eretnekek, de felség- és hazaárulásban is vétkesek.58 A végváriak (ezt már a 
nyomtatvány címlapjáról tudjuk)59 valóban véd- és dacszövetséget kötöttek a város 

 56 Thury 1905, 408., 410. o. ETE 2: 407., 412., 414. o.
 57 Csepregi 2013, 349–359. o.
 58 Verancsics Antal összes munkái, 8: 144–151. o. (45. sz.). Lásd még uo. 51., 58., 61–63., 65–66., 68., 71., 

80. sz. Az ajánlások: Kiss 1881, 73–83. A részleteiben kevéssé ismert egri reformációra vonatkozó 
további irodalom: Nagy 1978, 333–347. o. Szabó 1977, 103–165. o.

 59 Confessio catholica de praecipuis fidei articulis exhibita, sacratissimo et catholico Romanorum 
imperatori Ferdinando, et filio sue i. maiestatis d. regi Maximiliano, ab universo exercitu equitum 
et peditum s. r. m. a nobilibus item et incolis totius vallis Agrinae, in nomine Sanctae Trinitatis ad 
foedus Dei custodien[dum] iuramento fidei copulatorum et decertantium pro vera fide et religione, 
in Christo ex Scripturis Sacris fundata. Anno MDLXII. Debrecini. Huic confessioni subscripserunt 
Debrecien[sis] et locorum vicinorum ecclesiae. Kiadása: Reformierte Bekenntnisschriften, II/2: 
1–165. o. (58. sz.).
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és környékének lakóival ad foedus Dei custodiendum (Isten szövetségének meg-
oltalmazására). A királyi vizsgálóbizottság 1561 karácsonyán jelent meg Egerben. 
Ferdinánd küldöttei előtt a katonák cáfolták az eretnekség vádját, és kijelentették, 
hogy inkább elhagyják a várat, mint hogy prédikátorukat elbocsássák. A vizsgáló-
bizottság hitelveiket erre írásban követelte tőlük. Az egriek sürgetésére Debrecen-
ben állítottak össze és nyomtattak ki sietősen egy hitvallást (Confessio catholica), 
amelyet Eger és környékének lakói (katonák, polgárok és parasztok) a királyhoz való 
benyújtás előtt esküvel is megerősítettek. Az egri történet tartalmazza mindazokat 
az elemeket (szövetség, írott szerződés, eskü, életre szóló kötés), amelyeket a hazai 
Bundschuh-hagyomány jóval korábbi eseteiből megismertünk. Különös jelentősé-
get ad az egri vitézek szövetségének az a körülmény, hogy az eddig felsorolt esetek 
(Speratustól Leudischitig) mind német nyelvi környezethez kapcsolódtak, Egerben 
viszont ugyanez a közösségi kultúra már egyértelműen magyar közegben jön létre.

A fenti történetek adatgazdagsága igen eltérő, volt olyan, hogy létre sem jött a 
felek között a szerződés (Schustel), volt, hogy létrejötte a mi puszta feltételezésünk 
(Leudischit), Egerben az érintett prédikátor nevét sem ismerjük, teológiai reflexiókat 
pedig kizárólag Speratusnál olvashatunk. A vizsgálatban az segít tovább, hogy e 
hat térben és időben közeli történetet párhuzamosan olvassuk, az analógiákat fel-
ismerve, a hézagokat egymásból kitöltve. A mának is szóló tanulságokat befejezésül 
egy német szócsalád három eleme szerint foglalom össze.

Bund

Érdekes ötlet a biblikus szövetség teológia alkalmazása gyülekezetszervezési téren. 
Éppen a képileg és nyelvileg is gazdag bibliai párhuzamok miatt sem sajátíthatta 
ki ezt a közösségszervezési elvet a reformáció radikálisabb, anabaptista vagy spi-
ritualista irányzata. Ez a szimbiotikus gyülekezeti modell (a maga előnyeivel és 
hátrányaival) az egyik végletet képezi azon a szervezeti skálán, amelynek másik 
végpontja a lelkészek meghatározott időnként kötelező rotációja.

Bundschuh

Minden ilyen életre-halálra szóló szerződésben határozottan érezhető a társadalmi-
politikai nonkonformizmus és disszidencia – akár a szerződő felek akarata ellenére. 
A szövetség automatikusan váltja ki a hatóságok, a környezet ellenséges, sokszor 
erőszakos reakcióját. A végkifejlet igen változatos és mindig a valós erőviszonyoktól 
függ; hol a közösség hátrál meg (Speratus), hol a prédikátor (Fischer), hol kitart 
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mindkét oldal (Leudischit, Eger), de felismerhető, hogy ezek a döntések az adott 
helyzet, a fenyegetettség reális értékelésén alapulnak.

Verbundenheit

A vizsgált szövetségekben a vocatio kétoldalú, mindkét felet kötelező, komolyan 
veendő megállapodás; természetesen, mint minden szerződés és eskü, kölcsönösen 
fel is oldható, de egyoldalúan soha. Speratus értelmezésében az ilyen elkötelezettség 
és elköteleződés nemcsak jogi és morális, hanem lelkigondozói, pasztorális kérdés 
is. A mai hivatásgondozás profitálhat ebből a tapasztalatból.
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Küzdelem az igaz istenképért
Az Ószövetség viszonya a képtilalomhoz és ennek hatástörténete 
Arnold Schönberg Mózes és Áron című operájában1 

Egy olyan korban, amelyben a vizualitás egyre nagyobb szerepet játszik, nem meg-
lepő, hogy az elmúlt évtizedekben jelentős teret nyert a vita arról, hogy lehetséges-e 
a valóság megjelenítése képek, illetve plasztikus ábrázolás segítségével.2 Az erre irá-
nyuló érdeklődés az ószövetségi tudományban a képtilalom értéke és tartalma körüli 
kutatásban mutatkozik meg.3 Látszólag ellentmond egymásnak a Szó alapján történő 
tájékozódás és annak igénye, hogy Isten tárgyi formában is megtapasztalható legyen. 
Ezenfelül az Istennel szavakon keresztül történő találkozás – mint ami túlságosan 
gyakran többértelmű, és mindenképp rá van utalva az interpretációra – tisztázásra 
kényszerít, továbbá arra, hogy minden új helyzetben döntsünk egy szerintünk érvé-
nyes, normatív értelmezés mellett. A továbbra is vitatott képi ábrázolás így egyfajta 
lehetőségként jelenik meg arra nézve, hogy eligazodjunk a sokféleségben, mintegy 
ösvényt vágva benne. Arnold Schönberg Mózes és Áron című operája egy hang a 20. 
század elejéről az igaz istenkép körüli hosszú vita történetében.

Arnold Schönberg operája4 egy olyan ószövetségi példát dolgoz fel, amely lénye-
gében az Exodus könyvének néhány fejezetére korlátozódik. Schönberg alkotásának 
központi kérdései a 3. és 4. fejezetekre (Mózes elhívása és Isten döntése, hogy Áront 
mellé állítja) és a 32. fejezetre (az aranyborjú történetére) nyúlnak vissza. Aki ismeri 

 1 A tanulmány a 2010. január 15-én, Arnold Schönberg Mózes és Áron című operájának budapesti 
bemutatója alkalmából rendezett tanulmányi napon elhangzott előadás bővített és jegyzetekkel 
ellátott változata. Ezenfelül a 2011-ben megjelent német nyelvű tanulmányom átdolgozott válto-
zata is. A tanulmány során tudatosan koncentrálok a schönbergi isteneszme egyetlen aspektusára. 
További szempontokhoz vö. Strecker, Schönberg; valamint Cross/Russel, Ideas.

 2 Többek közt Boehm 2001; Belting 2007; Maar–Burda 2004; Mitchell 2008.
 3 Többek közt Bauks 2011; Mettinger 1995; Janowski–Zchomelidse 2003; Bickle et al. 2002; 

Rauchenberger 1999; Zeindler 2005; Karasszon 2005.
 4 Az operát hasonló témában a Der biblische Weg (A bibliai út) című dráma előzte meg 1926-ban. De 

bár a témaválasztás és a forrás hasonló, mégis nagyon más a fókuszuk, hiszen a dráma leginkább 
politikai mű, míg az opera teológiai és esztétikai kérdésekkel foglalkozik. Ehhez részletesen lásd 
Lindenberger 1989.
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a bibliai szövegeket, annak néhány helyen más áthallások is feltűnnek, mindenekelőtt 
pedig az, hogy mindahhoz, amit Schönberg az operában ábrázol, hozzátartozik, 
beleértendő és -hallandó az a kontextus is, amelyet más bibliai történetekből isme-
rünk. Schönbergtől mindez nem volt idegen.5 Abból kell kiindulnunk, hogy a szöveg 
kiválasztása nagyon is tudatos volt, és épp ilyen tudatosan döntött annak átírása 
mellett is. Ha most a továbbiakban elsősorban a bibliai alapokat helyezzük előtérbe, 
az nem azért van, mert Schönberg esetleges tévedéseit akarnánk megmutatni az ő 
sajátos színpadi ábrázolása kapcsán. És nem is azért, hogy az ábrázolása alapjául 
szolgáló szövegtől eltérő felfogását illessük kritikával. Ha valaki egy, az ószövetségi 
szöveghez hű átvételtől elvárt szemszögből közelíti meg Schönberg operáját, ugyan-
úgy nem kap helyes képet róla, mint ahogyan valószínűleg magáról a bibliai szövegről 
sem. Schönberg ezt megváltoztatta – a Biblia üzenetét saját korának környezetében 
olvasta, égetően fontos kérdéseit a bibliai szövegekkel ütköztette, a bennük talált 
választ pedig szavakba és zenébe öntötte. Így aztán Schönberg operája az ószövetségi 
szövegek hatástörténetének jelentős darabjává vált.

Hogy Schönberg sajátos megközelítését jobban megértsük, mindenképpen vet-
nünk kell egy pillantást az Ószövetségre. Így elsősorban Mózesnek és Áronnak, 
a schönbergi opera főszereplőinek bibliai ábrázolását kell behatóbban szemügyre 
venni, hogy aztán közelebbről megvizsgálhassuk az istenkép kérdését, amely az 
opera fontos aspektusainak egyike.

1. Mózes és Áron – a testvérek

A főszereplők személyében két ószövetségi alak elevenedik meg Schönberg operá-
jában, s mindketten ezt a sajátos tartalmukat testesítik meg.

1.1. Mózes
A bibliai történet szerint Mózest egy kosárban a Nílus vizére tették, hogy megóvják 
őt a fáraó által rájuk szabadított üldözőktől, akik a parancs szerint minden Egyip-
tomban született izraelita fiúgyermeket meg kellett hogy öljenek. Miután a fáraó 
egyik lánya rátalált, az udvarba került, és ott is nőtt fel. A neve, Mózes, valószínűleg 
elbeszélt életének erre a szakaszára emlékeztet, bár az egyiptomi mś/mśj-ból is 
levezethető, amellyel fáraók nevei esetében is találkozunk, mint például Ramszesz.

 5 Schönberg vallási hátteréhez lásd Ringer 2002, különösen is 252–265. o. További információk 
Schönberghez megtalálhatóak Brinkmann 2002-ben, valamint a bécsi Schönberg Center felettébb 
informatív weboldalán: http://www.schoenberg.at. Az ószövetségi szövegek és Schönberg operájának 
különbségeihez részeletesen vö. Steck 1981. 
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Zsidó identitása felnőttként tör majd elő a történet szerint, amikor is agyonüt egy 
izraelitát kínzó egyiptomit. Tényleges működése azzal kezdődik, hogy JHVH, Izrael 
istene, atyáinak Istene elhívja őt. Így aztán Mózes Isten küldöttjeként kiszabadítja 
Izrael népét Egyiptomból, és ez által nyer nagy szerepet a zsidó nép identitásalapító 
történetében. A hosszú sivatagi vándorlás alatt ő vezeti a népet. Ő az, aki a Sínai-
hegyen megkapja Istentől a parancsolatokat, és továbbadja azokat a népének. Egé-
szen az ígéret földjéig vezeti népét, bár anélkül, hogy ő maga vihetné be őket oda.

Az ószövetségi Mózes-kép rendkívül sokrétű:6 Mózes, a nép vezére; Mózes, a 
törvényhozó; Mózes, akinek prófétai képességei is vannak (Deut 34,10); aki olyan 
közel került Istenhez, mint senki más (vö. Ex 33,11: JHVH szemtől szemben beszélt 
Mózessel). Ehhez hozzátartozik az is, hogy úgy beszélünk Mózesről, mint vallásala-
pítóról,7 amit ugyan ennyire közvetlenül az Ószövetség nem fogalmaz meg, és első 
ránézésre nem is annyira egyértelmű, a későbbiekben azonban az egyes megfigyelé-
sek szintéziséből kikövetkeztethető (többek között Isten bemutatkozásából Ex 3-ban).

Mózes az Ószövetség igazán nagy alakjainak egyike – de ő sem mentes minden 
gyengeségtől és bizonytalan pillanattól. Az a hirtelen, lobbanékony és önuralomra 
képtelen ember is Mózes, aki gyilkossá válik. S ez a pillanat tudatosan került bele a 
történetbe – bár semmilyen szerepe nem lesz már a Mózes-történet folytatásában 
–, annak megakadályozása érdekében, hogy Mózes alakja eszményképpé stilizá-
lódjon. Szintén Mózes az, aki Isten hívó szavára még véletlenül sem mond azonnal 
igent, hanem beszédre való képtelenségét hozva fel kifogásként, kifejezésre juttatja 
a kudarctól való félelmét és a megbízója iránti bizalom hiányát (Ex 4).

Ex 4 szerint Mózesnek csodára van szüksége ahhoz, hogy készen álljon Isten 
megbízásának elfogadására. Csak akkor változik meg a hozzáállása, amikor Isten 
szavára a földre dobott egy botot, amely kígyóvá változott, s azután ez a kígyó újra 
bottá vált, amint kezébe vette. Ehhez az átváltozáshoz a második csodatétel meg-
tapasztalása is hozzájárult: Isten utasításának engedelmeskedve a kezét a köntöse 
zsebébe dugta, és keze a leprától olyan porlékony lett, mint a hó. Aztán mikor újra 
köntöse zsebébe nyúlt, a keze ismét olyan lett, mint amilyen volt. Ezek a csodák 
– amelyeknek az volt a céljuk, hogy Mózest meggyőzzék arról, megbízatását az 
izraeliták körében elfogadás és siker kíséri majd – Schönbergnél is előkerülnek, de 
Áronra szállnak át: így Áron viszi végbe azt a csodát, amely az új Isten felé vezeti 
a népet; ugyanígy történik a vér csodájának esetében is, amikor a Nílus vize – a 
száraz talajra öntve – vérré válik.

A bizalom hiányának következtében – ami Istentől való elhívásakor is meg-

 6 Ehhez vö. többek közt Gertz 2008.
 7 Vö. Assmann 2003, aki szerint Mózes az izaeli monoteizmus megalapítója. 
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mutatkozik, s ami már a kezdet kezdetén és a későbbiekben is jelen van – Mózes 
számára nem adatik meg, hogy az ígéret földjére léphessen. Mindezek a vonások 
számolnak azzal, hogy még az is az emberi valóságban él, aki különleges viszonyba 
kerül Istennel, sőt akár egy újfajta kapcsolatot tesz lehetővé egy egész embercsoport 
számára Istennel. Így Mózes a bibliai történetben nem egyszerűen olyan ember, aki 
kitűnik az átlagemberek közül, hanem aki, bár különleges megbízatása és szerepe 
van, emberi hibáival együtt épp olyan tagja Izrael népének, mint a többiek.

1.2. Áron8

Mellette itt van Áron, aki az Ószövetségben Mózes testvére, szóvivője és társa.9 
Áron az Ószövetség szerint mindenekelőtt a papság és a papi dinasztia ősatyjaként 
jellemezhető. Ezért jelenik meg többnyire az áldozatokkal és az áldozati szertar-
tásokkal összefüggésben fiaival együtt Mózes 3. könyvében. Az úgynevezett ároni 
áldás (4Móz 6,22–27),10 amely a zsidó és a keresztény istentiszteletek liturgiájából 
egyaránt ismerős számunkra – ahogyan a neve is jelzi – Áronra vezethető vissza. 
Num 8,12 alapján Áront felszentelték, ami azt jelenti, hogy Isten különleges rangra 
emelte őt (vö. a királyok trónra lépésével). Áron utódait az Ószövetségben különleges 
kötelék fűzi az észak-izraeli Bétel városához. 1Kir 12,29 szerint Bétel az a hely, ahol 
Jeroboám király egy aranyborjút állíttatott fel (ugyanúgy, mint Dánban) – mintegy 
az Áron által készíttetett bálvány ismétléseként (Ex 32,1–6), és ugyancsak negatív 
megítéléssel (1Kir 12,30).

Ha vetünk egy pillantást az Ószövetségre, akkor azt látjuk, hogy Áronról sok-
kal kevésbé terjedelmes leírás találunk benne, mint Mózesről. Ha ez a papságnak 
az ószövetségi Izrael életében betöltött fontos szerepe miatt csodálkozásra adna 
okot, akkor le kell szögeznünk, hogy a papságnak és ezzel együtt Áronnak Izrael 
öntudatra ébredése szempontjából nem volt olyan döntő szerepe, mint a kivonulás 
történetének, és ezzel együtt Mózesnek.

Mózeshez hasonlóan Áronról sem kapunk egységes képet az Ószövetségből. Mózes 
5. könyvében Áron az aranyborjú elkészítése miatt negatív megítélést kap, mivel ez 
teljesen ellentétes Mózes 5. könyvének istenképével. Ezért nem is beszél Mózes 5. köny-
ve Áron papságáról. Ezzel ellentétben a Mózes öt könyvének egyik forrásául szolgáló 
Papi irat kihangsúlyozza a papság szerepét Izraelben, és pozitív képet ad Áronról. Az 
Áronról alkotott képnek ezt a pozitív részét hagyományozza tovább aztán a zsidóság.

 8 Az ószövetségbeli Áron-hagyomány különböző aspektusaihoz lásd Valentin 1978; Koenen 2009.
 9 Ehhez vö. Görg 1991, 2. o: „Amennyiben Áron alakját elsősorban irodalmi figurakánt fogjuk fel, 

ebben az esetben valószínűleg a többi rokoni kapcsolat is konstrukción alapul.”
 10 Ehhez vö. Achenbach 2006.
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2. Istenképek ellentéte

Ha a két testvér alakját megvizsgáljuk Schönbergnél, akkor megfigyelhetjük, hogy 
bár az Ószövetséghez hasonlóan társakként ábrázolja őket, nála inkább a rivalizálás 
motívuma kerül előtérbe. Két ellentétes istenkép jelenik meg Mózesnél és Áronnál. 
Schönberg olyannak ábrázolja Mózest, mint aki Istent csak egyfajta eszmének tekin-
ti; ez az eszme teljesen eltér az emberi gondolkodástól,11 és nincsenek leképezhető 
vonásai.12 („Egyetlen, véghetetlen, mindenütt jelenvaló, láthatatlan és ábrázolha-
tatlan Isten!” – I,1) Ezért tagadja meg Mózes – az ószövetségi Mózessel ellentétben 
– a csodák iránt megmutatkozó igényt. Bár Schönberg itt eltér a bibliai alapoktól, 
őt igazolja azonban a képtilalom, amely a Tízparancsolatban Ex 20,4-ben, illetve 
Deut 5,8-ban is megtalálható.13 Ez a tilalom teljesen egyértelműen megtiltja Isten 
mindenféle képi ábrázolását. A Tízparancsolat Mózes 2. és 5. könyvében is annak a 
történetnek az ívébe tartozik, amelynek Mózes az egyik főszereplője. Az aranyborjú 
története is – amelyet Schönberg a nagy összecsapás kiváltó okaként épített bele 
operájába – a képtilalomhoz nyúlik vissza. Ezen túlmenően azonban még számos 
más kapcsolódási pont is található az Ószövetségben, ahol JHVH tisztelete megkö-
veteli, illetve támogatja a képi ábrázolás tilalmát. Ennek egyik súlypontja Mózes 5. 
könyvében található. Mindenekelőtt azonban meg kell említenünk a próféták azon 
csoportját, amelyet Deutero-Ézsaiás (Ézs 40–55) néven ismer a szaktudomány, 
és amelynek működése elvben a babiloni száműzetés korára, a Kr. e. 6. századra 
tehető. Itt nem olvasható semmi Isten ábrázolásának tilalmáról, de a képtilalom – 
mint JHVH tiszteletének fontos aspektusa – kikövetkeztethető a babiloni istenek 
kigúnyolásából: ezek az istenek csak gyenge figurák, valósággal semmik, hiszen a 
körmenetek alkalmával a szállításukkor az állványra kellett szegezni őket, hogy 
le ne essenek (Ézs 41,7).14 Mindezeknek az elképzeléseknek az a célja, hogy Isten 
isten létét komolyan vegyék, s Isten és ember egybemosódását kivédjék. A tiszta 

 11 Ehhez esztétikai perspektívából lásd Lichtmann 2013. 
 12 A kultuszképhez és Isten ábrázolhatatlanságának témájához lásd többek közt Berlejung 1998. 

Képtilalom, kép és zene összefüggéséhez lásd Adorno 1978, 458. o., ahol Schönberg azon prob-
lémáját veti fel, miszerint legyen bár a zene „kép nélküli művészet”, mégis abban ragadható meg a 
feladata, hogy „kép legyen a kép nélküliek” számára.

 13 A Tízparancsolathoz lásd Douma 1994; Gábor 1995.
 14 A bálványok gúnyolásához Deutero-Ézsaiásnál lásd még Ézs 44,6kk, amely részletezi a kijelentést, 

hogy más népek istenei egy az egyben emberi kéz által készítettek. Ezt természetesen annak össze-
függésében kell látni, hogy Izrael környezetében a kézzel készített istenek – mindenekelőtt szobrok 
formájában – magától értetődő jelenségnek számítottak. Deutero-Ézsaiás gúnyának szándéka több 
mint egyértelmű: Izrael fiainak óvakodniuk kell attól, hogy más istenekhez forduljanak segítségért.
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istenhit ugyancsak elutasítja a különböző istenek egybemosódását. Ennek aztán 
emberi oldalon is vannak következményei: lehetetlenné válik ezáltal az emberi 
tulajdonságok istenítése, az emberben egy bizonyos, isteni rész meglétének képzete.

Schönbergnél azonban Áron Isten azon tetteinek fontosságát képviseli, amelyek 
az emberek számára megtapasztalhatóak. Az ő istenképe olyan Istent ábrázol, 
amely az emberek számára kézzelfogható, amely alakot ölt, mert a nép számára 
csak így fogható fel. Mózessel ellentétben Áron abból indul ki, hogy az embernek 
szüksége van egy kapcsolódási pontra, hogy Istenben elmélyüljön. Schönberg Áronja 
nincs ezzel egyedül; már az Ószövetségben sem csupán az emberi tapasztalat és 
képzelőerő összekapcsolása kísérletének megtagadásáról van szó. A Mózes által 
vezetett nép sivatagi vándorlásának történeteiben egy felhőoszlopról olvashatunk, 
amely nappal vezette őket, és egy tűzoszlopról, amely éjjel mutatta nekik az utat. 
Az Ószövetségben a tűz a teofánia állandóan visszatérő motívuma, és Isten jelen-
létéről tanúskodik (vö. az égő csipkebokorral Ex 3-ban az elhívás történetében). 
Hasonlóképpen a szivárvány a vízözön végén az emberek számára annak a konkrét 
jele, hogy Isten új szövetséget köt az élőlényekkel, és hogy ezt a Földet hosszú időn 
át nem fenyegeti a végleges megsemmisülés veszélye. 2Kir 5-ben egy szíriai had-
vezér, Naamán, aki csodás gyógyulása következtében Izrael Istenének követőjévé 
vált, izraelita földet visz haza, hogy Izrael Istenét illő módon imádhassa a jövőben. 
Itt nemcsak maga a csoda az Izrael Istene felé fordulás kiváltó tényezője, hanem 
az a nagyon is konkrét, kézzelfogható darabka föld is, amely itt nagyon is konkrét, 
szinte kézzelfogható közeledés Izrael Istenéhez.

Az Ószövetség az úgynevezett antropomorfizmusokban nem kézzelfogható, de 
nyelvileg nagyon konkrét emberi vonásokat használ Istennel kapcsolatban. Hiszen 
sem a nyelvünk, sem az Istennel kapcsolatos gondolkodásunk nem rendelkezik más 
lehetőségekkel, mint hogy Istent emberi kategóriákba sorolja, tehát így beszéljünk és 
gondolkodjunk róla, minden mássága ellenére is; ezért van az, hogy az ószövetségi 
írások szerzői is egyfolytában Isten kezéről, karjáról, szeméről, arcáról stb. beszél-
nek, hogy Istennek az Izrael népével, illetve általában véve velünk, emberekkel 
kapcsolatos tetteit, cselekedeteit kifejezésre juttassák.15

Isten, aki egészen más, mint mi, hiszen „Isten”, de mégis olyasvalaki, akit emberi 
kategóriákba sorolunk, és aki emberi kapcsolódási pontokkal rendelkezik – ebből 
úgy tűnik, mintha az Ószövetség ellentmondásba keveredne önmagával, ám ez nem 
egyedi eset. Az Ószövetség – Schönberg Mózeséhez hasonlóan – megköveteli, hogy 
az ember teljesen elmélyedjen ebben a nem megfogható Istenben, és hogy a mi em-
beri létünkkel ellentétben az ő isteni létét komolyan vegye. Az, hogy az Ószövetség 

 15 Ehhez legújabban lásd Wagner 2010. Vö. még Hausmann 2011b.
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későbbi írásaiban egyre gyakrabban esik szó Isten helyett Isten nevéről (hashem), 
ez utalás arra, hogy az Isten és ember közötti távolság fontossá vált; ez az Isten 
iránt érzett alázat és tisztelet által indukált távolság jele, illetve ennek megerősített 
kifejezése. Ennek a távolságtudatnak az ellentéteként az Ószövetségben az állandó 
„te” megszólítás áll a zsoltárokban, ami nagyon is emberi közeledési forma, s Istent 
személyként helyezi az emberrel szembe, mint aki önmaga szól az emberhez, és 
akihez az ember ennek megfelelően teljes bizalommal fordulhat.

3. Egymást kölcsönösen korrigáló megközelítések

Schönberg Mózes alakjának megformálásával sokkal következetesebben mutatja 
meg Isten képnéküliségének kialakulását, mint maga az Ószövetség, azzal, hogy 
Mózes személyében a tiszta isteni gondolkodást jeleníti meg, míg Áronnál Istennek 
a népért végrehajtott cselekedetei kapnak hangsúlyt. Az ószövetségi írások gyűjtői 
és szerkesztői a két látásmódot bölcs módon egyaránt számba vették és egymás 
mellé állították. Tudatában voltak annak, hogy ezek bármelyikének kihagyásával 
az olvasót, hallgatót érte volna veszteség. Ott, ahol az ember realitásra irányuló 
gondolkodása Isten igéjét illetően véget ér, ahol a kapcsolódási pontok megrekednek, 
ott válik Isten személytelen lénnyé. A személyes kapcsolatok alapjukat vesztik, vagy 
meg sem tudnak valósulni, s a végén nem marad más, mint a magány és a kétely. Ha 
viszont Isten (túlságosan) kézzelfogható, elveszhet az iránta érzett alázat és tisztelet, 
és az ember kísértésbe esik, hogy ő maga kerüljön előtérbe – ennek pedig komoly 
következményei lehetnek a közösségi életben, hiszen a tiszta istenkép eleve feltéte-
lezése és dogmatizálása a legrosszabb esetben diktatórikus rendszerhez is vezethet.

Mindkét megközelítésre szükség van, hiszen ezek kölcsönösen korrigálják egy-
mást. Az Ószövetség nem tekinti őket alapvetően egymást kizárónak. Ha Schönberg 
ezzel ellentétben egyértelműen állást is foglal, azért teszi, mert a bibliai szövegeknek 
nemcsak a keletkezésük táján, abban a konkrét időben és akkori kihívások közepet-
te volt jelentősége, hanem most is vannak idők, amikor az egyik megközelítésnek 
nagyobb súlya van a másikkal szemben.

Fordította Gátai Hajnalka – Verebics Petra
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Szabó Lajos

A lelkigondozás kultúrája –  
a lelkészi szolgálatra készülők aspektusából

A kulturált lelkigondozói önismeret

Aki a lelkészi vagy hitoktatói pályára, illetve az egyházi nevelés valamelyik mun-
katerületének betöltésére készül ma, annak az egyik legfontosabb előkészületi 
terület a lelkigondozói ismeretek elsajátítása. Valamennyi említett foglalkozási 
ágnak egyre inkább része ez. Különösen izgalmas ennek a tevékenységnek a kul-
túráját átgondolni, amikor egyre érzékenyebbek vagyunk az emberi kapcsolatok 
és érintkezések területén.

Új igények és elvárások fogalmazódtak meg az utóbbi évtizedben azzal kapcso-
latban, hogy éppen a minőségi lelkigondozói munka és annak folyamatos jelenléte 
biztosítja az egyházi jelleget egy egyházi fenntartású intézményben. Attól lesz 
igazán egyházi az intézmény, ha ennek megfelelő lelkigondozói légkör és munka-
stílus jellemző rá. A gyülekezeti életre és szolgálatra természetesen ugyanez igaz.

A lelkigondozói munkaterület megismerésében csak úgy tehetünk igazán ered-
ményes lépéseket, ha először egy alapvető tisztázási folyamatot vállalunk a saját 
életünk elemzésével. Az önkontroll és az önelemzés megkerülhetetlen része az 
indulásunknak. 

Amikor arra a hivatásra készülünk, amely döntő módon mások életének és élet-
történetének elemzésével foglalkozik, akkor önmagunk pillanatnyi helyzetét ér-
demes felelősen átgondolni. Mi az, ami előnyös az adottságaim közül, és mi az, 
amire mindenképpen oda kell figyelnem, mert a gyengeségeim veszélyt hordoznak 
magukban? Egy ilyen kritikus önvizsgálat sok felesleges nehézségtől szabadít meg. 
Ha időben történik, akkor sokkal bátrabban és nyitottabban tudok majd helytállni 
a későbbiekben. Preventív lépés ez. Időt igénylő feladat. De a ráfordított energia 
bőven megtérül a későbbi kritikus helyzetek megélése során.

Talán sokszor azt a kérdést forgatjuk magunkban, hogy egyáltalán alkalmasak 
vagyunk-e erre a munkára vagy sem. Lehet, hogy aggasztanak minket azok a ri-
asztó társadalmi jelenségek, amelyek körülvesznek, és kevésbé mutatnak biztató 
jövőképet az emberek lelki életével foglalkozó pályának. Lehet, hogy az egyház 
jövőképe is nyugtalanít minket. Sok bizonytalanságot és esetlegességet láthatunk 
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benne. Esetleg taglaljuk a gazdasági és intézményi kríziseket is ezeken a szolgálati 
területeken. A legfontosabb alapkérdés azonban mégis az, hogy elmélyülten elgon-
dolkozzon a lelkigondozói hivatást választó azon, hogy személyesen ő maga hogyan 
tud viszonyulni az emberekhez. Mennyire ismeri már önmagát az emberekkel való 
kapcsolatépítés dimenziójában? Érez-e kellő nyitottságot mások élete iránt?  

Ehhez pedig mindenképpen egy önismereti vizsgálat szükséges már a felkészü-
lési szakaszban is. Erre a speciális önismeretre utal a Pasztorálantropológia című 
művében Németh Dávid: „Kérdezhetnénk, hogy nem elég-e nekünk annyi önisme-
ret, hogy ismerjük fel/el bűnös voltunkat, majd a szabadításról szóló evangélium 
meghallása után vegyük észre, hogy mikor miben tér el az életvitelünk az Istentől 
megszabott normáktól? Az üdvösséghez bizonyára elegendő ennyi önismeret, de 
egy kiegyensúlyozott embertársi kapcsolatokat ápoló, konfliktusokat eredménye-
sen megoldó, örömteli és másokat gazdagító életvitelhez több kell. A keresztény 
önismeretnek része ugyanis egyebek mellett annak az átlátása, hogy az én teológiai 
felfogásom és kegyességem hangsúlyai miért éppen azokra az igazságokra esnek, 
amelyek meghatározzák a hitemet, s miért olyan nehéz megértenem azokat, akiknek 
más igazságok vannak a hitük középpontjában, vagy ugyanazok, de más súlypon-
tozással. Illik világosan látnom azt is, hogy bizonyos felfogások miért zavarnak 
különösképpen, és azok képviselőit miért nem tudom testvéreimnek tekinteni. 
Továbbá, hogy milyen kommunikációs stílus jellemzi azt, ahogyan én megvallom a 
hitemet másoknak, milyen stílusban vagyok megszólítható, s mely kommunikációs 
módok taszítanak a leginkább.”1

Az önismeretnek ezt a speciális dimenzióját indokolja az egyházi lelkigondozói 
munkába indulók számára az, hogy mindig jelen lesz a munkánkban a teológiai 
karakter is és az általános lelkigondozói jelleg is egymás mellett. A lelkigondozói 
munkát végzőtől egy átgondolt és stabilizálódott, jó értelemben vett neutralitásra 
van szükség abban a környezetben, ahol esetleg egyébként a teológiai álláspontok 
nagyon is eltérőek. 

A lelkigondozást a gyülekezetben, iskolában vagy az egyházban mindenki irányá-
ban nyitottan és semmiképpen sem csak a kötelező nézetazonosság függvényében 
lehet végezni. A lelkigondozói munkavégzés sem attól lesz felekezetileg eredmé-
nyes, ha kényszert és erőszakot próbál alkalmazni, hanem éppen attól, ha úgy lesz 
egy felekezetnek a megtestesítője és képviselője, hogy a munkájának minősége és 
tartalmi mélysége ébreszt majd érdeklődést a felekezet megismerésére. 

A lelkigondozói tevékenységhez szabadságérzetre és bizalmi légkörre van szükség. 
Semmiképp sem segíti ezt a munkát a hivatalosság vagy az ideológiai nyomás. Ak-

 1 Németh 2012, 201–202. o.
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kor valósul meg a lelkigondozói munka a maga teljességében, ha a benne egymásra 
találó szereplők fokozott bátorságot, nyitottságot és optimizmust tudnak sugározni 
és kifejleszteni a beszélgetések során. A találkozások légkörére ilyen szempontok 
alapján különösen is oda kell figyelni, és már előre is készülni arra, hogy valóban 
biztosítottak legyenek a szükséges személyi és tárgyi feltételek: a lelkigondozó 
lelkiállapota és a gondozott fogadásának tárgyi feltételei. Ezek rajtunk múlnak. A 
találkozás eseménye pedig hozza a többi elemet, amit előre nem lehet megtervezni 
vagy kiszámítani. Ezekre akkor lehet megfelelően reagálni majd, ha egyébként saját 
magunk és a környezet előkészítéséért mindent megtettünk, ami rajtunk múlott.

A másik ember megismerésének a vágya nagyon fontos tényező. A közösségis-
meret pedig alapvető. Olyan kérdéseket szükséges feltenni ebben a folyamatban, 
amelyek az őszinte és tiszta önkontroll helyzetét teremtik meg.

Egy lehetséges kérdéssor például a következő: 

 1. Mennyire jellemző az életére, hogy könnyen megszólít másokat?  
 2. Milyen gyakran örül annak, hogy ismerősök vagy ismeretlenek felkeresik 

személyes kérdéseikkel, problémáikkal? 
 3. Elég türelmesnek látja önmagát azokban a helyzetekben, amikor kicsit 

hosszabb beszélgetésben valaki elmerül egy speciális témában, és sokszor 
már csak ismétli önmagát? 

 4. Meg tud nevezni legalább öt olyan embert a környezetéből, akik örömmel 
és lelkesedéssel keresik meg többször is évente? 

 5.  Mennyire viseli meg az, ha az ismerősei közül valakiről megtudja, hogy 
kilátástalan élethelyzetbe keveredett, és kezd elzárkózni emiatt minden-
kitől? 

 6. Mennyi ideig hordozza magával a negatív tartalmú híreket, eseményeket? 
 7. Vannak-e olyan, az Önétől eltérő életkorú, bizalmas barátai, akikkel 

rendszeresen beszélget az életének éppen aktuális nehéz kérdéseiről? 
 8. A saját családi környezetével rendben van-e a kapcsolata? 
 9. Hány olyan kérdést, problémát tud megnevezni, amelyek rendszeresen 

szorongást vagy bizonytalanságot váltanak ki Önből? 
 10. A személyes sorsával mennyire elégedett a jelenlegi helyzetében?

A lelkigondozói tevékenységnek a háttere az a tény, hogy ma egyre inkább növekszik 
a közöny, a közömbösség, az érdektelenség és a bezárkózás a lelki problémákkal 
kapcsolatban a környezetünkben. Nehezebben nyílnak meg az emberek, és leg-
többször csak nagyon későn, a problémák és a nehézségek előrehaladt, esetleg már 
elmérgesedett állapotában. A lelkigondozás lehetőségére való felhívás és az ezzel 
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való élés magatartásának, kultúrájának kialakítása ma olyannyira aktuális feladat, 
hogy már a legkisebbek, a gyermekek világában érdemes elkezdeni. Kultúrájának 
begyakorlása nagyon korán elkezdődhet. A lelkigondozás nem csupán segítő, spe-
ciális „gyógyító” tevékenység, hanem konkrét lehetőség az élet nehezebb pillana-
taiban arra, hogy ne maradjak magamra a problémámmal, élethelyzetemmel. „A 
pasztorálpszichológia célja olyan lelkigondozó gyülekezet, ahol a lehető legtöbben 
tudják, hogyan kell egymás terhét hordozni.”2 

Teológiai megalapozásnak tekinthetjük a lelkigondozói helyzet elmélyült ku-
tatására az 55. zsoltár nagyon mély gondolatmenetét arról, hogy egy speciálisan 
kemény helyzetben, amelyet a legjobb barátokban való csalódás is nehezít, végső 
soron mindvégig ott van Isten, aki meghallgat, szeret és vezet. 

A keresztény lelkigondozónak mindig tudnia kell azt, hogy képviseletben zajlik 
a munkája. Nem egyedül és nem is magára hagyottan végzi a szolgálatát. Ennek a 
transzcendentális kötöttségnek a tudata erőt ad és mély energiaforrás is egyben. 
Úgy indul, mint aki valóságosan és személyesen éli meg azt, amit a zsoltáros így 
fejez ki: „Én pedig az Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem. Bár reggel, délben, 
este gondban vagyok és sóhajtozom, ő meghallja hangomat. Megszabadít engem 
támadóimtól, hogy békességem legyen, bár sokan vannak ellenem.” (Zsolt 55,17–19) 
Az alaphelyzet gyakran ehhez hasonló. Nagynak tűnik a szembenállás és legyőz-
hetetlennek a probléma. Mégis ott van a tudat mélyén és az érzésekben az, hogy 
Isten erejének mindenhatósága és páratlansága kíséri a lelkigondozói munkát a 
gyülekezetben és az egyházban egyaránt. Sokszor kell gyakorolni a zsoltár másik 
rövid mondatát is: „Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád!” (Zsolt 55,25)

A lelkigondozói pályán alapfeltétel az emberszeretet, az embertárs tisztelete és 
ennek tudatos megélése és gyakorlása a közösségben. Csak akkor lehet eredmé-
nyes a felkészülés a lelkigondozói tevékenységet igénylő pályákra, ha kialakul az a 
készség, amely könnyűvé teszi az utat az embertársainkhoz, ha nem lesz bennünk 
túlzott szorongás és félelem a másokkal folytatott kommunikációban. Ha azonban 
úgy látjuk magunkat, hogy nehézkesen és sokféle szorongással, bizonytalansággal 
terhelten építünk ki kapcsolatokat, hogy újra és újra sikertelenségnek éljük meg 
ezeket a kezdeményezéseket, akkor tudatos és kemény munkával kell fejleszteni a 
nyitottságot, érdeklődést és kommunikációs képességet már a felkészülés fázisá-
ban. Életkortól függően talán könnyebb vagy nehezebb, de lehetséges ez a fejlesztő 
munka. Az a lényege, hogy csoportban vagy személyes vezetővel, „kísérővel” lehet 
csak eredményes lépéseket tenni.

A lelkigondozás a másik emberrel való kapcsolatban indul el, és ebben fejlő-

 2 Baumgartner 2006, 52. o.
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dik folyamatosan tovább. Bármilyen viselkedéstípusú ember érkezik is meg a 
lelkigondozóhoz, számára nem lehet kérdés a kommunikáció gyakorlása. A meg-
hallgatás nem kérdés, de megfelelő módjának kiválasztása már annál inkább az. A 
pszichológia által többféleképpen meghatározott személyiségtípusok mindegyike 
másképpen érkezik meg és teszi fel a kérdéseit, de ezen típusok jellemzőinek isme-
rete segít a lelkigondozó helyes kommunikációjában. A nyitottat engedem kibon-
takozni, a visszafogott érkezőnek segítek a lazulásban. Nyilván türelmesnek kell 
lennem a bezárkózó típussal, és csak több kört futva és sokszor nekiindulva lehet 
kommunikációs helyzetbe kerülni a keményen elszigetelődő típusú emberrel. Ez a 
lelkigondozó kultúrájának vizsgahelyzete.

Akár két ember kapcsolatában, akár csoportban történik a szolgálatvégzés, 
mindegyik esetben kulcsfontosságú tényező az, hogy sikerül-e a lelkigondozónak 
megtalálni azt a helyes frekvenciát, amelyen leginkább képes kommunikálni, és 
ahol leginkább oda is tud figyelni a másik emberre.  

Kétféle formában van lehetőség az egyházi segítő munkában lelkigondozói te-
vékenységre: egyéni és csoportos keretek között. Akár az egyéni, akár a csoportos 
lelkigondozásra kerül sor, a kommunikációs tér és atmoszféra alakítása nagyon 
fontos feladatunk. Jelenleg az egyéni lelkigondozói forma az elterjedtebb az egy-
házban, de egyre erősebben jelentkezik az igény a speciális célcsoportokban vég-
zett lelkigondozói alkalmakra is (ilyenek például a gyászfeldolgozó csoportok). A 
csoportban történő lelkigondozói munkának a feltételei is bonyolultabbak, de a 
hatékonyságuk sokszor lényegesebben magasabb, mint az egyénié. 

A kisugárzás és az elfogadás optimális helyzetét szeretnénk elérni mindegyik 
esetben. Akkor is, amikor valaki hozzánk érkezik az életkérdéseivel úgy, hogy eleve 
megnevezi a problémáját, vagy ha nekünk kell segíteni, hogy ezt el tudja mondani. 
De akkor is, amikor mi keresünk meg tudatosan valakit, mert külső jelzésünk van 
arról, hogy indokolt lenne egy segítői kísérés. A belépésünk egy másik embertársunk 
élettörténetébe nagy körültekintést és óvatosságot igényel. Speciális „közlekedési” 
kultúrára van szükség itt.

Az egyházban ma az általánosabb gyakorlat az, hogy mi megyünk az emberek-
hez és mi szólítjuk meg őket. Nincsen messzire visszanyúló hagyománya annak, 
hogy a lelkigondozás ugyanúgy hozzátartozik a lelkészi munkavégzéshez, mint a 
prédikálás, a hitoktatás vagy a hivatali ügyek intézése. Sok helyen nem is könnyű 
kialakítani még az alapvető külső feltételeket sem egy intenzívebb tanácsadói, 
gondozói munkához.

Örömteli viszont, hogy a megújuló gyülekezeti közösségek ma már komolyan 
számolnak ezzel a szolgálati területtel. A magyar gyakorlatban ritkább az, amikor a 
gyülekezeti tagok felkeresik a lelkészi hivatalt, a lelkészt személyesen azzal a céllal, 
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hogy lelkigondozást, segítséget, kísérést kérjenek tőle. Német nyelvterületen él egy 
szójáték is ezzel összefüggésben, miszerint nem a kommen idejét éljük, hanem a 
gehenét. Nem jönnek az emberek az egyházba, hanem az egyházban élőknek kell 
menniük az emberekhez. Mindkét irányban meg kell tartanunk a mozgást. De 
tudatosan is ki kell alakítanunk a gyülekezetben és az intézményeinkben egyaránt 
azt a légkört és életstílust, hogy a „lélekápolás és a lélekkarbantartás” része legyen 
a közösségi életünknek. A közösség egésze a hordozója a lelkigondozói munkának, 
nem egyedül a lelkész. Minden megkeresztelt gyülekezeti tag számára lehetőség ez. 
Kinek-kinek a karizmája szerint, de lehetséges aktivitási terület. A lelkész szakmai 
felelőssége egyedi, és az is beletartozik, hogy munkatársakat találjon és készítsen 
fel folyamatosan a mindennapok lelkigondozói szolgálatának betöltésére a gyüle-
kezetben.

A legáltalánosabb lelkigondozói kapcsolatfelvétel ma a legtöbb esetben valamilyen 
konkrét egyházi alkalomhoz, szolgálathoz kapcsolódik. Egy esetleg már működő 
gyülekezeti körhöz tartozók jelentkeznek kérdéseikkel és élethelyzetükkel. Ezeken 
az élő csoportokon keresztül érkezik meg az, akinek szüksége van gondozásra, 
kísérésre. Lényeges a lelkigondozói munkát végezni akaró személy jelenléte és jól 
látható mozgása az adott területen és környezetben. Iskolákban, kórházakban, 
otthonokban vagy börtönökben akkor nyílik meg a lelkigondozói munka számára 
egy-egy személy, ha ott mozgunk, és a jelenlétünk minősége kínálja fel az alkalmat 
a lelkigondozás igénybevételére. Erre kötelezni valakit vagy ezt előírni valakinek 
nem lehet és nem is ajánlatos. A gondozott oldaláról fontos feltétel az önkéntes 
érkezés és az együttműködési szándék valós akarása. 

Keresztény lelkigondozásban csak szabad akaratuktól vezérelten megérkező em-
bereket tudunk részesíteni. Ennek a megteremtésében azonban közreműködhetünk 
úgy is, hogy vonzó és érdeklődést felkeltő magatartással vagyunk jelen a környe-
zetünkben, függetlenül attól, hogy hányan veszik igénybe a munkánkat éppen.  

Ma Magyarországon nem általános, hogy a lelki kérdéseikkel felkeresnek egy 
lelkészt az emberek, inkább jellemző az, hogy ki-ki saját maga próbálja megkeres-
ni a megoldást, vagy szűkebb baráti és családi körben keres meg valakit, amikor 
súlyosabbá válik a probléma. 

Ezért is aktuális feladat ma az egyházi lelkigondozói munka kiszélesítése érde-
kében a figyelem felhívása, a lelkigondozói helyzetek észrevétele és felkínálása. Az 
ízléses, nem tolakodó reklám jellegű ismertetés alkalmazására is szükségünk van.  
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A kulturált lelkigondozói beszélgetés három fontos szópárosa 

A lelkigondozói munka legfontosabb alkalma és eszköze a lelkigondozói beszélge-
tés. Sok másféle forma is létezik: levelezés, telefonos lelkigondozás, csoportmunka 
vagy akár az internet nyújtotta lehetőségek. Jürgen Ziemer szerint „mindegyiknek 
megvan a saját jogosultsága, és egyik-másik az idők folyamán lehetőség szerint még 
növeli is a jelentőségét. De a négyszemközti beszélgetés egyértelműen a legelőnyö-
sebb forma. Ebből kell kiindulnunk, amikor a lelkigondozói munka gyakorlatát 
vizsgáljuk meg. Mélyebben értelmezve valamennyi említett formában az alapvető 
elem végső soron a két ember között folytatott beszélgetés.”3

Jó lenne mindig szem előtt tartanunk, hogy a dialógus maga a legrégebbi megva-
lósulási formája az egyházban folyó kísérő szolgálatnak. Bibliai történetek sokasága 
ad arra nagyon jó példát, hogy Isten igéjének kommunikációjában mennyire döntő 
szerepe van az emberek egymással folytatott beszélgetésének. Keretet és alkalmat 
jelentenek ezek a találkozások arra, hogy az emberi élet alapvető kérdései olyan 
kommunikációban kerüljenek feldolgozásra, ahol az emberi tényezők és módszerek 
speciális kapcsolatba kerülnek Isten és ember kommunikációjának nagyobb erőte-
rével. Azon érdemes elgondolkodni, hogy léteznek-e a lelkigondozói beszélgetésnek 
teljesen speciális sajátosságai, vagy elegendő, ha a beszélgetés általános értelemben 
vett kritériumainak megfelel. Sok esetben a gyakorlat felől azt látjuk, hogy ha ezek az 
általános beszélgetésre vonatkozó alaki kommunikációs szabályok megvalósulnak, 
akkor a lelkigondozói beszélgetés már be tudja tölteni a szerepét. 

A lelkigondozói beszélgetés alaphelyzetéhez tartozik néhány nagyon fontos, az 
emberi kapcsolatokban szükséges magatartást jelölő szópár: közlés és meghallgatás; 
beszélgetés és odafigyelés; átadás és elfogadás. Ezeket most a lelkigondozói beszél-
getés kultúrájának összefüggésében külön is megéri átgondolni. 

A lelkigondozó személye tudja szavatolni azt, hogy ezek a szópárok a megfelelő 
helyen és megfelelő alkalommal meg is valósuljanak a beszélgetés folyamán. A 
lelkigondozónak éreznie kell azt, hogy mikor van szükség a közlés gyakorlására 
és mikor a meghallgatásra. Az egészséges alkalmazkodásnak is természetessé kell 
válnia ahhoz, amit látunk és érzékelünk egy lelkigondozói helyzetben. Spontán 
reagálásokban váltják egymást ezek a szópárok, ahogyan a lelkiállapot és a pilla-
natnyi légkör jelzéseket ad arról, hogy éppen most mire is van legjobban szükség.  

Mindig akkor támad nehézség, ha valamelyik tagja ezeknek a szópároknak sok-
kal erősebben érvényesül, mint a másik. Az egyoldalúság és a sematikusság nagy 
veszély a lelkigondozó számára. Végképp nehéz az a helyzet, amikor lényegében 
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csak az egyik érvényesül. Így egyoldalúvá válik a lelkigondozói kapcsolat, és nem 
is lesz képes igazi fejlődésre. A kölcsönösség megszűnik. A dialógus sem valósulhat 
meg. A kijelentés és közlés egyoldalú alkalmazása elviselhetetlen teherként ijeszti el 
a gondozottat a lelkigondozóval történő kommunikációtól. Az odafigyelés hiánya 
pedig azt tükrözi, hogy a lelkigondozó nincs jelen a beszélgetésben, nem képes 
ténylegesen a beleélésre, sem a személy, sem a probléma egészséges megközelí-
tésére. Az érkező, gondozásra vágyó ember számára viszont nagyon fontos, hogy 
szeretne átadni terheket, kérdéseket és megoldhatatlannak látszó problémákat. A 
megosztásnak ez a speciális formája mindig jelen van a lelkigondozás során. De 
nemcsak ezeket a speciális kérdéseket, hanem általánosabban az élete vezetésének, 
irányításának nehéz kérdéseit is szeretné megosztani a lelkigondozóval.

Ugyanilyen fontos az is, hogy a lelkigondozónak nem a hozzá érkező ember 
minden erővel történő átalakítása a fő célja, hanem éppen az, hogy az illető ön-
maga képességeit, korlátait és tehetségét egyaránt tárgyilagosabban és elfoga-
dóbban tudja kezelni. Egymás elfogadása és a másik elfogadása nélkülözhetetlen 
elem a lelkigondozói kapcsolat különböző szintjein. Erre fel kell készülni, és a 
lelkigondozónak meg kell tanulnia a helyes magatartást. Engedni lerakni a problé-
mákat, ugyanakkor pedig rámutatni azokra a gondozottban fellelhető értékes tulaj-
donságokra, amelyek tudatos felismerése segíthet abban, hogy kevésbé kételkedjen 
a teherbíró képességében, és legyen bátorsága a továbblépéshez a lelkigondozói 
kapcsolat alkalmainak folyamatában. Az eredményességnek erre az érzésére szabad 
és lehet is törekedni a beszélgetés folyamán.    

A lelkigondozó kapcsolatépítő képességének vizsgálata

Az emberi kapcsolatépítés képessége nagyon fontos kiindulási pontnak tekinthető 
mindenki számára, aki lelkigondozói munkát szeretne végezni bármilyen formában is. 

Az alapkérdéseink ezek lehetnek a pályával kapcsolatban: mennyire könnyen 
kommunikálok, milyen gyorsan tudok megszólítani valakit, vagy egyszerűen az a 
kérdés, hogy könnyen találok-e helyet egy közösségben, vagy csak nehézségek árán. 
Az ideális természetesen az, ha valaki könnyedén válaszolja meg ezeket a kérdé-
seket, mert úgy érzi, nincsen egyikkel sem semmi gondja. Természetes azonban, 
hogy senki sem rendelkezik a fent említett kérdések területén teljesen egyforma 
erősségekkel. Mindenkinél lehet az egyik terület erősebb, a másik pedig gyengébb. 
Ez azonban nem változtat azon, hogy magának a lelkigondozói tevékenységnek 
szüksége van ezekre a képességekre, tulajdonságokra. Ezek nélkül vagy nagyon 
alacsony hatásfokú jelenlétükkel nagyon nehéz folytatni a lelkigondozói hívatást, 
mert újra és újra beleütközik az illető ezeknek a pályához elemi értelemben szüksé-
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ges kompetenciáknak a hiányába. Minél korábban sikerül ezt a kérdést önismereti 
szinten rendezni, annál inkább van meg az esélye annak, hogy valaki egészséges 
fejlesztésbe kezd nagyon tudatosan. 

De hogyan nézzen szembe a pálya, a hivatás kihívásával az, akinek ezek a kész-
ségek nem ennyire magától értődőek? Hiszen nem mindegyikünknek veleszületett 
képessége a gyors kapcsolatteremtés vagy a spontán beszélgetéskezdeményezés 
rugalmassága. Lehet, hogy ha a lelkigondozás valódi feladatait és mai tényleges 
területeit gyorsan felsorolnánk, akkor hamar elbizonytalanodnánk önmagunk 
alkalmassága felől, és megkérdeznénk, egyáltalán hogyan lehetek minderre képes. 
Vagy a pályára készülve megkérdezhetjük a jövő összefüggésében: képes leszek én 
majd valaha erre?

Senkinek sem szabad a lelkigondozói munkába úgy elindulnia, hogy nagyon 
magabiztosan és fölényesen teszi meg az első lépéseket, mert ez nagyon negatív, 
„mindent megoldó és megmondó” magatartáshoz vezethet rövid idő alatt. Az ered-
ményes és már a visszajelzések hitelességével megerősített jó lelkigondozói munka 
mindig hosszú idő alatt és a szerzett tapasztalatok állandó beépítésével alakul ki. 

Az állandó elemzés, a visszakérdezés az egyes alkalmakra, esetekre sokat segít a 
fejlődésben. Ezt nem szabad kihagyni, mert éppen ez a folyamat érleli a lelkigondozói 
képességet és tehetséget. Sohasem kész, hanem mindig, szinte minden egyes esetben 
újra alakul és fejlődik tovább a lelkigondozói magatartás. 

Az egyházi lelkigondozás közösségi karaktere

A lelkigondozói egyházi tevékenységnek az alaphelyzetéhez tartozik mindig egy 
olyan magatartás, amely tudatosan számol azzal, hogy az nem más, mint lényege 
szerint együtt gondolkodás és közös útkeresés a keresztény gyülekezeti, egyházi 
közösségben folyó segítő munka során. Nem kell ebből kilépni. A tevékenység az 
egyházban folyik, egyházi eszközökkel és módszerekkel. A teológiai elkötelezettség 
nem lehet kérdés, hiszen az egyházi lelkigondozói munka állandóan visszakapcsol 
vagy előre néz az egyház alkalmaira és közösségeire. Ebben van a háttere és kerete. 
Hiszen tisztában kell lennünk azzal az alapvető teológiai meghatározottsággal, hogy 
az események végső megvalósulása Isten kezében van, mi pedig eszközök lehetünk 
ebben a munkafolyamatban. Ezt az egészséges alázatot kell újra és újra megtalálni a 
munkavégzés során. Ehhez a teológiai alaphoz visszatérni a legnagyobb siker vagy 
éppen a legnagyobb kudarc helyzetében is gyógyító lehet. 

Nyilvánvalóan nagy előnyt jelentenek a hozott adottságok és képességek. Az is 
nagy igazság, hogy a gyermekkortól kezdve begyakorolt és kifejlődött tulajdonságok 
és képességek az igazán nagy pozitívumok ezen a munkaterületen. Meghatározó 
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az, hogy ki mit és hogyan élt meg a családjában és az iskolai közösségekben eddig. 
Az érzelmi stabilitás jóval a felnőttkor beköszönte előtt kialakul és megerősödik. 
A másokhoz való lelki kötődés egészséges vagy beteges formái is már a gyermek-
korban stabilizálódnak. 

Amikor már konkrétan készülünk a lelkigondozói tevékenységhez szükséges 
ismeretek és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére, akkor a már kialakult tulaj-
donságaink minél jobb megismerése és kezelése a fontos feladat. De nem lenne 
igazán jó kiindulópont az, ha csak a személy felől tudnánk elindulni, és innen 
akarnánk megvizsgálni a kérdést. Hiszen éppen a lelkigondozás egyházi, közösségi 
megvalósulása nyit meg egy másik dimenziót. Ez a speciális helyzete erősíti meg 
nagyon határozottan a keresztény közösségben végzett lelkigondozói munka esé-
lyét és lehetőségét. Van egy már kialakult folyamatos szolgálat, amibe beleáll az, 
aki újként indul. Több száz éves tapasztalat az, aminek a folyamába belekerülünk. 
Azonban az egyház működéséhez mindig szervesen hozzátartozott a lelkigondozás, 
és a legelső időktől kezdve folyamatosan gyakorolták is. Így alakult ki egy nagyon 
fontos közösségi tapasztalat, amelynek az alapján folyik az egyházi lelkigondozói 
munka. Ez az életforma lehet az erőforrás, amely sok mindent pótol és kifejleszt 
majd azokon a területen, ahol a hiányosságaink és nehézségeink megmutatkoz-
nak. A lelkigondozói feladatok ellátásában állandó elem a Biblia, az imádság, az 
igehirdetés, az éneklő közösség, a személyes vagy közösségi gyónás, az úrvacsora, 
az istentiszteleti atmoszféra élménye, a liturgia állandó és változó kincsei. 

Ma nemcsak onnan érdemes elindulni a lelkigondozás elemzése terén, hogy a 
személyi oldalát, feltételeit kezdjük el vizsgálni vagy az alkalmasságot mérlegelni, 
hanem sokkal inkább fontos két másik területet magunk előtt látni:

– az egyházi életmegnyilvánulás olyan területe ma a lelkigondozás, amely 
minden tevékenységet érint, és alapjaiban jelen van az egyes egyházi életfo-
lyamatokban;

– az egyházi szolgálatvégzéshez szükséges belső, személyes lelkierőnek pedig 
egyik állandó forrása éppen a folyamatosan végzett és megélt lelkigondozási 
tevékenység.

Ez azt mutatja meg számunkra, hogy csak összefüggésben és kapcsolati rendszerben 
szabad kezelni ezt a területet, nem elkülönítetten. Kultúrája pedig az egész egyházi 
tevékenység kultúrájával függ össze.
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A lelkigondozás mint találkozás a pasztorális helyzet keretei között

A keresztény lelkigondozói munka valójában nem más, mint személyes találkozás 
Istennel, konkrét találkozás a bajba került emberrel és találkozás egy aktív közösség 
keretében egymással. Ezek a találkozások nem koncentrikus körökként jelennek 
meg, hanem egymást metszőkként, és mindig sok az átfedési terület közöttük. Ezt 
azért fontos is tudni, mert minden keresztény lelkigondozói munkának jellemzője 
az, hogy nem egyedül végezhető, hanem egy nagyobb közösségi kapcsolat eleme-
ként bontakozik ki. Az aktív egyházi életfolyamatok jelentik a valódi kibontakozási 
területeket a lelkigondozói munka számára. 

A keresztény lelkigondozói munkának pedig addig van igazán értelme, ameddig 
benne tud élni az egyház mindennapjaiban és ünnepnapjaiban a maga rendkívül 
sokoldalú tevékenységével. Nem az egyházi eseményektől távol, hanem a közelük-
ben, jobb esetben pedig bennük zajlik ez a szolgálat. Az istentisztelet hétköznapi 
és ünnepnapi felfogása ad erre jó magyarázatot. Amit átélünk vasárnap a szentségi 
eseményekben, az vezet tovább a hét többi napján minket. Ami velünk történik a 
hétköznapokban, azt hozzuk az ünnepi alkalomra magunkkal. Mindkettő össze-
kapcsolódik; életünk egésze úgy értendő, mint az istenelőttiségben és a vele való 
közösség vágyában megvalósuló eseménysorozat.  

Az egyház hitelességének is az egyik legfontosabb bizonyítéka a lelkigondozói 
munka iránti igény jelenléte és a folyamatos lelkigondozói tevékenység gyakorlása. 
Ennek híján nagyon gyorsan erőtlenné és színtelenné válnának az egyházi szolgá-
latok. Messzire is kerülnének az egyháztagok mindennapi életétől. A lelkigondozói 
munka által csökkenhet a távolság a templomi gyülekezet és a lelkész között is.

Nem véletlen, hogy egyre többször használjuk jelzőként a lelkigondozói kifeje-
zést, hogy lelkigondozói igehirdetésről, lelkigondozói tanításról vagy lelkigondozói 
liturgiáról beszélünk. Az alkalmakon olyan emberek vesznek részt, akik számára 
nagyon fontos, hogy megérintse és elérje az életüket az, amit hallanak vagy átél-
nek egy-egy egyházi eseményben. Tudatosan keresik azokat az elemeket, amelyek 
segítik a személyes lelki megerősödést. Ahhoz a közösséghez ragaszkodnak, ahol 
ténylegesen lelki síkon zajlanak az események. Az egyházhoz tartozást is a legtöb-
ben ennek alapján döntik el. Oda csatlakoznak, ahol az élet bizonytalanságával 
szemben megfogalmazódik egyfajta bizonyosság. Ahol a mindennapi félelmekre 
és stresszes élethelyzetre útbaigazító, erőt adó tanítás hangzik. Ahol az egymásnak 
feszülő és a teljesítménykényszertől megfáradt életformával szemben nyugodtabb 
és elmélyültebb életfolytatás megtanulására nyílik igazi lehetőség. 

Nem lehet ma egyetlen egyházi szertartásra vagy eseményre sem úgy gondolni, 
hogy ne lenne annak valamilyen értelemben lelkigondozói összefüggése. Az aktuális 
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küldetése is lelki karakterű ezeknek a szolgálatoknak. Nem állhat ezért első helyen 
ezekkel kapcsolatosan a szervezés, a technika, a külső forma, hanem a legfontosabb 
és az igazi első kérdés a lelki tartalom megtalálása és ennek közvetítése. A közösségi 
alkalmak adnak teret és keretet az egyéni lelkigondozói tevékenységnek. Így ezeknek 
nagyon fontos kritériuma ma a személyesség, az intimitás és a közvetlenség. Az 
elhangzó beszédekben, az énekekben vagy éppen a gesztusokban és a nonverbális 
elemekben is. 

A korábban hangoztatott és több, a lelkigondozói munkáról szóló definícióban 
megfogalmazott négyszemköztiség elsőbbsége ma már vitatott. Hangsúlyosabban 
beszélünk komplexitásról és közösségi karakterről, mert ezek adják a hatékony 
segítséget, és ezeknek van megtartó ereje hosszú távon is. Magára a lelkigondozói 
beszélgetésre koncentrálás, illetve ennek a kizárólagossága mára inkább csak úgy 
értendő, mint a lelkigondozói tevékenység egyik lehetséges része. Arra kell ma 
jobban összpontosítani, hogy a közösség alkalmaitól vezessen az út a lelkigondozói 
egyéni beszélgetésekhez, és fordítva.

Amit speciálisan az egyházban végzett lelkigondozás ma is fel tud kínálni, az 
éppen a közösségben átélhető esemény és a közösségben megtalálható kapcsolat 
elérhetősége és gyakorolhatósága. Az egyes emberi élet része a közösség életének, 
az egyházi közösség pedig őrzi, félti és óvja az egyes ember életét. Ami sohasem 
lehet kérdéses, hogy az élet értékessége és egyedisége közös kincs, és a megélés 
vállalása a járható út mindkét összefüggésben. 

Teológiai megközelítésben mondhatjuk azt is, hogy az evangélium gyakorlati 
megnyilvánulása a lelkigondozói munka a gyülekezetben. Mindig az egyes em-
berre vonatkozóan történik ez a lelkigondozói munkában, és az ő élethelyzetének 
aktualitása a realitás. Az újszövetségi istenkép kerülhet közel az egyes emberhez az 
egyházi lelkigondozói szolgálat során. Annak a megtanulása és megérzése fontos, 
hogy amit Isten cselekedett az egész világért, az minden egyes személyért is történt. 
Erre utal Jürgen Ziemer, amikor úgy fogalmaz, hogy az Istennel való találkozás és 
az evangélium gyakorlata a döntő teológiai aspektus a lelkigondozói munkában. 
„A lelkigondozás ebben az összefüggésben úgy érthető, mint a bibliai istenkép 
aktualizálása.”4

Természetesen a rendkívül sokoldalú és színes bibliai istenképet nem lehet egyet-
lenegybe összesűríteni. A lelkigondozói munka során is hihetetlenül sokszínű ese-
tekkel találkozunk. Más és más lesz az a bibliai üzenet vagy kép az egyes emberek 
számára, ami vonzza őt, és kiemeli a problémájából. Ziemer utal arra, hogy az alap 
mindenképpen az számunkra ebben a munkában, hogy Krisztussal egy „nyitott” 

 4 Ziemer 2004, 110. o.
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történet kezdődött el számunkra, ahová megérkezhetnek mindig újabb és újabb 
résztvevők, szereplők ma is. A lelkigondozói munkában ezért fontos tudnunk azt, 
hogy a hit tartalmát, ismeretét adjuk tovább, de éppen itt jelentkezik a hit megélhe-
tőségének élménye és megtapasztalása is nagyon konkrétan. Egyfajta evangéliumi 
érintettséget alkalmazunk itt, és ez teszi igazán erőteljessé a lelkigondozói munkát 
újra és újra. 

Ziemer idéz is néhányat Helmut Gollwitzer híres tételeiből, amelyekben azt írja 
le, mit jelent az emberi élet számára az, amikor az evangélium ügyével azonosul.

„Mit kell tennie az embernek akkor, amikor az evangéliumot kapja meg felada-
tául, tennivalóul…

– Semmi sem közömbös. Én sem vagyok közömbös.
– Minden, amit teszünk, végtelen távlatokkal rendelkezik.
– Semmi nem megy feledésbe. Minden szóba jön még egyszer.
– A világosságból jövünk és a világosságba megyünk.
– Szerettetek vagyunk, ahogyan ezt mi tudjuk is…
– Nem vagyunk egyedül.
– Sohasem vagyunk csak magunkra utalva.
– Ez az élet rendkívül fontos.
– A világ csodálatos. A világ félelmetes.
– Semmi sem történhet velem. A legnagyobb veszélyben vagyok.
– Megéri élni az életet.”5

Attól válik lelkigondozóivá az egyházi alkalom, ha a mindennapi életkérdések 
elmondhatóak, meghallhatóak és megtapasztalhatóak az istentiszteleti esemény 
ideje alatt a maguk különleges helyzetében. Ez a részesedés, participáció ott valósul 
meg, ahol a résztvevő megszólított lesz, és megérintett a szavak és a gesztusok, a 
zene vagy a szimbólumok világán keresztül. 

A lelkigondozói jelleg nem mindig és nem kizárólag csak verbális úton érvénye-
sülhet, hanem sokszor éppen a nonverbális elemek hatnak nagyon erős intenzitás-
sal. Elég csak azokra a nehéz lelkigondozói alkalmakra, helyzetekre gondolnunk, 
amikor valaki olyan élethelyzetben van egy betegség végső nehéz óráiban, amikor 
pontosan a szavakon túli dolgoknak van igazi jelentősége. Ez természetesen azt is 
jelzi, hogy nem elég arra felkészülni a lelkigondozást illetően, hogy a kommunikáció 
természetes folyamataival élhetünk, hanem arra is, hogy egy érintés, egy gesztus 
is lehet a vallási rítus folyamatában olyan elem, amely adott helyzetben rendkívüli 
jelentőséggel bír.

 5 Ziemer 2004, 112. o.
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A lelkigondozás egy pasztorális helyzetben valósul meg, ahogyan Szentmártoni 
Mihály definiálja: „A pasztorális helyzet alapjaiban úgy határozható meg, mint 
transzcendenciára nyitott interperszonális viszony a lelkipásztor (lelkipásztori 
felelős) és egy vagy több lelkipásztori alany között.”6

Fontos számunkra ez az interperszonális viszony, amely egy találkozás során 
fejlődik ki. A találkozásnak az igazi titka és érdekessége az, hogy van egy előtör-
ténete. A találkozás résztvevőinek van múltja, pozitív és negatív élményanyaga, 
feldolgozott és fel nem dolgozott emléke, megélt vagy éppen elfojtott indulata és 
nehezen vagy könnyen kezelt érzése. 

Az igazi kultúrakérdés a pasztorális munkában mindig az, hogy mindezek mellett 
lesz-e szava, nyitása és kitárulkozása a másik előtt. Valóban megnyílik-e a lehető-
ség arra, hogy olyan viszony alakuljon ki a résztvevők között, amelyben tényleges 
kommunikáció, valódi segítő beszélgetés alakulhat ki?

A lelkigondozás úgy is definiálható, hogy az a találkozás eseménye, ahol az 
előtörténetek és az aktuális élethelyzet együttes erőterében épül ki egy kapcsolat 
a lelkigondozó és a gondozott között, Isten színe előtt. Mindez általában nem nyu-
godt és stabil élethelyzetben és életkörülmények között, hanem éppen a nehéz vagy 
nagyon kritikus időszakokban jön létre. Amikor eltörik valami az életúton, amikor 
tönkremegy egy kapcsolat, egy közösség, vagy elveszítette valaki a családtagját, 
esetleg teljesen új élethelyzet előtt áll értetlenül. 

A lelkigondozói helyzet mindig valamilyen határhelyzet az emberi életben, 
amikor a továbblépés segítése lehet az egyedüli cél a lelkigondozó számára, hogy 
szavai, viselkedése ebbe az irányba indítsák el, segítsék a gondozottat. Természe-
tesen kétoldalú reakció ez minden esetben, hiszen a lelkigondozó is átél minden 
ilyen típusú helyzetben egy Isten előtti beszélgetést olyan mélységben, ami rá is 
nagy hatást gyakorol. A határhelyzet kultúrája a szó legszorosabb értelmében 
„sorsdöntő”. 
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Önazonosság és keresztény életstílus

„Az ipari társadalom története kezdettől fogva 
 az emberi test története volt.”1

Különbözőség: Ádám és Éva

Vajon mi volt az okozója Ádám és Éva szégyenének? 1Móz 3,7-ben – közvetlenül 
miután ettek az érinthetetlen gyümölcsből2 – arról olvasunk, hogy „[e]kkor meg-
nyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefaleveleket 
fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak.” A bűneset után bekövetkezett 
változás a különbözőség látásához vezetett, ami először kifejezetten a meztelenség 
által megjelenő nemi sajátosságok elrejtésének igényét ébresztette mindkettőjük-
ben. A jó és a rossz megkülönböztetése, jóval mielőtt apró morális hibákról szó 
lenne, a különbözőség ismerete. Vele jelenik meg a megszüntethetetlenségéből 
fakadó félelem. Az első emberpár kapcsolata, sem pedig viszonyuk Istennel már 
nem választható el a differencia ismeretétől. A testi különbözőség miatti szégyen, 
amit ma inkább azt kezelni nehezen tudó társadalmakban másságnak neveznek, az 
emberiség legősibb tapasztalata. A történetben megjelenő szégyenérzet másrészt 
az ember Istene előtti tökéletlenségének és mulandóságának érzete. Klass Huizing 
ebben a „primitív” szégyenérzetben látja a morál gyökerét, amikor egyszerűen így 
fogalmaz: „jó = boldog személyes kapcsolatokban élni; rossz = (maradandóan) ki-
esni a személyes kapcsolatok teljességéből, izoláltan, magányosan, valódi kapcsolat 
nélkül élni.” Azonban témánk szempontjából még jelentősebb a test3 miatt érzett 
szégyen és a tökéletlenség összekapcsolódása mint eredendő emberi tapasztalat. Hi-
szen ebből következik a tökéletlen igénye a tökéletességre. A test esztétikai észlelése  
megelőzi a vele való morális bánásmódot, az eltakarást. Az „eltakarás” az észlelést 
követő felismerés tette, nemcsak a másságból következő szégyen megszüntetésére 
irányul, de a „világi kultúra” első uralkodó szokása (divatja) is azért, hogy felöltözve 
ne kelljen a másik előtt a különbözőséggel szembesülni. Amennyiben a morális 

 1 Sarasin–Tanner 1998, 12. o.
 2 Lásd Orosz 2014
 3 A német Leib, szemben a Körper jelentésével, az ember testi-lelki egységét fejezi ki, és ebben az 

értelemben használom én is a magyar test kifejezést.
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jó a boldog kapcsolatok (szégyen nélküli, leplezetlen) megvalósulása, akkor a test 
elfogadottsága annak feltétele. Az elfogadás igénye azonban mindig feltételezi a 
másik szemköztiségét. 

Az individuum esztétizálódása

Az ember minden korban törekedett saját maga megjobbítására, szellemi, fizikai és 
emocionális képességeinek fejlesztésére például a nevelés, a testedzés, a művelődés 
által, azért, hogy különbözőségét egy társadalmilag elfogadott normához igazítsa. 
Az ipari társadalom funkcionalizmusa a testet az egészség, a természetesség és 
fittség, de a teljesítőképesség és a munkaképesség ismertetőjegyeként is szemléli, 
amely szimbolizálja az ember eredményességét és sikerességét egyaránt.4 Bevásár-
lóközpontok és nagyáruházak zsúfolt polcai között megtervezetten végigvezetett 
vásárlók az ár-érték, szép-csúnya, hasznos-haszontalan, szükséges-szükségtelen 
esztétikai és gazdasági kategóriái alapján választják ki azt az árut, amelyért testi 
munkájuk „gyümölcsével” – pénzzel – fizetnek. Ez a szemlélet nem csupán az 
árukra igaz, hanem az ember is ebben, a „bevásárlói térben” jelenik meg, ott, ahol 
az említett kategóriák vele szemben is érvényesülnek.

Wolfgang Welsch kifejezetten az életvilág és az individuum esztétizálódásáról 
szól tanulmányában,5 ami érinti a valóság egészét és értelmezésének helyes vagy 
helytelen megítélését is.6 Ehhez hozzátehetjük, hogy a széles közvélemény továbbra 
is az alapvető vallási szimbólumokon és azok esztétikai kifejeződésein vagy éppen 
ezek kritikáján tájékozódik. A test iránti fokozott érdeklődés a technicizálódás  
és a virtualizálódás kontextusában különösen is szembetűnő. Vilém Flusser a 
képiség és a technika kapcsán arra mutatott rá, hogy a képek nem csupán a valóság 
„leképezései”, művészi kifejezői vagy megörökítői, hanem a valóság magukban a 
képekben létesül.7 A technikai képek világában a transzhumanizmus8 eszméje, az 
ember optimálásának gyakorlata (az önazonosság elérésének technikai és szelle-
mi útja) és víziója különösen is fontos szerepet játszik. Képekben jelennek meg, 
láthatóvá válnak nem csupán a tudományos folyóiratokban, hanem napilapokban, 
televízióban, interneten.

 4 Lásd Labouvie 2004, 79. o.
 5 Welsch 1993.
 6 Uo. 20. o.
 7 Flusser 1992, 53. o.
 8 A fogalom meghatározása Julian Huxley 1957-ben megjelent könyvében található meg először: 

„Man remaining man, but transcending himself, by realizing new possibilities of and for his human 
nature.” 
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Az irodalomban először Prométheusz csellel, majd Goehte Faustja mágiával, Fran-
kenstein már technikával törekedett az emberi természet megváltoztatására. Napja-
inkban az úgynevezett „biomedikális enhancement” – a hagyományos értelemben 
vett fejlesztéstől eltérően – közvetlenül az agyi és testi képességek növelésére irányul: 
dopping, pszichofarmakonok, implantátumok, genetikailag módosított szövetek, 
közvetlen agy–számítógép interface-ek segítségével, amelyekkel lehetőség van az 
ember biológiai adottságainak transzformációjára. Azonban a transzhumán képvi-
lág, amely egzisztenciális jelentőséggel bír sokak számára, egy „technikailag előállt 
világ”, az igazi problémák és válaszok a látszat mögött keresendőek.9 Az Ádám és 
Éva történetében kifejeződő különbözőség, szégyenérzet olyan hajtóerőt ad a mai 
tudományos-technikai civilizációnknak, amelyhez közelebb áll az esztétikai értel-
mezés, és csak azt követően lehet sikeres az etikai reflexió. A kellemes és kellemetlen 
kategóriái messze megelőzik a jó és a rossz tudatosulását.

Az élet az elfogadással kezdődik. „Az adott életet az embernek el is kell fogadnia.”10 
Trutz Rendtorff az Istentől ajándékként kapott élet elfogadását11 a saját identitás 
felépítéseként és az ahhoz való viszony meghatározását alapvető etikai követelésként 
határozza meg, amely akkor lényeges, amikor az élet jellegével és természetével 
kapcsolatban merülnek fel alapvető, elsősorban esztétikai kérdések: „Miért vagyok 
ilyen és nem más? Miért vagyok fiú és nem lány? Szívesebben lennék szőke és szép, 
és nem csak barna és csinos; szívesebben lennék másvalaki, tehát mindaz, ami az 
ember lehet.”12 A saját élet elfogadása nem csupán a biográfia, de az életvezetés 
számára is meghatározó karakterrel bír, jóllehet etikai jelentőséghez akkor jut, ha 
a saját életre adott reflexív válasz feladatként tudatosul. A saját élet megkülönböz-
tetésének lehetősége a más élettől Rendtorff számára azt jelenti, hogy az „ember 
sem azzal nem azonos, ahogyan naturálisan vagy történetileg megjelenik a maga 
számára (naturalista félreértés), identitása abban sem lehet, hogy mindaz, amit 
szeretne és akar, lehetséges is lenne számára (voluntarista félreértés)”.13 Ebben a 
helyzetében önmagát „individuális szubjektumként” kell elfogadnia, és az említett 
megkülönböztetés „alkotja az etikai felelősséget”.14

 9 Vö. Hoover 2006.
 10 Rendtorff 2011, 86. o.
 11 Az elfogadást a hit aktusában benne rejlőbizalmon, Isten elfogadásán keresztül határozza meg 

Rendtorff. Valaki azért fogadhatja el életét, mert az már Isten által elfogadott, és hisz ebben az 
elfogadó Istenben. Vö. Rendtorff 2011, 89. o.

 12 Uo. 86. o.
 13 Uo. 87. o.
 14 Uo. 88. o.
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Olvasásesztétika és azonosulás

Az olvasásesztétikai megközelítés az elképzelés folyamatában az írássá lett Igére 
támaszkodik, amely nem normatív módon, hanem a követés életstílusában segíti a 
tájékozódást. A követésként megvalósuló életstílus az aktuális kulturális, technikai 
lehetőségekre tekintettel szituálja és realizálja (Dorothee Sölle) a Krisztus által 
megjelenített igazságot, ami a valóságnak felel meg.

Huizing az esztétika teológiai alapvetését négy pontban valósítja meg. Az első 
alaptétel, hogy „teológia = bibliai (esztétika)”. Ennek az állításnak a jelentősége, 
hogy az ember ősszituációja az észlelés, és nem az ítéletalkotás, tehát nem a szép és 
csúnya vagy az igaz és hamis. A szituációkban testileg (leiblich) érezzük magunkat 
megérintve, és ebből kiindulva ébred a tájékozódás igénye. A költők rendelkeznek 
azzal az érzékenységgel, hogy ezt az élményt irodalmi formákba sűrítsék. „Az ész-
lelés tulajdonképpeni tárgya az atmoszféra. Közvetlenül nem az érzetek, az alakok 
vagy – ahogyan a Gestalt-pszichológia állítja – tárgyak konstellációja, hanem 
atmoszférák, amelyek a dolgokból erednek vagy „már a levegőben vannak”. Így az 
érzések olyan atmoszférák, amelyek az affektív érintettségnek otthont keresnek. 
Az így értelmezett esztétika az emberek vagy dolgok jelenlétének „atmoszférikus 
hatását” vizsgálja. Huizing számára mindez a teológiára vetítve a krisztocentrikus 
látásmód kialakulása szempontjából jelentős. Az olvasásesztétikában a szövegben 
megjelenő Krisztus „atmoszférikus prezenciája” érinti meg az olvasót és van hatással 
állapotára, amennyiben nem közönyös a szöveggel szemben. Az evangélisták és az 
apostolok „megindító képekben” közvetítették Jézus életét a következő generációk 
számára. Ezt fejezi ki Pál apostol Gal 3,1-ben: a galaták „szeme elé festett” megfeszí-
tettről. Hogyan lehetséges azonban a textusban foglalt magával ragadó élményeket 
az „esztétikai inszcenáció (színrevitel) által” a később születettek számára is meg-
tapasztalhatóvá tenni? Jóllehet Martin Kähler az evangéliumok által közvetített 
„karakterképről” beszélt, Paul Tillich pedig a valódi tapasztalatban gyökerező 
„reálképről”, ezek mindig a tanítványok által közvetített képpé tett tapasztalatok 
voltak. Huizing a példabeszédeket tekinti az evangéliumok legfontosabb esztétikai 
formájának, amelyekben „Krisztus maga festi magát a szemek elé, pontosabban: 
portrét fest magáról, és inkarnálódik ezekben a miniatűr drámákban”.15

Második alaptétel: Biblia = az inkarnáció drámája (Inkarnationsdrama). Sem a lu-
theri ortodoxia verbális inspirációra vonatkozó tana, sem a liberális teológia nem vette 
kellőképpen figyelembe a „szöveg affektív (érzelmi, hangulati) dimenzióját”, aminek 
következménye, hogy a szöveg „elrontott torzó” marad. Azonban a Biblia irodalmi 

 15 Huizing 1999, 1: 20. o.
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műalkotásként való felfogása, a hatásesztétika és az olvasáselmélet a Biblia üzenetét 
az esztétikai teológia számára úgy teszi olvashatóvá, mint az „inkarnáció drámáját”16, 
amelyben a példázatokon és képeken keresztül egy életforma (az élet valódi formája, 
alakja) tárul elénk. A későbbi generációk életstílusa számára „a portrékban élővé vált 
Krisztusnak” van jelentősége. A keresztény vallás nemtetszést válthat ki manapság 
„a szabaddá vált és szabadon választó” szubjektumban, ha csupán „általános struk-
túrákat” mutat fel, amelyekhez igazodni kell, és nem követésre csábít. Ezzel szemben 
Huizing rámutat arra: „A bibliai szövegek ereje egy konkrét alak impresszivitásában 
van, amely velem találkozik és megérint.”17 Ebből következik, hogy az esztétikai 
teológia „az érzetek észlelésének az iskolája (Wahrnehmungschule der Sinne), a 
transzcendenshez az érzékelhetőségen át lehet eljutni, csak később (ha egyáltalán) 
a gondolkodás által”.18 Ez az esztétikai észlelés azonban reakciót vált ki. A szemünk 
elé festett Krisztus alakja, az „esztétikai evidencia” az olvasó újjászületéséhez vezet. 

Negyedik szempont: esztétikai teológia = fenomenológia + (hermeneutika = szim-
bolizmus + pragmatizmus). A fenomenológia megmutatja, miként jelenik meg a 
szövegben Jézus, és válik „testileg érzékelhetővé”. A hermeneutika a testi jelenlét 
atmoszférájának megértéséhez segít. Az olvasó az olvasás során Krisztus portréján 
keresztül tájékozódik, „hogy az ott bemutatott életformát inkarnálja (einleiben)”. Ez 
a követés módján valósul meg, hiszen az olvasó szeme elé tárt képek, a prototipikus 
élet19 kifejezésmódjai (Ausdrucksbewegungen) az olvasó saját életét formálják. „Az 
esztétikai teológia ezeknek a gesztusoknak és képeknek az életét és az igazságát vizs-
gálja (szimbolizmus). Amit imagic turnnek (Ferdinand Fellmann) nevezek: gondolko-
dás képekben és képek szerint.”20 Az esztétikai teológia tehát „ezeknek a képeknek az 
életét és igazságát vizsgálja, és gesztusait a történetekben (szimbolizmus). Az olvasási 
folyamat (Lektüreprozess) célja ezek kifejeződésének alakját (Ausdrucksgestalt) 
megvalósítva megtestesíteni és a saját (elsajátított) életstílusban kifejezésre juttatni. 
Ez az olvasásesztétika pragmatikus dimenziója (pragmatizmus).”21 Ebből látható, 
hogy az életstílus fogalma hogyan kapcsolja össze az esztétikát és az etikát egymással. 
Huizing az esztétika és etika protestantizmusban fennmaradt radikális elválasztását 
egyrészt Kierkegaard, másrészt a dialektikus teológia örökségének tartja, ám abban 

 16 Vö. uo. 22. o.
 17 Uo. 22. o.
 18 Uo. 23. o.
 19 A keresztény provolúció hajtóereje és „húzóneve” (Krisztus).
 20 Uo. 24. o.
 21 „Ziel des Lektüreprozesses muss es sein, diese Ausdrucksgestalt mitvollziehend einzuleiben und 

im Lebensstil zur Darstellung zu bringen. Das ist die pragmatische Dimension (Pragmatismus) 
einer Leseästhetik.” Huizing 2002, 2: 20. o.
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olyan téves felfogásnak, amely miatt Isten Igéje „az érzéki-esztétikai közvetítésre van 
ráutalva”.22 A „követés esztétikája”23 a felolvasott életforma szituációnak megfelelő 
fordítására irányul. „Az esztétikai teológia és az etikai teológia mint az életvezetés 
elmélete24 kiegészítik egymást: az esztétikai teológia a hangsúlyt a morált megelőző 
motivációkra, a játékos identifikációkra25 az élettervekkel (Lebensentwürfen) és a 
cselekvés mozgásterének stimulálására és érzékennyé tételére helyezi. Az etikai 
teológia az életfolytatás művészeteként az etikai szituáció észlelésére tanít.”26

A szépség előragyogása és illúziója

Az esztétikai teológia jelentőségét Ulrich Körtner korántsem az esztétizálódó tár-
sadalom igényének kielégítésében látja, hanem a keresztény esztétika szóbahozását, 
párbeszédre való képességét tartja jelentősnek27 szemben egy megtévesztő „általános 
esztétikával”. Az esztétikai szép és a teológia igazságfogalmának összekapcsolása, 
illetve megkülönböztetése azonban megkerülhetetlen kérdés marad, amennyiben 
nem a természeti teológia útját választja valaki. Eberhard Jüngel A szépnek is meg 
kell halnia című tanulmányában28 éppen arra mutat rá, hogy a szép általános 
fogalma helyett a teológia a szépet eszkatologikusan értelmezi. Jüngel az igaz és a 
szép kapcsolatát látszólag egyszerűen határozza meg: az igaz, ami a megismerés egy 
bizonyos módja számára megérdemli, hogy szépnek nevezzék.29 Friedrich Schiller 
esztétikaértelmezésének kritikájából indul ki, miszerint a szépség az elővételezett 
igazság látszata, ami felénk tart. Az igazság (aléteia), mielőtt kifejeződne a megis-
merő értelem és dolog közötti megegyezésként, eredetileg: „a létező önmagát jeleníti 
meg”,30 nem csupán előragyogás, előkép, hanem mint „világlás” ismerhető fel. Ez 
a jelenvalóság viszont csak akkor teljesedhet be, ha a Jézus Krisztusban jelen lévő 
igazság mindenre kiterjed:31 Isten lesz minden, mindenekben, ami az igazság „el nem 
rejtettségeként”32 fogható fel, amikor a szépség és az igazság egysége megvalósul. 

 22 Huizing itt Oswald Bayer munkájára hivatkozik (1992).
 23 Lásd Bayer–Knudsen 1983, 100–114. o.
 24 Rendtorff 1990; 1991.
 25 Vö. Felix 1991.
 26 Huizing 2002, 2: 21. o.
 27 Körtner 2001.
 28 Jüngel 1990, 380. o.
 29 Uo. 388. o.
 30 Uo.
 31 Vö. Redeker 2011, 12. o.
 32 Heidegger 1988, 82. o.
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A valódi szépség az, amikor az igazság nem rejtőzködik. Az igazságot elrejtett-
ségében látjuk, nem színről színre. Ezért helyes látásmódra van szükség, hogy a 
jelen világ állapotában megismerjük és felismerjük a szépet mint elrejtett igazságot. 
Mirjam-Christina Redeker hangsúlyozza azt a különbségtételt, amelyet Jüngel tesz 
az evangéliumban feltáruló igazság és a műalkotáson keresztül kifejeződő igazság 
között. A műalkotásban az igazság csupán előragyogás (Vorschein), az evangéli-
ummal ellentétben nem közvetlenül tárul fel, mert az igazság Jézus Krisztusban 
megjelenő teremtő világossága. Ezért a műalkotásban a szépség az igazságnak csak 
látszata és csillogása lehet, ugyanakkor mindig mulandó.33 Ez azonban a teológiai 
igazság és az esztétikai szépség szükségszerű megkülönböztetéséhez vezet, nem-
csak az említett eszkatologikus beteljesedés, hanem a hittel való ellentétében is, 
amennyiben a művészet a még be nem teljesedett üdvösség (szépség kiteljesedése) 
megjelenítésének igényével lép fel (az ember mint műalkotás). Ezért Jüngel teo-
lógiai látásmódja szerint a szépség az igazságnak nem csupán „felragyogása”, de 
„illúziója” is (érzékcsalódás).34 Ezen a ponton a szépség esztétikai megközelítését, 
amely a teljesség felmutatására, az igazság kifejezésére irányul, kétféle kritika érheti, 
jóllehet mindkettő krisztológiai természetű. Eberhard Jüngel és Ulrich Körtner 
számára is35 a szenvedő szolga Ézsaiás könyvében megjelenő és Jézusra értelme-
zett képe a mérvadó: „Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfija, 
betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele.” 
(Ézs 53,3) Jüngel teológiai esztétikájában Jézus alakja a kereszten a szépről való 
hívő gondolkodás határa, mivel Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása Isten 
végérvényes kinyilatkoztatása. Ha pedig a megfeszített Jézus alakján a szépség nem 
volt felfedezhető, akkor ennek a szépség művészetesztétikai értelmezésének a vallás 
igazságértelmezésétől való elválasztása a következménye. Körtner a szenvedő szolga 
alakja kapcsán utal Karl Rosenkranz Ästhetik der Häßlichen (A rút esztétikája)36 
című munkájára. Rosenkranz írásában a rút úgy része az esztétikának, ahogyan a 
betegség a patológia tárgya, vagy ahogyan a rossz az etika tárgyköréhez tartozik. 
A rút tematizálása nélkül nem lehetséges ezért a szép teljes megértése sem. A rút 
fogalma elválaszthatatlan a széptől, és létezése a szép tagadásának köszönhető. Ezért 
a rút a szép negációjaként kifejeződhet az amorfban, az aszimmetriában mint az egy-
ség hiánya.37 Körtner azt a következtetést vonja le mindebből, hogy „[a]z ideológiai 

 33 Redeker 2011, 25. o.
 34 Uo. 25. o.
 35 Körtner 2001. 4. o. 
 36 Rosenkranz 1853.
 37 Vö. Pöltner 2008, 160–161. o.
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teljesség esztétikájától eltérően, amely az életet felemeli, azért, hogy kétértelműségét 
kicselezhesse, Isten Lelke »a rút esztétikájához« vezet, akinek megváltása ígéret és 
reménység.”38 A rút felborítja a szép rendjét, aminek következménye, hogy a bűn által 
megrontott világban a szépség, a jóság és az igazság egymásnak feszülnek, és nem 
egységesülnek. Ennek alapján a szépség látszata azért tagadható radikálisan Jüngel 
számára is, mert Jézus maga az igazság.39 A kortárs művészet sem riad vissza ettől 
azonban, sőt bizonyos esetekben éppen a rút esztétikáján keresztül ér el hatást, a 
diszharmónia, a formálatlanság, az esztétikailag kellemetlen ábrázolásával. Jüngel 
azonban ezt a töredezettséget alárendeli a művészet szépség iránti törekvésének, 
mint ami anticipálja azt. A világot és szépet akár dialektikusan megjelenítő művészet 
és a keresztény kérügma így élesen elválnak egymástól, amennyiben a szép az igazság 
kifejezője, hiszen csak egy igazság létezik.40 Ennek a megállapításnak azonban az 
ószövetségi képtilalom kapcsán rendkívül nagy a jelentősége, szemben a medializált 
világgal, ahol a képek egyre inkább az igazság esztétikai kifejezőeszközeivé válnak. 
A vallási képvilág az „implicit vallás” szekularizált formáiban érvényesül,41 amely-
lyel szemben a krisztológia felől értelmezett teológiai esztétikának antropológiai 
jelentősége van. Az istenkép az emberkép korrektúrája.

Diakónia és esztéticizmus42

Herbert Haslinger Diakónia című könyvében43 használja ezt a fogalmat: „megfelezett 
esztétika”. Az egyházi praxist messzemenően esztétikai természetűnek tartja, ami 
feltételezi, hogy léteznek olyan „tapasztalati szférák”, amelyek a verbális-racionális 
kommunikáció számára nem érhetőek el. Ezért van szükség azokra a szimbólumokra, 
gesztusokra, liturgiára, amelyek ezt a szférát észlelhetővé és érzékelhetővé teszik a 
befogadó számára. Az esztétikai megközelítéssel kapcsolatban ugyanakkor a prob-
lémát abban látja, hogy az egyház esztétikája részesedik a társadalom „félreértett 
esztétikájából” (esztéticizmus), ami a szép művészete, a nemesé, a makulátlané.44 Az 

 38 Körtner 2001, 4. o.
 39 Roth 2000, 29. o.
 40 Vö. Redeker 2011, 26. o.
 41 Lásd Körtner 2001, 5–6. o.
 42 „Életfölfogás, amely az esztétikai (művészi) értékeket helyezi előtérbe, és mindent formai szempontok 

alapján ítél meg. Hívei számára nem létezik más érték az életalakításban, a nevelésben, a minden-
ségben, csak a szépség.” http://lexikon.katolikus.hu/E/eszt%C3%A9ticizmus.html (Megtekintés: 
2014. február 10.)

 43 Haslinger 2009, 189. o.
 44 Uo.



Önazonosság és keresztény életstílus 55

esztétikának a széphez kötöttsége éppen eredeti szándékával és céljával nem egyezik 
meg, ami „az észlelés művészete”, hiszen nem engedi észlelni a másik oldalt, ami a 
szép és a szépség ellentéte: a csúnya, a megvetett, a gyenge, az erőtlen, a szenvedő. 
Hans-Georg Gadamer találóan állapítja meg: „ahol a művészet uralkodik, ott a 
szépség törvényei érvényesek, és meghaladják a valóság határait.” Mindennek ambi-
valenciája tetten érhető az egyházi épületek kialakításában, amelyek kiemelkednek 
az átlagosból, hogy a „publikum” igényeit kielégítsék és az elvárásuk legalább átlagos 
szintjét teljesítsék. Az egyházi esztétika ennek megfelelően nem engedheti meg, hogy 
a reálisat túlszárnyalja. Ezért a megfelezett esztétikai látásmódnak – ami inkább 
nevezhető „kettős látásnak” – a diakóniaellenes természete abban áll, hogy paradox 
módon éppen azokat rekesztheti ki, akikhez az egyház küldetése szól, a gyengéket, 
betegeket, fogyatékkal élőket, és ezáltal sérül azok méltósága,45 akikhez Jézus lehajolt. 

Az egyházi esztétikában jelen lévő populáris és posztmodern esztéticizmussal 
szemben fogalmazza meg Wolfgang Schoberth, hogy a teológiai esztétikának a 
feladata „nem csupán az esztétikum kulturális jelentőségének a megindokolása, 
hanem elengedhetetlen a hit önértelmezése számára is”.46 Az igeteológia alap-
ján azonban a teológiai esztétikának kritikusan kell közelítenie a posztmodern 
esztéticizmushoz47 és annak következményeihez, amelynek hozadéka egy sajátos, 
a technika lehetőségein keresztül megszépíthető, kiigazítandó, tökéletesíthető 
emberkép. Ennek megfelelően az ember nem részesül Isten szépségében, hanem 
részesíti magát egy technikailag megvalósítható autonóm, a társadalom által félre-
értett szépségideálban. Az ideálkép krisztológiai megközelítése – mint azt koráb-
ban láttuk – jelentősen eltér a populáris ideálistól. Az esztétikai teológia említett 
feladatát akkor teljesítheti, ha Istennek az emberi beszédben megjelenő igéje által, 
amely az egyházi cselekmények nonverbális területein is megjelenik, olyan ember-
képet közvetít, amelynek tartalma korrigálja az ember technikailag megformálható, 
társadalmilag szükségesnek tartott képét. 

A test színpadra állítása

Jürgen Moltmann a test plasztikusságát hangsúlyozza, amelyet tapasztalatok, élet-
történetek alakítanak. A testalkatnak nem csupán „túlélési értéke” (Überlebenswert), 
hanem „kifejező értéke” (Darstellungswert) is van, hiszen arra a kérdésre ad választ, 

 45 Vö. uo. 190. o.
 46 Schoberth 1998, 854. o.
 47 Körtner 2001, 2. o.
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hogy ki vagyok én, milyen akarok lenni.48 Ezért nevezheti Nietzschével együtt az 
embert „született színésznek”, mert az ember önmagát el akarja rejteni, ugyan-
akkor meg is akar nyilatkozni.49 Ebben a tekintetben  nagy jelentősége van a test 
inszcenálásának (színrevitelének) és külsőnk gondozásának. A testben „raktáro-
zódnak” a szerzett tapasztalatok, „betegségek, lelki benyomások, döntő élmények 
hátrahagyják rajta a nyomaikat”.50 A testi jellegzetességek kifejeződnek a gesztu-
sokban, nem csupán egyéni, de szociális karakterrel is bírnak, hiszen bizonyos 
pozíciókhoz, foglalkozásokhoz rájuk jellemző dolgok kapcsolódnak. Moltmann 
három jellegzetes testi kifejezésmódra mutat rá: 

1. Az aszketikus testi viselkedés, amelyre jellemző az imádkozás, a böjt, a vissza-
fogottság, az önsanyargatás és a magány. Az aszketikus magatartásforma valójában 
két világ tudatosításának a kifejezője. A mulandó világ gonosz hatalmai által uralt 
test és az eljövendő világ üdvössége szerint megdicsőült test konfliktusa. Ennek 
következménye a test és a lélek dualizmusa: a testet meg kell öldökölni, hogy a 
lélek kiszabadulhasson börtönéből.51 Az aszkéták az imitatio Christin keresztül 
Krisztushoz hasonló alakúvá kívántak formálódni. Ez a Gestaltwerdung Christi és 
annak különböző formái52 jelennek meg Dietrich Bonhoeffer etikájában. 

2. Moltmann második példája az úgynevezett „katonai test” (Militärkörper), 
amelyben a katona jellegzetes magatartása, viselkedése nyilvánul meg, és legin-
kább a porosz katonai díszfelvonulás szemlélteti, ami azóta világszerte elterjedt. 
„A katonai test célja az önuralomtól az önfeláldozásig terjedt.”53 

3. A harmadik magatartásforma a modern kort jellemzi, ahol a testi kifejeződé-
sének előfeltétele az aszketikus és katonai test, de már nem az azok által megjelenő 
magatartásminta hatja át, hanem a „kell”-nek egy másik mintája: Fit for work, fit 
for fun.54 Ezért a testet edzeni kell, meg kell jobbítani, amit ma enhancementnek 
neveznek, hogy alkalmas legyen betölteni a munkahelyi igényeket, de képes legyen 
a szórakozásra is, boldogságot és elégedettséget sugározni. „A modern sport a mo-
dern társadalom színpadává lett”, mert a versenysport mintája a munka területén 
érvényesülő teljesítménykényszernek, így a versenysportolók „lifestyle-ikonok”.55 
Moltmann szerint ez ahhoz vezet, hogy a sport területén megjelenő elvárások az 

 48 Moltmann 2010, 122. o.
 49 Uo.
 50 Uo.
 51 Uo.
 52 Uo. 123. o. Bonhoeffer 1949, 23–28. o.
 53 Moltmann 2010, 123. o.
 54 Uo.
 55 Uo.
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élet egyéb területein is működni fognak. Nemcsak mint az érvényesülés formái, 
hanem a felhasznált biotechnológiai eszközökre is igény és kereslet jelentkezik. 
Az „individuálisan mulandó testnek” mindig az ideálishoz kell hasonulnia, ami 
testkultusszá vagy értelemadó „vallássá” válik sokak életében. A birtoklás és a 
létezés megkülönböztetését használva Moltmann rámutat a test birtoklására: a 
szépségsebészet által valaki olyan testre tehet szert, amilyenre vágyik. Ám ez a 
szabadság csupán látszat, hiszen éppen az ember kiszolgáltatottságát mutatja a 
modern társadalom elvárásainak. Joggal állapítja meg Moltmann, hogy rendszer-
szintű kényszerről van szó akkor is, amikor verseny arra kényszeríti a sportolót, 
hogy doppingolja magát, mert önmagától nem képes még nagyobb teljesítményre, 
ami vele szemben elvárásként jelentkezik. A szépségre is ugyanez igaz: a széppé 
válás lehetőségéből a széppé válás kényszere lett.56 Ezért állapítja meg Moltmann, 
hogy a szépek sokszor görcsösek és örömtelenek: „a testszeretetük nem különböz-
tethető meg a test gyűlöletétől”. A megszépítendő és az ideálisra formálandó test 
sok tekintetben megfelel a „katonai testnek” és követője a „testi aszkézisnek”. Max 
Weberrel szólva „e világi aszkézis” e világi célok elérése érdekében.57

4. Negyedik „az autentikus keresztény testtapasztalat (Körpererfahrung), ame-
lyet „Isten szeretetének hitbeli tapasztalata” határoz meg. Aki elfogadott, az saját 
testét is képes elfogadni olyannak, amilyen. Ez az állítás azzal támasztható alá, 
hogy „Isten szeretete nem csupán igazzá, hanem széppé is teszi a hívőt”.58 Ennek 
analógiájára megállapítható, hogy az emberi szeretet is széppé teszi azt, akit sze-
ret: „még a csúf arcon is a szépség csillogását hívja elő, mert örömöt kelt”.59 A test 
inkarnációteológiai értelmezése által Isten emberré léte „ellenképe” (Gegenbild) 
a modern „gépembernek” (Maschienenmenschen) és a szépség és teljesítmény 
mesterségesen keltett igényének. Ennek kifejezetten szótériológiai következményei 
vannak a modern ember helyzetére nézve. „Isten emberré lett, hogy ezáltal mi 
büszke és szerencsétlen istenekből igazi emberré válhassunk, olyan emberekké, 
akik fiatalságukat és öregségüket is képesek elfogadni, és testük mulandóságával 
egyetértenek. Emberekké, akik tudják, hogy az élet több, mint teljesítmény, és a 
szeretet az, ami az embert széppé teszi.”60

 56 Uo. 124. o.
 57 Uo.
 58 Uo. 125. o. „Ideo enim peccatores sunt pulchri, quia diliguntur, non ideo diliguntur quia sunt 

pulchri.” Heidelbergi disputáció (1518). In: Luthers Werke in Auswahl, 5: 392. o.
 59 Moltmann 2010, 125. o.
 60 Uo.
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Identitás és elismerés

Axel Honneth szociálfilozófiai megközelítése az elfogadás három szintjét külön-
bözteti meg. Az első a személy jogi elismerése. A második a társadalmi elismerés, 
amely az egyéni képességekre és teljesítményre, valamint tulajdonságokra vo-
natkozik. A harmadik pedig az emocionális, amely az ember szükségleteit veszi 
figyelembe.61 Ami azonban mindháromra igaz, az az, hogy az egyén a kölcsönös 
elismerés módján tud önmagával pozitív viszonyt kialakítani és fenntartani.62 Az 
önbecsülés (Selbstachtung), amely az egyén saját értékességnek tudata, kifejezi 
az egyén önmagával szembeni pozitív viszonyát, ám ezt csak akkor érheti el, ha 
a közösség személyként ismeri el.63 Ez jelenti azt is, hogy a másiknak az észlelése 
feltétele az öntudat fejlődésének.64 Ez a fejlődés gyerekkortól fogva a másokkal való 
interakciókban valósul meg, és ennek során azok a normák, elvárások és értékek 
tudatosulnak, amelyeket a másik reprezentál. Az interakciók köre egyre szélesedik 
az egyén szocializációja során, végül a „gyakorlati énkép” (praktisches Selbstbild)65 
egy általános másikat feltételez.

Önazonossá a Krisztussal együtt látott (szinoptikus) életében válhat valaki a 
követés életstílusa által, hasonló élményként élheti át az önazonosság atmoszféráját, 
mint József Atilla írja szerelmes versében: „Nagyon szeretlek, hisz magamat szintén 
/ nagyon meg tudtam szeretni veled.” (Gyermekké tettél)
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Egyházzene vagy zene az egyházban?

„A legfőbb, amit az egyházzenésznek tudnia kell, hogy az egyházzene nem pusztán, 
sőt nem is elsősorban zenei kérdés”1 – mondta Dobszay László.

Mindannyian látjuk, tapasztaljuk, érezzük, e kérdés mennyire átjárja minden-
napi egyházi és azon belül gyülekezeti gyakorlatunkat. E rövid tanulmány nem 
vállalkozhat átfogó elemzésre, de igyekszik rámutatni pár összefüggésre, s remény 
szerint a továbbgondolkodáshoz jó kiindulópontként szolgál. A rendszerváltás 
után újrainduló egyházzenei képzések és külföldi ösztöndíjak hatására egyre több a 
végzett egyházzenész egyházunkban, s pályára állításuk sokszor gondot okoz. Nem 
tisztázottak a feladatok, lehetőségek és kompetenciák, s ez a helyzet nemhogy nem 
segíti, sokszor inkább nehezíti s hátráltatja az érdemi munkát. Az sem egyedi eset, 
hogy konfliktusokhoz vezet, békétlenséget teremt, ami pedig a zenétől, különösen 
is a gyülekezeti énekléstől idegen.

A felsőfokú egyházzenészképzés hosszú évtizedekig nem létezhetett hazánkban, s 
az 1989-es újraindulásnak mind gyümölcsei, mind nehézségei most kezdik éreztetni 
hatásukat. Ehhez járul, hogy a hazai közoktatás elmúlt 20 évének nagy vesztese a 
művészetoktatás, s benne a zeneoktatás. Kodály országában „csak nyomokban” 
találkozunk a Kodály-módszerrel, de még nyomokban sem például általánosan 
elterjedt kottaolvasási készséggel, ami az elmúlt évszázad gyümölcse lehetne.

E kérdésekkel foglalkozott 2013 októberében a gödöllői királyi kastélyban Egy-
házzene-oktatás Magyarországon Liszt és Kodály évszázadai után címmel meg-
tartott országos egyházzene-pedagógiai konferencia. A konferencián a szükséges 
visszatekintés mellett a jövőre koncentráltunk, rávilágítva arra, hogy továbblépés 
csak akkor lehetséges, ha őszinte és nyílt mérleget készítünk az elmúlt 20 évről. Ezt 
a mérleget nemcsak ökumenikus fórumokon, de saját egyházunkban is szükséges 
elkészítenünk.

Tekintsük át először a hazai egyházzene-oktatási helyzetet!

 1 „Inter sollicitudines” tudományos ülésszak megnyitója, 2003.
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– A felsőfokú egyházzenészképzés a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen 1990-
ben indult újra. A tanszék ökumenikus jellegéből fakadóan a képzés alapvetően 
az óegyházi és a reformációs gyökerekre épít, s erősen elméleti jellegű.

– A Magyarországi Evangélikus Egyház fiataljai számára már az 1980-as évek 
derekától lehetőség kínálkozott Németországban, Herfordban egyházze-
nét tanulni. A vesztfáliai egyház ösztöndíjában sokan részesültek azóta. 
A herfordi Kirchenmusikschule az 1990-es évek elején nyerte el Németor-
szágban a főiskolai rangot (Hochschule für Kirchenmusik), ami ott a zenét 
tanulni vágyók számára a legmagasabb fokozat. A képzés lutheránus, s célja 
a hallgatók gyülekezeti szolgálatra való felkészítése, azaz hangsúlyosan gya-
korlati jellegű.

– A Magyarországi Evangélikus Egyház Kántorképző Intézete Fóton működik, 
benne tanfolyami jelleggel zajlik a képzés. Nyáron három bentlakásos tanfo-
lyamot tartunk, amelyeket egy továbbképző tanfolyam egészít ki, míg késő 
ősztől tavaszig hétvégente lehet bekapcsolódni a téli tanfolyam munkájába. 
Mind a nyári, mind a téli forma csak ízelítőt adhat az egyházzene világából, 
illetve a rendszeres zenei oktatásban részt vevő gyermekek, fiatalok számára 
kiegészítésként szolgál.

– Az EHE keretein belül mindezen képzései formák ismeretében s a megszer-
zett tapasztalatok tudomásulvételével 2007 őszén indult kántorszak. Ennek a 
formának az előnye, hogy a zenei tárgyak mellett bibliai és teológiai alapozó 
tárgyak oktatása is része a képzésnek. 

– Kiegészítésként meg kell említeni, hogy egyházunkban több felsőfokon vég-
zett orgonaművész is van. Magyarországi különlegesség, hogy az orgona 
tanszék és az egyházzene tanszék az LFZE-n egymástól külön működik, az 
orgonisták nem tanulnak egyházzenét képzésük keretein belül.

A felsoroltak alapján láthatjuk, hogy a paletta igen széles és színes. Mindegyik 
képzési forma – a tartalmi átfedések ellenére – különbözőképpen közelít az egy-
házzenei kérdésekhez és a mindennapi gyakorlathoz. Van azonban, ami közös 
bennük: a végzettek számára nincs életpálya, egyes kivételes esetektől eltekintve 
a kántori, egyházzenészi szolgálat nem nyújt még szerény megélhetést sem, s ez 
még akkor is igaz, ha a zenei diploma, oklevél mellé a hallgató még más, esetleg 
épp hittanári végzettséget szerez. Az egyházzene szolgálata, művelése többnyire a 
„szent megszállottak” munkaterülete. Ez önmagában nem baj, de míg a színvonal 
nem emelkedik, addig az egyházzene csak mérsékelten lehet vonzó, s ha nem vonzó, 
akkor az igény sem ébred fel a hallgatására. Ezzel azonban a kör bezárult. Ebből a 
szituációból kell kitörési pontokat találnunk.
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Mi is az egyházzene? X. Pius pápa valamikor a következőket mondta: „A nép ne a 
misén énekeljen, hanem a misét énekelje!” Világos és nem összetévesztett különbség-
tétel ez a népének és a nép éneke között – nem csorbítva a népének létjogosultságát a 
maga helyén.2 Lutheránus szóhasználattal élve: az istentiszteletben csak a liturgiához 
kapcsolódó tételek hangozzanak fel, s ne „díszítsük” az istentiszteletet egyébként oda 
nem illő zeneművekkel. Az egyházban való zenélés nem egyenlő az egyházzenével.

Míg hazánkban az intézményes rend megteremtésén és megszilárdításán dolgoz-
tunk az elmúlt két évtizedben, addig német teológusok és egyházzenészek a társa-
dalmi és egyházi szokások változása nyomán új irányokat jelöltek meg, dolgoztak fel 
és dokumentáltak. A gyakorlati teológiában az 1990-es évektől kezdődően esztétikai 
fordulatról beszélnek, s e fordulatban a zene mint a vallásos élmény egyik fő eleme 
külön hangsúlyt kap. A kutatások Populäre Kultur und Religion (Populáris kultúra 
és vallás) címen folynak, s nem maradnak meg a lutheránus egyház keretein belül. 

Beilleszthetők-e és hogyan a populáris kultúra elemei az oktatásba és a nevelésbe? 
Mind katolikus, mind lutheránus teológusok foglalkoztak, foglalkoznak a kérdéssel. 
Katolikus részről a dogmatikai és az ontológiai-filozófiai, lutheránus részről a fenome-
nológiai, illetve hermeneutikai megközelítés áll a középpontban, míg egyre nagyobb 
az igény a „Zene és vallás” témakör interdiszciplináris feldolgozására is. Az egyházi 
gyakorlat és a zenéhez fűződő kapcsolat szociológiai összefüggéseit is kutatják. 

Konkrét példával élve, az éneklési gyakorlatot kutatva széles körű felmérést 
végeztek gyülekezetekben, különböző korcsoportokban és különböző szociális 
háttérből érkezők között. Ki szeret énekelni? Mit szeret énekelni? Fontosnak tart-
ja-e egyáltalán az éneklést a keresztény élet napi gyakorlatában? Mennyire tudja 
elfogadni a különböző zenei műfajok megjelenését az istentiszteleten? 

E tanulmány kereteit túlfeszítené az eredmények összegzésének ismertetése, 
általánosságban azonban elmondható, hogy az elmúlt egy-két évtizedben nőtt a 
tolerancia a gyülekezeti tagok körében. Az éneklést kifejezetten szerető és művelő 
gyülekezeti tagok nem csak a saját maguk által kedvelt műfajú énekek éneklésébe 
kapcsolódnak be. 

2009-ben az EKD programalkotó dokumentumot készített, amelynek címe: 
Kirche klingt. Magyarul ezt leghelyesebben „Hangzó egyháznak” lehet fordítani. 
A program alapvetésében három megállapítást tesz, miszerint a zene:

1. a teremtésben ajándékként kapott játék;
2. a transzcendens krisztológiai orientációjú szimbóluma;
3. a „szent” földi megtapasztalása.

 2 Balogh Piusz O. Praem.



Egyházzene vagy zene az egyházban? 63

1. Isten a teremtésben hangzó világot adott az embernek, amellyel saját kre-
ativitásával „játszhat”. Ez a hangzó játék, a zene, istentiszteleti „joggal” bír, de a 
liturgikus szövegektől függetlenül is áthatja a teljes keresztény életet. Az előjátékok, 
processziós zenék, antifonális és responzórikus énekek a szertartást dramaturgiailag 
strukturálják és szcenírozzák.

2. A zene a Krisztusban újjászületettség, az új teremtés szimbóluma. A zene az 
érzések és érzelmek felett álló értelemi és rendbeli összefüggésekre utal; érezteti a 
megváltást és megváltottságot; a szavak hordozójaként evangéliumot hirdet.

3. A zene mint lélektől áthatott élmény bekapcsol az örökkévalóságba, a jelenben 
hordozza az örök élet örömét.

Az EKD nyilatkozata alapján a zene az egyház minden cselekedetének és cselek-
ményének részese, így nem kizárólagosan csak az istentisztelet, a liturgia elidegenít-
hetetlen része. Épp a zene az, ami összekapcsolja a különböző egyházi formákat, a 
kereszténység mindennapi gyakorlatának közösségi és egyéni formáit. Ezért jelölte ki 
az EKD a reformáció 500. évfordulójára való készülés egyik állomásaként a 2012. évet 
a Reformation und Musik, reformáció és zene évének, országszerte az egyházzenéhez 
különféle módon kapcsolódó programok, előadások és koncertek sorával; építve a 
német szójáték mondanivalójára: Kirche l(i)ebt Musik (az egyház szereti/éli a zenét).

A zene ugyanakkor a lélek által az evangélium hirdetésében más funkciókat is kap.
Doxológia és imádság: A zene a hit hangjaként mind az egyéni, mind a kö-

zösségi istentisztelet része. Az Isten és ember közötti kommunikáció része. Az 
Istent tisztelő és dicsérő zene megszólítja kérésben és panaszban is a világ Urát. A 
populáris zenéhez tartozó és egyre nagyobb szeretetnek örvendő dicsőítő énekek 
jól mutatják ennek az iránynak jelenkori aktualitását. Sok taizéi liturgikus ének is 
ebbe a csoportba sorolható.

A dicsőítés mellett meg kell szólalni a bánat, a kételkedés és a panasz hangjának 
is, hiszen a keresztény ember állandó istenkeresésben él, perlekedik a Mindenha-
tóval és akaratával.

Prófécia és angyali üdvözlet, kérügma: Ide tartoznak az evangéliumi motetták, 
passiók és például a karácsonyi oratóriumok is. A zene megerősíti és elmélyíti, „más” 
nyelven szólaltatja meg az evangéliumot. Hangzó igehirdetés, s ezáltal az egyház 
prófétai küldetésének eszköze.

Koinonia és gyülekezetépítés: a zene és az éneklés közösséget teremt. Jelentős 
szerepe van a gyülekezetépítésben. Egyes közösségekben az elmúlt évtizedekben 
megnőtt az igény a mozgás és a tánc iránt is, még liturgikus tánc formájában is. A 
valláspedagógia gyakorlatában ezen új formáknak jó esélyük van. De Johann Se-
bastian Bach János-passiójának is van liturgikus tánccal történő előadása például 
a berlini dómban.
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Istenközpontú lelkiség és a transzcendens megélése: a zene nemcsak a gyülekezeti 
életnek a szerves része, hanem az egyén spirituális életének is. Egyes emberek szá-
mára Isten a hangokon, hangzáson és ritmuson keresztül válik megismerhetővé. 
Isten válik hallhatóvá, és a halláson keresztül kapcsolódik az egyén a földi való-
ságban a transzcendenshez. 

Terápia és lelkigondozás: a koráléneklés már sok embert segített át élete nehéz 
óráin. A kóruséneklés vagy bármilyen zenei formátumban való aktív részvétel 
pszichikai tartást és életkedvet ad. A zenélés, éneklés erősíti az identitást és gyó-
gyító-terápiás erővel bír. Az evangélium gyógyító erejének kifejeződése.

Diakónia és társadalmi szerepvállalás: A zene nem változtatja meg a világot, de a 
zene más drámai elemekhez hasonlóan képes pozitív változást előidézni a tudatban. 
Erős emocionális hatása miatt motivál(hat) a felelős társadalmi szerepvállalásra. 

Az egyházzene szerepéről a gyülekezetpedagógiában az elmúlt két évtizedben 
számos mű jelent meg a német szakirodalomban. Ezek közül is kiemelkedő Peter 
Bubmann erlangeni gyakorlati teológus munkássága. Saját hagyományainkat ápolva 
és őrizve támaszkodhatunk mi is a német szakirodalomra, átvehetünk, alakítha-
tunk a magunk körülményei között jól bevált munkamódszereket. A mi közössé-
geinknek szüksége van a hagyományok tudatos ápolására, szüksége van hatalmas 
korálkincsünk megóvására, folyamatos tanítására és éneklésére. Erre azonban csak 
akkor vagyunk képesek, ha meg tudjuk szólítani vele a ma emberét, amihez pontos 
ismeretek és kreatív módszerek szükségeltetnek. 

A témafelvetésben visszafelé haladva: jó és fontos, hogy ökumenikus képzésben 
is részt vehetnek hallgatóink (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem), fontosak a 
közös gyökerek mind katolikus, mind református testvéreinkkel, de a lutheránus 
egyházzene sajátos gazdagságát, színességét határozottan fel kell mutatnunk, s 
ebben az oktatás kulcsfontosságú. 

Az itthoni képzés egyházzene alatt eddig szigorúan a liturgia zenéjét értette, az 
istentisztelethez szervesen kapcsolódó zenét, azaz nem zeneszámok beillesztését 
az istentiszteletbe, hanem liturgiához kapcsolódó művek megszólaltatását, ám az 
e területen megszerzett tudás nem elegendő. Sokkal összetettebb feladatról van 
szó. Az egyházi és gyülekezeti munka minden színterén helyet és szerepet kap az 
éneklés, a zenélés, így képzésünknek is ezeket az igényeket kell szolgálnia.

A gyakorlatban ez azt jelenti például, hogy nem áll mindenütt készen orgona, 
nagy orgona, nincs mindenütt nagy énekkar, s nincs lehetőség több szolgálattevő 
közt felosztani a feladatokat. Így egy-egy egyházzenésznek a teljes közösség zenei 
életét kell irányítania, vezetnie, gyermekkortól időskorig. A baba-mama köröktől 
az idősek otthonáig, az ünnepi istentiszteletektől a temetéseken át egészen a gyü-
lekezet, adott esetben a kisebb-nagyobb település különböző ünnepeiig.



Egyházzene vagy zene az egyházban? 65

Kiknek oktatunk mi egyházzenét? Lelkészeknek, hitoktatóknak, gyülekezeti mun-
katársaknak, kántori szolgálatra készülőknek. Maga a hitoktatás igen sokféle lehet, 
egyéni vagy csoportos, óvodai, iskolai vagy gyülekezeti, de vannak egyházi isko-
láinknak tantervbe beépített ének- és hittanórái az egyházhoz tartozás szorosabb 
élményével. Széles látókörű, jó szakemberekre van szükségünk, akiket nekünk kell 
oktatni, vagy a már megszerzett tudásukat szakirányú továbbképzésekkel, egyéb 
tanulmányi programokkal, kiadványokkal kiegészíteni, támogatni.

Szükséges a szemléletváltás, új utak keresése az egyházzene-pedagógiában. Két 
példát említve: a gyermekkórusmunkán eddig többnyire azt értettük, hogy kiválo-
gatva a legjobb hangi adottságú gyermekeket, az alkalmakra érkezve adott zeneszer-
ző adott művét tanítottuk meg, törekedve a zenei perfekcióra. Így a részből – a mű 
tanulásából – közelítettük meg az egészet, a gyermek személyiségét. A gyermeket 
„kis felnőttként” kezeltük. 

Napjainkban egyre nő az igény olyan alkalmak iránt, amelyeken a gyermek teljes 
személyiségként jelenik meg, talán nem is túl jó hangi adottságokkal, de a teljesből 
közelítünk a rész felé, több érzékszervet foglalkoztató kreatív foglalkozás keretében 
közelítünk meg zenei kérdéseket. Ilyen például a bibliai történeteket, egyházi tanítást 
feldolgozó musicalek világa, amelyek népszerűsége itthon is terjed. Keresnünk kell 
az alternatív megoldásokat. 

A felnőttek világától sem ismeretlen e változás, elég, ha a Mindennapi mennyor-
szág című filmre gondolunk, ahol a kis faluba érkező híres karmester a gyülekezeti 
énekkar igen vegyes összetételű tagjaiból épít kiváló együttest. 

Így értelmezhető az EHE egyházzene tanszékén végzett munka bizonyos szeg-
mense is: megtalálni a hallgatókban a korrepetálások, hangszeres foglalkozások 
alkalmával a zenei kreativitást, egyénre szabott oktatási módszerekkel. 

Nagy igény van olyan alkalmakra, ahol nem az előképzettség számít, hanem az 
egyéniség. A kipróbálás fontosabb, mint a kimunkálás. Nem perfekció van, hanem 
akció, produkció, és nem reprodukció.

Új szakág van kialakulóban, a zenegeragógia. A társadalom elöregedésével, a 
várható élettartam növekedésével új problémák jelennek meg. Különösen a demens 
betegek kezelésében érezhető a zene jótékony hatása, az aktív életkorban elsajátított 
zenei készségek „visszahívhatósága”. E téma már jelentős szakirodalommal bír.

Megdőlt a régi mondás vélt igazsága is: „Amit Jancsi nem tanult meg, János már 
nem fogja!” A zene nemcsak a nevelés, de az életkortól független teljes személyi-
ségfejlődés fontos eszköze. A keresztény közösségek etikai-teológiai felelőssége a 
zenepedagógia támogatása és a részvállalás e munkában. Az éneklés és zenélés 
elidegeníthetetlen része az esztétikai és vallásos nevelésnek.

A témával való elmélyült foglalkozás, a nyílt és őszinte párbeszéd megszületése, 
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szakmai napok szervezése, új és újabb fórumok megteremtése kimozdíthatja az 
egyházzene ügyét a holtpontról.
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„Csak az élő magasztalhat téged,  
akárcsak én most”
Az imádság mint nyelvi kultúra

1. Végezetül jön a költő
Az Ószövetség jól ismeri a költői nyelv dinamizmusát, drámaiságát. Ami elenged-
hetetlenül fontos, ami elemi, ami a Kapcsolat, a Szövetség lényegéhez tartozik, azt a 
bibliai szerzők a poézis nyelvén tudják leginkább kifejezni. Amikor egy prófétának 
sürgős és életbevágó üzenetet kell közvetítenie, amikor egy talajt vesztett közösség 
a létezés leghúsbavágóbb kérdéseihez érkezik el, amikor egy ember attól fél, hogy 
nem látja többé Istent az élők földjén: ezek a gondolatok költőkké teszik azokat, akik 
kimondják, leírják őket. Amikor egy szöveg olvasása kapcsán hirtelen arra leszünk 
figyelmesek, hogy az egymáshoz kapcsolódó szavak sorának sajátos, fenntartott 
ritmusa van, megérkeztünk a költészet világába.1 A költői szövegekben az egyik 
félsortól a másikig, az egyik gondolattól a másikig haladva dinamikus mozgást 
érzékelhetünk. Ezt a mozgást, lüktetést jelenítik meg – a nyelv erővel telített „elő-
adásában” – a prófétai üzenetek, de az Ószövetség imádságai is. 

Az egyes imádságszövegek megfogalmazása, a műfaj, a stílus karakterjegyei és 
a teológiai mondanivaló nyelvi kifejezőeszközei a bibliai Izrael nyelvi kultúrájának 
sajátos összképét tárják elénk. Ez a kép nem egy tőlünk távoli vagy számunkra 
idegen világról készült „pillanatfelvétel”: minden, ami itt a szemünk elé kerül, az 
egzisztenciális és közösségi tapasztalatok számunkra is ismerős világa. 

Az Ószövetségben a Zsoltárok gyűjteményén túl, a narratívák között megbújva is 
találhatunk jó néhány imádságszöveget. Itt legyen elegendő csak néhány példát em-
líteni: Anna éneke (1Sám 2); Salamon templomszentelési imája (1Kir 8) vagy Ezsdrás 
bűnbánati imája (Ezsd 9). Ezek az imádságok az esetek többségében a történetek 
aktuális szereplőinek lelkiségébe engednek betekintést. Gyakran a tekintélyüket 
emelik ki azzal, hogy megmutatják: az illető Isten színe előtt él, és hitével példát ad 
mások számára. Az imádkozók tehát mint referenciaszemélyek nyomatékosítják 
az adott elbeszélés (vagy elbeszélésciklus) üzenetét, fontos teológiai gondolatait. 
Ugyanakkor azonban mindezeken túl feltárnak előttünk egy „alternatív” világot is: 

 1 Lásd a témához: Alter 2013, 5. kk.



„Csak az élő magasztalhat téged, akárcsak én most” 69

az igazság által megérintett emberek tanúságtételét, amelyben az „élők magasztalják 
Istent” (lásd Ézs 38,19). 

Walter Brueggemann Finally Comes the Poet című könyvében2 arról ír, hogy 
„prózává laposított” világunkban az igazság triviálissá vált és erősen redukáló-
dott. A költőinek – ami az új lehetőségek felé indulás és a transzformáció esélyét 
hordozza – nagyon kevés teret engedünk. Ez igaz egyházi valóságunkra is, igaz az 
igehirdetéseinkre: a redukált beszéd redukált élethez vezet. A vasárnapi prédikáció 
talán az utolsó hely prózai világunkban, ahol az imaginatív, Lélekkel telített beszéd 
megadhatja az embereknek a lehetőséget, hogy a hit új valóságába lépjenek be, és 
örömteli engedelmességben élhessenek Istennel – vallja Brueggemann.

Mi, keresztények viszonylag közel élünk a bibliai szövegekhez. Késznek, ismert-
nek vesszük üzenetüket, nem kérdőjelezzük meg igazságtartalmukat, ezért köny-
nyen kitérünk a szövegek azon igénye elől, hogy megérintsenek, megrázzanak, 
megváltoztassanak bennünket. Hajlamosak vagyunk a szövegek „terében” úgy 
sétálgatni, hogy csupán megfigyelők maradunk. Ezt a kényelmes pozíciónkat sokáig 
megőrizhetjük, de a költői, a prófétai egyszer csak megszólal, megszólít, és végül 
megadásra kényszerít minket.3 Ez a poétikus „attak” a párbeszédre hívás igényével 
lép az olvasó, hallgató elé.

Az Ószövetség imaszövegei is egyértelműen jelzik számunkra, hogy soha nem 
egyoldalú monológról van szó Izrael vagy az egyes ember fohászában, hanem az 
ima a buberi értelemben vett „Én és Te” dialogikus szóeseménye.4 Ezt a párbeszédet 
közelről hallgatva az lehet az érzésünk, hogy itt, most minden mozgásban van, min-
den nyitott. Az imádkozó konkrét élethelyzetéből vagy éppen „saját narratívájából” 
kiált fölfelé; ugyanakkor Isten is teljesen „bevonódik” ebbe a történésbe – ahogyan 
azt a folyamatteológia képviselői megfogalmazzák: ő maga is Történik.5

Ebben a tanulmányban Ezékiás király imádsága (Ézs 38,9–20) felé fordulva sze-
retném megvizsgálni annak a kölcsönösen egymásra hangolódó kommunikációnak 
a költői kifejeződését, amely az imádságok sajátossága. Az Ószövetségben fellelhető 
fohászok talán legszélesebb körét azok az imák alkotják, amelyekben a testi-lelki 
ínség kilátástalan helyzetéből végül megmenekül az imádkozó. Ez a motívum: a 
betegségből gyógyulás drámai tapasztalata jut kifejezésre Ezékiás háladalában is. 

 2 Brueggemann 1989, 3. kk. 
 3 Brueggemann idézi Walt Whitman Leaves of Grass című versét: „After the seas are all cross’d (as 

they seem already cross’d,) / After the great captains and engineers have accomplish’d their work, 
/ After the noble inventors, after the scientists, the chemist, the geologist, ethnologist, / Finally 
shall come the poet worthy of that name, / The true son of God shall come singing his songs.”

 4 Buber 1991.
 5 A folyamatteológiával kapcsolatban lásd Epperly 2011; Cobb 1976.
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2. Egy visszatérő mintázat

Az előbb már említett Walter Brueggemann amerikai protestáns ószövetségtudós 
egy másik könyvében a zsoltárok tartalmát, teológiai üzenetét vizsgálva három 
csoportot különített el egymástól: 

1. A meggyőződés zsoltárai, amelyek a hagyomány (rend) megerősítését szol-
gálják. 

2. Az elbizonytalanodás zsoltárai, amelyek krízistapasztalatok, „rendetlenség”, 
zavar megélésének idején a hagyomány megkérdőjelezéséhez jutnak el. 

3. Az új meggyőződés zsoltárai, amelyek az új orientációt, egy új élet távlatát mu-
tatják meg a szabadulás tapasztalata révén, a gyógyulás folyamatán keresztül.6 

Az alábbi táblázat a három csoport legfontosabb karakterjegyeit sorolja föl:

Meggyőződés Elbizonytalanodás Új meggyőződés
megszokás, öröm, boldog-
ság, jólét, 
Isten következetessége, 
a Teremtő és a teremtés 
megbízhatósága, terem-
tés, törvény, 
begyakorolt vallás, hitval-
lás, hálaadás

fájdalom, egyedüllét, 
szenvedés, halál, káosz, 
düh, önsajnálat, 
keserűség, gyűlölet, pa-
nasz, siralom, számonké-
rés, túlzások,
durvaság

váratlan fordulatok, 
elárasztanak Isten új 
ajándékai, 
ámulat, meglepetés,
szabadítás, evangélium, 
világosság, 
Isten közbelépése, 
új ének, hála, himnusz

Brueggemann arról is ír, hogy ez a dinamika: a meggyőződés – elbizonytalanodás 
– új meggyőződés sémája végigvonul az Ószövetségen: a „nagy elbeszélések” struk-
túráját is lényegében ez a három lépcsőfok adja. Az az út, amely az egyiptomi és 
a babiloni fogság tapasztalatához elvezet, majd a „nagy szomorúság” átélése után 
a szabadulás élményét is megadja, valójában ezzel a három kulcsszóval írható le. 

Egyébként számos más szöveg is mutatja ezt a folyamatot: az ősszülők történetéből 
szépen kibomlik ez a hármas mintázat, főleg a Jákób és József személyéhez kötődő 
elbeszélésciklusokban. Az egzisztenciális síkon végbemenő drámai folyamatot 
talán így tudjuk röviden felvázolni: Az ember biztonságérzete egyszer csak meg-
rendül, elveszíti a kapaszkodókat; a szenvedés, elhagyatottság, a „halál előtti halál” 
tapasztalatait éli át. Aztán a mélységből kiáltó szó megtelik újra reménységgel. Egy 
titokzatos határponton lendül át az ember, ahol a rezignáció átvált bizakodásba, 
elkezd növekedni benne az Élet, kezdetét veszi a „hétköznapi feltámadás”.

 6 Brueggemann 2008.
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Elérünk a mélypontra, majd onnan elindulunk fölfelé: ezt a dinamikus stuktúrát 
hozza például a Bírák könyvének teológiai koncepciója vagy az Eszter-elbeszélés is; 
itt a személyes és a közösségi sík egymásba fonódik. Ha kitekintünk az Újszövetség 
felé, a minta legszembetűnőbb megnyilatkozása maga a Krisztus-esemény (lásd 
például Fil 2 Krisztus-himnuszát). Mindenesetre az a tény, hogy a bibliai „nagy 
elbeszélések” mellett megannyi imádság is az alászállás-fölemelkedés „V” betűjét 
rajzolja ki, arra utal, hogy ez a Szentírás jelentős nyelvi-teológiai mintázata.

Ezek után persze nem meglepő, hogy Ézsaiás könyvének struktúrájában is fel-
fedezhetjük a „V”-mintát. Erről e tanulmány keretein belül nincs lehetőség részle-
tesen szólni, így csak a legfontosabb előfordulásait említem meg. A séma szépen 
kirajzolódik a könyv keretében (1. és 65–66. fejezet) mint szerkesztői rendező elv, 
amely a betegség diagnózisától a gyógyulás felé vezet.7 A prófétai művet olvasva 
tehát az ítélettől az irgalom felé haladunk. A könyvön belül az Ezékiás-elbeszélés 
(Ézs 36–39) is ezt a „V-sémát” mutatja. Ez a néhány fejezet a cezúra a könyv két 
nagy egysége között: valójában megtöri „Ézsaiás” szavait, éppen 1–35. és 40–66. 
között. Úgy tűnik, mintha Ezékiás gyógyulásának leírása (és ezzel párhuzamosan 
Jeruzsálem ostroma és megszabadulása) „kód” lenne a szerkesztés számára második 
Ézsaiás hagyományának bevezetéséül. Az anonim próféta igehirdetésében, amely-
ben a fogságból való szabadulást hirdeti meg, szintén tetten érhető a mintázat: a 
közösség, de az egyén szintjén is.8 

Az Ószövetség, így tehát Ézsaiás könyve is együtt láttatja velünk a törést és 
a gyógyulást – a mélység és a magasság egymásba integrálódó, egymástól nem 
elkülönülő tapasztalatait. Nézzük meg most közelebbről, hogy miként jelenik ez 
meg Ezékiás zsoltárában!

 7 A könyv nyitánya, az első fejezet prófétai helyzetjelentés az „alapállapotról”, a diagnózis felállí-
tása. „Egészen beteg már a fej; egészen gyenge már a szív. Tetőtől talpig nincs rajta ép hely, csupa 
zúzódás, kék folt és gennyes seb. Nem nyomták ki, nem kötözték be, olajjal sem gyógyították.” (1,6) 
A prófétai szó az egeket és a földet szólítja meg. Ezután fordul Ézsaiás a vétkes nemzet, Izrael felé, 
amely elhagyta Istenét, és ezért lett beteg. Sion leányáról pedig ezt olvassuk a 8. versben: „Olyan 
lett, mint egy elhagyott kunyhó a szőlőben, mint egy csőszház az uborkaföldön, mint egy ostromlott 
város.” A könyv legvégén, a 65–66. fejezetben ez a pusztulási folyamat, entrópia megáll. JHVH új 
eget és új földet teremt, megvalósul végre a teremtés valódi célja: az Ünnep (a szombat) – Isten és 
ember találkozása (65,17). Jeruzsálem vígságáról olvasunk, Isten népének öröméről. Az ember élete 
oly hosszú lesz, mint a fáké (65,22). Jeruzsálem, mint egy egészséges édesanya (66,7–11), táplálja, 
neveli gyermekeit. A könyv kerete ilyen módon a gyógyulás folyamatának ívét rajzolja elénk.

 8 Az újrakezdés meghirdetése megjelenik a személyes élettörténet síkján is. Ézs 53-ban a szenvedő 
szolga éneke Isten bűnbakként halálra szánt emberének rehabilitációját hirdeti meg. Néhány 
fejezettel később pedig ezt olvassuk: „Az Úr elküldött, hogy (…) bekötözzem a megtört szíveket, 
szabadulást hirdessek a foglyoknak…” (61,1)
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3. Ezékiás hálaimája: az új meggyőződés éneke 

Ezékiás hálaénekében (Ézs 38,9–20) – sok más zsoltárhoz hasonlóan – a betegség-
gyógyulás mintázatában fedezhető fel a Brueggemann által bemutatott három 
lépcső. Szoros párhuzamot fedezhetünk föl a 30. zsoltárral, amely szintén az „új 
meggyőződés” imádságainak körébe tartozik. A trauma élménye és a mélységben 
átélt istentapasztalat arra indítja az imádkozót, hogy kifejezésre juttassa: „Este 
szállást vesz a sírás, reggelre itt az ujjongás. (…) Gyászomat örömre fordítottad, 
leoldottad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél.” (Zsolt 30,6b.12) Ezékiás imájában 
is találunk egy fordulópontot, ahol a rezignáció átvált bizakodásba, és a múlt tra-
umatikus eseményeinek felidézése után a jelenben kibomló új életért szólal meg a 
köszönet szava a zsoltáros ajkán.

Ezékiás király betegségének és felépülésének eredeti hagyományát 2Kir 18–20-
ban találjuk. Az Ézsaiás könyvébe felvett tradíció egyébként jócskán módosult. 
Egyrészt 2Kir 18–20 szövege bővült az Ezékiás-zsoltárral (Ézs 38,9–20), amely 
– Jónás imájához hasonlóan – minden bizonnyal idegen kéz alkotása;9 amit az is 
alátámaszt, hogy a zsoltár már feltételezi a király gyógyulását, hiszen visszatekintve, 
múlt időben utal a betegségre. Másrészt a fejezetet alkotó kisebb szövegegységeket 
is másképp helyezték el, mint a Királyok második könyvében.10 Az anyagok eltérő 
elrendezése itt, Ézsaiásnál olyan érzést kelt bennünk, mintha a királynak nem lenne 
elég az előzetesen hallott ígéret: a zsoltárima után még gyógykezelésre is szüksége 
van, valamint egy másik, megerősítő jelre az árnyék-visszatérítés csodája mellett. 

Ezékiás személyét a szentíró példamutató, kegyes uralkodóként festi le Ézs 36–39-

 9 Lásd a mérvadó kommentárok közül pl. Wildenberger 1982, 1457. kk.; Young 1969, 515–531. o.; 
Oswalt 1986, 671–700. o.; Sweeney 1996, 490–510. o.

 10 Az eltérések a következők: 
  – 2Kir szövegében egy beszúrást találunk 20,4-ben: Ézsaiás még a város közepére sem ért… JHVH 

már meghallgatta a király imádságát.
  – Ézsaiás elmegy a palotába a betegen fekvő királyhoz, hogy a gyógyulása örömhírét tolmácsolja. 

A 2Kir-hagyomány még azt is hozzáteszi a 15 éves élethosszabbítás ígérete mellé, hogy Ezékiás 3 
nap múlva már fölmehet az Úr házába (2Kir 20,5). Ez a motívum az Ézsaiás-hagyományban csak 
a végén, a 20. versben, ott is csak kérdésként jelenik meg – nincs is szó három napról. 

  – A préselt fügés gyógykezelés 2Kir-ban integráns része a történetnek, az Ézsaiás-hagyományban 
a szövegegység végén szerepel, a 21. versben, mintegy kiegészítésként.

  – A jelkérés 2Kir-ban Ezékiás erre irányuló kérdésével kapcsolódik össze, Ézsaiásnál a prófétai 
üzenet része, amely a 15 évvel megtoldott életet, az asszír király kezéből való kiszabadulást említi, 
ezután következik a jeladásra vonatkozó gondolatmenet Ézs 38,7–8-ban.

  – Az Ézsaiás-hagyomány szerkesztője ezzel a nyitott kérdéssel zárja a fejezetet: Mi lesz a jele, hogy 
föl tudok menni az Úr házába? A 21–22. vers inkább a 6. vers után illeszkedne.

  Lásd Wildenberger 1982, 1457. kk.
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ben. Ezékiás könyörgött JHVH-hoz, hogy szabadítsa meg népét és Jeruzsálemet 
az ellenségtől, és Isten meg is hallgatta könyörgését (Ézs 37). Példája tehát abban 
erősíti meg az embereket, hogy az igaz ember imádsága nem hull a semmibe. Itt, 
a 38. fejezetben is ezt láthatjuk, imájában azonban a király most személyes sorsát 
viszi Isten elé.

Ez a hálaének a prózai előzményekből (Ézs 38,1–8) nő ki, ugyanakkor karakteré-
ben és tartalmában is eltéréseket mutat az elbeszéléshez képest. Amint arra már a 
tanulmány elején utaltam, a költői nyelv jobb lehetőséget biztosít az Ószövetségben 
a mélyebb teológiai tartalmak megfogalmazására. Ebben az imádságban például 
megjelenik a bűnbocsánat motívuma, amelynek a prózai részben nem volt helye. 
A zsoltáros egészen másként küzd meg a betegségével, mint a „történeti” Ezékiás 
az elbeszélés szerint. Ő a feddhetetlenségére emlékezteti JHVH-t, belé vetett hi-
tére és iránta tanúsított hűségére hivatkozik (2Kir 18,5). Ezzel szemben a zsoltár 
„anonim” imádkozója a próza szövegébe beékelt fohászában csak ámul azon, hogy 
Isten a „háta mögé dobta minden vétkét” (38,17b); megmenekülését és gyógyulá-
sát kegyelemként fogja föl. Talán ennyi elég is most, hogy a költői szöveg különös 
„többletéről” képet alkossunk.

Ezékiás zsoltára különleges költemény, úgy is fogalmazhatnám: költői szóesemény. 
Ezt mutatja a felépítése, azok a sajátosan eredeti képek, amelyeket a szerző használ, 
valamint a teológiai kijelentések mélysége. Sally McFague Metaphorical Theology 
(Metaforikus teológia) című könyvében így ír: „A poétikus szöveget feszültséggel 
telített metaforák alkotják. Nem határozzák meg elfogadott lingvisztikai konven-
ciók, hanem a realitás egy új, alternatív leírását kínálja.”11 Az Ószövetség jelentős 
poétikus szövegei konkrét képeiken keresztül valójában univerzális üzeneteket 
fogalmaznak meg, amelyek nyitottak a különböző értelmezések felé. Ugyanakkor 
azonban nem engednek abból az igényükből, hogy a valóságot konvencióktól men-
tesen láttassák: az élet húsbavágó, nagy témáival való őszinte foglalkozás követeli 
meg ezt tőlük. Ezékiás imádságának költői képei a valóság emberi megtapasztalá-
sának lenyomatai. A bibliai idők emberei őszintén és nyitottan közelítenek az élet 
és a halál nagy titkához és a már megfejtett, megértett hétköznapi történésekhez. 
Így figyel az ismeretlen imádkozó is a létezés kérdéseire, amint azok személyes 
tapasztalatai nyomán megfogalmazódnak.

 11 McFague 1982, 59–60. o. 
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4. A halál és élet költői képei

A hálaének nem a hálával indul, hanem a szükséghelyzet, a baj leírásával önreflexió 
formájában (38,10). Az élet delén ott leselkedik az emberre a halál. Az imádkozó 
szituációjának kilátástalansága kerül elénk, bár az olvasó már tudja, hogy a zsol-
táros végül is megszabadult, meggyógyult. Persze nem a halállal önmagában van 
baja a bibliai kor emberének, hanem az idő előtti halállal. Az élettel betelve halálra 
készülők pozitívan viszonyulnak az elmúlás tényéhez, ez teremtettségük tudatának 
része. A korai halál ugyanakkor az élet rendjének törékenységére mutat rá: valami 
kibicsaklott, megtört, elromlott.12

A zsoltár költői képek, metaforák sorát tárja elénk. Kapukat látunk magunk előtt 
az imádság elején. A kapuk azért vannak, hogy bezárhassák azokat; a Seol, a holtak 
világa olyan börtön, ahonnan már nincs visszaút. Az élők földje és a Seol totális 
ellentétekként kerülnek elénk. Az élők földjén az élő Isten közelségét tapasztalhatja 
az ember: sőt láthatja is őt! (Furcsa: az Ószövetség történeti hagyományai mintha 
ennek szöges ellentétét hangoztatnák lépten-nyomon: a halandó ember halál fia, 
ha Istent meglátná!) 

JHVH a teremtettség Ura, a halál hona azonban a káosz világa, ahol Isten nem 
érvényesítheti jelenlétét. Úgy tűnik, itt még nem állt föl az uralma. A halál földjén 
lakók vele minden kapcsolatot nélkülöznek: megszűnik minden kommunikáció, 
kommunió, így az istendicséret is. Mondanunk sem kell, érdekes teológiai koncep-
ció! Hogyan is értsük ezt? A halál kívül van JHVH-n? Egyáltalán lehet-e valami 
kívül az Isten világán? Az imádság gondolatai azonban tovább növelik a teológiai 
feszültséget. Megfogalmazódik a kérdés: milyen érdeke fűződik JHVH-nak ahhoz, 
hogy az embereket idő előtt a Seolba küldje? 

Az imádkozó fizikailag ugyan még nem halott, de gyakorlatilag már igen. Beteg-
sége révén ki van zárva az élők világából. A 12. versben újabb képek következnek, 
amelyek megdöbbentő erővel ábrázolják a halál révén álló ember belső érzéseit. 
Az első metafora így beszél erről: a nomád pásztornak tovább kell állnia a nyájá-
val. Lebontják a pásztor sátrát,13 így a sátorlapokat összetekerik, hogy az állatok 
hátára tehessék. A sátorcövekeket is ki kell húzni a helyükről. Ez a mozdulatsor az 
ideiglenesség élményét, az úton lét szüntelen változással járó tapasztalatait beszé-
li el. Elindulunk, megérkezünk, és rövid időre sátort verünk valahol, majd végül 
szedelőzködni kell…

 12 Lásd Wolff 2001, 127–155. o.
 13 A héberben a דור (dor) szó szerepel itt, amely elsősorban nemzedéket jelent, de a ’lakozás helye’, 

illetve a ’sátor’ értelmet is belefoglalják a kifejezés jelentésmezőjébe.
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A másik metafora a szövőszék képét tárja elénk: Amikor elkészül a szőttes, a ta-
kács levágja azt a felvető szálairól (szó szerint: a láncról), majd összetekeri a vásznat. 
Az imádkozó talán így gondolkodhat magában: „Az életemet végigszőtték, elkészült 
már. A szálak, amelyek még a létben tartanak, sorra elszakadnak. Minden szakadás 
egyre távolít az élőktől, az életemtől.” Érdekes egy pillanatra megállnunk itt, és egy 
oldalpillantást vetni a görög-római mitológia moiráira, párkáira: a sors istensége-
ire. Az Ószövetségben egyedül JHVH az, aki az élet és halál ura. Az ember ugyan 
kiszolgáltatottja az akaratának, de ő megkönyörülhet, neki van erre lehetősége. A 
sorsistenségek viszont nem ismerik a könyörületet. Ami a sors szövetébe belekerült, 
azon már nem lehet változtatni. 

A két metafora két kultúrát, két életformát tár elénk, amelyben a bibliai emberek 
otthonosan mozogtak. Az egyik a vidéki, félnomád pásztorélet, a másik a kézmű-
vesek, kézműiparosok világa, akik városok, nagyobb települések közelében keresték 
a megélhetésüket. A zsoltáros imádságában izgalmasan rendelődik egymás mellé 
ez a két foglalkozás; közös nevezőt úgy kapnak, hogy itt az élettől elbúcsúzó ember 
érzéseinek metaforáivá válnak. 

„Reggeltől estig végez velem” – így fakad ki kétségbeesésében az imádkozó. Nyo-
matékosításképpen kétszer szerepel ez a megállapítás a két egymás követő versben 
(12–13). Az elmúlás folyamata hamar végbemegy, akár egy fél nap alatt is; bár a 
reggel és este szimbolikus értelmét is szem előtt kell tartanunk. A sötétség a halál 
birodalma, ekkor érzi magát a leginkább elhagyatottnak a beteg ember. Mitológiai 
háttere is van ennek a tapasztalatnak: a sötétségben előlopakodnak a démonok, az 
ártó szellemek. A nappal viszont a reménységről szól, ezért várják az imádkozók 
reggel Isten segítségét (lásd 13a). Ebben az esetben azonban nem sok remélnivaló 
maradt.14

A teljes megsemmisülés gondolatát egy nagyon erős képben hozza elénk a szöveg: 
egy oroszlánt látunk magunk előtt, amint széttépi áldozatát. A széttört csont a 
teljes egzisztenciális pusztulás képe.15 Itt egy tradicionális megfogalmazással van 
dolgunk, amely ismerős lehet a zsoltárokból (lásd Zsolt 6,3; 22,15; 32,3). 

A 12–13. versekben JHVH anonimitásba „burkolózik”: nem hangzik el konkrétan, 
hogy mindezt ő cselekszi. Itt is, mint sok helyütt a Szentírásban, nyitva marad tehát a 
hit nagy kérdése: okozhatja-e JHVH ezt a nagy szenvedést, ezt a kíméletlen véget? A 
zsidóság számára azonban nem marad végül más válaszlehetőség. Izrael monoteista 

 14 Wildenberger rámutat a 13–14. vers között egy ellentmondásra: Ha az imádkozó egész nap sorsára 
hagyottan vár, és tudatában van annak, hogy végeznek vele, miért fohászkodik mégis aztán reggelig 
segítségért? Lásd 1982, 1461–1462. o.

 15 A héber עצם (ecem) kifejezés az önvalót, a szubsztanciát, a selfet is jelöli. Lásd Wolff 2001, 22–23. o.
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teológiájának ambivalenciája jut itt kifejezésre. A zsidóság világ- és istenképe nem 
lehet dualisztikus; ha JHVH az egyedüli, aki élet és halál Ura, az élet sötét oldalát, 
a betegséget és halált nem lehet egy ellenisten vagy más hatalmak számlájára írni. 
Még abban a gyengített formában sem, hogy bizonyos démoni hatalmakat teszünk 
felelőssé a baj és nyomorúság miatt, akik ellen aztán majd JHVH fellép.

Az imádság „V”-sémájában most közelítünk a mélyponthoz. A beszéd megbi-
csaklik, a halálos beteg már nem tudja fájdalmát szavakban kifejezni. A 14. vers 
paralellismusa értelmében csak csipog, sivít, mint a madarak, és nyögdécsel, akár 
egy galamb, a nagy fájdalom artikulálatlan sóhajaival (lásd Jób 16,6–7). Csak egy 
marad az elgyötört test számára: a „fölfelé nézés”. A szöveg valójában fönnakadt, 
vagyis elnehezedett szemekről beszél: a tehetetlen, elesett ember fizikai állapotát 
írja le. De az, hogy a vers végén felkiált az imádkozó: „Uram, szenvedek, segíts 
rajtam!”, mégis a test és a lélek túlélő képességének öntudatlan működéséről szól. 
Úgy tűnik, visszatérnek végre a szavak…

Ennél a mondatnál még álljunk meg egy pillanatra! A zsoltárimák alapkészletéhez 
hozzátartozik a segélykiáltás, amely általában már a bizalom megnyilatkozása. Itt is 
ilyen határpontot jelöl ez a mondat. A két kulcsszóra is érdemes odafigyelni: az első, 
az עׁשק (ašak) kifejezés (szenvedni, bántalmazottnak lenni) a jog területéről való, a 
szociális elnyomás összefüggésében használatos (lásd Ám 4,1; Jer 6,6; 22,17). Fontos 
látnunk, hogy a betegségek, mivel tisztátalanságként tekintenek rájuk, társadalmi 
dimenzióval is bírnak: a beteg embereknek el kell szenvedniük a közösségből való 
kizárást. A Seolba induló ember ezért végül teljesen magára marad, nincs senki, 
akire számíthatna. A másik kifejezés, az ערב (arav) is a jogi nyelvezethez tartozik: 
a kezesség vállalását jelenti az adós felé (lásd Péld 11,15; 20,16; 27,13). Itt is, mint 
például Jóbnál (lásd Jób 17,3), JHVH lesz a beteg ember kezesévé. Vajon ki más 
vállalhatna kezességet, ha nem maga Isten, aki a Teremtő? 

A „V” betű legalsó pontjától a segélykiáltással elindulunk nagyon lassan fölfelé, 
az élet képei felé. Még hosszú az út. A kiáltás után a beteg ember újra befelé fordul, 
önreflexió következik a 15. versben. Most az a kérdés, hogy hogyan lehet egyáltalán 
megszólalni, milyen szavakkal kellene JHVH felé fordulni. Mit mondhatna az ember 
annak az Istennek, aki mindezt cselekedte vele? Itt van, egészen közel a fájdalom és a 
szavakba öntött rezignáció: „Így múlnak el éveim lelkem keserűségben.” Ez a sóhajtás 
megnyitja az utat afelé, hogy az imádkozó – megmagyarázhatatlan módon, minden 
józan, logikus megfontolást félretéve – a zsoltár vége felé már JHVH-t dicsérje.

A 16a vers crux interpretum. Valószínűleg az élőkre történik utalás benne, de 
annyira romlott a szöveg, hogy csak a fantáziánkkal közelíthetünk hozzá.16 16b segít 

 16 Lásd Wildenberger 1982, 1464. o.
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minket tovább. Itt már bizonyos, hogy újra az élők földjén járunk. A zsoltáros azt a 
tapasztalatát osztja meg velünk, hogy Isten magasztalásában benne rejlik a gyógy-
ulás lehetősége. A meghallgatás bizonyossága út a testi-lelki felépülés felé. Az átélt 
keserűség tapasztalata nyomán az élet mélyebb, gazdagabb lehet: nem csupán az 
eredeti állapot visszaállításáról van itt szó, hanem egy új horizont megnyílásáról is.

17b a zsoltár cezúrája. Itt érünk el az új meggyőződés mondataihoz: a meglepetés, 
az ámulat világába, Isten új ajándékaihoz. JHVH megmentette az imádkozót az 
enyészet vermétől, itt maradhat még az élők földjén. A haláltól való megmenekülés 
a zsoltáros szerint a bűnök megbocsátását is maga után vonja.17 A bűnbocsánat 
teológiáját ez az egyetlenegy sor fogalmazza meg ebben a hálaénekben: JHVH-t úgy 
látjuk itt, mint aki háta mögé veti az ember vétkét. A gyógyulás tehát holisztikus; 
mai kifejezéssel élve: a pszichoszomatikus tünetekre együttesen érvényes, így az 
egész személyiségre irányul. 

Innen újabb irányt vesz az imádkozó gondolatmenete. Az élet úgy bontakozik ki 
a megszabadulás élménye után, hogy a rehabilitációját átélő embert visszavezeti a 
kultusz, a közösségi vallásgyakorlat világába. Az élők számára lehetőség és egyben 
feladat is JHVH magasztalása.18 A jámbor hívő Isten iránti háláját a nyilvánosság 
előtt fejezi ki: ez a tanúságtétel hitelesen szól személyes hittapasztalatáról. Ugyan-
akkor azonban nem csupán az istentiszteleten, hanem a privát szférában, a családi 
körben és a generációk egymást követő sora számára is ki kell fejeződnie ennek a 
tapasztalatnak – amint ebben a zsoltárban is olvassuk: „Az apák tanítják fiaiknak, 
hogy te hűséges vagy.” (19) 

A két utolsó vers (19–20) újra visszacsatol az imádság elejéhez, ahol az élet delé-
ről volt szó. Az, amire viszont itt utalás történik, valójában az érett, kibontakozott 
emberi élet. Aki él, magasztalja Istent, az Éltetőt. Az imádkozó hálaéneket zeng, 
húros hangszeren játszva. Ez a háladal nem csupán egyszeri történés, hanem fo-
lyamatos elköteleződés és életforma: „Pengessünk lantot életünk minden napján az 
Úr házában!” (Lásd Zsolt 63,5; 23,6) 

 17 Az a megközelítés, hogy a betegség és a halál gyökere a bűn, igen általános gondolat a bibliai idők 
embereinek vélekedésében. Lásd például a panasz- és hálaadó zsoltárokat: Zsolt 7,4kk; 38,4kk; 
39,9.12; 40,13; 51,3kk; 103,3.

 18 A gyógyulást egy áldozatbemutatással összekapcsolódó fogadalomtétel követheti Izrael kultikus 
gyakorlata értelmében (lásd Zsolt 56,13). Később, a fogság utáni teológiában a hálaáldozat helyére 
egyre inkább a hálaima, a magasztaló ének lépett (lásd Zsolt 40,7; 51,18; 69,3k), amelyben az imád-
kozó maga is hozzájárul ahhoz, hogy JHVH hírneve, dicsősége növekedjen szerte a földön. A héber 
nyelv egy szót használ a hálaáldozatra és a hálaimára, ez a תדה (todah). Érdekes látnunk, hogy a 
panaszzsoltárok szerkezeti sémája gyakran a hálaáldozat/hálaima fogadalmával zárul (lásd Zsolt 
7,18; 13,6).
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A zsoltáros itt már a „kollektívum” felé tekint, a közösség nevében beszél. Bár a 
tapasztalat individuális („megszabadít engem”), de a következmény már a „mi”-t 
érinti. Amíg a halálba „hanyatlás” az ember magára maradásának fájdalmas élmé-
nye, addig a gyógyulás útja közösségi történés. „Egésszé” válás a többiek körében, 
velük együtt, másokra, a Másikra utalva. „Maga az egészség szó, végső értelmében, 
azonos az üdvösséggel – élet a hitben és a szeretetben” – vallja Paul Tillich.19

5. Az élők földjén

Ezékiás hálaéneke olyan szövegtér, amely a megfigyelő pozícióból az érintett hely-
zetébe vonja be az olvasót, hallgatót, aki belép oda. Olyan alternatív világot tár 
elénk a költészet spirituális eszközeivel, amelyben az egyes ember és a közösségi 
sors egymás mellé rendelődik, és egészen egymásra utalttá lesz.

Az imádkozó Istennel való találkozásába bevonja a jelenlévőket is, a „káhál” 
(kultuszi közösség) tagjait. Minden hálaének, amely az új meggyőződésre jutott 
ember tapasztalatát szólaltatja meg, arra hivatott, hogy megerősítse a többieket is. 
Arra szolgál, hogy a másik ember számára is erőforrás lehessen ez a továbbadott 
vallomás: Isten nem változatlanság, hanem hűség. 

Nem az lesz a valódi kérdés, hogy ki mit él át, hanem az, hogy amit átélek, át-
élünk, ami megtörténik velem, velünk, az miként mozdít tovább a Teljesség felé. 
A szavak, ahogyan a zsoltáros ajkán formálódnak, a hit narratívájává állnak össze. 
Annak üzenetét hordozzák, hogy végső soron mindenki – egyenként és együtt – 
meghívott az Istenhez kötődő Létre az élők földjén.

Álljon itt végezetül még egy idézet Paul Tillichtől: „Semmiféle gyógyítás, még a 
Lelki Jelenlét hatására bekövetkező gyógyítás sem szabadítja fel az egyént a halál 
elkerülhetetlensége alól. Tehát a gyógyítás kérdése, vagyis az üdvösség kérdése 
túllép az egyén gyógyulásának kérdésén, el a történelmi és a történelmen túli 
gyógyulás kérdéséig; s elvezet minket az Örök Élet kérdéséig, melyet az Isten Or-
szága szimbolizál. Csak az egyetemes gyógyulás teljes gyógyulás: üdvösség, túl a 
kétértelműségeken és töredékeken.”20
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Bódi Emese

Leszállunk az alvilágba

Az embert évezredek óta foglalkoztatja a halál utáni állapot. Hová jutunk a halál 
után? Várja-e a jókat jutalom? A gonoszok elnyerik-e méltó büntetésüket? A keresz-
tényeknek van reménysége, de hogy egészen pontosan milyen is a halál utáni állapot, 
azt nem tudjuk. Pontos, minden kíváncsiságot kielégítő válasszal nem szolgálhatok, 
de egy kis túlvilági utazásra hívom olvasóimat: sorra veszem azokat az irodalmi 
alkotásokat, amelyek döntő módon hatást gyakoroltak az európai ember halállal 
kapcsolatos meggyőződésére.  

Homérosz Odüsszeia című monumentális eposzáról kell szólnom először, ugyanis 
ez a mű határozta meg hosszú ideig az európai ember halál utáni állapotról vallott 
felfogását. A Trója elleni háborúban győztek a görögök, Odüsszeusz társaival ha-
zafelé igyekszik. Sokat hányódnak, mert Poszeidón, a tengerek istene üldözi őket, 
mivel Odüsszeusz megvakította fiát, Küklopszot. Odüsszeusz és társai elvetőd-
nek Kirkének, a varázslónőnek a szigetére, itt egy évig időznek, végül Kirké közli 
Odüsszeusszal, hogy Teiresziásztól, a halott thébai vak jóstól kell megkérdeznie, 
hogyan térhet haza. Azt is elmondja, hogyan kerülhet kapcsolatba Odüsszeusz a 
halottal.1 El kell mennie „Hádész házához”. Hádész a görög mitológiában az alvilág 
istene. „Hádész házához” menni annyit jelent, hogy az alvilághoz kell ellátogatnia. 
Szándékosan nem beszélünk leszállásról, mivel hősünknek nem valamilyen mé-
lyen lévő helyre kell lemennie, egészen mást kell csinálnia. Társaival elhajózik az 
Ókeánosz (a Földet körbefolyó víz) partjára, itt egy könyöknyi hosszú és ugyanolyan 
széles gödröt ás, mézes tejet önt bele, azután bort, majd vizet, fölé fehér daralisztet 
szór, végül az áldozati állatok vérét önti a gödörbe. A gödörhöz jönnek a halottak 
árnyai, isznak a vérből, így tudnak beszélni az élővel. Odüsszeusznak kardjával kell 
mindenkit távol tartania a vértől, amíg nem beszél Teiresziasszal. Az Odüsszeia X. 

 1 Devecseri 1980. (A kötetben szereplő tanulmányokra dolgozatom megírása során végig támasz-
kodtam.) 
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énekének végén olvashatjuk Kirké utasításait, az egész XI. ének a halottak árnyaival 
folytatott beszélgetéseket tartalmazza.

A XI. ének elején hősünk pontosan végrehajtja Kirké utasításait.2 Ezt követően 
egy eltemetetlen társának árnyát pillantja meg Odüsszeusz. A szerencsétlen Elpénor 
részegen leesett Kirké házának tetejéről, „sietős” volt Odüsszeusz útja „Hádész házá-
hoz”, ezért nem temette el. Most arra kéri a halott társ Odüsszeuszt, hogy adja meg 
neki a végső tiszteletet, és emeljen számára sírhalmot. Ezt hősünk megígéri.3 Erre a 
jelenetre a későbbiekben még visszatérünk. Végre feltűnik Teiresziasz árnya, iszik 
a vérből és jövendőt mond.4 Nehéz lesz a hazatérés; ha Héliosz (a Nap) szigetére ér 
Odüsszeusz társaival, és nem vágják le Héliosz állatait, akkor talán hazajuthatnak, 
de ha megeszik a marhákat, akkor csak Odüsszeusz érheti el otthonát, Ithakát, 
házában felesége kérőivel kell kemény küzdelmet vívnia. A thébai jós a távoli jövőt 
is feltárja, Odüsszeuszra még vár egy nagy utazás, el kell vándorolnia messzire, 
olyan helyre fog érkezni, ahol nincs tenger, hajót sem láttak a lakosok, ételüket sem 
eszik megsózva, az evezőlapátot gabonaszórásra valónak gondolják. Végül békés 
öregség vár otthonában hősünkre. A hazatérés minden állomásáról nem szól a 
vak jós árnya, nem említi a szirének szigetét, Szkhüllát és Kharübdiszt, a tengeri 
szörnyeket sem. Ezekről a veszedelmekről majd Kirké szól, amikor Odüsszeusz a 
nagy túlvilági kaland után társaival visszatér hozzá. Erről az eposz XII. énekének 
elején olvashatunk.

Odüsszeusznak nem csak azért kell „Hádész házához” mennie, hogy a legköze-
lebbi jövőt tudakolja, hiszen ezt Kirké sokkal részletesebben tárja fel. Látni fogjuk, 
hogy az utazásnak más funkciója is van. Miután Teiresziasz árnya távozik, édesanyja 
közeledik a híres ithakaihoz. Az anya csodálkozva tudakolja, hogyan érkezett fia 
a halottak birodalmához. Nem tudja, hogy gyermeke járt-e már otthon. Anya és 
fia úgy beszélgetnek egymással, mintha az anya is élne. Kettejük beszélgetése egy-
értelműen magánemberek dialógusa. Ezt azért emelem ki, mert a későbbi alvilági 
utazók – mint látni fogjuk – nem pusztán egyéni problémáikra keresnek választ. 
Odüsszeusz apjáról, feleségéről és fiáról kérdezi anyját. Apja a tanyáján él, rongyok-
ban jár, gyermeke után vágyódik. Felesége hűségesen várja, kérőit is elutasítja. Fia, 
aki felnőtt, türelmetlenül várja. Az anya elmondja, hogy a fia utáni bánat ölte meg 
őt. Hősünk háromszor próbálja anyját megölelni, de az árny kisiklik karjai közül. 
Az édesanya közli, hogy a halottak csak árnyak, nincsenek csontjaik és izmaik.5 Az 

 2 Odüsszeia, XI. 1–50. 
 3 Uo. XI. 51–89.
 4 Uo. XI. 90–149.
 5 Uo. XI. 150–226.
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anya távozása után Odüsszeusz a mitológiából ismert nők árnyait látja, mindegyikük 
történetét meghallgatja.6

Erről az egész különös utazásról, de többi kalandjáról is Odüsszeusz a phaiákok 
földjén, Alkinoosz király asztalánál mesél, ugyanis ide sodorja őt a vihar. Ekkor 
már egy társa sincs életben, végül a phaiákok fogják hazavinni a magányos ván-
dort.7 A mitológiai asszonyokkal történt találkozás elbeszélése után Odüsszeusz 
egy kis szünetet tart, ha vendéglátói aludni akarnának, abbahagyná az elbeszélést. 
A hallgatóság azonban kíváncsi, hősünk tehát folytatja elbeszélését.

Azoknak a társaknak az árnya tűnik fel, akikkel Odüsszeusz Trója alatt együtt 
harcolt. Agamemnón volt az egész görög sereg fővezére, most az ő árnya közeledik. 
Elmondja, hogy hazatért a háborúból, de felesége és annak szeretője megölték. 
Érdeklődik, hogy fiáról tud-e valamit Odüsszeusz. Sajnos az élő semmilyen in-
formációval nem tud szolgálni a halottnak. Agamemnón kijelenti, hogy felesége, 
Khlütaimnésztra férje megölésével az összes nőre szégyent hozott, még azokra 
is, akik meg sem születtek. Ezért óvatosságra inti barátját, ne nyíltan térjen haza, 
hanem titokban, asszonyban sohasem lehet bízni! Igaz, hogy Odüsszeuszt nem 
fenyegeti az a veszély, hogy barátja sorsára jut.8 Ezután a legnagyobb harcos, Ak-
hilleusz árnya jön elő. Csodálkozik, hogyan jött az élő arra a helyre, ahol csak a 
„halandók árnyai” laknak. Akhilleusz tehetetlennek érzi magát, nem tudja, hogy 
idős apja él-e, ha él, ő szeretné védelmezni a tehetetlen, idős embert. Olyan két-
ségbeesetten beszél erről, mintha élne, de nem tudna segíteni. Odüsszeusz biztató 
szavakkal fordul barátjához. Akhilleuszt istenként tisztelték a görögök, most pedig 
a halottak népe fölött uralkodhat. A halottat ez nem vigasztalja, szívesebben len-
ne a legnyomorultabb embernél napszámos, mint a halottak fejedelme.9 A halott 
mindennél értékesebbnek tartja az életet. Ezt azért emelem ki, mert Homérosz 
másik eposzán, az Iliászon végigvonul az a gondolat, hogy Akhilleusz a világon 
mindennél értékesebbnek tartja a fegyverrel szerzett hírnevet. Ez a fajta hírnév 
még az életnél is fontosabb számára. Két választása van: ha hazamegy Trója alól, 
békésen éldegélhetne hosszú ideig, vagy elesik a háborúban, s így örök dicsőséget 
szerez. Láttuk, hogy ez utóbbit választotta, most ettől szenved. Odüsszeusz örömöt 
akar okozni neki; elmondja, hogy Akhilleusz halála után fia is nagy hőstetteket vitt 
végbe Trója alatt. Számos katonatársával beszél még Odüsszeusz, egy azonban nem 

 6 Uo. XI. 227–332. (Ennek a jelenetnek a részletes elemzése meghaladná tanulmányom kereteit, 
mondanivalóm szempontjából most nem is lényeges.)

 7 Uo. XI. 333–384.
 8 Uo. XI. 385–466.
 9 Uo. XI. 467–540. 
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akar szóba állni vele. Aiásszal még Trója alatt vesztek össze azon, hogy az elesett 
Akhilleusz fegyverzete melyiküké legyen. A fegyverzetet a híres ithakai kapta, Aiász 
megtébolyodott és öngyilkos lett. A halott még mindig érzi a haragot, mogorván 
elfordul békülni akaró katonatársától.10

Hősünk az alvilági büntetésekkel is szembesül, örök bűnhődésre kárhoztatott 
mitológiai személyeket is lát. Tantalosz király egy tó közepén áll, de nem tud inni, 
ahányszor lehajol, a víz elsiklik előle. Feje fölött gyümölcsfák vannak, valahányszor 
szakítani akar, félrehajlanak az ágak. Ő az istenek asztaltársa volt, gőgjében saját 
fiát tálalta fel az égieknek, végül az istenek titkait is kifecsegte, ezért ez a büntetése. 
Titüosz máját keselyűk tépdesik, mert Létót, Zeusz szerelmét támadta meg.11

A nagy utazás után hősünk társaival visszatér Kirkéhez. Láthatjuk, hogy csak ár-
nyak vannak a halottak hazájában, de érzéseik ugyanolyanok, mint életükben, az élő 
utazó és az árnyak látják egymást, beszélgetnek egymással. A halottak nem tudják, 
hogy haláluk után mi történt a világon, csak arról tudnak, amit átéltek. Külsejük is 
olyan, mint haláluk pillanatában. Az élő látogató a közvetlen jövőt akarja megtudni, 
de a különös utazásnak más szerepe is van. Az anyával folytatott beszélgetés az ott-
hon iránti vágyódást erősíti a bolyongóban. Az Agamemnónnal történő találkozás 
nagy óvatosságra inti a különben is ravasz Odüsszeuszt. Akhilleusz azt az érzést 
erősíti, hogy az élet mindennél drágább. Részletes az alvilág leírása, de mindent 
azért nem tudunk meg. Nem találunk arra vonatkozó információt, hogy egészen 
pontosan ki hol helyezkedik el az alvilágban. Csak azt tudjuk meg, hogy mitológiai 
személyek hogyan bűnhődnek, közönséges halandók büntetéséről nincs szó.

Most nagyot ugrunk az időben. A másik nagy utazónak, Aeneasnak az útját kí-
sérjük figyelemmel. Aeneas Venusnak, a szerelem istennőjének és egy halandó trójai 
embernek volt a fia. Augustus, a Római Birodalom első császára ettől az Aeneastól 
származott, legalábbis ő ezt hirdette magáról.12 Vergilius, Augustus korának nagy 
költője Aeneis címmel írt csodálatos eposzt, amihez a két nagy homéroszi mű, az 
Iliász és az Odüsszeia szolgált mintául. Aeneas hazája pusztulása után Trójából 
Itália felé tart. Álmában megjelenik előtte halott apjának árnya, aki felszólítja, hogy 
keresse fel őt az alvilágban, mert tájékoztatni kívánja a jövőről.13

A nagy túlvilági kalandról az Aeneis VI. éneke szól. Hősünk társaival partra száll 
Cumae-nál. Most tényleges leszállásról van szó, az alvilág bejárata egy barlang az 
Avernus-tó mellett. Aeneast Sibylla kíséri a félelmetes úton. Ő Apollo isten szűz 

 10 Uo. XI. 541–567. 
 11 Uo. XI. 568–640.
 12 Trencsényi-Waldapfel 1983.
 13 Aeneis, V. 724–739. 
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papnője, ilyen minőségében jövendőt mond, nagy küzdelmeket jósol Aeneasnak, és 
az alvilágba nemcsak levezeti, hanem végig magyaráz, válaszol a neki feltett kérdé-
sekre. Sibylla közli, hogy a leszállásnak feltételei vannak: Aeneasnak el kell temetnie 
egy halott társát, meg kell szereznie az aranyágat, amelyet az alvilág királynőjének 
kell megmutatnia, fekete állatokat kell áldoznia az alvilág isteneinek. A „kegyes 
Aeneas” teljesíti a feltételeket, eltemeti Misenus nevű társát, aki Tritónt, a tengeri 
istenkét hívta kürtversenyre, ezért az isten vízbe lökte a halandót. (Az istenek nem 
tűrik, hogy a halandók versenyre keljenek velük.) A partra vetett holttestet Aeneasék 
elégetik, sírdombot is emelnek. A római gondolkodást meghatározta az a felfogás, 
hogy a halottat mindenképpen el kell temetni, egy kegyes embernek ez a kötelessége. 
Vergiliusnál Aeneas állandó jelzője a „kegyes” (pius). Azzal, hogy eltemeti a halottat, 
bizonyítást nyer Aeneas kegyessége (pietas). Emlékezzünk, hogy Odüsszeusz a nagy 
utazás előtt nem temette el társát! Ezt csak nagy kalandja után teszi meg, miután 
visszatért Kirkéhez a homéroszi eposz XII. énekének elején.

Az aranyágat Aeneas anyja, Venus segítségével találja meg, az ág tölgyfán van, 
de anyaga fém, élettelen valami van az élő fán. Hősünk az élettelent leszakítja az 
élőről, a halált szakítja le az életről, ezért leszállhat az alvilágba, és vissza is térhet 
onnan. Miután állatokat is áldozott, hősünk Sibyllával a barlangba rohan. Itt az 
alvilág bejáratánál mitológiai szörnyek árnyait látja. Nem tudja, hogy csak árnyak, 
ezért le akarja kaszabolni őket, de Sibylla elmondja, hogy az alvilágban csak árnyak 
vannak.14 Charon, az alvilági révész csak eltemetettet visz át az alvilági folyó, a Styx 
túlsó partjára. Az eltemetetlenek hiába várják, hogy a révész ladikjára vegye őket, 
a legtöbben közülük tengerbe vesztek.15 Itt találkozik Aeneas a hajót kormányzó 
társával, Palinurusszal, akit nem tud eltemetni.16 A derék kormányos a tengerbe 
zuhant. Charon nem akarja a folyón átvinni Aeneast és Sibyllát, csak miután a 
jósnő felmutatta az aranyágat. Aeneas apja, Anchises halandó és anyja, Venus 
halhatatlan természetét egyesíti, ezért szállhat le az alvilágba és térhet vissza. Az 
alvilág őrét, Cerberust, a háromtorkú kutyát Sibylla mézes süteménnyel elaltatja, 
hősünk folytatja útját.17

A vergiliusi alvilágban elkülönített helyeken találjuk a halottak árnyait. Az alvilági 
bejárathoz közel öt csoport helyezkedik el, itt vannak a csecsemők árnyai, a hamis 
vádakra megölteké, az öngyilkosoké, a szerelem áldozataié,18 végül azoké, akik 

 14 Uo. VI. 1–294.
 15 Uo. VI. 295–336.
 16 Uo. VI. 337–383.
 17 Uo. VI. 384–425.
 18 Uo. VI. 426–476.
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harcban estek el.19 A szerelem áldozatai között pillantja meg Aeneas Dido árnyát, 
aki azért dobta el életét, mert Aeneas elhagyta. A királynő elfordul hősünktől, a 
régi sérelmet nem feledi: az árnyak indulatai olyanok, mint életükben, külsejük is 
olyan, mint haláluk pillanatában. Emlékezzünk Aiász és Odüsszeusz találkozására; 
megbocsátásról egyik esetben sem lehet szó. Az elesett harcosok között hősünk 
megpillantja egyik sógorát, Deiphobust, őt a görögök kaszabolták le Trója elfogla-
lásának éjszakáján. Didónak hiába mondja Aeneas, hogy neki az istenek által meg-
határozott feladata van, Deiphobus viszont biztatja, hogy töltse be hivatását. Ezzel 
a két beszélgetéssel Aeneas lezárja a múltat, a továbbiakban a jövőre koncentrál.

Az öt csoport lakóhelyeit elhagyva kettéválik az út: balra az örök büntetések 
helyét, jobbra az Elysiumot, a jutalmazások, az örök boldogság helyét találjuk. 
Sibylla elmondja, hogy az örök büntetések helyére (Tartaros) nem mehet be élő, 
de őt Hecate, az alvilági boszorkány kitanította, mi is található ott. (Sibylla Ver-
giliusnál Hecate papnője is.) A bűnösöket Tisziphoné, a fúria veri ostorával, majd 
vérszomjas nővérei kapják meg őket. Vannak, akik kerekekre kötözve szenvednek, 
mások köveket tolnak örökké, vannak, akik előtt roskadozik az asztal az ételektől, 
de egy öreg fúria nem engedi, hogy egyenek. Gondoljunk Tantalosz büntetésére! 
Itt találjuk a mitológiából ismert nagy lázadókat, akik vetélkedtek az istenekkel, 
vagy megsértették őket. Sibylla ismerteti a bűnkatalógust, ebből megtudjuk, hogy 
milyen bűnökre nincs bocsánat. Ilyen bűn a hazaárulás, a védencek megcsalása, a 
szülők elzavarása, a rokonok örökségének megkaparintása. Nem szabad törvényt 
pénzért kiszögezni, majd bevenni a kiszögezettet. Látjuk, hogy nem konkrét sze-
mélyek vannak felsorolva, hanem csak a bűnök fajtái. Miután mindezt elmondta 
Sibylla, Aeneas Proserpinának, az alvilág királynőjének ajtajára tűzi az aranyágat.20

Aeneas beléphet az Elysiumba Sibyllával együtt. Ez a legkitűnőbbek lakhelye, 
itt vannak, akik a haza üdvéért munkálkodtak, továbbá a művészek, a felfedezők, 
mindazok, akik sokat tettek az emberiség kultúrájáért. A gyönyörű pázsiton spor-
tolnak az árnyak, lanton játszanak, énekelnek.21 Aeneas itt találkozik apja árnyával, 
meg akarja ölelni, de az árny kisiklik karjai közül. Emlékezzünk Odüsszeuszra, aki 
anyját akarta megölelni! Van egy félreeső völgy, itt várakoznak azok a lelkek, akik 
új testet kapnak és a felvilágra igyekeznek.22 Ezek a várakozók a római történelem 
nagy alakjai, őket mutatja meg fiának Anchises. Először közvetlen leszármazottait, 
az albai királyokat látja Aeneas, majd Romulust, Róma alapítóját. Romulus után 

 19 Uo. VI. 477–547.
 20 Uo. VI. 548–636. Vö. Adamik 2012.
 21 Uo. VI. 637–678.
 22 Uo. VI. 679–751. 
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Augustus császár tűnik fel, ezzel azt sugallja Vergilius, hogy ahogyan Romulus az 
első alapító, úgy Augustus az egész nagy birodalom újjászervezője, tehát második 
alapító. Ő fog az egész ismert világon uralkodni. Ezután a többi jelentős hódító 
és törvényalkotó tűnik fel. (Ez a történelmi tabló külön tanulmányt igényelne.) 
A megszületendő személyek felvonulása után Anchises kijelenti: Róma hivatása 
a világuralom.23 Aeneas most szembesül igazán hatalmas feladatával: egy nagy 
világbirodalom kormányzóinak lesz az őse. Ezért soha nem teheti azt, amit akar; 
azt kell cselekednie, amit az istenek számára parancsolnak, és amire apja felszólítja. 
Az ő nagy utazásának ez a szembesülés volt a fő célja.

Láttuk, hogy Odüsszeusz saját sorsáról akart tudakozódni, bármennyire aggódott 
társaiért, mégis egyedül ért haza. Aeneas végig közösségi ember marad, társaival 
érkezik végleges hazájába, Itáliába, céljait is a közösség határozza meg. Nemcsak 
társait vezeti az úton, hanem régi hazájának, Trójának istenszobrait is magával viszi, 
tehát igazán kegyes személyről van szó. Az apával történt találkozás után Aeneas 
és Sibylla visszatér a felvilágra.24 

Láttuk, hogy Vergilius igen szemléletesen írja le a büntetések és a jutalmazások he-
lyeit. Ezzel visszariaszt a bűntől, és a jó cselekvésére ösztönöz. Hasonló célokat tűz-
tek ki az apokrif apokalipszisek szerzői. Az apokaliptika a kinyilatkoztatásirodalom 
egy fajtája, az ilyen művek szerzői víziók formájában kapják a kinyilatkoztatásokat.25 
Az apokalipszisekben csak úgy hemzsegnek az angyalok, ezek a közvetítő lények, 
akik Isten akaratát közlik az emberekkel. A magyarázó angyal (angelus interpres) 
részletesen megmagyarázza Isten üzenetét, ha ezt az emberek nem értik.26 Az 
apokrifek olyan tanításokat is tartalmaznak, amelyek nem egyeztethetők össze a 
hivatalos egyházi tanítással, ezért ezek az iratok nem kerültek be a kánonba, ennek 
ellenére szinte napjainkig széles körben hatnak. Ezeknek az iratoknak a szerzői a 
Bibliából jól ismert személyek nevével szereznek tekintélyt műveiknek. Szent Pál 
apostol látomása címen maradt ránk az egyik legnagyobb hatású irat. Láttuk, hogy 
Odüsszeusz vezető nélkül tájékozódik az árnyak között, igaz, hogy Kirké előkészíti 
az utazást. Aeneast Sibylla kalauzolja, magyaráz, hosszan válaszol a neki feltett 
kérdésekre. Látni fogjuk, hogy Pál utazása hatalmas vízió, amelyben az angyal 
olyan szerepet játszik, mint Vergiliusnál Sibylla.27

Pál elragadtatik a harmadik égbe, megszemléli az igazak és a bűnösök lelkeit, 

 23 Uo. VI. 752–887. 
 24 Uo. VI. 888–901. 
 25 Bódi 1998.
 26 Nagy 2003.
 27 Szent Pál apostol látomása. In: Adamik 1997, 73–100. o.
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amint a testből távoznak. Pált végig magyarázó angyal vezeti. A gonoszok lel-
két gonosz, irgalom nélküli angyalok veszik birtokba, ezek szájukból és hajukból 
szikrákat szórnak, foguk kiáll. Vannak jóságos angyalok, ezek aranyövet viselnek, 
kezükben pálmaágat tartanak, ők a jó emberek lelkét veszik birtokba. Az angyalok 
minden lelket Isten trónjához vezetnek, a jók átadatnak Mihály főangyalnak, aki a 
Paradicsomba vezeti őket, a gonoszokat az alvilágba (Tartarosba) vezeti Tartaros 
angyala. Pál megszemléli a Paradicsomot és Krisztus városát, majd a Poklot. Itt 
válogatott büntetéseket szenvednek el a gonoszok, férgek rágják őket, tűzben bűn-
hődnek, vagy fagyos, hóval borított helyen. Gonosz angyalok fojtogatják őket, tüzes 
szarvakkal döfködik. Van egy mélységes kút, ide azok kerülnek, akikről „többé nem 
történik említés az Atya, a Fiú és a Szentlélek előtt”. Akik ebben a bűzös kútban 
vannak, tagadják, hogy Krisztus testben jött el, hogy Mária szűzen szült, továbbá, 
hogy a kenyér és a bor Krisztus teste és vére. Örökké fagyos, havas helyen szen-
vednek, akik tagadják a feltámadást és azt, hogy Krisztus feltámadt. Látjuk, hogy 
az alapvető keresztény tanításokat vitatók a legkeményebb büntetéseket szenvedik 
el. Nem nyúlhatnak az ételektől roskadozó asztalokhoz, akik a böjtöt megszegték. 
Az alvilágba leszáll Krisztus, és Pál kedvéért egy nap és egy éjszaka felüdülést ad a 
bűnösöknek, erre az időre megszűnnek kínjaik. Pál ismét a Paradicsomba jut, talál-
kozik Máriával, a prófétákkal, Lóttal és Mózessel. Ez a hely gyönyörű, itt található a 
négy folyó is. Ez után Pál visszatér a Földre. Az egész mű során Pál röviden kérdez, 
a magyarázó angyal hosszan válaszol. Mindent az angyal mond el, miközben Pál 
látja a gyönyörű és szörnyű helyeket.

Láttuk, hogy Odüsszeusz gödröt ás, amikor halottakat idéz. Aeneas leszáll a 
mélyen lévő helyre. Pálnak látomása van a túlvilágról. Dante, a középkor nagy 
összegzője, az új európai korszak előhírnöke hatalmas költői látomásban, az Isteni 
színjátékban saját morális megújulásával kíván irányt mutatni az emberiségnek.28 
Nála a klasszikus görög-római kultúra és a Biblia különös szintézist alkot. Dante 
számára mindaz, ami a Bibliában van, isteni kinyilatkoztatás. Emellett létezik 
számára egy másik, profán kinyilatkoztatás: Vergilius Aeneise és az egész görög-
római mitológia. A hatalmas túlvilági utazásnak három állomása van: a Pokol, a 
Purgatórium és a Paradicsom. Mindhárom helyről egyenként 33 ének szól. A Pokol 
33. éneke után következik egy 34. is. Az egész mű így 100 énekből áll. Dantét a Po-
kolban és a Purgatóriumban nagy példaképe, Vergilius vezeti. A pogány előd nem 
kísérheti a Paradicsomba, itt ifjúkorának nagy szerelme, a mű keletkezésekor már 
halott, üdvözült Beatrice kíséri. Vergilius és Beatrice olyan szerepet játszik, mint 

 28 Dante Alighieri: Isteni színjáték. Európa Könyvkiadó, 1982. (Ehhez a kiadáshoz Kardos Tibor fűzött 
értékes jegyzeteket. Ezek nélkül Dante műve nem lenne érthető a mai olvasó számára.)
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az Aeneisben Sibylla, Pálnál pedig a magyarázó angyal. A kísérők a költő minden 
kérdésére válaszolnak. Danténál a pokol tölcsér formájú, körei egyre szűkülnek, 
minél nagyobb bűnösökről van szó, annál szűkebb körben foglalhatnak helyet. 
A keresztény Dante számára nagy probléma, hogy hol tartózkodhatnak azok a 
kereszteletlenek, akik Krisztus halála és feltámadása előtt meghaltak, így nem 
lehetnek keresztények. A közönyösség a pártpolitikus Dante szerint a legnagyobb 
bűnök közé tartozik, akár keresztény valaki, akár nem, bizonyos kérdésekben állást 
kell foglalnia. A közömböseket a menny és a pokol egyaránt kiveti, senkinek nem 
kellenek, ezért a pokol kapujánál van helyük.29 Itt találjuk V. Celesztin pápát, „aki a 
nagy lemondást tette gyáván”. Utódjának, VIII. Bonifácnak az ösztönzésére 1294-
ben lemondott a pápaságról, nem mert igazáért kiállni. Dante nem lenne képes 
elviselni, hogy nagy példaképei, az ókori klasszikusok elkárhozzanak, ezért a Pokol 
első körében, a tornácon lebegnek árnyaik. Vergilius elmondja, hogy ő is itt lebeg, 
innen jött, hogy Dantét vezesse. Hová kerülnek az Ószövetség kereszteletlen nagy-
jai? Vergilius elmondja, hogy ők is a tornácon tartózkodtak, de leszállt „egy erős”, 
aki töviskoronát viselt, és elvitte őket a Paradicsomba.30 A szövegben nem szerepel 
Krisztus neve, de a leírásból egyértelmű, hogy kiről van szó. A szerelem áldozatai 
iránt nagy rokonszenvet érez Dante, ők csak a Pokol második körében vannak.31 
Az egész Pokolban történelmi személyek, mitológiai szörnyetegek, eposzi hősök és 
ördögök egyaránt vannak. Keresztények is bűnhődnek itt, az üdvözüléshez nem elég 
a keresztség, hitre is szükség van, továbbá elengedhetetlenek a jócselekedetek. Dante 
bátran kiáll e nézete mellett, keresztény papokat, pápákat mer elhelyezni a Pokolban. 
A költő nagy politikai ellenfele, VIII. Bonifác pápa Simon mágus követője, ezért a 
nyolcadik körben, igen mélyen bűnhődik simóniáért. Ennek a bűnnek az elkövetői 
fejükön állnak, koponyájuk szűk kútban van, lábukkal kalimpálnak, talpukból tüzes 
szikrák szállnak fel.32 Csaló, kapzsi szerzetesek ólomcsuhát viselnek.33 Odüsszeusz 
javaslatára épült meg a faló, a görögök ebbe bújva foglalták el Tróját, ezért a híres 
ithakai a csalók között van a Pokolban.34

A Pokol legszűkebb köre a kilencedik, ez a Föld középpontja. Itt szenvednek a 
legnagyobb bűnösök, az árulók. Erről a témáról a Pokol 33. éneke utáni 34. ének 
szól. Egy háromarcú szörnyeteg tartja három szájában a három legnagyobb árulót: 
Júdást, aki Krisztust árulta el, valamint Cassiust és Brutust, akik Caesart meggyil-

 29 Isteni színjáték, Pokol, III.
 30 Uo. Pokol, IV.
 31 Uo. Pokol, V.
 32 Uo. Pokol, XIX. Vö. ApCsel 8,18–24.
 33 Isteni színjáték, Pokol, XXIII.
 34 Uo. Pokol, XXVI.
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kolták. Júdás feje kilátszik a szörnyeteg szájából, a másik két árulónak lába látszik, 
feje van a szörnyeteg szájában.35 A Purgatórium egy magas hegy, amelynek csúcsán 
az Édenkert található, ahol az első emberpár lakott. Ennek a helynek Marcus Porcius 
Cato, Caesar nagy politikai ellenfele az őre, aki Caesar győzelme után öngyilkos 
lett. Catóban az elveihez végsőkig ragaszkodó politikust tiszteli Dante. Persze azt 
is tudja, hogy a történelem Caesart igazolta, hiszen a Római Birodalom több száz 
évig azon az úton haladt, amelyet Caesar jelölt ki.36 

A Purgatórium hegyén fölfelé kell mennie költőnknek és Vergiliusnak. Mikor a 
csúcsra ér, Dante megtisztul. A hegy lábánál azok helyezkednek el, akiket az Egyház 
kiátkozott.37 A Purgatórium 9. énekében egy kapuhoz ér költőnk és vezetője. Itt áll 
a kapus angyal, aki hét P betűt rajzol Dante homlokára. Ez a hét fő bűnt jelenti, 
latinul a peccatum szóval nevezzük meg a bűnt. A purgatóriumnak hét köre van, 
a hét bűnnek megfelelően. Mire költőnk a csúcsra ér, minden betű eltűnik, tehát 
megtisztul. A gőg a legnagyobb bűn, egy márványpadlón láthatók kiábrázolva ennek 
a bűnnek megtestesítői. Itt látjuk az öngyilkos Saul királyt, továbbá Niobé görög 
mitológiai királynét, neki tizennégy gyermeke volt, versenyre kelt Apolló és Diana 
anyjával, Létóval, akinek csak két gyermeke volt Zeusztól. Büntetésből az istenek 
lenyilazták Niobé tizennégy gyermekét. Nimród is itt ül félig kész tornya alatt.38 
Látjuk, hogy Biblia és klasszikus mitológia itt is szoros egységet alkot. Emlékezzünk 
Misenusra Vergiliusnál! Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a Purgatóriumban 
francia királyok is tartózkodnak, azok a rokonaik is itt vannak, akik Itáliában aktív 
politikai szerepet vállaltak.39

Kilenc égi kör létezik, ezek az ún. forgó egek, forgásuk nyomán jön létre a szférák 
zenéje, a köröket angyalok forgatják. Ezek a körök alkotják a Paradicsomot. Az első 
kör a legszűkebb, a kilencedik a legtágabb, ennek neve kristályég. Ezen túl már csak 
Isten lakóhelye van. Az alsóbb körökben a szerényebb üdvözültek helyezkednek el, 
bennük van valami földi. Az igazán híres üdvözültek, a Biblia meghatározó szereplői 
a kristályégben vannak.40 Dante és Beatrice végigjárja a köröket. Útközben nagy 
teológusokkal találkoznak, Aquinói Tamás a negyedik körben van a többi nagy 

 35 Uo. Pokol, XXXIV. 
 36 Uo. Purgatórium, I.
 37 Uo. Purgatórium, III.
 38 Uo. Purgatórium, XII. Vö. 1Móz 10,8–12; 1Móz 11,1–8; 1Sám 31,4–5; Ovidius: Átváltozások 

(Metamorphoses), VI. 146–312.
 39 Isteni színjáték, Purgatórium, XX. (Ennek a tablónak a részletes vizsgálata szétfeszítené dolgozatom 

kereteit.)
 40 A Paradicsom leírásánál Kardos Tibor magyarázó jegyzeteit vettem figyelembe, lásd jelen dolgo-

zatom 28. lábjegyzetét.
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skolasztikus társaságában.41 Dante Péter apostollal is találkozik, aki hitéről kérdezi. 
A költő elmondja, hogy hisz egy, mozdulatlan, örök Istenben, vallja a Szenthárom-
ságot. Ebben a tömör hitvallásban Aquinói Tamás teológiájának és az Athanasiusi 
hitvallásnak az összefoglalását kapjuk.42 A 27. énekben Dante eljut a kristályégbe, 
ahol a 31. énekben Beatrice elfoglalja „égi helyét” az Ószövetség híres asszonyainak 
társaságában. Mária, Krisztus anyja is itt tartózkodik, lábánál Éva ül. Ő sebet ejtett 
az egész emberiségen, ezt a sebet Mária gyógyította be.43

A 33. énekben Dante eljut az „istenlátásig”, azaz találkozik Istennel. Az a fel-
ismerés, hogy Isten mindenki életében jelen van, így Dantééban is, nem önthető 
szavakba. Pedig a nagy látnok minden mást képes kifejezni. Le tudja írni a legna-
gyobb borzalmat, a kétkedést, a megtisztulást, még hitvallását is képes megfogal-
mazni. A Paradicsom 1. énekének elején Apollótól kér segítséget munkájához. Az 
„istenlátáshoz” Mária közvetítését kéri. Dantét sokan valamiféle újpogánysággal 
vádolták, mivel antik istenekhez fohászkodik. Ezzel nem tudok egyetérteni! Lát-
tuk, hogy a klasszikus szerzők, az antik mitológia és a Biblia Danténál szintézist 
alkot. Biblián alapuló hitét is megvallja. Az antik istenekhez szóló fohászok során 
csupán nagy elődeit, Homéroszt és Vergiliust akarja utánozni, akik egész művére 
és gondolkodására meghatározó hatást gyakoroltak. Az antik mitológia alkalmas 
arra, hogy minden emberi konfliktust, minden nagy érzést leírjon. A mitológia 
nem Dante hitének tárgya, csak eszköz az örök emberi problémák ábrázolására. A 
Commedia fordítója, Babits Mihály is nagy példaképét, Dantét követte, amikor a 
klasszikusokhoz nyúlt például Danaidák című versében.
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Szentpétery Péter

Új ateisták – régi-új ateizmus
Világethosz, vallás, vitakultúra

Egyetlen tanulmány keretében lehetetlen részletezni az úgynevezett új ateisták 
műveit és nézeteit. A kifejezés az amerikai Gary Wolf újságírótól származik, aki a 
San Franciscó-i Wired Magazine 2006. októberi számában írt róluk Battle of the 
New Atheism címmel.1 Eredetileg az úgynevezett „négy lovasról” (Jel 6,1–8) van szó: 
Richard Dawkins biológus, zoológus, Oxford (1941); Daniel C. Dennett filozófus, 
Tufts, Massachusetts (1943); Sam Harris újságíró, idegtudós, Santa Barbara (1967) 
és Christopher Hitchens angol származású újságíró, író, Houston (1949–2011). 
Tevékenységük a 2001. szeptember 11-i merényletek után erősödött fel és került 
egyre inkább a figyelem középpontjába.2 Dawkins 2006-ban megjelent Isteni tév-
eszme című könyve számít alapműnek, az összes ide sorolható munka közül erre 
hivatkoznak a leggyakrabban.3 A nagy terv című könyv 2010-es megjelenése óta 
Stephen Hawkingot is közéjük számítják, de kisebb-nagyobb körben másokat is.4 
Jó néhány művük magyarul is olvasható.

Induljunk ki a már több mint negyedszázados világethoszprojektből. Hans 
Künggel, a projekt atyjával együtt azt kérdezzük: „Miért viselkedjék az ember – 
mint egyén, csoport, nemzet, vallás – emberségesen […], azaz humánusan? Miért 
tegye ezt feltétlenül, azaz minden esetben?” Küngnek az az álláspontja, hogy a 
világethosz érvényesüléséhez szükség van a hívők és a nem hívők (deisták, ateisták, 
agnosztikusok) kölcsönös tiszteletet feltételező koalíciójára is. Közösen kell küzdeni 
az orientációs válság ellen. Demokrácia nem lehetséges konszenzus nélkül.5

 1 Wolf 2006.
 2 www.newatheists.org. (Megtekintés: 2014. február 16.)
 3 Dawkins 2007. Két fontos korábbi művét feltétlenül meg kell említenünk: 1986; 1994. Az Isteni 

téveszmét sokan bírálták. Magyarul is megjelent McGrath 2008. Vitájukat habilitációs könyvemben 
ismertettem: Szentpétery 2008, 198–204. o.

  Dawkins nézeteinek bírálatai: Mezei 2011; Patsch 2011; Hankovszky 2011; Bernáth 2011.
 4 Hawking–Mlodinow 2011; Barron 2010. 
 5 Küng 1994, 54., 67. o. A világethoszprojektről: Szentpétery–Szalai 2012.
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Prőhle Károly annak idején azt tanította, hogy az ateizmus is vallás, hiszen miért 
kell tagadni azt, aki nincs.6 Nagy merészség kijelenteni (legalábbis a zsidó-keresz-
tény kultúrkörben), hogy az ateista nem hisz Istenben/istenben. Az ateistának is el 
kell képzelnie valamilyen istent, pontosabban valamilyen istenképet kell festenie, 
amelyről azután megállapíthatja, hogy nem létezik. Ez minden cáfolási kísérlet 
ellenére így van, és nem is lehet másképp. Persze a világethoszprojekt alapelvei 
minden vallásra érvényesek, logikusan azokéra is, akik a negatív teológia alapján 
állnak. Tegyük mellé Hamvas Béla szinte kötelező meghatározását: „Az ateista 
bigottéria neve materializmus. Ennek a vallásnak három dogmája van: lélek nincs, 
az ember állat, a halál megsemmisülés. A három pedig egyetlenegyre megy ki, 
az ateisták rettenetesen félnek Istentől.”7 Ma már a materializmus helyett inkább 
naturalizmust mondanánk, vagyis az a felfogás, hogy minden a természet, és rajta 
kívül senki, semmi nincsen.8

Tudomány kontra vallás

Hawking, aki – ki tudja, milyen megfontolásból – a Pápai Tudományos Akadémia 
tagja, A nagy terv című könyvben választásra hív Isten és a fizika törvényei között. 
Amikor Küng azt mondja, hogy „csak a Feltétel Nélküli kötelezhet feltétel nélkül”,9 
akkor „csak” az a kérdés, hogy milyen ethoszra köteleznek a fizika törvényei. 

Hawking elméleti fizikusi fejtegetései a természettudományos szakembereket is 
igencsak próbára teszik. Sokkal egyszerűbb axiómái hiányosságainak, gondolkodása 
következetlenségének megvilágítása.10

Az igazi probléma az, amit már a könyv a legelején felvet: „Az ember […] különös 
faj. Kíváncsiak vagyunk, válaszokat keresünk.” Sajnos azonban a könyv vége felé és 
a legvégén is átsiklanak a probléma fölött: „Ez [ti. az elméletük] talán nem elégíti 
ki azt az emberi vágyunkat, hogy kitüntetett szerepünk legyen…” Végül: „Nagy 
diadal az a tény, hogy mi, emberi lények – akik magunk is csak a természet alapvető 
részecskéinek az összessége vagyunk – ilyen közel tudtunk jutni a bennünket és a 

 6 Prőhle Károlyról mint vallástudósról: Szentpétery 2012a.
 7 Hamvas 2000, 8. o. Az ateizmusról szóló irodalomból emeljük ki: Molnár 2002; Bolberitz 2007; 

McGrath 2008.  
 8 A naturalizmusról lásd Mezei 2010, 95–147. o., különösen 146–147. o. 
 9 Küng 1994, 82. o.
 10 A következőkben (a Hawkingról szóló utolsó, „Hawking könyvében…” kezdetű bekezdés kivéte-

lével) Szentpétery 2012b-re támaszkodom. Az előzményeket, a többi három hozzászólást és a 
viszontválaszt lásd: www.matud.iif.hu/2012/10/Tartalom.htm. (Megtekintés: 2014. február 16.)
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világegyetemet irányító törvények megértéséhez.”11 Vagyis az alapvető probléma az, 
hogy az ember miért akar mindig túllátni, túllépni, túlmutatni önmagán. Röviden: 
miért a végtelenre nyitott lény.12 Ezt lehet tagadni, lehet bagatellizálni, meg lehet 
állapítani, hogy „a természet alapvető részecskéinek az összessége vagyunk”. A 
kérdés ezzel távolról és véletlenül sincs megválaszolva, hiszen honnan van ez a vágy?

Boda Lászlóval elmondhatjuk: Dawkins és társai meg akarnak állni a magyará-
zatnak azon a szintjén, hogy a Mona Lisát ecset festette, vagyis a ható ok helyett az 
eszközoknál.13 A Mona Lisa nem magyarázható meg Leonardo nélkül, de Leonardo 
minden komplexitásával egyetemben megmagyarázható azzal, hogy ő is csak „a 
természet alapvető részecskéinek az összessége” volt? Jáki Szaniszló Whiteheadtől 
átvett megjegyzése jól mutatja, hogy a cél tagadása nem magyarázat: „Érdekes 
tanulmány anyagát képezik azok, akik annak a célnak szentelik életüket, hogy be-
bizonyítsák: az egésznek semmi célja sincs.” Előtte: „[h]ogyan lehetséges, hogy egy 
tervszerűtlen, értelmetlen fejlődés egy olyan lénybe torkolljék, akinek alaptermésze-
te a tervezés és értelmes célok követése?”14 Tehát: a célszerűség célszerűtlenséggel 
való magyarázata is valamilyen célt szolgál. Tegyük hozzá: a cél még a célt tagadó 
kutatónál is a megfejtés.

Hawking könyvében a leginkább idegen test a szabad akaratról szóló fejtegetése: 
hogyan lehetne egy földönkívüliről eldönteni, hogy robot-e, vagy van saját szabad 
akarata? Egy robot cselekedetei mindig előrejelezhetők. De már három vagy több 
részecske esetén sem tudjuk a viselkedésüket leíró egyenleteket pontosan megoldani. 
Egy földönkívüli – aki/amely legalább annyirabonyolult lény, mint az ember – ré-
szecskéi viselkedésének pontos előrejelzése túl összetett lenne. „Ezért azt kell mon-
danunk, hogy minden bonyolult felépítésű lénynek van szabad akarata – bár ez nem 
alapvető jellegzetessége, csak a gyakorlati célokra szolgáló effektív elmélet, annak 
elismerése, hogy képtelenek vagyunk elvégezni azokat a számításokat, amelyekkel 
előre tudnánk jelezni a lény cselekedeteit.”15 Tehát: az emberről (valamennyire) 
szabad akaratot kell feltételeznünk, pusztán azon egyszerű okból következően, hogy 
minden lehetséges cselekedetének pontos előrejelzése meghaladja képességeinket. A 
szabadság tehát a nem-szabadságból származik, mivel az univerzum(ok) keletkezése 
szükségszerű (volt). De mire való a szabad akarat, szabad ethosz az elemi részecs-
kék bonyolult szerveződésének következményeként? Így alakult? A hagyományos 

 11 Hawking-Mlodinow 2011, 11., 172., 215. o. 
 12 Ehhez lásd Pannenberg 1991.
 13 Boda 2008, 67., 74., 173. o.
 14 Jáki 1993, 63., 53. o.
 15 Hawking–Mlodinow 2011, 212., vö. 41. kk.
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apologetika gondolkodása alapján, vagyis hogy minden valami nagyobbra mutat, 
tegyük fel a kérdést: szabad akaratunkból jöttünk-e rá, hogy – feltéve, de meg nem 
engedve – univerzumunk létrejötte velünk együtt pusztán véletlen és szükségsze-
rűség volt? Nem vagyok-e valóban szabad, legalább annyira, hogy gondolkodhatom 
szabadságról, véletlenről és elkerülhetetlen szükségszerűségről?

Dawkins (és Harris, meg persze a néhai Hitchens) esetében is fel kell tennünk a 
kérdést: mi az a feltétlen, amely feltétlenül kötelezhet? Hogyan illik valaki a hang-
zatos célokat kitűző projektbe, aki a vallást mint olyat elmevírusnak nevezi (virus 
of the mind), még ha nem is ő találta ki a kifejezést?16 A legbántóbb és legzavaróbb, 
hogy tudomány és vallás viszonyát pozitívan felfogó tudóstársait „Neville Cham-
berlain iskolájának” bélyegzi. Ezzel az egykori brit miniszterelnök Hitler iránti 
békülékeny megalkuvására utal. Az analógia rendkívül ízléstelen, visszataszító 
és sértő nemcsak a vallásos vagy a vallás iránt nyitott tudósokra, hanem – Hitler 
szerepében – általában a vallásos emberekre nézve. Az egész könyvben itt mu-
tatkozik meg leginkább Dawkins vitakultúrájának fogyatékossága.17 Vagyis még 
taktikai engedményekre sem hajlandó, nem is akar közös pontokat találni még a 
békés vallásos emberekkel sem.

Hétfokú skálát állít fel a teizmus és az ateizmus között, és azt mondja, hogy csak 
nagyon kevesen érik el a 7. fokozatot. Bevallja – ez pedig mindenképpen dicséretére 
legyen mondva –, hogy saját magát csak a 6. fokozatba sorolja, szerinte valószínűleg 
nincs Isten/isten.18

„Lehetnek a kozmosznak olyan mély kérdései, amelyek a tudomány számára 
mindörökre megválaszolhatatlanok maradnak. Azonban hiba lenne azt hinni, 
hogy ilyenkor a vallás képes a válaszra.”19 Miért? Mert a vallás per definitionem 
nem lehet képes. 

Harris számára is a megismerés egyetlen igazi forrása a tudomány.20 A Teremtő 
fogalma neki is a végtelen regresszus problémáját veti fel.21

Korábbi műve, A hit vége szerint ha okunk van arra, amit hiszünk, nincs szüksé-
günk hitre; ha nincs okunk, akkor elveszítettük a kapcsolatot a világhoz és egymás-
hoz.22 Hadd tegyük fel a kérdést: mi van akkor, ha kiderül, hogy még sincs okunk 
hinni abban, amiről addig azt hittük, hogy van? A fekete lyukak most már csak az 

 16 Dawkins 2007, 211. o.
 17 Uo. 75 kk.
 18 Uo. 59–60. o.
 19 Dawkins 2003, 195. o.
 20 Harris 2009, 78. kk.
 21 Uo. 89. o. Lásd még Dawkins 2007, 87–88. o. Hawking–Mlodinow 2011, 204. o.
 22 Harris 2004, 225. o.
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oktalan hit tárgyai?23 Azok, akik bizonyíték nélkül erős meggyőződést ápolnak, a 
társadalom peremére valók, mondja Harris, nem a hatalom csarnokaiba. Az egyet-
len, amit egy személy hitében tisztelnünk kell, az ebben a világban való vágy a jobb 
életre, nem pedig a következőben. Semmi sem szentebb a tényeknél.24 A probléma 
sokszor „csak” az, hogy mi tény és mi nem. Azt azonban Harris is elismeri, hogy a 
boldogság és a szenvedés közötti különbség állandó gond marad. Meg akarjuk érteni 
a különbséget okozó tényezőket, nem tudunk mindent, de ahhoz eleget tudunk, 
hogy kiválogassuk a hamis magyarázatokat. Annál inkább, mert „pillanatnyilag 
eleget tudunk ahhoz, hogy elmondhassuk: Ábrahám Istene nem csupán a teremtés, 
hanem az ember nagyszerűségére is méltatlan”. Nem szükséges személyes istent 
imádnunk a teremtés nagyságának és szépségének csodálatához.25

Hitchens olvasásakor is hatalmába kerít a déjà vu érzése. Dióhéjban: Luther 
rettegett a démonoktól, Mohamed is, ahogy Jézus is azt gondolta, hogy a puszta 
nyüzsög a rossz szellemektől. A vallás a történelem előtti időkből ered, amikor még 
senkinek sem volt a leghalványabb fogalma sem arról, hogy mi van. Fajunk ordítozó 
és félelemmel teli csecsemőkorából származik, gyermeteg kísérlet tudásvágyunk 
(vigasztalás, biztonság és más gyermeki szükségletek) kielégítésére. Ma a legkevés-
bé iskolázott gyerek is többet tud bármely vallásalapítónál. Minden kísérlet, ami 
a hitnek a tudománnyal és ésszel való kibékítésére irányul, ezért kudarcra ítélt és 
nevetséges.26 Ma már vallásos emberek is zavarban vannak, amikor arról van szó, 
hogy miről vitatkoztak régen a teológusok: például az angyalok szárnyának hosszá-
ról vagy arról, hogy hány szellemi teremtmény fér el egy gombostű hegyén. Hány 
ember és a tudásnak mily sok forrása veszett el a Szentháromságról, a hadíszokról 
és a messiásokról folytatott felesleges viták miatt. Amit vagy amiben hinni kell, 
annak valószínűsége nagyon lecsökken. A hit „bizonyítékai” a tervezési érv, kinyi-
latkoztatások, büntetések és csodák, de ma már mindenki beláthatja, hogy ezek 
„gyengeelméjű találmányok”.27 Hitchens számára nemcsak az erőszak, de még a 
boldogmondások is problematikusak, mivel annyira irreális gondolkodást sugallnak 
a szelídekről és a béketeremtőkről.28 Az iszlám, amely egyszerre a leginkább és a 
legkevésbé érdekes a monoteista vallások közül, primitív zsidó és keresztény hagyo-

 23 Hawking legújabban kétségbe vonja a fekete lyukak létezését. Lásd pl. [lica]: Hawking: Nincsenek 
is fekete lyukak. www.index.hu/tudomany/2014/01/27/stephen_hawking_szerint_nincsenek_fe-
kete_lyukak. (Megtekintés: 2014. február 16.)

 24 Harris 2004.
 25 Uo. 226–227. o.
 26 Hitchens 2007, 24. o.
 27 Uo. 25–26. o. Kiemelés az eredetinek megfelelően.
 28 Uo. 41. o.
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mányokra épül, máig is pokollal fenyegeti a kétkedőket, és azt hirdeti, hogy uralmát 
háborúval kell kiterjeszteni.29 De az is szánalmas, amikor a 2004-es karácsonyi 
cunami után Canterbury érseke is buta parasztok szintjén arról értekezett, hogyan 
kell interpretálni Isten akaratát ezzel kapcsolatban. Ha egyszerűen abból indulunk 
ki, hogy bolygónk még hűl, olvadt magja van, kérgében pedig gyűrődések és törések, 
akkor felesleges az ilyen aggodalmaskodás, mivel minden megmagyarázható.30

A reformátor Luther az amerikai prédikátor, Martin Luther King névadójaként 
is megkapja a magáét. A tételek kiszögezésével és híres mondásával a szellemi és 
erkölcsi bátorság példaképe lett. De ő, aki vallásos életét a villámcsapástól való 
megrettenéssel kezdte, bigott és zsidóüldöző lett, démonok miatt óbégatott, és biz-
tatta a fejedelmeket a parasztlázadás leverésére.31 A buddhizmus sem az igazi: bár 
sokan bánják a japán imperializmus világháborús támogatását, arra nem képesek, 
hogy belássák, maga a buddhizmus rossz. Az a hit, amely megveti az értelmet és a 
szabad egyéniséget, amely alávetettséget és lemondást prédikál, az életet szegény 
és átmeneti dolognak tartja, gyengén van felszerelkezve önkritikával. Azok, akik 
megunták a hagyományos bibliai vallásokat, és megvilágosodást keresnek kritikai 
képességeiknek a nirvánában való feloldása által, legyenek óvatosak. Azt gondolják, 
hogy elhagyják a megvetett materializmus birodalmát, de az eszüket is elaltatják, 
és szandáljukkal együtt elméjüket is levetik.32 Freud is megállapította az Egy illú-
zió jövőjében, hogy a vallásos késztetés lényegében kiirthatatlan, amíg az emberi 
faj nem győzi le a halálfélelmet és a vágyálmokra való hajlamait. Egyik sem tűnik 
túl valószínűnek. A totalitárius rendszerek pedig azt tanúsítják, hogy a vallásos 
késztetés még szörnyűbb formákat ölt, ha elnyomják. A groteszk vallási jelensé-
geknek nem a szekuláris diktatúra a megoldása, hanem a szekuláris pluralizmus 
védelme és a jog a hit hiányához, a kényszerítésétől való szabadsághoz. Ez sürgősen 
és elkerülhetetlenül szükséges a túléléshez.33 Új felvilágosodásra van szükségünk, 
amely azon alapul, hogy az emberiség tananyaga az ember, a férfi és a nő. Ez az 
új felvilágosodás nem néhányak hősies erőfeszítésétől függ, hanem bárki számára 
elérhető. Az irodalom és a költészet tanulmányozása önmagáért és az örök etikai 
kérdésekért messze felülmúlja a megromlott szent szövegek alaposságát. (Tegyük 
hozzá: a világirodalom a – vagy megromlott, vagy nem romlott – szent szövegekkel 
együtt és döntő részben hatásukra lett az, ami.) Nagyon fontos, hogy a szexuális élet 

 29 Uo. 44. o.
 30 Uo. 52. o.
 31 Uo. 62.
 32 Uo. 69–70. o.
 33 Uo. 85–86. o.
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és a félelem, a betegségek, a zsarnokság elválasztása legalább megkísérelhető, azzal 
az egy feltétellel, hogy minden vallást kitiltunk a vitából. Persze csak a legnaivabb 
utópista hiheti azt, hogy az új civilizáció fejlődése egyenes vonalú lesz. Meg kell 
haladnunk előtörténetünket, és elmenekülni a bütykös kezek elől, amelyek vissza 
akarnak húzni a katakombákba. Ismerd meg önmagadat, mondták a görögök, fi-
noman sugallva a filozófia vigasztalását. Ahhoz, hogy e programra megtisztítsuk 
elménket, fontos, hogy ismerjük az ellenséget, és felkészüljünk a harcra. 34 Utolsó 
kérdésünk tehát, hogy milyen szintű vallásosság felett „ellenség” valaki. Hitchenst 
persze már hiába kérdeznénk… 

Dennett sokkal óvatosabb és tartózkodóbb. Darwin veszélyes ideája azért veszé-
lyes, mert „a szent mítoszoknak nem lehet jövőjük”. Mondjuk így: azért veszélyes, 
mert – állítólag – feleslegessé teszi a transzcendens magyarázatokat. A szépség és 
a tervezettség (szerintük a tervezettség látszata) e világi tényezőkkel hiánytalanul 
megmagyarázható. 35 Társaitól eltérően filozófushoz méltón bevallja: „A Darwin 
által adott új perspektíva számos hagyományos feltételezést a feje tetejére állít, 
aláásva bevett eszméinket arról, hogy mi számít kielégítő válasznak ezen ősi és 
megkerülhetetlen kérdésre [ti. a „miért” kérdésére]. Itt a tudomány és a filozófia 
tökéletesen összefonódik. […] nem lehetséges filozófiától mentes tudomány, csak 
olyan tudomány, amelynek filozófiai csomagját ellenőrzés nélkül csempésztük fel 
a repülőgép fedélzetére.”36 A vallást nem akarja elpusztítani, „csak” karanténba 
zárni. A vallás jó és hasznos volt (brutális, elfogadhatatlan praktikáktól eltekint-
ve), mindenekelőtt arra, hogy elég hosszan civilizált lényként tartsa meg a Homo 
sapienst, amíg az nem tanulta meg, hogy miként gondolkodjon módszeresebben 
és pontosabban a világegyetemről.37 

Az ilyen kijelentések azonban arra utalnak, hogy ha finomabban, de ő is a natura-
lizmus, a szcientizmus diktatúráját kívánná megvalósítani: Ha valaki „…ragaszkodik 
ahhoz, hogy gyerekeinek hamis dolgokat tanítson – a Föld lapos, az »Ember« nem 
a természetes szelekció terméke –, akkor végső soron azt kell várnia, hogy tanítá-
sait azok, akik közülünk szólásszabadsággal bírnak, mint hamisságok terjesztését 
mutatják be, és ezt igyekszünk az első adandó alkalommal megvilágítani gyerekei 
számára. Jövőbeni jólétünk – mindannyiunk jóléte e bolygón – leszármazottaink 
oktatásától függ.” A vallásokat, vallási hagyományokat pedig a kihaló állatfajokhoz 

 34 Uo. 97. o.
 35 Dennett 2008, 22. o.
 36 Uo. 21. o.
 37 Uo. 559. o.
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hasonlóan „kulturális állatkertekben, könyvtárakban, koncerteken és felvonuláso-
kon őrizzük meg”.38 

A korábbi nagy mű gondolatainak folytatása A varázslat megtörése, vagyis a vallás 
természetes jelenségként való bemutatása. Magát a könyvet kifejezetten –a fejlett 
világ többi részéhez képest „túlzottan” vallásos – amerikai olvasóknak szánta. A 
varázslat pedig, amelyet meg akar törni, az, hogy ne legyen tabu a vallás tudományos 
vizsgálata mint egyé a sok természetes jelenség közül. Az első varázslat a tabu, a 
második pedig maga a vallás. „A császár új ruhájával” illusztrálva: először a ruha 
hiányáról szóló beszéd tiltását, utána magát a ruha hiányát kell(ene) vizsgálni.39 
Bevallja, hogy nem biológus, antropológus, szociológus, történész vagy teológus. 
A filozófusok jobbak a kérdések feltevésében, mint megválaszolásában. (Tegyük 
hozzá, hogy a jó teológusok is. Amúgy pedig Dennett is Darwin nyomában járó – 
csak nála sokkal negatívabb – teológus.) Egy ateistának is vannak szent (sacred) 
értékei, mondja: demokrácia, igazságosság, élet, szeretet, igazság.40 Mivel a vallás 
nem természetfeletti, nincs szükség hozzá csodákra.41

Vallás kontra erkölcs

Richard Dawkins és társai olyan etikát akarnak megalapítani, amely mentes a 
vallások bűneitől. Elvetik az Ószövetséget kegyetlen történeteivel együtt, mint 
Szodoma és Gomora pusztulása, az izraeliek honfoglalása, a törvény bizonyos elő-
írásai stb. Jézus azonban nagy haladást jelent, egyike a történelem legjelentősebb 
etikai újítóinak. Az eredendő bűnről szóló tanítás azonban nem sokkal marad el 
az Ószövetség kegyetlenkedései mögött. Miért kell büntetni azokat, akik még nem 
képesek vétkezni, és miért kell megváltani őket a következményektől azok bűne 
által, akik a Megváltót kivégezték?42

A vallások sok kegyetlenségért felelősek, az ateizmus azonban nem. Dawkins ezt 
Hitler és Sztálin példáján mutatja be. Sztálin ateista volt, Hitler azonban minden va-
lószínűség szerint nem. Az ateizmus azonban sokkal etikusabb, mint a vallás. Egyes 
ateisták is követnek el gonosztetteket, ezt azonban nem az ateizmus nevében teszik. 
„Sztálin és Hitler szélsőséges gonosztetteket hajtott végre a dogmatikus, doktriner 
marxizmus, illetve egy wagneri őrjöngésekkel fűszerezett, őrült, tudománytalan 

 38 Uo. 559–560. o.
 39 Dennett 2007, 17. o.
 40 Uo. 24. o.
 41 Uo. 210. o.
 42 Dawkins 2007, 253. kk. Vö. Hitchens 2007, 35. kk.
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fajelmélet nevében. A vallásháborúkat valóban a vallás nevében vívták, és rettene-
tesen gyakoriak voltak a történelemben. Nem tudok olyan háborúról, amelyet az 
ateizmus nevében vívtak volna. Miért is lett volna ilyen? A háború indítéka lehet 
gazdasági mohóság, politikai ambíció, etnikai vagy faji előítélet, mély sérelem vagy 
bosszú, vagy a nemzet sorsába vetett hazafiúi hit. De még kézenfekvőbb háborús 
indíték az embernek az a megingathatatlan hite, hogy az ő vallása az egyetlen igazi 
vallás…”43 Dawkins nyilván nem gondol arra, hogy a vallás az egész emberre hatás-
sal van, nem csupán az értelmére vagy az érzéseire. Ez vonatkozik a (tételes) vallás 
hiányára, illetve a negatív teológiára is. Az egykori ortodox szeminarista életében 
sem szemlélhetjük elszigetelten az ateizmust, az egyházüldözést, a templomok 
lerombolását, az egyházi vezetők szenvedéseit, az ateista propaganda terjesztését. 
Az új ateizmus fő képviselőinek fő érve szerint nem kell vallásosnak lenni ahhoz, 
hogy az ember magasra állítsa az erkölcsi mércét. 

Harris is megállapítja: „Minden emberi tapasztalat arra mutat, hogy a szeretet 
inkább vezet boldogságra, mint a gyűlölet. Ez objektív állítás az emberi lélekről, a 
társas kapcsolatok dinamikájáról és az erkölcsi világrendről.” Majd: „Az evangé-
liumokban Jézus mélyenszántó gondolatokban fogalmazza meg, hogyan alakítja 
át a szeretet az emberi életet. Nem szükséges elhinnünk, hogy szűztől fogant, és 
halála után szuperhős módjára visszatér a Földre, hogy megfontoljuk szavait.”44 
Saját hazájáról a legrosszabb véleménnyel van: „az Egyesült Államok a fejlett de-
mokráciák közt egyedülálló mértékben ragaszkodik a valláshoz, de a gyilkosságok, 
a tizenévesek terhessége, a nemi betegségek és a csecsemőhalandóság tekintetében 
is példátlanul magas mutatókkal rendelkezik.” 45

Akármit is mutatnak ki a statisztikákkal, vagy ha éppen az ellenkezőjét, megma-
rad a kérdés, hogy honnan származik az ember erkölcsi irányultsága. Harris szerint 
„Az ateizmus nem filozófia, nem is világnézet – egyszerűen a nyilvánvaló tények 
elismerése.” „Az ateizmus nem több, mint olyan zaj, amelyet értelmes emberek 
igazolhatatlan vallásos nézetek hallatán szoktak kiadni.” A teodicea problémáját 
a végsőkig fokozva: „Ateista az, aki szerint egyetlen kislány meggyilkolása – még 
ha millió évenként egyszer fordulna is elő – kétségbe vonja Isten eszméjét.”46 Ma-
gabiztosan jelenti ki: „Dennett, Dawkins, Hitchens és jómagam rendszerint úgy 
jelenünk meg, mint ugyanaz az ember, aki négy torokból beszél. Mindig ugyan-
azokat az érveket és vádakat hozzák fel velünk szemben, és szinte kivétel nélkül 

 43 Dawkins 2007, 295. o.
 44 Harris 2009, 35–36. o. Kiemelés az eredetiben.
 45 Uo. 56. o.
 46 Uo. 64–65. o.
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célt tévesztenek. A hívőkkel folytatott vitában éppenséggel az a legmeglepőbb, hogy 
milyen ritka a meglepetés.”47 Tegyük hozzá: ez a másik oldal részéről is legalább 
annyira érvényes… 

Harris iménti könyve, mint említettük, folytatása a korábbinak, A hit vége című-
nek. Ennek mondanivalója röviden az, hogy minden rossz és erőszak oka a vallás, 
amelynek napjai azonban meg vannak számlálva. A történelmi visszatekintés azt 
mutatja, hogy a leginkább megosztó eszmék, amelyek azután a gyilkolásban egyesí-
tenek, a vallásban gyökereznek. Ha fajunk kiirtja magát, az nem a csillagokban van 
megírva, hanem könyvekben, ilyen szavakkal, mint Isten, paradicsom, bűn. A hit 
nem magánügy, hiszen valamire, cselekvésre indít. 48A Bibliát olyan porlepte férfiak 
és nők írták, akik laposnak hitték a földet, és akik számára a talicska a technikai 
fejlődés lélegzetelállító példája lehetett. Ma már tudjuk, hogy semmilyen könyvnek 
nem a mindenség teremtője volt a szerzője. A civilizáció legnagyobb problémája 
nem pusztán a vallási szélsőség. A mérsékelt vallásosak is nagymértékben felelősek 
a vallási konfliktusokért, mivel hitük biztosítja a kontextust, amelyben a betűhöz 
való ragaszkodással és a vallásos erőszakkal nem igazán lehet szembeszállni.49 
Megjegyzi, legfőbb ideje, hogy beszéljünk a vallásos hit legnagyobb részének ab-
szurditásáról. Ezért „az imádság szellemében” szól, hogy egy napon elég világosan 
gondolkodjunk ezekről, és gyerekeink képtelenek legyenek ölni könyveik miatt.50

Hitchens azt, hogy „Isten nem nagyszerű”, konkrét vallási előírásokon, személye-
ken mutatja be. Ami az iszlámot illeti, a Korán 5,60 különösen a zsidókat, de más 
hitetleneket is kárhoztat, akik majmokká és disznókká lettek. A muszlimok semmi 
furcsát nem találnak a disznóra vonatkozó, csak zsidó tabu átvételében. Ennek 
szélsőséges példája George Orwell Állatfarmjának betiltása, ezzel megfosztják a 
muszlim gyerekeket egy igen bájos és hasznos olvasmánytól. A szerző a Teremtőre 
vezeti vissza a problémát: hogyan gondolhatott el egy ilyen sokoldalú teremtményt, 
azután pedig megparancsolta egy magasabb emlős teremtményének, hogy kerülje, 
különben örök nemtetszését kockáztatja? Röviden: „a menny gyűlöli a sonkát.”51

Dennett szerint ma az USA-ban – politikai karrierre készülve – óvatosnak kell 
lenni az ateizmussal, de ha a jövőben több bright bújik elő, lehetőség lesz, hogy 
szenátornál magasabb tisztségre is megválasszák őket.52

 47 Uo. 120. o.
 48 Harris 2004, 12–13. o.
 49 Uo. 45. o.
 50 Uo. 48–49. o.
 51 Hitchens 2007, 15–16. o.
 52 Dennett 2007, 245. o. A Brights („világos fejek”) elnevezést a Nemzetközi Ateista Szövetség 2003-

as konferenciáján fogadták el mint pozitív kifejezését az ateizmusnak.
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Megkülönbözteti az istenhitet és az istenhitben való hitet, utóbbin azt értve, hogy 
akár van Isten, akár nincs, a vallásos hit legalább olyan fontos, mint a demokráciá-
ban, törvényességben, szabad akaratban való hit. Elterjedt vélemény, hogy a vallás 
a moralitás és az élet értelmének bástyája, nélküle anarchiába süllyednénk.53 Az 
értelemre való szomj kielégíthetetlen, és ha nem kínálunk jóindulatú vagy legalább 
nem rosszindulatú utakat, akkor mindig szembe kell néznünk a „mérgező vallások-
kal”. Ahelyett, hogy megpróbálnánk lerombolni a medreszéket, alternatív iskolákat 
kell teremtenünk muszlim fiúk és lányok számára, amelyek valódi szükségleteiknek 
jobban megfelelnek, és lehetővé kell tenni, hogy nyíltan versenyezzenek. Hosszú 
története van annak, hogy a jóság és a tudományos materializmus házasságát 
rossznak tekintik, de ez a szemlélet akkor is téves. Nincs alapja annak, hogy a lé-
lek anyagtalanságának vagy halhatatlanságának tagadása kevésbé gondoskodóvá, 
kevésbé erkölcsössé stb. tenne valakit. Egy jó tudományos materialistát is foglal-
koztathat, hogy van-e igazságosság, szeretet, szépség, politikai és vallásszabadság, 
mint ahogy az is, hogy jut-e elegendő élelem és ruha mindenkinek.54 Dennett 
tehát önkéntelenül is világnézeti materializmusként, naturalizmusként értelmezi 
a tudományos, pontosabban módszertani materializmust. Erős a gyanú, hogy nem 
naturalista nem is lehet (igazán) tudományos…

Mintha Luther szólna belőle, amikor azt kérdezi, hogy a kontemplatív szerzetesek 
–elsősorban a keresztény és a buddhista hagyományban, akik ébren töltött óráikat 
lelkük tisztításának szentelik, nem úgy, mint a kórházakban keményen dolgozó 
szerzetesnők – társadalmilag mennyire hasznosak. Erkölcsileg mennyivel felsőbb-
rendűek azoknál, akik egész életükben bélyeggyűjteményüket vagy golfjátékukat 
fejlesztik? De mi van a spirituális éhséggel? Brightok és hívők egyaránt elvetik a 
materializmust az anyagiasság értelmében. Korábban a spiritualitást többnyire 
csak a természetfeletti iránti elkötelezettségben lehetett megtalálni, ma azonban 
más utak is vannak 55

A vallásos jobboldallal hasonló a helyzet, mint egykoron a marxista forradalom 
hirdetőivel. Az utolsó napok, az elragadtatás és az Armageddon hirdetői nevetsé-
gesek. Viszont komolyan kell venni azokat, akik az ilyesmik siettetésétől vezérelve 
politikai akciókra is hajlandók.56

 53 Uo. 245–246. o.
 54 Uo. 305. o
 55 Uo. 306–307. o.
 56 Uo. 337–338. o.
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Konklúzió

Mezei Balázzsal elmondhatjuk, hogy az új ateisták a vallásfiziológia körébe sorol-
hatók, ennek módszertana megegyezik az agykutatás és a genetika sajátos eljárá-
sával, illetve ezeknek a kulturális jelenségek körére való alkalmazásával. Vagyis a 
naturalisztikus evolúció tanítását igyekeznek a vallásos jelenségek körére alkal-
mazni. Valamiféle evolúciós kultúraelmélet keretében próbálják újrafogalmazni a 
vallástudományt. „Ez utóbbi esetében azonban gyakran találkozunk olyan fogalmi 
és elméleti naivitással, kidolgozatlansággal és átgondolatlansággal, ami egyértel-
műen megakadályozza a valós eredmények elérését.”57 Azaz, mint láthattuk, a 
vallástudomány újrafogalmazása során sem a vallásra, sem a tudományra nem 
lehet ráismerni… Ezért és az agresszivitás miatt a „négy lovasból” (nagyon) nagy 
jóindulattal csak Dennett illeszthető bele úgy-ahogy a világethoszprojekt kereteibe.

Krötke végső kritikája mindenképpen jogos: Dawkins és társai vallásos és nem 
vallásos forrásokból olyan egyveleget gyártanak, amelyet „humanizmusnak” nevez-
nek. Ami az egészben a legtöbbet ér, az a tiltakozás az ellen, hogy értelmetlenül és 
erőszakosan visszaéljenek a vallással és az istenhittel. Ebben azonban az egyháznak 
és a teológiának már régóta meg kellett előznie őket.58 De akármennyire is ismerősek 
az általuk unalomig ismételt klisék, nem hagyhatók válasz nélkül. A válaszokért 
pedig a hívőnek a maga korában újra meg újra meg kell küzdenie.
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Gömböcz Elvira

Gazdasági globalizáció és spiritualitás

A globalizáció korunk alapvető kihívása, amely áthatja mindennapi életünket. 
Nem tudjuk megkerülni vagy figyelmen kívül hagyni. Ebben a tanulmányban azt 
vizsgáljuk meg, hogy a keresztény egyház nézőpontjából, keresztény emberként mi 
a felelősségünk és mi a lehetőségünk akkor, amikor e kihívásokkal találjuk szembe 
magunkat. 

1. Mi a globalizáció, és milyen hatásai vannak az életünkben?1 

A globalizáció könyvtárnyi irodalmában különböző megközelítések körvonalazód-
tak a globalizáció lényegére vonatkozóan. Ha a különböző nézetekben megtalálható 
közös pontot keressük, akkor azt mondhatjuk, hogy egyetértés van abban, hogy a 
globalizáció egyrészt a nemzetek közötti kölcsönös függést, másrészt pedig bizonyos 
társadalmi és gazdasági változásokat jelöl meg. Az egyes nézetekről részletesen 
írok doktori dolgozatomban, itt most csupán egy összefoglaló meghatározásra van 
mód. Eszerint a gazdasági globalizáció egyrészt a nemzetek közötti kölcsönös függés 
erősödése, másrészt pedig az 1970-es évektől kezdődően a kapitalista gazdálkodás 
világméretű (transznacionális) kiterjedése. Nagyon gyakori, hogy a szakirodalom 
nem tesz különbséget az elnevezésben a globalizáció és a gazdasági globalizáció 
között. Ennek egyik oka az, hogy a gazdasági globalizációtól nehéz elválasztani 
a kulturális és politikai területen végbemenő hasonló típusú (kölcsönös függés 
erősödésével járó) változásokat.

A globalizáció a társadalmi és gazdasági változásoknak egyrészt következménye, 
másrészt okozója. Nagyon gyakori, hogy a globalizációt kizárólag az előnyeivel vagy 
a hátrányaival jellemzik, attól függően, hogy kritika vagy dicséret a szerző szán-
déka. A globalizáció azonban leginkább egy kétélű fegyverre hasonlít, amelynek 
pozitív és negatív hatásai egyaránt számosak. Sőt bizonyos hatások tekintetében 

 1 A tanulmánynak ez a része doktori disszertációm 2.4–2.6. fejezeteire épül: Gömböcz 2010.
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nehéz megmondani, hogy pozitív-e vagy negatív, mivel ezt a nézőpont határozza 
meg. Például a közlekedés roppant méretű átalakulása pozitív abból a szempontból, 
hogy rövid idő alatt nagy távolságokat vagyunk képesek megtenni autóval, vonattal, 
repülővel. Ez az átalakulás azonban negatív hatásokkal is jár: levegőszennyezés, 
hatalmas energiafelhasználás, sok magánautó a tömegközlekedés helyett stb. Egy 
ingázó esetében is nehéz megmondani, hogy pozitív vagy negatív jelenség-e szá-
mára a helyzete. Az utazással töltött hosszú időt minden bizonnyal negatívumnak 
nevezné meg az ingázó, a létező munkaviszonyát pedig a munkanélküliséggel, más 
kevésbé jól fizetett vagy kevésbé neki való állással szemben pedig pozitívumnak. 

Ha a társadalom többségének érdekét vesszük szempontnak, akkor a pozitív 
hatások közé tartoznak (a teljesség igénye nélkül) az alábbiak: a hírközlés és a 
tömegközlekedés roppant méretű fejlődése. Ezáltal az információ, a tudomány so-
kak számára elérhető. A munkaerő sokoldalúan képzetté válhat, az automatizáció 
megkönnyíti az ember munkáját, amely csökkenheti a munkaidőt. Az információ 
gyors áramlása miatt gyorsulhat az innováció, új technológiák jelenhetnek meg. 
A közlekedés fejlődése által különböző kultúrák, népek jobban megismerhetik, 
megérthetik egymást. 

Elmondható azonban szinte mindennek az ellenkezője is. Lehetővé válik az 
információ ellenőrzése, szűrése, torzítása. A munkaerő szaktudását feleslegessé 
teszi a gépesítés. Az automatizációval monotonabbá, ellenőrzöttebbé válik a mun-
ka. Nő a tömegek manipulálásának lehetősége, ezáltal sérülhet a demokrácia. A 
konkurrenciaharc a munkaidő meghosszabbítására ösztönöz. Erősödik a törekvés a 
technológia monopolizálására, és csak a kevésbé fejlett technológiákat exportálják. 
Az információ monopóliuma által roppant méretű manipulálásra van lehetőség.2

A pozitívként felsorolt hatások a technika lehetőségeit összegzik. A negatív ha-
tások pedig a technikai lehetőségek társadalmi viszonyok által eltorzított formáját 
sorolják fel. Például az orvostudomány roppant mértékű fejlődésével korábban 
gyógyíthatatlan betegségek gyógyíthatókká váltak. Azonban e modern orvoslás 
lehetőségei főként a fejlett országokban és/vagy a gazdag elit számára elérhetők 
és megfizethetők. További példaként említhetjük a mezőgazdasági technológia 
mai fejlettségi szintjét, amely sokkal nagyobb terméshozamokat produkál, mint 
korábban. Ziegler a FAO3 World Food Reportjának adatát idézi, amely szerint a 
mezőgazdasági technológiák adott fejlettségi szintjén (2007) 12 milliárd embert 
lehetne problémamentesen ellátni élelemmel. Ma a Föld lakossága ennek mintegy 

 2 Vö. Artner 2006.
 3 FAO = Food and Agriculture Organization of the United Nations, az Egyesült Nemzetek Szerve-

zetének Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete.
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fele, mégis százmilliók halnak éhen.4 Ismét a technikai lehetőségeknek a hatalmas 
méretű torzulását látjuk a társadalmi viszonyok és a világgazdasági rendszer által.

2. A jövedelmi egyenlőtlenségek jelentősége

A gazdasági globalizáció leggyakrabban tárgyalt globális társadalmi hatásai között 
szerepelnek az extrém jövedelmi és vagyoni (gazdasági) egyenlőtlenségek, a migrá-
ció, a terrorizmus, a háborúk és a globális környezeti problémák. Ezek közül most 
a jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségek jelentőségére fordítjuk a figyelmünket. 

A gazdasági egyenlőtlenségek aránya a legtöbb országban növekszik. A világon 
megtermelt összjövedelem majdnem fele a világ lakosságának leggazdagabb 1%-ához 
vándorol. Az összjövedelem második felén a világ lakosságának a maradék 99%-a 
osztozik. Az Egyházak Világtanácsa AGAPE dokumentuma pezsgőspohár-gazda-
ságnak5 nevezi a kialakult helyzetet, a közgazdászok pedig jövedelmi szakadékról 
beszélnek. A jövedelmi szakadék nemzetközi és hazai adatairól részletesen írok 
doktori dolgozatomban.6 Itt most csupán két adatot emelek ki az Oxfam 2014 
januári jelentéséből: 

– A világ lakosságának jövedelmi szempontból alul lévő 50%-a (3,5 milliárd 
ember) akkora jövedelmen osztozik, mint a világ 85 leggazdagabb embere.

– A világ lakosságának leggazdagabb 1%-a 26 ország közül 24 országban növelte 
a jövedelmét 1980 és 2012 között. (Tehát az extrém gazdasági különbségek 
fokozódtak.)

A Világgazdasági Fórum (World Economic Forum, WEF) 2013 novemberében 
elkészített tanulmánya szerint ez az extrém egyenlőtlenség az emberi fejlődésre 
nézve hatalmas kockázatot jelent, mégpedig azért, mert a biztonságot és a társada-
lom stabilitását fenyegeti.7 Valamennyi gazdasági egyenlőtlenségre szükség van a 
növekedéshez és a fejlődéshez. A vállalkozók által vállalt kockázatnak ára van, amit 

 4 Ziegler 2009 a FAO adatait adja meg az éhezésre vonatkozóan. Eszerint a Földön 854 millió ember 
volt súlyosan, tartósan alultáplált 2006-ban. 2005-ben ez a szám kevesebb, 842 millió volt. Lénye-
gében az éhezők számának folyamatos növekedése tapasztalható: 2008-ban 960 millió fő, 2009-ben 
1,1 milliárd fő. Ez azt jelenti, hogy a Földön minden hatodik ember súlyosan alultáplált. Minden 
ötödik másodpercben egy 10 évesnél fiatalabb gyerek éhen hal. Minden negyedik percben valaki 
az A-vitamin hiánya miatt megvakul. Forrás: Ziegler 2009, 12–13. o.; http://www.worldpress.org/
Africa/3504.cfm (megtekintés: 2014. február 14.).

 5 „Champagne glass economy”. AGAPE 2008, 32. o.
 6 3.2.1.–3.2.2. fejezetek: Gömböcz 2010.
 7 http://www.weforum.org/reports/outlook-global-agenda-2014. (Letöltés: 2014. február 14.)
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meg kell fizetni. De amennyiben az egyenlőtlenség extrém szinteket ölt, mint ahogy 
ezt jelenleg tapasztaljuk, akkor ez százmilliókat rekeszt ki azáltal, hogy tehetségük 
és munkájuk nem kap elismerést. 

A gazdasági erőforrások koncentrálódása fenyegetést jelent a befogadó politikai 
struktúrákra és a gazdasági rendszer egészére nézve. A demokratikus kormányzás, 
a társadalmi kohézió és az esélyegyenlőség szétrombolásához vezethet. Olyan hely-
zethez, amikor a politika a gazdasági elit érdekét szolgálja a hétköznapi emberek 
érdekei helyett. Ahelyett, hogy együtt haladnánk előre, társadalmi feszültségek 
keletkeznek, és ez társadalmi összeomlással fenyeget. Az extrém gazdasági egyen-
lőtlenségek tartós fennmaradása több okból is káros: etikailag megkérdőjelezhető, 
negatív hatással lehet a gazdasági növekedésre és a szegénység csökkentésére, 
valamint megsokszorozhatja a társadalmi problémákat.8

Az USA legfelsőbb bíróságának bírája, Louis Brandeis híressé vált idézete ezzel 
kapcsolatban így szól: „Lehet demokráciánk, vagy lehet néhány nagyon gazdag 
ember. De a kettő együtt nem megy.”9 Az extrém egyenlőtlenség azonban nem 
elkerülhetetlen, és kötelességünk is a tendenciákat visszafordítani. Ezt a megálla-
pítást nemcsak egyházi körökben vagy néhány „elkötelezett” embertől hallhatjuk, 
hanem világi szakemberektől, szociális intézmények vezetőitől, civil szervezetek 
vezetőitől is egyre inkább. 

3. A lelki tényezők szerepe a gazdaságban

Amikor ebben a tanulmányban azt vizsgáljuk, hogy keresztény emberként és az 
egyházi közösség tagjaként mit tehetünk a gazdasági globalizáció kihívásaival 
szemben, akkor alapvető, hogy a lelki tényezőkre irányítjuk figyelmünket. Mielőtt 
azonban teológiai szempontból közelítjük meg ezt a témát, egy közgazdász szer-
zőpáros kutatásának eredményét szeretném röviden összefoglalni. 

George A. Akerlof és Robert J. Shiller 2009-ben írták meg könyvüket a lelki té-
nyezők gazdasági hatásairól.10 Elméletük lényege, hogy az embereknek racionális 
és lelki, érzelmi motivációik is vannak. Azonban a gazdaságtörténet során John 
Maynard Keynes (1883–1946) munkássága előtt (klasszikus közgazdaságtan) és 
után (neoklasszikus közgazdaságtan) a meghatározó gazdasági elméletek nem 

 8 Vö. Fuentes-Nieva–Galasso 2014.
 9 „We can have democracy, or we can have great wealth concentrated in the hands of a few, but 

we can’t have both.” http://www.iefd.org/articles/democracy_quotes.php és http://www.nytimes.
com/2011/12/19/opinion/dont-tax-the-rich-tax-inequality-itself.html?_r=0. (Megtekintés: 2014. 
február 14.)

 10 Akerlof–Shiller 2011.
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vették figyelembe a lelki tényezőket. Adam Smith elmélete, amely a láthatatlan kéz 
néven vált ismertté, azon alapszik, hogy minden gazdasági szereplő a racionális 
érdekeit követi, ennek alapján hozza meg gazdasági döntéseit, és így jön létre min-
dig az aktuális piaci egyensúly. Keynes ezzel szemben elismeri, hogy vannak olyan 
döntések, amelyek „spontán cselekvésre késztetés” eredményei. Tehát nem csupán 
a racionális tényezőket veszi számításba.

A társadalom szövete változik, és az emberek egymás iránti bizalma is változik 
ezzel együtt. Sőt a szerzőpáros szerint a gondolati minták is változnak, és pontosan 
ezek hozzák létre a gazdasági válságokat: az önbizalmunkban, a késztetéseinkben, az 
irigységeinkben, a nehezteléseinkben, az illúzióinkban és a gazdaság természetéről 
szóló narratívákban végbemenő változások. 

Öt fontos lelki tényezőt sorolnak fel, amelyek a gazdasági döntéseket befolyásolják. 
Ezek a bizalom, a méltányosság, a korrupcióra való hajlam, a monetáris illúzió és 
a történetek, narratívák szerepe.11 

A bizalom a gazdasági működés kulcsa. Sőt mivel a bizalom valójában nem más, 
mint a teljes hit, a bizalom/hit az egész emberi működés kulcsa is. Erre teológiai 
szempontból még visszatérünk. Amikor a gazdaság recesszióba süllyed, akkor a média 
a bizalom helyreállításáról beszél. A bizalom lényege azonban az, hogy túllépünk a 
ráción.12 A bízó ember nem gondolja végig racionálisan a rendelkezésére álló infor-
mációkat, hanem a szerint jár el, amit igaznak hisz. A 2008-as válságot hitelválságnak 
deklarálták, angolul credit crisis. A credit szó a latin credere/credo (hinni) szóból 
származik. Tehát az úgynevezett hitelválságban méltán látjuk a bizalom, a hit válsá-
gát. Legtöbbször nem gondolunk bele, hogy mennyire a hit és a bizalom mélysége és 
minősége határozza meg a hétköznapjainkat az élet minden területén, legyen szó akár 
magánéletről, akár gazdaságról, akár munkáról. Pedig ha nem hiszek abban, hogy a 
munkáltató kifizeti a munkabéremet a ledolgozott munkanapok után, akkor aligha 
vagyok motivált a munkára. Ha nem hiszek abban, hogy a pék egészséges és tápláló 
alapanyagokból süti a kenyeret, akkor nincs bizalmam kenyeret venni, és talán más 
gabonafélével helyettesítem, vagy megpróbálom a kenyeret magamnak előállítani, stb. 
Azonban a hiányzó bizalom jelentősen megnehezíti és bonyolulttá teszi életünket. 

A méltányosság mint lelki tényező azt jelenti, hogy az emberek mit gondolnak 
arról, hogy nekik maguknak és másoknak hogyan kellene viselkedni. Például ha 
egy csere nem méltányos, akkor a rosszabbul járó fél haragos lesz – mondják a 
szociálpszichológusok, és mindannyian tapasztalhattuk is ezt már. Azonban egy 

 11 Vö. uo. 33–85. o.
 12 Ugyanígy a vallásos hitről is elmondhatjuk, hogy a racionális gondolkodást meghaladja, ugyanakkor 

mégsem irracionális.
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bizonyos csere nem csak gazdaságilag meghatározható tényezőkből állhat. Példá-
ul amikor valakinek a szívességért cserébe nem tudok mással fizetni, mint a hála 
teljesen szubjektív kifejezésével, ettől még a csere teljesen méltányos lehet. Az 
embereket boldoggá teszi, ha megfelelnek annak az elképzelésnek, ami szerintük 
helyes. Továbbá azt is szeretik, ha mások megfelelnek az elvárásaiknak. Ebben az 
esetben pedig megszületik a méltányosság érzése. 

A lelki tényezők közé tartozik az is, hogy létezik csábítás a korrupcióra és a rossz-
hiszeműségre, és ez is a gazdaság részét képezi. A kapitalizmus nem feltétlenül azt 
állítja elő, amire az embereknek szükségük van, hanem azt, amiről azt gondolják, 
hogy szükségük van rá, és hajlandók (és képesek is) fizetni érte. Például ha egy va-
lódi hatással nem bíró csodagyógyszerről azt gondolják, hogy gyógyít, és arra van 
szükségük, akkor a piac azt fogja előállítani. Sok-sok más termékkel is így van ez: 
előállítja a piac, mert az emberek azt gondolják, hogy arra van szükségük. Bizonyára 
mindannyian láttunk már haszontalan kütyüket és számunkra érthetetlen célból 
legyártott termékeket. Ennek két alapvető következménye van. Az egyik egy nagyon 
jelentős környezeti terhelés, mivel sok felesleges dolgot is előállítunk azon kívül, 
amire valóban szükségünk van. A másik pedig egyfajta árubőség, amely mellett a 
nélkülözők tömegei is jelen vannak.13 

A monetáris illúzió azt jelenti, hogy az emberek döntései legnagyobb arányban 
a nominális pénzösszegek alapján történnek. Az uralkodó gazdasági elméletek 
figyelmen kívül hagyják azt a tényt, hogy az infláció vagy a defláció összezavarja 
a lakosságot a gazdasági döntéseikben.

Az ötödik fontos lelki tényező az, hogy az emberi gondolkodás történetekre 
épül. A nagy vezetők történetek kitalálói. A szerzőpáros felteszi a kérdést, hogy 
mi van akkor, ha a történetek nemcsak magyarázzák a tényeket, hanem maguk is 
tényekké válnak, és ezáltal maguk is befolyásolják, mozgatják a piacokat. Konkrét 
példák alapján arra a következtetésre jutnak, hogy történetek (= hitek) okozzák a 
gazdasági hullámzásokat, válságokat, fellendüléseket, és befolyásolják a piacokat. 
Egy ország vagy népcsoport hite önmagában történetek körül mozog. Vannak 
például „új korszak”-történetek, amelyek leírják, hogy milyen változások képesek 
a gazdaságot egy új korszakba átlendíteni. 

 13 A nélkülözők és az alacsony jövedelemmel rendelkezők számára a piac hihetetlenül alacsony áron 
képes termékeket előállítani (élelmiszerek, elektronika, ruházat stb.). Ez azonban egyrészt környe-
zetterhelő, másrészt a silány minőség egészségkárosodást okozhat, harmadrészt ez a jelenség egy 
lefelé vivő spirált hoz létre. Ha alacsonyabb az ár, többen tudják megvenni, van rá igény, kereslet, 
ezért a piac előállítja, ha kell, még nagyobb mennyiségben. Ilyen módon a „negatív árverseny” rend-
kívül romboló hatással bír. Például a Story of Stuff című rövidfilmsorozat részletesen bemutatja az 
ötdolláros rádió környezetre és társadalomra kifejtett romboló hatását. Lásd http://storyofstuff.org/.
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Egy fontos jelenség, hogy a bizalom és a történetek erőteljesen összefüggnek egy-
mással. A bizalom akkor ér el magas szintet, amikor lelkesítő történetek terjednek 
el és hatják át a közvéleményt. A történetek terjedése a ragályos betegségekhez 
hasonlóan modellezhető: a bizalom és a bizalom hiánya is fertőző. Nem mindegy 
tehát, hogy mi magunk melyiket terjesztjük!

Összefoglalva az Akerlof–Shiller szerzőpáros azt mutatja be könyvében, hogy az 
emberi természet jellemzője az, hogy érzelmi alapon, lelki tényezők által befolyá-
solva döntünk gazdasági (és nem gazdasági) kérdésekben is, nem csupán racionális 
megfontolások alapján. E lelki tényezők között pedig az egyik kulcsfontosságú elem 
a bizalom. Ha ez csak részben is igaz, és a lelki tényezőknek ennyire meghatározó 
gazdasági hatásuk van, akkor az egyház ősi feladata alapvetően fontos az egyének 
és a közösség (ország) számára. Hiszen az istenhit és az istennel való kapcsolat 
nem csak az egyén számára előnyös és életet megújító, hanem az egyház – Isten 
munkája által – bízni és hinni taníthatja meg az embereket egyrészt önmagukban, 
másrészt pedig a közösség (ország) nagyobb összefüggésében is. 

4. Az egyház, a vallás és a misztika szerepe

Korunk egyik jelentős teológusnője, Sallie McFague és a dalai láma hosszas beszélge-
téssorozatot folytatott pár évvel ezelőtt, 2011-ben arról, hogy mi az egyház és a vallás 
szerepe a jelenlegi gazdasági és ökológiai válságban.14 Beszélgetésük egyik alapállítása, 
hogy a gazdasági rendszer – a globalizáció jelenlegi szintjén – egyrészt fogyasztói 
paradicsomot hozott létre, ahol minden kapható, megvásárolható. Másrészt pedig egy 
borzasztóan mély gazdasági és környezeti válságot okozott, amelynek jelenleg tanúi 
vagyunk. Beszélgetésükben keresik a választ arra, hogy mi az egyház és a vallási kö-
zösségek szerepe, feladata, lehetősége a válságok és a jelen kihívásainak leküzdésében.

Minden ember erőteljesen beágyazódott a fogyasztói kultúrába és gondolkodásba. 
Olyannyira, hogy ez már nem csupán egy életmód, hanem olyan, mint a levegő, 
amelyet belélegzünk. Teljesen természetessé vált. „Természetünkké vált.” Szinte új 
vallássá vált a fogyasztás, amelynek az új templomai a bevásárlóközpontok lettek.

Az aranyszabályt – „Amit szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti 
is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták” (Mt 
7,12) – minden vallás tanítja, de nem cselekszik, nem élik az emberek. A vallásos 
emberek is azt csinálják, amit mindenki más, ennyire részévé váltunk a fogyasztói 

 14 A beszélgetés itt látható: http://www.youtube.com/watch?v=_NDSt7XeO8w. (Megtekintés: 2014. 
február 16.)
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kultúrának. Sallie McFague ezért arra a következtetésre jut, hogy a vallás különleges 
ajándékára sürgősen szükség van. Melyek ezek az ajándékok? 

– A boldogság önmagunk kiüresítésében van (bibliai szóhasználattal: kenózis).
– A megelégedettség a kapcsolatokban van, nem a tárgyak birtoklásában.
– Az egyszerűség teljesebb élethez vezethet.

McFague tisztában van azzal, hogy ez nem népszerű üzenet. Ha ezt hirdetik a szó-
székekről, előfordulhat, hogy senki nem akar majd templomba menni, hogy erről 
hallgasson prédikációkat. Pedig ez nemcsak a bolygónak tesz jót, hanem a vallásokat 
is visszafordítja eredeti gyökerükhöz, spirituális alapjukhoz. 

4.1. Nézőpontváltás: kik vagyunk? 
Ma ott tartunk, hogy nem több információra, több kutatásra és több elemzésre 
van szükség, hanem egyetlen dologra: a cselekvésre. Komoly változásra van szükség 
nagyon alapvető szinten. Az a fő kérdés, amelyet McFague hangsúlyosan megfogal-
maz, hogy mit gondolunk, kik vagyunk mi, emberek a nagy egésznek a rendszerében. 
Mit gondolunk, kik vagyunk a világban? És ebből fakadóan mit kell tennünk? Ezt a 
szintet nagyon nehéz megváltoztatni. Sőt sokan lehetetlennek tartják, mert ez azt 
igényli, hogy új képet, nézőpontot alakítsunk ki magunkról. Keresztény fogalommal 
élve ez nem más, mint a megtérés. 

Nemcsak a keresztény és más vallások, hanem a tudomány is beszél arról, hogy nem 
élhetünk elkülönülten, mert egymásra vagyunk utalva (interconnectedness). Ezért 
meg kell változtatnunk a nézetünket arról, hogy kik vagyunk. Ha ez megváltozik, akkor 
tudunk másképp cselekedni. Az ősi bölcsesség azt tanítja, hogy ahogyan interpretál-
juk a világot, az olyanná válik. Tehát a hitünk, a világnézetünk határozza meg, hogy 
mit veszünk észre a világból, milyen döntéseket hozunk, hogyan éljük az életünket. 

Kik vagyunk? Mit gondolunk magunkról? Ez nagyon mélyen, tudat alatt is meg-
határoz bennünket. Például ha valaki dualista nézeteket vall Istenről, akkor nem 
fog komolyan foglalkozni az ökológiai válsággal, mert azt gondolja, hogy nekünk 
nem kell tenni semmit, majd Isten megoldja a környezeti válságot. De ha látjuk az 
egymásrautaltságunkat, a kölcsönös függésünket, akkor látjuk azt is, hogy felelősek 
vagyunk az egészért. A szerencsétlen emberi sorsokért is. 

Ha a magunkról alkotott kép megváltozik, az az Istenről alkotott képünket is 
befolyásolja. Isten nem a felhők felett üldögélő úr, hanem úgy kell elképzelnünk a 
világot, mint ami Istenben van. Mint gyermek az anyaméhben. Vagy ahogyan Pál 
apostol írja: „benne élünk, mozgunk és vagyunk” (ApCsel 17,28). Rá kell ébrednünk a 
jelenleg uralkodó világnézet hazugságaira, és fel kell fedeznünk, hogy Isten egészen 
közel van hozzánk. Közelebb, mint gondolnánk, közelebb, mint mi saját magunkhoz.
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4.2. Az elosztás jelentősége
A javak elosztása egyrészt annak a nézőpontnak, világnézetnek a következmé-
nye és megnyilvánulási módja, hogy mit gondolunk arról, kik vagyunk. Egységet 
tapasztalunk-e meg a körülöttünk élőkkel: emberekkel, emberi közösségekkel, 
a természettel, az állatokkal, a növényekkel, vagy elkülönülést. Ha az egységet, 
összekapcsoltságot és a kölcsönös egymásrautaltságot éljük meg és tapasztaljuk, 
akkor nem tudnak létrejönni extrém gazdasági egyenlőtlenségek. Akkor ugyanis 
a felelősség természetes módon jön létre – „magától”, minden erőfeszítés nélkül. 

Ameddig azonban nem jutunk el a lelki fejlődésünkben a teljes lelki átalakulás 
szintjére, odáig, hogy a felelősség természetes módon jöjjön létre, addig nagy szük-
ség van állami szabályozásra, a civil szervezetek munkájára, az egyházak és civil 
szervezetek együttműködésére. Akerlof és Shiller könyvük végén azt hangsúlyoz-
zák, hogy állami szabályozásra van szükség, amely a közjó érdekében kialakítja a 
játékszabályokat, a gazdasági működés kereteit. E szabályozásra pontosan a lelki 
tényezőknek a gazdaságra gyakorolt jelentős hatása miatt van szükség. Azért, mert 
az emberi döntések (gazdasági és nem gazdasági területen) nem racionálisak, hanem 
érzelmi, lelki tényezők és személyes hitek által befolyásoltak.

Az elosztás jelentőségét ma egyre többen felismerik és hangoztatják. Nem csupán 
egyházi körökben hangzik el az, hogy a jelenlegi extrém gazdasági különbségek az 
elosztás módjában igényelnek jelentős változásokat. Szegénységkutatásai alapján 
Amartya Sen az elosztás fontosságára15 hívja fel a figyelmet híressé vált művében.16 
Bemutatja, hogy nem az a fontos, hogy egy adott termékből, például élelmiszerből 
mennyi áll rendelkezésre egy adott országban, hanem az, hogy a fizetőképes ke-
resletnek milyen a megoszlása. A piac ugyanis csak a fizetőképes keresletet és nem 
a tényleges szükségleteket érzékeli.17 

 15 Az alternatív közgazdaságtan a kezdetektől hangsúlyozta, hogy az egyenlőtlenségek kezelése érde-
kében nem növekedésre, hanem az elosztás megváltoztatására van szükség. Anthony B. Atkinson 
rámutat, hogy a főáramú közgazdaságtanban még ha szóba is kerül az elosztás kérdése, akkor sem az 
emberek közötti jövedelemelosztással foglalkozik, hanem a gazdasági termelés három fő tényezője 
– föld, munka, tőke – közötti megtérülések elosztásával. Az alternatív megközelítések jellemzője, 
hogy a szegénységet sokkal tágabban értelmezik, mint a hagyományos „alacsony jövedelem”. Green 
2008.

 16 Sen 2003.
 17 Sen az éhínségek természetét és megelőzését vizsgálta. Megállapítja, hogy az éhínségek könnyűszer-

rel megelőzhetők bárhol a világon, ha megvan hozzá a közösségi politika elkötelezettsége. Ugyanis 
mindeddig nem volt olyan éhínség a világon, amely a népesség több mint 10%-át érintette volna 
egy adott országban. A kulcskérdés szerinte az elosztás, mégpedig úgy, hogy a munkaerőpiacon 
keresztül a jövedelmek minimális szintjét kell megteremteni, ha szükséges, akkor közmunkával. 
Célzott programokkal a nélkülözők jövedelmét kell helyreállítani. Ugyanis soha nem az a probléma 
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Az egyenlőtlenségek alapos empirikus vizsgálatai után Sen azt a következtetést 
vonja le,18 hogy az fontos szerepet játszik a különféle súlyos válságok – így például 
szélsőséges esetben akár az éhínség – kialakulásában. A demokrácia hiánya már 
önmagában is egyenlőtlenség, valamint a válságok melegágya.19 Sen nagy érdeme, 
hogy etikai dimenziót vitt be a közgazdász szakma számainak világába, és hangsú-
lyozza, hogy nem elég az összesített statisztikai adatok számmisztikájának világában 
élni, hanem a megfelelő információs bázis alapján az emberekre kell elsősorban 
tekintettel lenni a szakmai döntések meghozatalában.20

Közgazdászok, biológusok, ökológiai területeken működő civil szervezetek egyre 
gyakrabban hívják fel a figyelmet arra, hogy baj van az elosztási mechanizmusokkal 
a gazdaságban. Egyházi vezetők, egyházi szervezetek szintén egyre intenzívebben 
szólítanak fel az elosztási rendszer méltányos átalakítására. Ferenc pápa nemcsak 
példaadással tesz a változásért, hanem hivatalos üzeneteiben is felszólít a méltá-
nyosabb elosztás kialakítására.21 Az Egyházak Világtanácsa AGAPE dokumentuma, 
amely az extrém gazdasági különbségeket az ökológiai válsággal szoros összefüggés-
ben vizsgálta, szintén az aránytalan elosztás megváltoztatását tartja szükségesnek. 

Az alternatívát kereső neves szociológusok, közgazdászok, pénzügyi szakemberek 
immár magyarországi viszonyokra is kidolgozták a feltétel nélküli alapjövedelem 
koncepcióját.22 Külföldön már régóta terjedő nézet az, amely az elosztási rendszert 
úgy igyekszik alapjaiban megreformálni, hogy azt javasolja: állampolgári jogon 
minden embernek járnia kell egy minimális – a megélhetést alapszinten biztosító 

az éhínségek idején, hogy nincs elegendő élelmiszer, hanem az, hogy a legszegényebbeknek nincs 
pénzük, hogy megvásárolják azt. Sen arra a következtetésre jut, hogy az éhínségek (a szegénység) 
fő oka a mi és ők távolsága. Vagyis a hatalmon lévők és a kormányozott nép távolsága a fő ok. Ha 
foglalkoztatási lehetőségekkel enyhítik az éhínséget, akkor azt is megvalósítják, hogy a potenciális 
áldozatokat nem segélyek passzív befogadóiként, hanem aktív cselekvőként kezelik. Erre legjobb 
lehetőség a különféle társadalmi intézmények (állami és piaci) együttes alkalmazása. Sen rámutat 
továbbá arra is, hogy sok technokrata szemléletű közgazdász szorgalmazza a gazdasági ösztönzők 
alkalmazását, de megfeledkeznek róla, hogy a politikai ösztönzők ugyanolyan fontosak. Ha ugyanis 
ez utóbbi nem működik megfelelően, és nincs meg a demokráciának a megfelelő szintje, akkor a 
gazdasági ösztönzők semmit nem érnek önmagukban. Vö. Sen 2003.

 18 Vö. Gömböcz 2010, 3.4.3. fejezet.
 19 Ezt például azzal támasztja alá, hogy éhínségek akkor is kialakulnak, ha az élelmiszer-kínálat nem 

csökken vagy ha az egy főre jutó élelmiszer statisztikailag elegendő lenne. A fő probléma ugyanis 
az, hogy egyes társadalmi csoportok hirtelen elveszítik vásárlóerejüket. 

 20 Keresztény közgazdászok, pápai enciklikák és az Egyházak Világtanácsa nyilatkozatai szintén az 
embert helyezik előtérbe. 

 21 Legutóbb például nagyböjti üzenetében.
 22 A tanulmány az alábbi linken érhető el: http://www.255075.hu/upload/tanulmany.pdf. (Letöltés: 

2014. február 14.)
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– összegnek. Ez mindenfajta segélyt és minden más szociális ellátást és egyúttal 
minden jogosultságot vizsgáló bürokratikus eljárást is feleslegessé tesz. A felmérések 
azt mutatják, hogy a rendszer bevezetése nem csökkentené a dolgozni akaró embe-
rek számát. Viszont a munkahely elvesztésétől való félelem helyett az emberekben 
rejlő kreativitás felszabadulna valódi alkotó munka végzésére. 

4.3. A misztika üzenete
Középkori és modern misztikusok egyaránt beszélnek arról, hogy az embernek el 
kell hagynia a tulajdonhoz való ragaszkodást, és azt, hogy szüntelenül az előrejutásá-
ért aggódjon. Egy radikális elengedés az, amely nem tulajdonít túl nagy jelentőséget 
az egészségnek, a kényelemnek, a munkának, a teljesítménynek, az élvezeteknek. A 
misztikusok célja, hogy Isten megszülessen az emberi lélekben. Isten viszont csak 
abban a lélekben tud megszületni, amelyik a radikális elengedést megtette, eljutott 
igazi, valódi önmagához. 

Dorothee Sölle úgy fogalmaz az Odautazás című művében, hogy Isten mindig 
a szeretet, a világ pedig mindig a nem szeretet, vagyis a félelem, szorongás, zárkó-
zottság, biztonságkeresés, aggodalom, egoizmus stb. formájában fejeződik ki.23 Az 
ember alapvetően Isten oldalára tartozik, és nem a világ oldalára. Az Istenhez vezető 
úton nem az embertárs képez akadályt, hanem az ember eldologiasítása és eldolo-
giasodása. Az eldologiasodás pedig abban áll, hogy az ember a maga gazdagságát 
nem a másik emberben, a kapcsolatokban és a kapcsolódásban találja meg, hanem a 
birtoklásban. Az Isten és a világ közötti különbségtétel pont azt a célt szolgálja, hogy 
az embert Isten oldalára sikerüljön állítani a birtoklás és eldologiasodás állapotából. 

Az embernek „…Isten mérhetetlen mélységébe kell elmerülnie. Mert őbenne, 
Istenben van az oka és alapja mindannak a nehéz dolognak, ami osztályrészül jut 
az embernek, akár belső, akár külső szenvedés legyen az, vagy az ember saját gyen-
gesége… Az embernek mindene, amije csak van – jóakarata, szándéka, indítéka, 
vágya, vonzódása –, Istenhez tarozik, és Isten dicsőségét kell szolgálnia… Egyedül 
csak őt keresd!”24 

A misztikusok az elmerülés képével fejezik ki az istentapasztalatot. Ebből az 
elmerülésből jön létre a valódi, célirányos és igazán hatékony aktivitás. Olyan aktív 
tevékenység és cselekvés, amelyben már nem a birtoklás és az ember eldologiasodása 
a meghatározó, hanem a valódi és örömteli élet. Az istentapasztalat mint átformáló 
lelki élmény ilyen módon hatással van az ember hitére, világnézetére, amely a fentiek 
alapján befolyásolja a gazdasági döntéseket, így tehát a gazdaságra is hatással bír. 

 23 Vö. Sölle 1997.
 24 Heinrich Seuse, idézi Sölle 1997. 
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5. Összegzés

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a lelki tényezők jelentős hatással vannak 
a gazdasági folyamatokra. A teória, miszerint a gazdasági döntések racionálisak, 
nem állja meg a helyét. A bizalom (hit) a gazdasági életnek is ugyanúgy alapja, 
mint az élet más területeinek. Ezért az egyháznak, a keresztény és nem keresztény 
vallási csoportoknak jelentős társadalomformáló erejük van, amennyiben az isten-
tapasztalat helyszíneivé válnak az emberek számára. Ennek ugyanis az gazdasági 
döntésekre és folyamtokra is pozitív hatása van, többek között azáltal, hogy az 
összekapcsoltságunkat (interconnetedness) felfedezzük, és ez radikális nézőpont 
változást hoz létre.
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Cserháti Márta

„Adjátok meg a császárnak…”?
Jézus és a politika1

Az Újszövetség kutatói között sokáig szinte teljes közmegegyezés uralkodott Jézus 
és a politika viszonyát tekintve. Mivel az evangéliumi hagyományból kiderül, hogy 
Jézus nem fogadta el a számára felkínált, sokak várakozását kifejező harcos, Izraelt 
a rómaiaktól megszabadító királyi messiás szerepét, adódott a következtetés, hogy 
Jézusnak semmi mondanivalója nem volt a korának társadalmát feszítő politi-
kai-gazdasági kérdésekről, visszahúzódott a nagyobb közösség konfliktusaitól, és 
kizárólag vallásos-spirituális üzenetet hirdetett, s azt is az egyes ember számára. 
Igaz, a modern Újszövetség-kutatás első képviselője, Reimarus éppen ellenkezőleg, 
a rómaiak ellen forradalmat előkészítő ellenállóként mutatta be Jézust, de az általa 
és néhány későbbi követője által képviselt úgynevezett zelótahipotézis gyorsan 
hitelét vesztette.

Az utóbbi néhány évtized azonban több fontos változást hozott a kutatásban.2 
Nagyobb figyelem fordul Jézus működésének társadalmi kontextusa felé, a társada-
lomtörténet, a szociológia és a kulturális antropológia társtudományai megvilágító 
erejű új perspektívákat és értelmezési keretet kínálnak.3 

A korábbi tudományos munkák több okból nem foglalkoztak Jézus üzenetének po-
litikai aspektusaival. Az egyik ok a politika fogalmának leszűkített definíciója, amely 
szerint a politika nem más, mint a hatalom megszerzésére és megtartására irányuló 
törekvés, a kormányzati szerepvállalás vagy egy politikai berendezkedés megdönté-
sének szándéka. Ilyen értelemben politikát az ókorban csak a városi, vagyonos férfiak 
vagy később a birodalom tisztségviselői műveltek, a periférián, provinciákban élő 
kisemberek legfeljebb elszenvedői voltak. Az evangéliumokból kitűnik, hogy Jézus az 

 1 A témában magyarul megjelent könyvek közül olvasásra ajánlom: Theissen 1989, amely elbeszélő 
formában dolgozza fel a Jézusra és korára vonatkozó kutatásokat, illetve Nolan 1996.

 2 Borg 1994. foglalja össze ezeket a változásokat.
 3 Kiemelkedőek ebből a szempontból a Society of Biblical Scholarship Context Group munkacso-

portjának kutatásai.
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elitnek erre a fajta hatalomgyakorlására szkepticizmussal és távolságtartó kritikával 
tekintett: „Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, uralkod-
nak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk. De nem így van közöttetek…” (Mk 
10,42–43a) „Miért mentetek ki a pusztába? Szélingatta nádszálat látni?4 Ugyan miért 
mentetek ki? Puha ruhákba öltözött embert látni? Hiszen, akik pompás öltözékben és 
bőségben élnek, azok a királyi palotákban vannak.” (Lk 7,24b–25)

A politika egy átfogóbb meghatározás szerint azonban egy nagyobb közösség éle-
tének alakítása, a közjó, a közösség minden tagjának emberi életet biztosító körülmé-
nyek megteremtése. Ilyen értelemben minden felelősen gondolkodó ember politikus.

Egy másik ok a vallás és a politika világának anakronisztikus szétválasztása, 
amely a modern posztindusztriális társadalom sajátja, de a hagyományos társa-
dalmakban, különösen az ókorban ismeretlen volt. Fokozottan igaz ez Izraelre, 
ahol Isten és a nép szövetségi kapcsolata az élet minden területét áthatotta, s ahol 
a politikai vezetők visszaélései, a kiszolgáltatottakkal szembeni kegyetlensége Is-
ten haragját és büntetését vonták maguk után. Az Ószövetség nagy prófétái Izrael 
idegen hatalmak általi leigázását is a vezető réteg visszaélései következményének, 
Isten büntetésének tulajdonították.

Szerepet játszott az apolitikus Jézus-kép kialakulásában az a sokáig fennálló kon-
szenzus is, amely szerint Jézus üzenete elsősorban eszkatologikus: az utolsó ítéletet 
nagyon közelre várta, ezért nem foglalkozott társadalmi és politikai kérdésekkel. 
Ezt az értelmezést csak tovább erősítette Rudolf Bultmann-nak és követőinek eg-
zisztencialista szövegmagyarázata, amely Jézus üzenetét radikálisan leszűkítette 
az egyes ember belső életére.5

A Jézusnak politikailag kvietista, visszahúzódó magatartást tanúsító tudósok 
azonban adósok maradnak a válasszal egy alapvető kérdésre: hogyan magya-
rázzák azt a tényt, hogy Jézust politikai vádak alapján ítélte el és végeztette ki a 
római helytartó a jeruzsálemi vezető réteggel együttműködve? A már említett 
zélótahipotézissel szemben sokan azt állítják, hogy Jézus teljesen ártatlan volt 
ezekben a vádakban, hiszen tanai tisztán szellemi, vallási jellegűek, a vádak a vele 
vallásilag szemben álló zsidó vezetők koholmányai. Albert Nolan szerint az igazság 
nem e között a két véglet között van, hiszen mindkét nézet anakronisztikus: sem 
Jézus, sem kortársai nem tettek különbséget vallás és politika között.6 

Az evangéliumi hagyományból világosan kitűnik azonban, hogy Jézus elutasította 

 4 A nádszál Heródes Antipás galileai kliensuralkodó pénzérméin szereplő jelkép.
 5 Ebben az értelemben az eszkaton az egyén végső, egzisztenciális döntéshelyzetét jelenti. Lásd Borg 

1994, 99. o.
 6 Nolan 1996, 138. o.
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a politikai hatalomgyakorlás erőszakos formáit, és követőit is óvta ezektől. Nem 
önmagában a hatalommal való élést kifogásolta, hanem annak erőszakra épülő, 
elnyomó formáját: „De nem így van közöttetek: hanem aki naggyá akar lenni kö-
zöttetek, az legyen szolgátok; és aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenki 
rabszolgája.” (Mk 10,43–44)

Milyen értelemben voltak eszerint politikai jellegűek Jézus tettei és szavai? Gerd 
Theissen felhívja a figyelmet Jézus működésének számos olyan aspektusára, amelyek 
politikai szimbolikus cselekvésként értelmezhetők.7 A következőkben ezek közül 
veszünk szemügyre néhányat. 

Az ellenség szeretete

Theissen, másokkal ellentétben, az ellenség szeretetének parancsát – „Szeressétek 
ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket” (Mt 5,44) – nem 
csak a személyes ellenfelekre érti, hiszen a felszólítás többes számban hangzik el, 
ellentétben a felebarát szeretetére vonatkozó parancsolattal: „Szeresd felebará-
todat” (3Móz 19,18), s feltehetően az elnyomókra (megszállókra) is vonatkozik, 
hiszen olyanokról van szó, akiknek hatalmuk van az üldözésre. Ilyen módon ez az 
ige tiltakozás a barát és ellenség megkülönböztetésén alapuló politika ellen, amely 
ellentétet Carl Schmitt (1927) minden politika alapjának tekint.8 

Bevonulás Jeruzsálembe

Jézus jeruzsálemi bevonulásának története gazdag politikai szimbólumokban. 
Egyrészt ellentétes párhuzamban áll a római helytartó nagy ünnepek előtti ünne-
pélyes katonai bevonulásával a szent városba, a fegyvertelen, egyszerű, de nemzeti 
értelemben legitim dávidi uralkodó képével. Ugyanakkor az ókori király- vagy 
hadvezér-elképzeléseknek azt a (ritka) típusát jeleníti meg, amely szerint a hatalom 
birtokosának alázatosan és szerényen kell viselkednie. Ez az uralkodókép jelenik 
meg már Zakariás prófétánál is, akinek a szavait az evangélisták ennél a jelenetnél 
felidézik: „Mondjátok meg Sion leányának, íme, királyod jön hozzád, szelíden és 
szamáron ülve, igavonó állat csikóján.” (Zak 9,9) Theissen szerint már a zakariási 
szövegben is ellentétes párhuzamról van szó, az akkori világhódító, Nagy Sándor 
és Izrael uralkodója között.9

 7 Theissen 2002.
 8 Uo. 233–234. o.
 9 Uo. 241. o.
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Jézus a templomban (Mk 11,15–17)10

A kutatók többsége egyetért abban, hogy Jézus templomi fellépésének története 
Jézus nyilvános működésének egyik legbiztosabb, történetileg igazolható ténye, 
amely egyenes összefüggésben van letartóztatásával és kivégzésével mint „legfőbb 
alapja vagy ürügye annak, hogy Kajafás tanácsa elé idézzék”.11

A jeruzsálemi templom Jézus korában összetett szerepet játszott az ország éle-
tében mint olyan intézmény, amely mélyen beágyazódott nemcsak a vallásos, 
hanem a politikai és gazdasági életbe is, sőt ezek csúcsán állt, hasonlóan az ókor 
más templomaihoz. Többek között bankként is funkcionált: az éves templomadó 
lehetővé tette, hogy a templom kincstára óriási vagyont halmozzon fel, ezért a római 
kori Palesztinában a pénzgazdálkodás elterjedésének motorjává vált. Archelaus 
király letétele után ugyanakkor a templom lett a legfontosabb politikai intézmény 
is, amelyben a főpapok a rómaiak klienseiként vállaltak irányító szerepet.

Ebben az időszakban kezdtek kialakulni a városban élő földbirtokosok nagy 
vidéki magángazdaságai is, amelyek a parasztság nagymérvű eladósodása, birtoka-
inak kisajátítása és napszámossá süllyedése révén jöhettek létre, amint ezt számos 
evangéliumi példázat is bizonyítja. Az állandó eladósodottság akkor is kialakulha-
tott, ha valaki képtelen volt fizetni a templomadót és a különböző tizedeket, mert 
nem bírta azt a kettős terhet, amit a római és a heródesi, valamint a templomadók 
együttesen jelentettek. 

A templomnak való állandó eladósodottság állandó tisztátalanságot is jelentett, 
hiszen az adós nem vehetett részt az áldozati szertartásokban, s így bocsánatot sem 
nyerhetett, hiszen a bűnbocsánat a templom monopóliuma volt. A földművelők 
nagy részének ez a helyzet egész egzisztenciáját veszélyeztette, hiszen a földjük 
termékenysége és a jó termés Isten kegyelmétől függött, amit azonban a templomi 
kultuszban való rendszeres részvétel biztosíthatott.

Így ezt a társadalmi válsághelyzetet nem lehet elválasztani a vallási kérdésektől. 
Az Istennel kötött szövetség Izrael népe számára azt is jelenti, hogy Isten belevonó-
dik a mindennapok konkrét, e világi ügyeibe, és érdekelt azokban, és a marginális, 
veszélyeztetett csoportok, mint az özvegyek, árvák és jövevények patrónusaként 
lép fel. Az izraeli prófétai kritika hagyományai értelmében ha nagy csoportok ki-
maradnak az istentiszteletből és ezzel az Istennel való közösségből, akkor a valódi 
probléma az üdvintézmények és az őket irányító papság működésében rejlik, és 

 10 A „templomtisztításról” szóló szakasz a 2013-as szegedi biblikus konferencián elhangzott előadásom 
átdolgozott részlete.

 11 Dunn 2003, 631. o.
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nem az emberekben. Ha emberek sokasága kénytelen huzamos ideig megsérteni 
a kultikus szabályokat, és így nem ajánlhat fel áldozatot és nem távolíthatja el a 
tisztátalanságot, akkor valami baj van a rendszerrel.

Már nyilvános működésének korábbi szakaszában Márk és Lukács is úgy mu-
tatja be Jézust (a béna meggyógyításának történetében: Mk 2,1.12, illetve a bűnös 
asszony történetében: Lk 7,36–50), mint aki a kultusz csatornáin kívül jelenti ki 
Isten megbocsátását. A farizeusok és írástudók körében ez megbotránkozást vált 
ki, nem azért, mintha Jézus a megbocsátás isteni előjogát bitorolná, hanem mert a 
kultusz és a papság helyére lép be mint Isten bocsánatának közvetítője, hasonlóan 
ahhoz, ahogyan Keresztelő János meghirdette keresztségét a bűnök bocsánatára. 
A bűnbocsánat felajánlása ugyanakkor mindkettőjük esetében a hivatalos üdvin-
tézmények prófétai kritikája is. Sokatmondó ebből a szempontból, hogy amikor a 
templomtisztítás után a főpapok és írástudók kérdőre vonják Jézust, milyen hata-
lommal cselekszi „ezeket”, Jézus visszautal János keresztségére, mint ami a saját 
működésével egybevethető (Mk 11,27–33). Érdekes, hogy ez az epizód ugyanakkor 
megmutatja, mennyire nem szilárd a templom hivatalosainak helyzete a nép köré-
ben: nem merik erőltetni a kérdést, mert félnek a sokaságtól. Figyelemre méltó az 
is, hogy Jézus ellenfelei nem a templomban történtek üzenetével szemben intéznek 
támadást, inkább Jézus felhatalmazását kérdőjelezik meg.12

A gazdasági szerep mellett a templom a politikai ambíciók fókuszában is állt. 
Nagy Heródes, a templom újjáépítője fenntartotta magának a jogot, hogy ő nevezze 
ki a főpapot, s ezt a szokást a rómaiak is átvették tőle, általábban a legtöbb pénzt 
ajánló jelöltet támogatva. A közvetlen római uralom ideje alatt a papi arisztokrácia 
feladata volt a belügyek irányítása, így személyükben egyesítették a vallási és rész-
ben a politikai hatalmat is. A heródesi templom, hasonlóan a hellenisztikus-római 
világ más templomaihoz, egyben építtetője politikai törekvéseinek emlékműve is 
volt. Heródes saját patrónusa, Augustus legjobb tanítványának bizonyult, amikor 
monumentális templomot hozott létre, hogy saját uralkodását legitimálja, s ezzel 
a templomi kultuszt átpolitizálta és elüzletiesítette.13 Josephus leírja az aranyle-
mezekkel borított templom pazar díszítését, beszámol a főpapi családok pazar 
luxusvilláiról.14 Nem nehéz elképzelni, hogy Jézus, követve a prófétai hagyományt, 
ellenezte ezt az elüzletiesedést, amely átalakította a templomi kultuszt, és aláásta 
annak tulajdonképpeni értelmét.

A Mk 11,17-ben szereplő összetett idézet ebbe az irányba mutat. Bultmann 

 12 Herzog 2000, 113. o.
 13 Betz 1997, 465. o.
 14 A zsidó háború, 2. 426–427. o.
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véleménye szerint másodlagos keresztény értelmezésről van szó, azaz az idézet 
eredetileg nem volt része a történetnek. Ha azonban alaposan megvizsgáljuk az 
idézett bibliai szövegeket, azt látjuk, hogy Jézus szavainak kiváló Sitz im Lebent 
találhatunk Jézus korának judaizmusán belül. Az idézet első fele, „az én házam 
imádság háza lesz” Ézs 56-ból származik, egy olyan fejezetből, amelyben a próféta 
Izrael igazságtalan pásztoraira panaszkodik, akik „a maguk nyeresége után járnak” 
(Ézs 56,11), és olyan befogadó közösség után vágyakozik, ahol még a heréltek és 
a törvényt megtartó idegenek is imádkozhatnak a templomban (Ézs 56,4–6). A 
második fele: „ti pedig rablók barlangjává tettétek”, Jer 7,11-ből, a próféta híres 
templomi beszédéből való, és azokhoz szól, akik elnyomják az özvegyet, az árvát és a 
jövevényt, akik ártatlan vért ontanak, és azután menedéket keresnek a templomban, 
azt gondolva, ott biztonságban vannak. A    (rabló) kifejezés Jézus idejében 
azokat a banditákat jelölte, akik a hegyekbe vették be magukat, onnan csaptak le az 
utazókra, és zsákmányukat barlangokban rejtették el. Ha Jézus szándékosan idézi 
fel ezeknek a törvényen kívüli szegénylegényeknek a képét, akkor még élesebb a 
papokkal szembeni polémia: ők a valódi deviánsok, az igazi rablók. Hóseás próféta 
szavaival: „A papok testülete olyan, mint az emberekre leselkedő rablóbanda: gyil-
kolnak a sikemi úton, galádságokat követnek el.” (Hós 6,9)

Végül meg kell említenünk egy olyan történetet is, amely már nem a politikai szim-
bólumok, hanem a nyílt, ugyanakkor kódolt politikai konfliktusok világába tartozik.

Adófizetés a császárnak

A Mk 12,13–17-ben olvasható epizód tipikus vitatörténet, azoknak a csapdahely-
zeteknek a sorába tartozik, amelyekben a templomban történtektől megrémült 
templomi és világi arisztokrácia és kiszolgálóik Jézust hitelteleníteni akarják a vele 
szimpatizáló tömeg szemében. Itt az ellenfelek a farizeusok és a heródiánusok, akik 
korábban Jézus gyógyításai és ördögűzései kapcsán egyszer már összeesküdtek az 
elpusztítására (Mk 3,6). A heródiánusok váratlan feltűnése annál is figyelemre-
méltóbb, mivel az adófizetés tekintetében az ő helyzetük kettős: egyfelől a rómaiak 
klienseiként közreműködnek az adószedésben és hasznot húznak belőle, másfelől 
titkon érdekeltek abban is, hogy az ellenállók hatására minél többen tagadják meg 
a rómaiaknak való direkt adózást, és válasszák őket mint vallási szempontból 
megengedhető opciót.15

A Jézusnak állított csapda szinte kikerülhetetlen: ha helyesli a császárnak történő 
adófizetést, elveszíti a tömeg szimpátiáját; ha az adózás megtagadása mellett foglal 

 15 Theissen–Merz 1998, 234. o.
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állást, veszélyes felforgatóként letartóztathatják. Az ellenfelek hízelgéssel készítik 
elő a cselt, igyekezve elérni, hogy Jézusnak ne legyen más választása, mint a római 
adó megtagadására buzdítani: „Mester, tudjuk, hogy igaz vagy, és nem tartasz 
senkitől, mert nem veszed figyelembe az emberek tekintélyét, hanem az igazsághoz 
ragaszkodva tanítod az Isten útját.” (Mk 12,14)

Az adópénz kérdése mögött jóval több rejlik, mint egyszerűen az alattvalói kö-
telesség teljesítése vagy az alóla való kibújás. Galileai Júdás felkelése (Kr. e. 6) óta 
a Rómának történő adózás kérdésében az Isten kizárólagos uralmának elismerése 
vagy megtagadása forog kockán, a felkelők jelszavával: „Nincs más Úr, csak Isten”, 
aki adót fizet Rómának, ezzel Isten szuverenitását csorbítja. Az adót római pénz-
nemben, dénárban fizették, amelynek egyik oldalán Tiberius profilja, a másikon 
anyjának, Líviának mint a mennyei béke megtestesítőjének képe volt látható, az érme 
oldalán pedig a pontifex maximus felirat futott körbe. Nem egyszerűen pénzdarab 
volt, hanem jelkép, a császári abszolút hatalom és kultusz jelképe. 16 

Jézus a csapdahelyzetre ellenkérdéssel válaszol: megkéri ellenfeleit, hogy mu-
tassanak neki egy dénárt, és megkérdezi őket: „Kié ez a kép és ez a felirat?” Ezzel 
jelzi, hogy a vitapartnereinek van közük a császár pénzéhez, nem neki, hiszen ők 
tartanak maguknál dénárt, nem ő. A kérdés természetesen ironikus: mindenki 
tisztában van vele, kinek a képe és felirata van az érmén, mint ahogyan azzal is, 
hogy a pénzdarab megsérti a második parancsolatot, s így aki ilyet tart magánál, 
tulajdonképpen bálványimádó.17 

Jézus válasza: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az 
Istené”, szándékosan enigmatikus. Három lehetséges értelmezést is megenged. 
Az első, amely hagyományosan a legelfogadottabb magyarázat, azt mondja, hogy 
Jézus megengedi a rómaiaknak való adófizetést, elismeri, hogy a maga területén a 
császárnak joga van adót szednie a meghódított területek lakóitól, a pénz egyéb-
ként is a világi szférához tartozik, Isten pedig az emberi lélek feletti uralomra tart 
igényt.18 Martin Hengel egyenesen amellett érvel, hogy Jézus ezzel a kijelentésével 
elválasztotta a vallást és a politikát, az egyházat és az államot.19 Ez a szétválasztás 
azonban ismeretlen a hagyományos társadalmakban, különösen is a zsidóság életé-
ben, ahol természetes, hogy Isten uralma az emberi élet minden területére kiterjed 
és igényt tart: „Az Úré a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók.” (Zsolt 
24,1) Richard Horsley szerint ha Jézus vitapartnerei és hallgatói úgy gondolták volna, 

 16 Herzog 2000, 228. o.
 17 Uo. 229. o.
 18 Kaylor 1994, 65. o.
 19 Uo. 65. o.
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hogy Isten és a császár hatalmi szférája teljesen elkülönül, nem lett volna értelme 
éppen ezzel a kérdéssel csapdát állítani Jézusnak.20

A második lehetőség az, hogy Jézus az adófizetés megtagadására buzdít. Ha 
minden a földön – és különösen Izraelben – Istené, akkor a császárnak semmi joga 
adót követelni. (Hogy Jézus kijelentését lehetett így is érteni, az megmagyarázza, 
miért szerepelhetett ez a vádpont is az ellene felhozott vádak között Pilátus előtt: 
„félrevezeti népünket, ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magá-
ról, hogy ő a felkent király” [Lk 23,2].) Ebben az esetben Jézus azoknak az oldalára 
állt volna, akik egy teljesen reménytelen helyzetben, abszolút katonai túlerővel 
szemben a rómaiakkal szembeni felkelésre buzdítottak, ami néhány évtizeddel 
később be is következett, és öngyilkos vállalkozásnak bizonyult.21 Jézus azonban az 
ellenállóknál sokkal realisztikusabban látta a fegyveres harc esélyeit. „Akik kardot 
ragadnak, kard által vesznek el.” (Mt 26,52)

Ellenállni azonban nem csak fegyverrel lehet. Jézus kijelentését nemcsak mel-
lérendelésként, hanem ellentétként is értelmezhetjük. Richard Horsley felhívja a 
figyelmet, hogy a görög szövegben az   , adjátok vissza ige szerepel. Ha minden 
Istené, mi az, amire a császár igényt tarthat? Egyedül az a pénzdarab, amely az ő 
képmását és feliratát viseli. Az adott politikai helyzetben elkerülhetetlen, hogy az 
adópénzt visszajuttassuk a császárnak, anélkül azonban, hogy arra a lojalitásra is 
számíthatna, amely egyedül Istent illeti, s amit egyébként a római fejadó kifejezett: 
minden alattvaló a saját személyével, testével tartozik az uralkodónak. Ami a döntő, 
az az adót fizető magatartása, az, hogy kinek az uralma alá tartozónak vallja magát, 
Istennek engedelmeskedik-e inkább, vagy az embereknek.

Jézus talányos válaszával elkerülte az ellenfelek csapdáját, sem a sokaság előtti 
hitelét nem sikerült aláásni, sem a lázadás vádját rábizonyítani. Ezt mutatja a vita-
partnerek reakciója is: „És igen elcsodálkoztak rajta.” (Mk 12,17b) Tudták, mi tör-
tént, de nem tudták bizonyítani, sőt a dénár tulajdonosaiként ők maguk maradtak 
szégyenben.

Ellenálló volt tehát Jézus, vagy nem állt szemben a rómaiak uralmával? A kérdés 
összetett. Gerd Theissen és Albert Nolan szerint a Jézus által felállított választási 
lehetőség még radikálisabb volt, mint a zélóták programja, amely Isten és a csá-
szár uralma közötti döntésre szólított fel. A zélóták szerint az adót megfizetők 
a császárnak adják, ami az Istené: Izrael javait.22 Jézus alternatívája átfogóbb: a 

 20 Horsley 2003, 12. o.
 21 T. Raymond Hobbs megjegyzi, hogy Jézus idejében a római hadsereg több mint egyharmada a 

birodalom keleti provinciáiban állomásozott (2002, 256. o.).
 22 Nolan 1996, 140. o.
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valódi választás Isten és a mammon, a másokat kiszipolyozó, önző vagyongyűjtés 
között áll fenn:23 „Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyű-
löli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat pedig megveti. 
Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.” (Lk 16,13) Ebben a tekintetben a 
templomi arisztokrácia és a pogány uralkodók felett gyakorolt jézusi kritika nem 
lát különbséget a kettő között.

Jézus ezzel világossá teszi, hogy az ellenállók célja, a hatalomváltás, az idegen 
elnyomók felcserélése hazaiakra nem hoz megoldást, ha a hatalomgyakorlás módja 
nem változik meg alapvetően. Albert Nolan szavaival: „Jézus úgy akarta Izraelt 
felszabadítani a római uralom alól, hogy rábírja Izraelt, hogy változzon meg.”24 
Mondásaiban és példázataiban gyakori téma a státuszok, hatalmi szerepek meg-
cserélődése: elsőkből lesznek az utolsók, a szegények és a kisemberek uralkodói 
méltóságot kapnak Isten országában. Ez azonban nem jelenthet pusztán helycserét, 
hanem az uralkodás alapvető struktúráinak is meg kell változniuk. Az ókorban 
is létezett az önkorlátozó, humánus uralkodó ideálja, aki megbocsát a legyőzött 
ellenségnek, nem áll bosszút politikai ellenfelein.25 Jézus ezt a csak kevés kiválasz-
tottnak jutó arisztokratikus erényt a közemberek etikai normájává teszi: nekik 
is hatalmukban áll, hogy szeressék ellenségeiket, és imádkozzanak azokért, akik 
üldözik őket. Ha így tesznek, és ezzel békét teremtenek, Isten fiainak neveztetnek, 
ahogyan az ókori királyok.26

Jézus politikai magatartása nem merült ki az uralkodó rendszer külföldi és hazai 
képviselőivel szembeni prófétai kritikában. Saját követői körében olyan alternatív 
közösséget hozott létre Izrael megújításának szándékával, amelyben az adott, ne-
héz körülmények között már megteremtődhettek a hatalomgyakorlás humánus, 
befogadó, a legkisebbekre is tekintettel levő formái.
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Béres Tamás

Mit hoz a jövő?
Kilátásaink a 21. századra

A 21. század tizedrészének küszöbét átlépve egyre többet látunk századunk igazi 
arculatából, amelynek jellemzésekor eddig többnyire csupán az előző század isme-
retére voltunk utalva. A 20. század kezdőpontján az életfilozófiák, a fenomenológiai 
irányzatok, a hermeneutikai kísérletek és a pragmatikus neopozitivista világkép állt 
a gondolkodástörténetben, s jórészt ezek, illetve az ezekre adott reakciók jelölték ki 
a korabeli tudományos, irodalmi és teológiai gondolatok irányát is.

1. A 20. század példája

Csak a múlt század történelmének ismeretében tudjuk megtalálni és kiemelni 
visszatekintően a legmeghatározóbbnak bizonyult koncepciók, tudományos felfe-
dezések, életérzések és profetikus igék konkrét forrásait. A századfordulón meghalt 
Nietzschére – a kegyetlen és embertelen totalitárius birodalmak korszaka láttán 
– ma a hatalom gátlástalan akarásának jelenségére figyelmeztető igaz próféta-
ként tekintünk. Az egész életében nehezen érthető – és Nietzschéhez hasonlóan 
csaknem magányosan elhunyt – Ludwig Wittgenstein kevés írása amellett, hogy a 
század második felének két legjelentősebb, nyelvi és logikai tájékozódású filozófiai 
irányzatának kiindulópontja lett, az etika törékenységére, egyszerre kifejthetetlen és 
nélkülözhetetlen voltára emlékezteti, emlékeztethette volna a századot. Az 1907 és 
1938 között fennálló bécsi kör matematikusai, filozófusai, szociológusai, fizikusai a 
század egészére érvényes tudományos módszertannak vetettek alapot – nem utol-
sósorban a velük vitázó eltérő felfogások megszilárdulására gyakorolt hatásukkal. 
Franz Kafka 1924-es haláláig öt sovány kötetet adott ki összesen, és csak a II. vi-
lágháború után figyelt fel rá – s rajta keresztül saját, az értelmetlen létezés ellenére 
élt életből fakadó bűntudatára – Európa. Így vált a szerző neve átfogóan a századot 
talán legmélyebben jellemző, ellentmondásos életérzések szimbolikus jelzőjévé.

Katolikus egyházi téren is jelentős változások kezdődtek a múlt század elején. 
A szociális tanítás terén pár évvel korábban, 1891-ben jelent meg XIII. Leó pápa 
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Rerum novarum enciklikája, amely a korabeli szocialista javaslatokkal szemben a 
magántulajdon védelmének kérdésével kezdődik a társadalmi felelősség gyakor-
lásának szolgálatában. Az ember középpontba állítása, az állam közjó érdekében 
kifejtett szerepe, a szükséges értékek védelméért megalakuló szabad szerveződések, 
a munkaadók és munkavállalók feladatainak kifejtése – ezek a témák határozzák 
meg a pápai irat tartalmát, és idéznek fel ezzel aktuálisan égető feladatokat a 21. 
század elején is. Az irat méltó módon lett a további szociális enciklikák füzérének 
első darabja. VI. Pál Populorum progressiója, II. János Pál Sollicitudo rei socialisa és 
az újabb század elején XVI. Benedek Caritas in veritate kezdetű körlevele követte. 
A rendszeres teológia, dogmatika terén szintén egy 19. század végi enciklikának, 
XIII. Leó Aeterni Patrisának neotomista, újskolasztikus irányvonala volt mérvadó a 
római katolikus egyházban csaknem az egész században. X., XI. és XII. Pius pápák 
megerősítik ezt, sőt utóbbi, Humani generis kezdetű, 1950-ben kiadott iratában 
hőn óvja a katolikus teológusokat minden más irányzattal való rokonszevtől. Jo-
seph Maréchal, Jacques Maritain, Étienne Gilson, Karl Rahner, Bernard Lonergan, 
Emerich Coreth, vagyis valóban a legjelentősebbek képviselték ezt az ontológiai 
metafizikus, hangsúlyozottan a Kant utáni filozófiát képviselő, eredetében szentta-
mási irányzatot. A hivatalos egyházi álláspontban bekövetkező, észlelhető változást 
csak II. János Pál irata, a Fides et ratio hozott. A metafizikus ontológia hatalmas 
és kötelező keretelbeszélései helyett az enciklika a személyt helyezi a metafizikus 
gondolkodás középpontjába,1 s a 20. század utolsó előtti évében ezzel megnyitja az 
utat többek közt a perszonalista filozófia irányába. A század teológiai alternatívái 
elsősorban a felszabadításteológiák (L. Boff., E. Gutierrez), a politikai teológia (Jo-
hann Baptist Metz) és a teológiai esztétika (Hans Urs von Balthasar).

A legjelentősebb protestáns egyházi összefogás is a 19–20. század fordulóján 
kezdődik el különféle testületek közös munkája nyomán, s egy megelőző határozat 
alapján az Egyházak Ökumenikus Tanácsának (EÖT, EVT) háború utáni, 1948-as 
megalakításában ölt testet. Az első nagygyűlés témája is szervesen kapcsolódott a 
háború utáni világ politikai és szociális kérdéseihez azzal, hogy az európai és nem-
zetközi társadalmi széthullást, rendezetlenséget az üdvösség tervének kontrasztján 
kereste. Az EÖT mai meggyőződése szerint az egyházak összefogásának hangja 
messzire hallható a béke, az igazságosság és a teremtés megóvása terén, és a szer-
vezet máig összehangoltan együttműködik az ENSZ-szel. A protestáns rendszeres 

 1 „Így tehát a metafizika tudományát nem kell az antropológia ellenlábasának tekinteni, hiszen épp 
a metafizika alapozza meg a személy szellemi természetéből adódó méltóságát. S épp a személy 
jelenti a kiváltságos helyet, ahol az ember találkozik a létezés aktusával és ennek következtében a 
metafizikai reflexióval.” Fides et Ratio, 83.
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teológia az Albrecht Ritschl szellemi utódai és kritikusai közti teológiai vitákkal 
folytatódik a század elején. Ritschl a krisztocentrikus kinyilatkoztatáspozitivizmust 
a teológia etikai szerepének kihangsúlyozásával kötötte össze. A kinyilatkoztatás 
pozitivisztikus szerepét Julius Kaftan a tudományok egésze számára mértékadó-
nak tartja, míg Adolf Harnack a kereszténység lényegének meghatározására tett 
erőfeszítése közben történettudományi érvek mentén jut el a kereszténység kizá-
rólagosságigényének megfogalmazásáig. A századelő másik nagy hatású teológu-
sa, a vallástörténeti iskolát megalapító Ernst Troeltsch a kereszténység abszolút 
voltát arra alapozza, hogy ez „egy elvileg is univerzális, etikus, tisztán szellemi és 
személyiségalkotó megváltásvallás kialakítására irányuló szándék végső és átfogó 
megvalósulása”.2 Ez a kiragadott néhány példa is jól illusztrálja, ahogy a 19. század 
szellemisége a 20. század elejének szellemi irányzatainál keres útmutatást. Nagy, 
áttörő változást csak az első világégés hoz majd, a század teológiájának nagy min-
tái azonban már itt is jól érzékelhetően megvannak a pozitivista, hermeneutikai, 
egzisztencialista, ismeretelméleti jellegű teológiai kérdések formájában.

Később mindhárom fentebb említett katolikus alternatív rendszeres teológiai 
irányzat megjelenik protestáns teológiaként is. A felszabadításteológia kontextu-
ális teológiává szélesedik, és magába olvasztja az összes, hangját hallatni tudó és 
erre csak mások felkarolásával képes, eddig elnyomott helyzetben levő csoportot, 
társadalmat és jelenséget, például a feminista, a fekete, a szexuális, a genderteológia 
vagy a test teológiája formájában, el egészen az ökoteológiáig. A politikai teológia 
kiemelkedő alakja Dorothee Sölle, a teológiai esztétika képviselője C. S. Lewis. Itt 
is jelen van, sőt nagyon jelentős az újskolasztika annak sajátos protestáns változa-
tában, a neoortodoxia képében, az ontologikus-metafizikai teológiai rendszer Paul 
Tillich munkája nyomán, a tudományok rendszerében a teológiának méltó helyet 
találó Wolfhart Pannenberg és mások.

E példák tanúsága szerint a legtöbb és legjelentősebb 20. századi kulturális, 
művészeti, tudományos és teológiai gondolat már megvolt a század legelején, ha 
másképp nem, csírájában. A század történelmi, hatalmi-politikai, gazdasági és 
morális változásai, jellegzetes irányvonalai, röviden azok a jelenségek, amelyek 
miatt a 20. századot – a tizenharmadikhoz hasonlóan – kiemelkedőnek tartjuk az 
európai történetírásban, nem előzmény nélkül bukkantak felszínre, hanem létük 
már adott volt a megelőző gondolkodási és világszemléleti koncepciókban. A földi 
élettér szűkülésének élménye, a természet és a környezet ellentétes oldalra kerülése, 
az ember önmaga ellen fordulásának újabb „eredményei” a tudományos és technikai 
civilizáció „fejlesztésével”, a növekvő különbség a kontinensek lakóinak életfeltételei és 

 2 Rohls 1997, 1: 136. o. 
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kilátásai közt, a tömegesen eltűnő fajok a bioszférából mind jogossá teszik a kérdést, 
hogy az előttünk álló évek valamiféle korszakba rendeződnek-e majd.

2. Új korszak küszöbén?

Túl sokat nem árul el a jövő, még abban az esetben sem, ha ezt mi, a kortárs em-
beriség társadalmainak tagjai alakítjuk is majd ki. Annyi biztos, hogy a 20. és 21. 
század közt nem naptári határvonal húzódik. Legutóbb legalábbis nem így volt. A 
politikai 19. század is több mint tíz évvel belenyúlt a huszadikba az I. világháború 
kitöréséig, és a teológiai 19. század majdnem húsz évvel haladta meg az újabb század 
kezdetét. E kezdőpontot egy-egy jelentős személynél kell keresnünk. Ott és akkor 
– válaszképpen a háború által gyökeresen megváltoztatott világtapasztalatra – egy 
fiatal lelkipásztor a svájci Safenwilben, vagy egy másik a nyugati front lövészárkainak 
friss emlékével lelkében alapjaiban gondolta végig a Gondviselésről kimondható 
igazságok rendszerét, s ez lényeges pontokon változtatta meg az addig megszokott 
teológiai gondolkodást is.3

A 20. század végi változás egyik szembetűnő jellemzője, hogy a nagy változásokat 
korábban kivívó vagy előidéző magányos vagy közösségszervező, de mindenképp 
emblematikus hősök korszakát felváltotta a közösségi önszerveződés hatálya. A 
határok egy évszázad esetében fél évszázadnyira, de még többre is húzódhatnak. A 
21. század egyszerre önző, mégis elkerülhetetlenül közösségi paradigmáját például 
nem egyszerűen az elmúlt elméletek építették fel hasznavehetetlenségükkel, hanem 
az az általánossá tágult tapasztalat, hogy a világ összeszűkült, a globus locusszá 
vált, és a végtelennek és kimeríthetetlennek gondolt emberi élettérre lassanként 
egy elszegényedő uralkodó kincseskamrájaként kell gondolnunk. Eredeztethető ez 
az időpont Hirosimától, Rachel Carsontól vagy a Római Klub tevékenységétől, de 
akár Dosztojevszkijtől, Aldo Leopoldtól, Albert Schweitzertől is, két szempontból 

 3 Karl Barth 1911 és 1921 közt volt Safenwilnek, a kis svájci falunak a lelkésze. Teológiaprofesszor 
édesapjának nyomdokain haladva liberális teológusként érkezik meg ide, de hamar ráébred, hogy 
a „valóságos élet valós gondjaival” akar foglalkozni a munkásfaluban. A munkások iránti aktív 
rokonszenve miatt csatlakozik a svájci szociáldemokrata párthoz, egy idő után „lelkész elvtársnak” 
szólítják. 1916–18 közt írja meg itt a Római levél magyarázatát (Römerbrief, 1919), amely „az értékek 
átértékelése” jegyében és már a dialektikus igeteológia gondolatkörében fogant.

  Paul Johannes Tillich a nyugati front lövészárkában számolt le azzal a tervével, hogy a szuperin-
tendens édesapja életében tapasztalt módon nőjön bele a kereszténységbe. A háború borzalmainak 
rá gyakorolt hatásáról Auf der Grenze című, először 1936-ban megjelent könyvében ír, amelyben 
egzisztencialista jellegű, radikális teológiai érzékenységét ezekre az élményeire vezette vissza. Az 
I. világháború után ő is a vallásos szocializmus keretei között kezd tájékozódni.
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mindannyian tanulságosak. Egyrészt, hogy az általuk megmutatott veszélyek el-
len kizárólag közösségi összefogással van esély a védekezésre, ha van egyáltalán. 
Másrészt, hogy bármit is mondtak és bármennyien látják is be azóta igazukat, a 
legutolsó pillanatig kétségbe lehet vonni vagy le lehet tagadni üzenetük helytálló 
voltát. Ez utóbbi miatt jelent különösen fontos kérdést, hogy számíthatunk-e valami-
féle egységesülésre a föld veszélyeztetett állapotának üzenetét meghallók körében. 
Egyértelmű, hogy a „környezetvédelem”, a filantrópia, a pacifizmus, a nukleáris 
leszerelés, a termelési és fogyasztói kontroll hatékonyságnövelési programja csu-
pán részterületeit képezik az elérendő átfogó változásnak. A környezetet, a másik 
embert és a jövőt a föld jelenlegi állapota szerint az embertől kell megvédenünk.4 
Thomas Hobbes társadalomelmélete alapjaként egykor sikerrel alkalmazta a régi 
mondás igazságát: homo homini lupus. De a bellum omnium contra omnes vajon 
végérvényes igazság-e az emberről? Tud-e az ember saját fajának és a vele együttes 
életre „kényszerült” egyéb fajoknak a földön jó gazdája is lenni? 

A beszűkülő és egyre kiszámíthatatlanabbá váló emberi élettér negatív hatásainak 
sűrűsödő megtapasztalása, és nem az emberi nem bölcs belátására épülő optimiz-
mus veti fel a jövő egységességének kérdését. Az utóbbi időben több újabb, ökológiai 
ihletésű gondolati és tevékenységi irányzat is született az ökofilozófia, ökoetika, 
ökoteológia, ökospiritualitás stb. terén. Csak sajátos értelemben vett szellemi ka-
tasztrófaturizmusról vagy a végidők témáján élősködő diszciplínaburjánzásról van 
szó? És ha mégsem, akkor megőrizhetik-e ezek a diszciplínák legalább az egymás 
iránti nyitottságukat annyira, hogy egy közös ökokulturális, ökológiailag művelt 
kor alapjait képezhessék?

3. A saeculum

Az, hogy az előttünk álló évek válnak-e annyira egységessé, hogy akár metaforikusan 
is saeculumnak nevezhessük őket, még nem látszhat biztosan. William Strauss és 
Neil Howe észak-amerikai társadalomra kifejlesztett, de azóta több fejlett országra 
is alkalmazott nemzedéki elmélete a történelem saeculumokba rendezett belső 
fordulóiról szól, amelyek alapján megközelítőleg körülírható az egyes nemzedékek 
összesített jellemvonása. Modelljük a kritikus és felfelé ívelő korszakok többé-
kevésbé periodikus változása köré épül, és az e korszakokra jellemző társadalmi 
atmoszféra kialakításában a korosztályokat különböző szerepben látják megha-
tározónak.5 Az előttünk álló évtizedek változására általánosan az elmúlt időszak 

 4 Jonas 2005.
 5 Strauss–Howe 1997.
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individualizmusa, kockáztatási kedve és feltűnő költekezése után a kijózanodás, a 
stabilitás visszaállítása iránti igény lesz jellemző a szerzőpáros szerint.

Közel megegyező a ma élő nemzedékek tapasztalata arra vonatkozóan, hogy 
a – korábban statikusnak, adottnak, külső, biztos viszonyítási pontnak tartott 
– társadalom az egyéni élet számára külsőlegesből bensővé, élményszerűvé, a 
mindennapos rutinnal alakíthatóvá vált. A társadalomszerkezetre nézve jellemző, 
hogy a két évtizede még sokszor használt szubkultúra kifejezést alig-alig használjuk 
már. Olyan társadalomban ugyanis, amelyben nem uralkodik hierarchikus rend, 
amely legitimnek és orthodoxnak tartott értékeivel az ezektől való eltéréseknek 
szorítana szerény helyet, nem lehet szubkultúráról beszélni. A korábbi szubkul-
túrák váltak egy-egy terület domináns kultúrájává térben, időben és a kulturális 
terekben egyaránt, így legfeljebb ezek hálózatos, mellérendelő viszonyáról beszél-
hetünk. Szociokulturális és kognitív értelemben az Ibn Hassan által 1972-ben leírt 
változásokat már nemcsak küszöbön álló érdekességként tartjuk számon, hanem 
elemei mindennapos szemléletünkké váltak.6 

A legtöbbször egyszerűen évszázadnak fordított, etruszk eredetű saeculum kife-
jezés eredetileg egy „kortársnyi” időt jelent. Élethossz. Időköz, mely addig tart, amíg 
egy döntő esemény idején – konkrétan például az etruszk nemzet megalapításakor 
– életben levők közül az utolsó ember is életben van. A következő saeculum abban a 
pillanatban kezdődik el, amikor már egyetlen kortanúja sem maradt az eseménynek.7 
A saeculum időtartama megközelítőleg egybeesik egy évszázadnyi idővel, alapja 
mégsem az évek számlálása, hanem a szemtanúság kortársi, nemzedéki élménye. 
Ez foglalja magában a mindenkori jelen szempontjából meghatározó közelmúlt 
kollektív feldolgozásának és az egyéni emlékezet közvetlen kortársi kontrolljának 
lehetőségét. Az „évszázadról” alkotott felfogásunknak ezzel az eredeti jelentésével 
való ismételt megtöltése szerves képletét adja a belátható emlékezet egyéni, kreatív 
használatának, amelyben identitást meghatározó szerephez jut az érintett nemze-
dékek közösségi tudata. A nemzedéki folyamatosság egyéni tapasztalata és az ebben 
tovább örökített világmagyarázat személyes hitele szolgálhat itt az utódnemzedékek 
felelősségvállalásának alapjául.

Nyilvánvaló, hogy az etruszk időszámítás a nemzet alapításának mitikus és 
etiologikus gyökereit őrzi, s mint ilyen, közvetlenül nem alkalmas a multikultu-
rális társadalom vagy abban egy korszak időszámítási origójának kijelölésére. Ám 
ha ez így van, annak oka sokkal inkább a mai társadalom polioriginális jellegében 
kereshető, mint a mitikus és etiologikus gyökerek identitáskialakulásban betöltött 

 6 Hassan 1997.
 7 Grummond 2006, 42. o. 



Béres Tamás132

szerepének hiányában. Az identitás kialakulásának folyamatában a mitikus és 
etiologikus vonások nélkülözhetetlen voltát legfőképpen az ehhez szükséges tör-
ténelmi reflexió képességének kialakulásában érhetjük tetten. Személyes életünket 
megelőző vagy tapasztalati körünkön kívül eső történeteket csak mások elbeszé-
léséből ismerhetünk meg, így ezekhez óhatatlanul a narratívára jellemző egyéb 
kísérőjelenségek társaságában jutunk hozzá. Az elbeszélő tudatos vagy tudattalan 
értékelése, a rá tett hatás kifejezése, a történet részleteinek önkéntelen szelekciója 
stb. oda vezetnek, hogy a pozitivisztikus történetírás kedvelt eszméje, az úgyneve-
zett „történelmi tények” hamar felfedik az elbeszélő személyes – racionális és azon 
túli – világképét, egyéni világmagyarázatát. Az elbeszélő ezt az értelmezést adja 
át a befogadónak. A befogadó számára a történelem adatai az elbeszélő személyes 
attitűdjeinek élményével párosulnak, majd ebben a formában is válnak emlékké, 
azaz maradandóan meghatározó, cselekvésorientáló, társadalomformáló tényezővé.8 

A multikulturális társadalom polioriginalitása esetében tehát nem a hallgatót 
történelmi reflexióhoz juttató, világértelmezést is közvetítő narratíva esetleges 
összeférhetetlensége miatt kérdőjeleződik meg a mitikus és etiológiai magyarázatok 
hasznavehetősége, hanem csupán azért, mert mindkettő per definitionem az egyet-
len érvényes magyarázat szolgálatában áll. A saeculum évszázadhoz viszonyított 
többletjelentésének közvetlen alkalmazásából nyert belátásunk tehát, úgy tűnik, 
ott szenved csorbát, hogy az egyetlen érvényes magyarázat természetszerűen csak 
egyetlen elbeszéléshez, origóhoz vezethet vissza. Ennek következtében vagy csak 
az eredendően monokulturális társadalom esetében volna használható, vagy a 
kultúrahierarchizálás programját hordozná. Ezzel szemben áll azonban az a szem-
pont, hogy a visszavezetés több alkalommal, párhuzamosan is megismételhető. 
A multikulturális, „cross-cultural”9 társadalom szereplőinek többes identitása 
így polimitikus eredetűnek nevezhető. Amennyiben ragaszkodunk ahhoz, hogy 

 8  Együttes élmény – kollektív emlékezet című tanulmányában Pataki Ferenc (2003) „a kollektív em-
lékezet, az identitásképzés és a narratívumalkotás jelenségvilágának” összekapcsolásának igazolása 
közben idézi McIntyre és Whitebrook sorait, amelyek alátámasztják a mondottakat:

  „Családom, városom, törzsem, nemzetem múltjából öröklött adósságok, jogos várakozások és 
kötelezettségek változatos készletét kapom örökül […] életem története mindig beágyzódik azok-
nak a közösségeknek a történetébe, amelyekből identitásomat származtatom.” MacIntyre 1999, 
220–221. o.

  „Az identitás szerkesztése kollektív aktus, amely feltételezi az elbeszélőt és a hallgatót. […] Az iden-
titás politikai aspektusa abban rejlik, hogy az ént szociális, »szituált« jelenségként értelmezzük, az 
identitáselbeszéléseket pedig olyan történetekként, amelyek mélyen bele vannak ágyazva mások törté-
neteibe, beleértve a tágabb szociális és kulturális környezet történeteit is.” Whitebrook 2001, 4. o.

 9 A kifejezést George Peter Murdock használja először Cross-cultural Survey című antropológiai 
kutatásának címeként az 1930-as években.
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a többes identitás minden eleme visszavezethető legyen és maradjon eredetéhez, 
akkor ezzel megelőzhetjük a kulturális felejtés, kulturális belefeledkezés jelenségét. 
A kulturális belefelejtkezés a megtöbbszörözött kulturális élmény átélése érdeké-
ben – melléktünetként vagy a maradéktalan feloldódás szándékával – elveszti az 
eredettel kapcsolatos reflexió képességét, ezzel a nemzedéki folyamat személyes 
tapasztalatát s az e láncban kialakuló és minden kapcsolatrendszert érintő fele-
lősségvállalás igényét vagy gyakorlatát is.10 

A saeculum jelentéstartalma az eddigiek szerint, ha nem is közvetlenül, de a 
következő szempontok figyelembevételével felhasználható arra, hogy kifejezzük 
vele a ma élő nemzedékek nemzedéki életmód- és érdekkülönbségén túli közös 
tapasztalatát a veszélyeztetett világról.11  

1. A saeculum számítása egy adott időponti origóból indul. A multikulturális 
társadalom egységesen nem vezethető vissza közvetlenül egy origóra, de polimitikus 
volta miatt az egymás mellett élő hagyományokból részesülő tagjai ezt egyénenként 
megtehetik. A közös múlt tényeinek történelmi hűségét pótolni képes az eredet 
kulturális toposzából való közös részesedés.12 A jelenkor meghatározásának kitün-
tetett tájékozódási pontja az az időpont lehet, amikor az emberiség elérte önmaga 
elpusztításának lehetőségét. 

2. A saeculum tagjait összetartja a „szemtanúság”. A multikulturális társadalom 
fogékony a társadalmi interakciók sokszínűségére, még ha nem is feltétlenül minden 
területen. Az egyéni kulturális élet kialakítása a sajátként elfogadott hagyomá-
nyokból való részesítés vagy a másokéból származó részesedés gazdagodásaként 
fogható fel. A „szemtanúság”13 így itt is az egymásra utaltság pozitív gyakorlataként 
élhető meg. Az egymásra utaltság tényének tudatosítása és az erre épülő cselekvés 
lehetőségének felvetése egyben a környezetetika számára is döntő mozzanat.

 10 A többes identitás multikulturális társadalmakban adott változatának több modellje van. A rész-
egész viszony alapján létrejövő „közösségek közössége” modell tipikus jelenség például az Euró-
pához és egy konkrét nemzethez tartozás tudata esetében. A dinamikus modellek az individuum 
változó identitáspreferenciájából indulnak ki, például lehet „identitáshálóról” (Koller Boglárka) 
vagy az identitásról mint „mozgó ünnepről” (Stuart Hall) beszélni. Elterjedt még a multiidentitás 
kollektív identitás felől való megközelítése és a koncentrikus köröket felhasználó, főként területi 
alapon kiépülő többesidentitás-modell. Bővebben, hivatkozásokkal lásd: Dér 2005, 135. o.

 11 A ma élő nemzedékek értékeiről, céljairól és viszonyrendszereiről több kutatás is folyik, de az 
említett szempont szerinti összefogásuk lehetőségének tagadására nincs okunk.

 12 A Baudrillard által leírt szimulákron lényege a közös eredet, sőt egyáltalán akármilyen ontológiai 
eredet nélkül is „működő” közös mintázat. A modell a társadalmi cselekvésre, interakciókra alkal-
mazott egyik kedvelt szociográfiai eszköz.

 13  Az idézőjel arra utal, hogy az alapélményt az etruszkok is továbbadták utódaiknak, akik az originális 
eseménynél nem voltak jelen.
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3. A saeculum tagjai számára értelmezhető vége van a korszaknak. A számos 
cselekvéselmélet és -etika számára nélkülözhetetlen végső elvi vonatkoztatási pont 
teret ad a cselekvés alapjául szolgáló kitartó és célra irányuló gondolkodásnak, és 
ezen túlmenően lehetővé teszi az elért eredmények értékelését. Az egyén számára 
mégis a közösségi lét horizontján helyezkedik el, ezzel lehetőséget ad az egyéni élet 
vagy akár a teljesítmény közösségi értelmezésére.

4. Az etika elégtelensége és nélkülözhetetlensége

A 21. század küszöbén a kultúra sok más intézményéhez, például a tudományokhoz, 
vallásokhoz és világképekhez hasonlóan az etikák is egymással versengő viszonyban 
állnak. A globális környezeti kérdés megválaszolására számos filozófiai, etikai, 
tudományos és vallási eredmény született már, sőt közülük többen kifejezetten 
ezzel a céllal jöttek létre. Bármilyen etika kötelezővé tétele azonban logikailag 
contradictio in adiecto lenne. A cselekvésre vonatkozó előírásokat a lelkiismereti 
szabadság korlátozásának terhe mellett legfeljebb egy-egy morális nézet vagy iskola 
gyakorlásának, terjesztésének terén lehet elképzelni. Egységes vagy akár csak egyet-
len létjogosult környezetetikáról pedig nagyon nehezen lehetne beszélni anélkül, 
hogy elkerülnénk az etikai gondolkodás hatóerejének végét jelentő alkalmazott 
etikák területét. Ehelyett épp az általános etikákon kell számon kérnünk saját és 
sajátos feladatuk ellátását annyiban, hogy mint a világ aktív és passzív szubjektumai 
(társteremtmények) közti kapcsolatok létező gyakorlatának elméletei, birtokában 
vannak-e (még, ha voltak egyáltalán) annak a képességüknek, hogy megőrizzék 
vagy biztosítsák az emberi közösségek házon belüli (oiko-nomia) és házon kívüli 
(oiko-logia) kapcsolatrendszerének fejlődőképes módját.

A kérdés bonyolultságára például az ember alapkapcsolatainak városi létet követő 
minőségváltozása is utal. Környezetünk arculatának átalakításával nemcsak a ter-
mészet és a környezet közé vertünk falat, hanem az ember és más fajok kapcsolatai, 
az ember fajon belüli kapcsolatai, sőt végső soron önmagunkkal való kapcsolatunk 
egységes aspektusai közé is. Hans Jonas szavaival: „amikor a Homo faber diadal-
maskodik külső tárgyain, egyben a Homo sapiens bensejében is diadalt ül, míg 
egykor szolgált neki.”14 A saeculum jelentősége e tekintetben a föld állapotáról és 
az életstílus megváltoztatásának szükségességéről szóló, viszonylag egységes köz-
vélemény kialakításában játszott szerep lehet az egyéni életstílus, politikai akarat, 
civil társadalmi összefogás, tudományos célok stb. terén. 

A jövőképes etika (etikák) kidolgozása, a meglevők ellenére, folyamatosan előttünk 

 14 Jonas 2005.
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álló feladat. Kialakításában szerepet játszhatnak egy korszak (saeculum) számára is 
meghatározó tájékozódási pontok. Ahogy fentebb láttuk, ilyen például a jelenlegi 
állapot eredetének – akár szimbolikus – megállapítása, az egyéni tájékozódási 
pontok közösségi felismerésből levezetett preferenciái, az együtt élő nemzedékek 
közös tevékenységének és felelősségének hangsúlyozása főként a „mesterségbeli” 
és integratív tudásalkalmazás területén, valamint a korszakok lezáródásán túl 
is fennmaradó személyes modell a világkép továbbadására (életforma, szokások, 
életstílus, tanítás stb.). A felsoroltakhoz hasonló elemek a tudatos és felelős gon-
dolkodás részleteiként napjainkban is látszanak már az emberi felelősséggyakorlás 
számos szintjén, de integritásukat tekintve nem érik el azt a szintet, hogy önálló 
etikának nevezhessük őket, és az egymás mellett élő kultúrákban meghatározó 
szerepet játszhassanak. 

A világ szubjektumaihoz való viszonyulásunk megváltozásának természete – 
beleértve a külvilágot, a másik fajt, önmagunkat és általában a tárgyakat mint a 
„velem szemben adott létezőt”15 – minden valószínűség szerint túlmutat az eti-
ka lehetőségein. A jó és rossz közti tisztázás, tisztánlátás feladatát vállaló etikai 
funkció képessége a történelem tanulsága szerint mindig is a kevesek – többnyire 
kínkeserves – kiváltsága volt. Az etika kettőssége, hogy mint reflexió, egyfelől sa-
játosan emberi képesség, másfelől mégsem tömegesen gyakorolt képesség. Igazat 
adhatunk a bioegalitárius szemléletű Peter Singernek, hogy csak abban az esetben 
emelhetnénk az embert etikai képességei alapján a föld többi faja fölé, ha ez minden 
emberi egyedre nézve igazolható volna. A képesség igazolása pragmatikusan a helyes 
használat; és a világ mai állapotában az ezzel való foglalkozást épp a megszokottá 
vált abusus teszi szükségessé. Az etikáról ezért sem állíthatjuk, hogy garancia lehet 
a teremtmények közti helyes viszony helyreállításában. Ám a többi lény felé fordu-
lásunk közvetlenségének, motívumaink személyességének megosztására mégsem 
kínálkozik más lehetőség, mint az erről szóló elvont reflexió megfogalmazása és 
az érvek összemérése. Ez pedig az etika.
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Korányi András

A Megfeszített képmása
Képi ábrázolás és teológiai tartalom a középkorban  
és a reformáció korában

A megfeszített Jézus Krisztus ábrázolása különleges helyet foglal el és sajátos törté-
nelmi utat járt be az elmúlt két évezredben a keresztény teológia- és művészettör-
ténet összefonódásában. A kereszténység vallásos művészetében a képi ábrázolás 
– a dolog természeténél fogva – mindig szorosan kötődött az egymást követő 
korszakok teológiai és spirituális tartalmaihoz, e tartalmak hangsúlyváltozásaihoz 
és az ezekről folytatott vitákhoz. Jézus Krisztus keresztre feszítésének még ebből 
az összefüggésből is kiemelkedő, központi jelentősége van az evangélium, a bibliai 
teológia és a keresztény üdvtörténet rendszerében. Ez a centrális teológiai tartalom 
már az ókortól kezdve kiemelte ezt a jelenetet a többi keresztény művészeti ábrázolás 
általános szempontrendszeréből, és a teológiai megfontolások és üzenetek megkü-
lönböztetett témájává emelte. Ebben a tanulmányban a Megfeszített képmásának 
történelmi útját követjük nyomon a lutheri reformáció ismert, Cranachtól szárma-
zó wittenbergi oltárképéig a megelőző évezred néhány mérföldkőnek tekinthető 
állomásának a bemutatásával.

Hitvalló szavaktól a képekig

„…keresztre feszítették értünk Poncius Pilátus alatt,
kínhalált szenvedett…” (Niceai hitvallás)

Az üldöztetés korából fennmaradt keresztény emlékek körében a képi ábrázolást 
mindenekelőtt a hittartalmakat kifejező szimbólumok és a bibliai motívumok, törté-
netek határozták meg. Ezek között találunk olyanokat is, amelyeken emberábrázolás 
is látható az egész bibliai hagyomány területéről. Az ószövetségi ábrázolások egyik 
jól ismert példája Jónás próféta története (a feltámadásra utaló tartalommal), de 
meghatározóan jelenik meg az újszövetségi tartalom is a Jó Pásztor elvont figurájától 
az apostolokat, Máriát vagy éppen magát Jézust konkrét személyében bemutató 
képekig. Ez az emberábrázolás világos ellentétben állt az ószövetségi képtilalom-
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mal, és mindenekelőtt a pogány hagyományokból terjedhetett át a 3. század elejétől 
kezdve a kereszténységre, annak is elsősorban a népi vallásos vonulatára, mivel a 
korabeli egyház határozott elutasítással reagált erre a jelenségre. Ebben is alapvető 
változást hozott a 313-as konstantini fordulattal kezdődő egyházpolitikai korszak-
váltás, amely lassanként feloldotta ezt az egyházi ellenállást, s nem ritkán a pogány 
árnyalatokat tükröző – például a Nagy Konstantin császár és pontifex maximus 
reprezentálta, a 313-as fordulatot megelőző idők Sol Invictus kultuszának a nyomait 
magán viselő – Jézus-ábrázolásokat honosított meg immár az egyház életében is.1

A Jézus-ábrázolások kezdeti korszaka után a 4. század nagy teológiai vitái és a 
nicea-konstantinápolyi egyetemes zsinatok által keretezett antiariánus küzdelem 
kötötte szorosabbra a képi ábrázolás és a teológiai tartalom viszonyát. Az egyház- és 
teológiatörténet szemszögéből nézve az 1. század végétől a gnoszticizmussal foly-
tatott küzdelem emelte központi vitatémává Jézus Krisztus személyét, különösen 
is valóságos emberi mivoltát. A 4. századi konstantini fordulat, illetve az ezzel 
párhozamosan kibontakozó ariánus vita éppen ezeket a témákat – Jézus Krisztus 
és Isten viszonya, Jézus Krisztus valós embersége és istensége, a Szentháromság 
tanának teológiai formába öntése és terminológiai tisztázása – vitte tovább, és eb-
ben a folyamatban messzemenően megtermékenyítette a kereszténység művészeti 
önkifejezését. A teológiai szövegekben, hitvallásokban – és nyomukban nemcsak 
a tantételekben, hanem a császári jogszabályokban is – megfogalmazást nyert: 
„valóságos Isten a valóságos Istentől… az Atyával egylényegű… megtestesült a 
Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett…” (Niceai hitvallás). Ez a hitvallásos 
tartalom magától értetődően nyert megerősítést Jézus édesanyja, Mária szerepének 
a tisztázásában, aki által Jézus valóságos emberré lett a valóságos embertől, és ebben 
az összefüggésben tűnik fel a keresztre feszítés emberi és üdvtörténeti valóságának 
az egymáshoz rendelése is. Ezek a hitvallásokat megerősítő és kifejtő tartalmak 
hangsúlyosan jelennek meg a 4–5. századtól fogva a keresztény himnuszirodalom-
ban, az 5. század elejétől kezdve pedig a képi világban is.2

Az első négy egyetemes zsinat (325, 381, 431, 451) – a Szentháromság-tan mellett 

 1 Koch 1995, 89. o.
 2 A falmozaikok, táblaképek és egyéb képi ábrázolások körében az 5. század első feléből maradtak 

fenn az első, teológiai programszerű ábrázolások, mint Mária a kisdeddel és a keresztre feszítés 
jelenete a megfeszített Jézus Krisztus testi megjelenítésével. Az üldöztetés korában – a kutatók 
véleménye szerint – a keresztre feszítés büntetéséhez való ambivalens keresztény viszony lehetett 
az elsődleges, hogy a Megfeszített kínhalálát nem mintázták meg, ezt a kivégzési formát azonban 
Nagy Konstantin 315-ben eltörölte. A fordulatot – az ezt követő évszázad során – végül az váltotta 
ki, hogy a Jézus valóságos emberi természetének hangsúlyozására és tudatosítására felhasználták 
a művészet eszközeit is. Vö. Koch 1995, 85–101. o.
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elsősorban Jézus Krisztus személyének 
a tekintetében – teológiai összefüggé-
sei következtében a „valóságos Isten és 
valóságos ember” feszültsége alá he-
lyezte Jézus Krisztus képi megjelení-
tését is, ami a képvitaként (726–843) 
ismert nagy teológiai küzdelem során 
az eltérő álláspontok központi kérdése, 
problémája is lett. A vita krisztológiai 
lényegét Christoph Schönborn így fog-
lalja össze: „Szabad-e és lehetséges-e 
Krisztust képen ábrázolni? Minde-
nekelőtt e kérdés körül forgott a kép-
rombolási vita, s nemcsak az ábrázolás 
hasznossága volt a vita tárgya, hanem 
elsősorban és alapvetően a Krisztus-kép 
létrehozásának a lehetősége. Ez a kér-
dés két továbbit is magában foglal (…). 
Mennyire valóságos a megtestesülés? 
Mire képes egyáltalán az ember mű-
vészete és hol vannak a határai?”3 Az 
a fundamentális keresztény hitvallás, 
hogy a megtestesülés (mindenekelőtt 
karácsony és nagypéntek) nélkül nem 
lenne lehetséges a megváltás, a való-
ságos emberként ábrázolást központi 
kérdéssé tette hittartalmi szempontból és érdekből egyaránt. Ugyanakkor a Jézus 
Krisztus valóságos istenségéből fakadó feszültség, miszerint „ember formájában 
lévén” miként is ábrázolható a hitvallásokhoz hű formában és módon, elkeseredett 
összetűzésekhez vezetett, és lényegében határozta meg az ikonokon történő kiábrá-
zolás teológiai és formai szabályait. Ezek középpontjában ugyan sokkal inkább állt 
például Krisztus arca, mintsem a megfeszítésének jelenete, megtestesülésének és 
valós emberi születésének és halálának központi jelentősége miatt azonban mégis 
megkerülhetetlen történeti áttekintésünk egyik fontos állomásaként. Ahogyan 
ezt Schönborn is megerősíti a 787-es niceai zsinat hitvallását idézve: „Minél gyak-
rabban szemléljük őket [a Megváltó, az istenszülő Mária, az angyalok és szentek 

 3 Schönborn 1997, 116. o.
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ikonját – K. A.] a képek által, annál többször fogunk a képek látása révén emlékezni 
a mintaképekre. (…) Ám nem azzal az imádattal, amely hitünk szerint az isteni ter-
mészetet illeti meg, hanem ahogyan a tiszteletre méltó és életadó keresztet, a szent 
evangéliumokat és más szent dolgokat tiszteljük. (…) Aki tehát az ikont tiszteli, az 
annak a személyét (hüposztaszisz) tiszteli benne, akit az ikon ábrázol.”4

Krisztus követése

„Imádunk Téged, Urunk Jézus Krisztus… 
mert szent kereszted által megváltottad a világot!” (Assisi Ferenc imája5)

A középkori kereszténység legnagyobb megújulási mozgalmai a Jézus Krisztus 
földi életéről tudósító bibliai beszámolók középpontba állításával és teológiai új-
raértelmezésével az imitatio Christi (Krisztus követése) jegyében indultak el a 
12–13. században. Jézus személye ebben az értelmezésben immár nem csupán az 
isteni és az emberi természet elválaszthatatlan valóságát testesítette meg, hanem 
e világban követhető, „utánozható” evangéliumi életformát (vita evangelica vagy 
apostolica) is adott. Az ebből kiformálódó keresztény életvitel egyszerre jelentett 
intenzív spirituális koncentrációt és a kereszténységből fakadó aktív szolgálatvég-
zést, melynek megalapozása az Újszövetségnek a Jézus és az apostolok életvitelét 
leíró beszámolóiban, illetve Jézusnak a tanítványi életre vonatkozó utasításaiban 
(a tanítványok kiküldéséről szóló beszámolók) voltak fellelhetők. A megváltó Jézus 
Krisztus valós földi emberként élt életének ilyen erőteljes hangsúlyozása tehát nem 
csupán az emberiséggel vállalt megmentő közösség és szolidaritás megvalósulása, 
hanem követendő és megvalósítandó keresztény életminta is lett.

Természetes, hogy a Megváltó földi életének jelentős állomásai, mint a fogantatás 
és a születés, valamint a szenvedés és a kereszthalál ismételten a legfontosabb cso-
mópontokká váltak, amelyek meghatározóak voltak mind a spirituális törekvések, 
mind a keresztény művészi önkifejezés területén. A kereszt, amelyen a Megváltó 
mint valóságos ember szenvedett és kínhalált halt, egyben kozmikus szimbólummá 
is vált, ahogyan azt Titus Burckhardt a katedrálisok építészeti-szellemtörténeti 
elemzésében leírta: „A templom és a megfeszített Istenember teste közötti hasonló-
ság azonban túl mély értelmű ahhoz, hogy az ember erről nem tudva e hasonlóságot 
naturalisztikusan képzelje el. Krisztus teste a templom alaprajzába rajzolva olyan, 
mintha az égi tengelyek keresztjére lenne feszítve. (…) A középkori emberek szá-

 4 Uo. 159. o.
 5 Assisi 1993, 5. o.
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mára az égi tengelyek keresztje 
a kozmikus törvény közvetlen 
kifejeződése volt. (…) A kozmi-
kus törvény lényegében olyan 
ellentétek egyensúlya, melyek 
vagy kizárják vagy kiegészítik 
egymást, s melyek viszonya – 
egy középpontra vonatkoztat-
va – legegyszerűbben a kereszt 
formájával ábrázolható. (…) Az 
egyházatyák azt tanítják, hogy 
Krisztus isteni természete szá-
mára már az emberré válás is 
áldozat. (…) Krisztus tényleges 
megfeszítése így csak az em-
berré válás legkülső szférájá-
ban végbemenő következmé-
nyeként jelenik meg, egyúttal 
azonban a kozmikus törvények 

beteljesítését és benső meghaladását is ábrázolja.”6 Mindez csupán annyiban érinti 
ezt az elemzést, hogy miközben a vallásos spiritualitás és képi önközlés tartalmaira 
figyelünk, ne veszítsük szem elől ugyanezen tartalmak nagyobb, kozmikus össze-
függésekre alkalmazott értelmezését sem, ami például a katedrálisok építészetében 
is megvalósult.

A keresztre feszített Jézust ábrázoló középkori képek közül kettőt kiválasztva 
ragadhatjuk meg a hozzájuk kapcsolódó és egymással szorosan összefonódó te-
ológiai és spirituális tartalmakat. Az első az a 12. századi, Itáliában festett, de 
bizánci hagyományokon nyugvó keresztikon, amely előtt Assisi Ferenc imádko-
zott a San Damiano templomában 1205-ben. Bonaventura erről így számol be: 
„A Keresztrefeszített képe előtt leborulva lelkét imádság közben nagy vigasztalás 
öntötte el. S mialatt könnyes szemmel függesztette tekintetét az Úr keresztjére, testi 
fülével a keresztről jövően háromszor hangot hallott, amely ezt mondta:

– Ferenc, eredj és javítsd ki házamat, amely mint látod, szinte összedől már!
Ferenc, minthogy a templomban egyedül volt, a csodás hang hallatára meg-

hökkent, és szívében átérezve az isteni szózat erejét, elragadtatásba esett. Utóbb 

 6 Burckhardt 2001, 20–21. o.
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magához térve, a szózat teljesítéséhez lát: egészen neki adja magát a szentegyház 
javításának.”7

A nevezetes san damianói kereszt nemcsak a Megfeszítettet állítja elénk, hanem 
egy teljes passiókeresztnek tekinthető, mivel a nagypénteki szenvedéstörténet 
összes bibliai szereplőjét megfestette a kereszt körül – az ott álló Máriától a római 
századoson át egészen a háromszor rikkantó kakasig és a sorsvető kockákig. A 
földi szolgálatát bevégző Megváltó bízza meg tehát és küldi el – az apostolokhoz 
hasonlóan – Ferencet is a szolgálatra, amiről nagyon találóan írja másik nagy 
életrajzírója, Celanói Tamás: „Bizonyos azonban, hogy a Megfeszített iránti részvét 
mélyen bevésődött lelkébe, és mint joggal hihetjük, a kínszenvedés szent sebhelyei, 
ha egyelőre nem is a testébe, szívébe már ekkor kitörölhetetlenül belenyomódtak.”8 
Ezzel az elhívással és kiküldéssel tehát közvetlenül összekapcsolódik a passiókeresz-
ten ábrázolt teológiai és spirituális tartalom, amely a keresztény életet a lemondást, 
a szenvedést és a halált vállaló Jézus követésében fogalmazza meg, s amit e nagy 
megújulási mozgalom szellemében az embernek a szívébe kell fogadnia és ott kell 
hordoznia – ez ábrázolódik majd ki Ferenc élete utolsó szakaszában testileg is 
sebhelyeinek, a stigmáknak a formájában.

Ugyanebben a történeti vonalban fontos megemlíteni Matthias Grünewald 1512 
és 1516 között festett híres munkáját, az isenheimi szárnyas oltárt. A késő gótikára 
jellemző szekrényes oltár nem templomi környezetbe készült, hanem egy ispotály 
számára rendelték meg, ami messzemenően hatott e monumentális alkotás egyes 
képeinek a koncepciójára is. Zárt állapotban az oltár központi képe a Golgota, 
Krisztus megfeszítése a kereszthalál megrázóan naturalista, a kínhalált minden 
mozzanatában visszatükröző részletekkel: Jézus testén a szenvedés és kínzás nyoma-
ként vérfoltok, sebek és fekélyek láthatók, kezei görcsbe rándulnak, maga a keresztfa 
is meghajlik a karok, a szenvedő test összerándulása nyomán. A kereszt alatt áll 
Mária, Mária Magdolna és János apostol, Keresztelő János pedig Jézusra mutatva 
mozdulatával idézi korábbi tanúságtételét: „Íme, az Isten Báránya, aki hordozza a 
világ bűnét!” (Jn 1,29) A hitvallásos és spirituális tartalmat Grünewald szövegsze-
rűen is felírta a képre: „Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem.” (Jn 3,30)

Az isenheimi oltár képsorozatának végén található Remete Szent Antal megkí-
sértése. A képen a démoni erők által fenyegetett Antal mellett egy másik emberi 
alakot is látunk a képen, aki a ragályos betegségek egyikének nyilvánvaló tünete-
itől szenved, kétségkívül a haldoklás állapotában. A testén felfedezhető sebek és 
fekélyek – amelyek megegyeznek a Szent Antal-kórnak nevezett ragály velejáróival 

 7 Bonaventura: Legenda Maior II,1.
 8 Celanói 1996, 10., 157. o.
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– feltűnő hasonlóságot mutatnak azonban azokkal, amelyek a központi képén, a 
Golgotán megfeszített Megváltó testét borítják. Ezt az összefüggést csak megerősíti 
a haldokló beteg mellé festett kérdés: hol voltál, Krisztus, amikor szenvedtem? A 
szárnyas oltár koncepciójában nem kétséges az egyértelmű válasz, amely az oltár-
szekrény bezárásával éppen Jézus testén lesz nyilvánvaló: „betegségeinket viselte, 
a mi fájdalmainkat hordozta” (Ézs 53,4) A teológiai és spirituális tartalom, amely 
az érett középkor megújulási mozgalmaiból indulva a megtestesülés és a keresz-
tény tanítványság szoros összekapcsolásával itt átütő erővel szólal meg, mintegy 
a követés során rajtunk kiábrázolódó krisztusi vonások ellenpontját vagy éppen 
beteljesítését adja: ahogyan mi magunkra vehetjük Krisztust, úgy vesz magára 
minket is a Megváltó.
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Solus Christus

„Bár a fekete kereszt gyilkos eszköz, ezért fájdalmat okoz,
mégis meghagyja a szív színét… azaz nem öl meg,
hanem életben tart.” (Luther Márton9)

Évezredes áttekintésünk nem csupán annak az útnak egy-egy meghatározó állomá-
sát mutatta be, amely a Jézus Krisztus személyének és megváltó halálának, illetve 
ezek képi ábrázolásának a gazdagságát követik, hanem szélesebb összefüggésbe 
helyezi Luther és a reformáció mondanivalójában ugyancsak központi helyen álló 
krisztológiai és megváltástani hangsúlyokat is. Ennek szimbolikus művészi megjele-
nítése az idősebb Lucas Cranachnak a wittenbergi városi templom számára készült 
oltárképsorozata, amely legkésőbb a Luther halála utáni évben, 1547-ben készült 
el.10 Cranach egész munkássága közismerten kötődött a wittenbergi reformációhoz, 
fametszetei, bibliai illusztrációi és tematikus képsorozatai az ott működő teológusok 
tanításához adtak gyakran illusztrációt.11 A városi templom oltárképe is a lutheri 
reformáció teológiai programját követve a szentségek (keresztség, úrvacsora), a 
gyónás, valamint az igehirdetés megfestésével fejti ki a wittenbergi reformátorok 
teológiájának és spiritualitásának a legfontosabb hangsúlyait. Ezek közül is ki kell 
emelnünk a témánk szempontjából legjelentősebb képet: Luther a szószéken prédi-
kálva a közte és a gyülekezet között magasló megfeszített Jézus Krisztusra mutat. Az 
egész koncepció lényegében az Ágostai hitvallás VII. cikkének az egyházról vallott 
tételét követi: „Az egyház pedig a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot 
tisztán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki.”12

A lutheri értelemben véve tisztán tanított evangélium ebben a megfeszített 
Krisztusra mutató Keresztelő János-i mozdulatban mindennél világosabban van 
jelen. Ahogyan Gerhard Ebeling fogalmaz: „Luther a teológiának azt a változatát, 
amely Istenről, így az emberről is teologikusan beszél, a kereszt teológiájának 
nevezi, és megkülönbözteti a dicsőség teológiájától, amely Istenről és az emberről 
pszeudoteologikusan beszél. A »theologiá«-n belül a theologia crucis és a theologia 
gloriae megjelölésekkel az 1518-as búcsúvitában találkozunk először. Jóllehet, Luther 
ezeket a kifejezéseket nem használja folyamatosan, csupán olykor-olykor bukkannak 

 9 Luther leírása pecsétjéről, a Luther-rózsáról Lazarus Spenglernek írt levelében (1530). Luther 
2013 (LVM 7), 540. o.

 10 Lucas Cranach d. Ä., 99. kk.
 11 Vö. Poscharsky 1981, 77–88. o.
 12 Ágostai hitvallás VII. cikk, 24. o.
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fel, a teológiáról alkotott felfogását azonban igen jól megvilágítják. (…) A theologia 
crucis nem csupán a teológia egyik részterületét vagy bizonyos jellegzetes megköze-
lítésmódját jelenti, hanem Luther ezt tekinti minden valódi teológia kritériumának: 
»A megfeszített Krisztusban van a valódi teológia és az istenismeret.«”13 További 
elemzésében Ebeling is utal arra, hogy Luther ezzel a középkori szenvedésmisztika 
vonalába illeszkedve jelenik meg, s ezt a jelen tanulmányban megrajzolt történeti 
ív is megerősíti a számunkra. Cranachnak az igét hirdető-tanító Lutherről festett 
interpretációja is illeszkedik ebbe az ívbe, amikor az igehirdetés, az evangélium 
tiszta tanítása kapcsán éppen az így megfestett templomi jelenetben látta a refor-
mátori tartalomnak legmegfelelőbb művészi megformálást.

Az oltárképben megjelenő tartalom kétségkívül ugyanezt az üzenetet hordozza: 
Luther igehirdetésében és az Isten igéjére alapozott tanításában a megfeszített 
Krisztus a viszonyítási pont. Teológiai felfogásában – amellyel a spiritualitás-
történeti megközelítéshez hasonlóan a teológiatörténetben sem áll előzmények 
nélkül – a megváltás és megigazulás a legszorosabban kötődik Krisztusnak mint 
valóságos Istennek és valóságos embernek a kereszthalálához, mivel éppen ez az a 
központi bibliai-evangéliumi esemény, amely mintegy realizálja az ember számára 
az üdvtörténeti fordulatot és a hit által kibontakozó keresztény életet. A művészi 
interpretáció ezen a ponton ismét a hitvallásos tartalom eszközéül és hirdetőjéül 
szegődik, amikor Luthernek az Apostoli hitvalláshoz fűzött magyarázatát halljuk: 
„Hiszem, hogy Jézus Krisztus – az Atyától öröktől fogva született valóságos Isten 
és a Szűz Máriától született valóságos ember – az én Uram, aki engem elveszett 
és megítélt embert megváltott: minden bűntől, a haláltól és az ördög hatalmából 
megszabadított és magáévá tett, nem arannyal, sem ezüsttel, hanem szent és drá-
ga vérével, ártatlan szenvedésével és halálával, hogy egészen az Övé legyek, az Ő 

 13 Ebeling 1997, 173. o.



Korányi András146

országában Őalatta éljek s Őt szolgáljam örök igazságban, ártatlanságban és bol-
dogságban, mert Ő feltámadt a halálból, él és uralkodik örökké.”14 A wittenbergi 
városi templomban prédikáló Luther képe a Megfeszített képmásával tehát nem 
csupán művészi örökség a reformáció korából, hanem egyben a keresztény tanítás, 
hitvallás és spiritualitás hirdetője egy hosszú egyház- és művészettörténeti folyamat 
egyik, számunkra meghatározó állomásaként.
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Laus eum in cordis et organo
A genti oltárkép zenész szemmel

A művészetek találkozására, kölcsönhatására sok példát ismerünk. Számos festmény 
vagy szobor juthat eszünkbe, amely zenemű ihletőjévé vált vagy éppen fordítva. A 
művészetek ilyen kölcsönös egymásra utalása hálás téma az elemzők számára is.1

Tanulmányunkban a van Eyck testvérek híres genti oltárát2, pontosabban annak 
egy részletét vesszük szemügyre zenész szemmel.

 1 Karasszon Dezső egy metszet alapján von le praktikus következtetéseket a zeneélet és zenepedagógia 
számára. Lásd Karasszon 2013. 

 2 A képek forrása: http://www.thehistoryblog.com/wp-content/uploads/2012/02/open-altarpiece.jpg.
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Az oltárt 1432. május 6-án szentelték fel a genti Szent Bavo-székesegyház egyik 
kápolnájában. 

A húsz képből álló szárnyasoltár nyitott állapotában láthatjuk azt a két részletet, 
amely zenei jelenetet ábrázol: az egyiken éneklő, a másikon hangszeren játszó figu-
rákkal. A két „zenei tábla” –csakúgy, mint az egész kompozíció – szimmetrikusan 
helyezkedik el. A felső sorban középen az Atyaisten képe áll, ennek két oldalán 
Szűz Mária és Keresztelő János alakja következik, a kompozíció két szélén a zenei 
tablóktól kifelé pedig az első emberpár: a 
bal oldalon Ádám, a jobb szélen pedig Éva.

Az alsó képsorból csak a központi fest-
ményt emeljük ki. Ez az egész oltár legis-
mertebb és minden bizonnyal legfonto-
sabb alkotása: A Bárány imádása.

De térjünk most vissza a szorosabban 
vett témánkra, az orgonát ábrázoló képre. 

Vizsgáljuk meg először magát a hang-
szert. Két szót kell kiemelnünk itt is, csak-
úgy, mint a van Eyck testvérek más képe-
inél is: valósághűség és részletgazdagság. 
Közismert, hogy a van Eyck-képeken egy 
adott pontot kiválasztva és egyre köze-
lebbről szemlélve újabb és újabb részletek 
mutatkoznak meg. Ezt kihasználva és a 
mai számítógépes technikával párosítva 
egy internetes oldalon3 az oltár képeit, 
azok részleteit a szabad szemmel látható-
nál sokkal jobban fel lehet nagyítani. Az 
életszerűség, valósághűség annyira fontos 
volt a festőnek, hogy az orgonista kezét 
és a billentyűzetet egy helyen kijavítot-
ta, újrafestette,4 minden bizonnyal azért, 
hogy a játékos kéztartása még valószerűbb 
legyen5.

 3 http://closertovaneyck.kikirpa.be/#home.
 4 Yearsley 2011.
 5 Ez infravörös fotóeljárással készült nagyításokon figyelhető meg. Lásd http://closertovaneyck.

kikirpa.be/#viewer/id1=174&id2=175.

Az orgonát ábrázoló részlet
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Visszatérve az orgonaábrázolásra, ha részletes technikai elemzésbe nem is bocsát-
kozhatunk, a legfontosabb technikai paraméterei jól leolvashatók a festményről.6 
A hangszer úgynevezett pozitív, vagyis egymanuálos, néhány regiszteres, pedál 
nélküli kisorgona. A homlokzatban huszonegy fémsíp áll. Ez feltehetően megegyezik 
a billentyűk számával, vagyis a mainál jóval kisebb, a kor gyakorlatának megfelelő 
hangterjedelemre gondolhatunk. A homlokzati sípok mögött megfigyelhető egy 
másik – szintén fémből készült – sípsor is. Ennek a regiszternek karcsúbb síplá-
baiból arra következtetnünk, hogy felhangregiszter, 4’ vagy 2’ oktáv, vagy 2 2/3’ 
kvint, esetleg többsoros kevert regiszter lehetett. Érdemes megfigyelni a játékos 
bal kezétől balra lent elhelyezkedő kapcsolót, amelyet bekapcsolt állapotban egy 
ráforduló kis kar rögzít. Minden bizonnyal egy szélelzáró szelep ez, amely lehetővé 
teszi a regisztrálást.

Mivel a 15. századból kevés hangszer maradt fenn, azok is általában átépítve, 
a genti oltár hangszertörténeti szempontból is fontos forrás. Pontosságával ki-
emelkedik a kor más orgonaábrázolásai közül. A kép annyira valósághű, hogy a 
20. században több cég is megkísérelte rekonstruálni a képen látható orgonát. Az 
egyiket a német Oberlinger cég építette 1986-ban,7 a másikat egy skóciai cég, a 
Lammermuir Pipe Organs készítette 1996-ban.8

A hangszerről és annak mai rekonstrukciós kísérleteiről forduljon tekintetünk a 
kép szereplőire, a muzsikusokra. A kép elemzői legtöbbször angyalként említik őket. 
Az irodalomban legtöbbször Éneklő angyalok, illetve Zenélő angyalok címmel idézik 
a képet.9 Vannak, akik az orgonista alakjában Szent Cecíliát, a zene védőszentjét 
vélik felismerni.10 Cecília attribútumai között valóban az elsők között szerepel az 

 6 Vö. Zászkaliczky 2008, 90–91. o.
 7 Az Oberlinger cég a megvalósításban törekedett a mérethelyességre, de a sípok számát nem követte: 

hangszerük homlokzatában tizenhat síp áll az ábrázolásban szereplő huszonegy helyett. Ennek a 
rekonstrukciónak a leírását lásd Walcker Stiftung, Orgel-Art-Museum, továbbá Zászkaliczky 
2008. Említi még Lehotka 1993. is. A http://www.orgel-art-museum.de/index.php?id=676 oldalon 
a hangszer leírását láthatjuk, sőt egy rövid darabban hangját is meghallgathatjuk.

 8 A Lammermuir Pipe Organs két kisorgonát épített a genti oltár nyomán Op. 25. és 26. számmal. Meg 
kell jegyeznünk, hogy ez a cég nem rekonstrukcióra törekedett, inkább a genti oltár inspirációjára 
egy lehetséges 15. századi hangszert építettek. Bár a kisorgonák emlékeztetnek az ábrázolásra, 
a részletekben több ponton eltérnek: a hangterjedelmet kibővítették, a regiszterszám és anyag-
választás inkább egy barokk pozitív hangképét idézi. Kottatartó alkalmazása miatt a sípszájak 
egyenes vonalát is megváltoztatták, ami balról jobb felé emelkedő ívet eredményez. A hangszerről 
lásd http://www.lammermuirpipeorgans.co.uk/on-the-cards.asp. A diszpozíciót lásd http://www.
lammermuirpipeorgans.co.uk/opus-list.asp?s=2&id=LPO-O10034. 

 9 Faggin 1993, 92. o.
 10 Lásd Yearsley 2011.
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orgona vagy más hangszer, de gyakran a rózsa és a liliom is megjelenik ismertetője-
gyei között. A két nézet nincs szöges ellentétben egymással, hiszen mindenképpen 
mennyei kórus és zenekar tagjait ismerhetjük fel a képen. Ennek talán első látásra 
ellentmondani látszik, hogy az alakoknak nincs szárnya, alakjuk nem idealizált, 
arcuk nem sematikus, hanem realisztikus és egyéni.11 Ez a látszólagos ellentmon-
dás azonban azonnal feloldódik, ha összevetjük a zenélő angyalképeket a középen 
található istenábrázolással, Máriával és Keresztelő Jánossal; és ezekkel Ádám és 
Éva meztelen alakját állítjuk szembe. Az Atya, Mária és Keresztelő ábrázolásának 
módja rokon a zenés képek alakjaival. Arcuk eleven és kifejező. Érdemes megfigyel-
ni a ruházatukat is: az Atya képén a korabeli papi öltözék, az angyalokén pedig a 
liturgikus ruha nemes anyagból készült, mívesen díszített formáját ismerhetjük föl. 

A két csoport elhelyezkedése – két szemben álló kórusban – mintha a 16. századi 
többkórusos technikát előlegezné. Míg a bal oldalon egy kamarakórust látunk, a 
jobb oldalon hangszeres kamarazenét. Ennek egyik szereplője – a kép arányait 
figyelembe véve központi szereplője – az orgonista.

Forduljon figyelmünk még néhány más részletre! Ha megvizsgáljuk az angyalok 
arcát, mindkét zenei képen a már korábban említett egyedi és realisztikus megfor-

 11 Battisti jegyzi meg, hogy „a van Eyck-i portréművészetben válik határozottan szét a szent és a profán: 
a szentnek tartja fenn az idealizálást, és a profánnak a realizmust.” Battisti 1963, idézi Faggin 
1993, 13. o. 

Az oltár középső képei a zenei jelenetekkel, Máriával, az Atya ábrázolásával  
és Keresztelő Jánossal
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málás tűnik fel. Egy elemző kiemeli, hogy a szájmozgás alapján az éneklő angyalok 
szólama is azonosítható.12 Ha ezt talán túlzásnak is érezzük, azt megállapíthatjuk, 
hogy kik énekelnek azonos szólamot. De ennél is fontosabb, hogy az arcok ilyen 
expresszív megjelenítése különleges hatást gyakorol a nézőkre: nemcsak gyönyör-
ködtet, de éneklésre, zenélésre indít. Az énekeseket nézve szinte önkéntelenül mi 
is énekelni kezdünk, a hangszeresek önfeledt játékát látva megmozdulnak ujjaink. 
Így a festő egyfelől leképezi, utánozza a valóságot a képen, másfelől a kép egy új 
leképezés, utánzás gerjesztője lesz a néző felé.13 Van Eyck képe így hathatós buzdítás 
éneklésre, zenélésre. 

Vessük pillantásunkat a padlóra! 
Csakúgy, mint a ruhák, ez is külön-
leges igényességet tükröz mindkét 
zenei képen. A padlóburkolat nemes 
anyagból készült, és díszítése nem 
öncélú, hanem üzenetet hordoz. A 
geometrikus díszítőelemek mellett 
visszatérő motívum az IHS Krisz-
tus-monogram, az alfa és omega 
ugyancsak Krisztusra vonatkoztatva, és végül, de nem utolsósorban rendszeresen 
visszatérő motívum a bárány. Épp ez a motívum kapcsolja szorosan az alsó sor 
központi képéhez, A Bárány imádása címűhöz a zenei jelenetet.

A Bárány imádása című táblán a Biblia 
utolsó könyvének jelenetei elevenednek meg: 
a négy égtáj felől csoportokban érkeznek a 
hívek. Középen az oltáron ott áll a Bárány, 
oldalából vér folyik, felette a Szentlelket 
szimbolizáló galamb. A ruhákra tekintve 
ugyanaz állapítható meg, mint a fölső sor-
ban: a papok miseruhában, a többiek pedig 
saját liturgikus ruháikban vannak. A jelenet 
a mennyei istentiszteletet ábrázolja. Ebben 
a kontextusban kell látnunk a fölső sor ké-
peit, köztük a zenei jeleneteket is. A zenei 
képek padlóján található bárányábrázolás 
utal az összetartozásra. Hasonló módon te-

 12 Dhanens 1980, 108. o. 
13  Freedberg 2009.

Díszített padló a Zenélő angyalok képen

Főpap kottás szertartáskönyvvel  
a kezében A Bárány imádása képen
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remt összefüggést a papok közösségét vezető főpap kezében lévő liturgikus könyv, 
amelyben az egyik tételnél nemcsak szöveget, hanem kottát is találunk. A mennyei 
istentisztelet ugyanakkor e világi környezetbe kerül. Figyeljük meg a háttér szép, 
rendezett flamand tájábrázolását. A mennyei és a földi istentisztelet tehát össze-
kapcsolódik egymással. A jelenkor és az elmúlt vagy eljövendő összekapcsolódá-
sának jele megmutatkozik a táblák feliratában is, így tükrözi a bibliai mondatok 
aktualizálását az orgonás tábla felirata a 150. zsoltárból: Laudate eum in cordis et 
organo. Ennek a mondatnak a magyar fordítását Misztótfalusi Kis Miklós „Aranyos 
Bibliájából” idézhetjük:
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Intonációk, korálelőjátékok
szemelvények a kántorszak munkájából

Tanulmányunkat szeretnénk kiegészíteni néhány korálhoz kapcsolódó egyszerűbb 
és kicsit összetettebb feldolgozással, amely kántori segédanyagként szolgálhat. Olyan 
intonációkat, egyszerűbb korálelőjátékokat gyűjtöttünk itt egybe, amelyek egyfelől 
alkalmazhatók az istentiszteleti szolgálatban, ugyanakkor inspirációt jelenthetnek 
kántortársainknak, hogy maguk is hasonló úton járva, megalkossák saját intoná-
cióikat és előjátékaikat.

Az itt következő darabok egyben ízelítőt adnak abból a műhelymunkából, ami 
az Evangélikus Hittudomány Egyetem kántorszakán Németh Csaba tanár úr ve-
zetésével történik a liturgikus orgonajáték órákon. 

Ebből az anyagból bővebb válogatást teszünk közzé az EHE egyházzenei tan-
székének honlapján. Ajánljuk továbbá a fóti Evangélikus Kántorképző Intézet által 
működtetett honlapot, annak is egyházzenei segédanyag linkjét, valamint a leg-
utóbbi évek itthoni nyomtatott kiadványai közül a Gárdonyi Zsolt és Karasszon 
Dezső által szerkesztett Alternatív koráliskolát valamint Bessenyei Mihály Cantate 
Domino című intonáció gyűjteményét.

A példák sorát olyan feldolgozások nyitják, amelyekben a legegyszerűbb eszkö-
zökkel találkozunk.

Az első klasszikus imitációs szerkezetben idézi a koráldallamot és a harmadik 
szólam belépése után le is zárul. A kezdősor imitatív ismétlése alkalmas arra, hogy 
jól előkészítse a dallam éneklését. 

Intonáció – EÉ 255 Rapcsák Viktória
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A második tétel karakteres vonását az alsó szólam kromatikus lefelé lépegető 
motívuma adja.

Intonáció – EÉ 188 Arató Lóránd

A következő egyszerű harmonizációra épül, melynek akkordjait felbontva halljuk. 
A felső hangok – érdemes hosszan tartva játszani őket – a korál kezdősorait idézik. 

Intonáció – EÉ 61 Kovácsné Tégen Sára

Az intonáció eszköze lehet egy ostinato motívum is. Ezt szabadon kezelve született 
a következő tétel. 

Intonáció – EÉ 332 Takács Dóra
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Szigorú ostinatora épül az alábbi kompozíció. 

Intonáció – EÉ 149 Rapcsák Viktória



Finta Gergely156

Következzék egy barokk mintára komponált duett.

Fel útra, ti hívek – EÉ 163 Hulej Klaudia

A következő példák az egyszerű korálelőjáték típusába tartoznak: a koráldallam 
egyszer végigvonul a szoprán szólamon. Kétmanuálos orgonán célszerű szolisztikus 
regisztrációval kiemelni. 

Az első akár harmonizációként is használható, manualiter éppúgy előadható, mint 
pedállal. 
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Királyi zászló jár elől – EÉ 189 Dömök Krisztina

Szintén alkalmazható előjátékként és harmonizációként az alábbi darab. 

Jöjjetek, Isten Fia hív – EÉ 435 Koch Szilvia

Utolsó előtti példánk táncos lüktetése a feldolgozott dallamból fakad. Díszítése 
mértéktartó. 
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Jöjj, égi szent láng – EÉ 239 Manhardt Mátyás
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A hallgatói kompozíciók végén egy jól ismert – és keveset feldolgozott – passió ének 
gazdagon díszített feldolgozását idézzük, amelyre minden bizonnyal Bach Herzlich 
tut mich verlangen korálelőjátéka szolgáltatta a példát.

A keresztfához megyek – EÉ 208 Takács Dóra
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A sort két tanári kompozíció zárja. Először Németh Csaba feldolgozása a Jézus én 
bizodalmam énekre díszített cantus firmusszal, majd egy intonáció és egy basszus 
cantus firmusos darab a Tarts meg, Urunk, szent igédben énekre, amely Gárdonyi 
Zsolt Korálimprovizációk című sorozatának egyik tétele nyomán született. Ez a két 
darab önállóan és közvetlen egymáshoz kapcsolva is megszólalhat. 

Jézus én bizodalmam – EÉ 369 Németh Csaba
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Tarts meg, Urunk, szent igédben! – EÉ 255 Finta Gergely
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Ezúton szeretnék köszönetet mondani Németh Csabának – akit a kották szerzői joga 
illet – az anyag közreadásáért, a korrekciós munkáért és a digitalizálásért, valamint 
kántorszakunk hallgatóinak, akik nélkül ez a példatár nem jöhetett volna létre. 



Bácskai Károly

A diakónia és a krisztológia kapcsolata  
mint a keresztény segítő szolgálat alapja

A jelen tanulmány címében foglaltakat exegetikai szempontból elsősorban alátá-
masztó, az újszövetségi evangéliumokban Márknál és Máténál olvasható szinoptikus 
szakasz (Mk 10,43–45; Mt 20,26–28)1 szembetűnő jellegzetessége a   és a 
  főnevek, valamint a   ige használata. A paralellismus membrorum,2 
valamint a főnevek egymás utáni használata szemléletesen kiemeli a mondanivaló 
tartalmát. A   (szolga) szolgálata a rábízott feladat önkéntes teljesítését 
jelenti: munkájával mások javáért vagy jólétéért fáradozik.3 A   (rabszolga) 
helyzete ennél jóval kiszolgáltatottabb: társadalmi helyzetéből adódóan munkáját 
kényszer alatt kell végeznie. Ez utóbbi a szolgaság legalacsonyabb foka: a   
„másnak a tulajdona, ezért mindenkor köteles teljes akaratával és tehetségével 
gazdáját szolgálni”.4 Az egymáshoz viszonyítható főnevek tartalmából adódó fo-
kozás még világosabbá teszi a tanulságot: az a tanítvány tekinthető a gyülekezeti 
szolgálatra, de Isten országára is a legalkalmasabbnak, aki ennek érdekében a leg-
többről képes lemondani, alávetve magát a „gazda”, azaz Isten akaratának. Dóka 
Zoltán kommentárjában úgy fogalmaz, hogy „minél magasabb pozíciót tölt be 
valaki, annál inkább kell önmagát háttérbe állítania”.5 A közösségi vezetőknek 
úgy kell az alájuk rendelteknek, a közösség tagjainak szolgálniuk, ahogyan azt a 
felszolgáló ( ) teszi az asztalnál. Aki pedig még a vezetők közül is ki akar 
tűnni nagyságával, „annak egyenesen rabszolgává ( ) kell válnia, azaz egész 
emberségét ki kell szolgáltatnia, alá kell vetnie „mindenki” javának. Csak az lehet 
igazán „első”, aki a legvégső értelemben is segítőkész, más szóval az, aki a legjelen-

 1 „Aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok; és aki első akar lenni közöttetek, az legyen 
mindenki rabszolgája. Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, 
és életét adja váltságul sokakért.” 

 2 Grundmann 1965, 219. o.
 3 Balázs 1998, 119. o. 1249. cikk
 4 Balázs 1998, 134. o. 1401. cikk
 5 Dóka 1996, 228. o.
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téktelenebbet is fontosabbnak tartja önmagánál.”6 Ebben az összefüggésben ugyan-
akkor a szolgálat fogalma nem merül ki annak gyakorlati megnyilvánulásaiban és 
megvalósulásában, hanem azon túlmenően elméleti, teológiai tényt közöl, és így 
kettős tartalmat hordoz. A közösségi, gyülekezeti tevékenység mellett alapvető 
hangsúlyt kap a krisztológiai mondanivaló, amelyet a szövegben szereplő igenévi 
alakok actiója7 erősen támogat. Isten szándékának teljesülése, teológiai értelemben 
az ember megváltása annak köszönhető, hogy Krisztus gyakorlati módon, mégpedig 
teljes mértékben kiszolgáltatott lett, és alávetette magát mindenki javának. Teljes 
akaratával Istent szolgálta, ezért tudott a legvégsőkig segítőkész maradni úgy, hogy 
még halálával is a segítés szolgálatát töltötte be és tette végérvényessé. Jézus a segí-
tő magatartás kihívását nemcsak hirdette, de egész földi útján meg is felelt ennek 
a kihívásnak. Dóka a keresztény tanítványi közösség, tágabban az egyház végső 
titkát is ebben a jézusi szolgálatban látja: Jézus, aki ebben a közösségben az első, 
szolgál mindenkinek. Az isteni hatalmat és dicsőséget megjelenítő és a személyében 
képviselő „Ember Fia-Jézus nem más, mint aki a keresztre ment”.8 Ezen a helyen 
érdemes a továbbiakban is szó szerint idézni Dóka tanulmányából: „Jézus, aki isteni 
hatalommal jelent meg a földön, hatalmával nem élt vissza, nem arra használta, 
hogy másokat a maga dicsőségének a szolgálatára kényszerítsen, hanem abban látta 
és végezte isteni küldetését (»azért jött«), hogy hatalmával mindenkinek szolgáljon 
( ). A szolgálat, a diakónia fogalma tehát Jézus egész életművét összefog-
lalja és kifejezi. Ezért nem lehet az őt követők életprogramja sem más. A tanítványi 
közösség, az egyház élete akkor van összhangban Jézussal, ha abban a diakónia 
lelkülete és aktivitása dominál.”9 Ez a segítő szolgálatra vonatkozó isteni akarat 
és kezdeményezés kötelez el tehát minden tanítványt az alázatos, szolgáló életre, 
amelynek alapja és példája nem más, mint magának Jézusnak a segítő szolgálata, 

 6 Uo.
 7 Mind a diakonéthénai, mind a diakonésai, mind pedig a dunai instans actiója értelmezhető úgy, 

hogy az infinitivus alakok egyszeri cselekvésre, teológiai értelemben Krisztusnak a kereszten vállalt 
szolgálatára (áldozatára, halálára) utalnak.

 8 Krisztust ember volta nem távolította el Istentől. Sokkal inkább az ember javát szolgáló, isteni 
segítő szándék megtestesítőjeként, éppen ember volta által maradt a legközelebb az Atyához. Ha 
az isteni (lét)forma megváltozott is, és ideiglenesen szolgai (emberi lét)formának adta is át a helyét, 
az isteni mivolt, az ontológiai jelleg megmaradt. Dóka is említést tesz az őskeresztény explicit 
krisztológiának arról a stádiumáról, „ahol az apokaliptikus Ember Fia-képzetet összekapcsolták a 
szenvedéshagyománnyal: az isteni hatalommal és dicsőséggel eljövendő Ember Fia-Jézus nem más, 
mint aki a keresztre ment.” Dóka 1996, 229. o.

 9 Dóka 1996, 229. o. „In der Gemeinde gibt es keine andere Größe als die des Dienstes, und die 
Gemeinde kann sich nicht anders zur Menschheit verhalten, als daß sie ihr wie ein Sklave dient. 
[…] Diese Regel ist begründet im eigenen Verhalten Jesu.” In Grundmann 1965, 219. o.
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mind gyakorlati, mind pedig elméleti-teológiai értelemben. Jézus szolgálatában a 
tanítás, az igehirdetés, a testi-lelki rehabilitáció cselekedetei, valamint a kereszten 
elszenvedett (váltság)halál mint Isten irgalmának és segítségének megnyilvánulásai 
harmonikus egységet alkotnak. Jézusnak nemcsak a tanítása volt Istentől ihletett, 
de isteni küldetést töltött be akkor is, amikor „életét adta váltságul sokakért” (lásd 
Jn 3,16). Szolgálata, amelyet Isten akaratából egyedül ő végzett el mindenki javára, 
a kereszten, azaz a halálában jutott teljességre.10

A Lukács evangéliumában szereplő, hasonló tartalmú és mondanivalójú részlet a 
Márk és a Máté szerinti változathoz képest bizonyos eltéréseket mutat (Lk 22,26–
27).11 Jézus itt a nagyság miatt versengő tanítványait figyelmezteti ugyanarra a 
sorrendiségre, amelyre Márk szerint a tanítványok közül Zebedeus fiait, Jakabot és 
Jánost intette (Mk 10,35–43). Máténál ugyanebben a jelenetben a Zebedeus-fiakon 
túl azok anyja is szerepel (Mt 20,20–28). Később, az írástudók és a farizeusok el-
len intézett jézusi beszéd részeként a hasonló figyelmeztetés tágabb hallgatóság, 
általában a tanítványok és a sokaság felé hangzik (Mt 23,1–12). Az epizód Lukács 
evangéliumában nem áll példa nélkül: Lk 9,46–47 szerint más alkalommal is foglal-
koztatta a tanítványokat hasonló gondolat.12 Jézus, ismerve a tanítványok szándékát, 
egy kisgyermeket állított eléjük, és annak gyermek voltára utalva helyesbítette őket. 
A gyermeki egyszerűségre és őszinteségre mint követendő (lelki) magatartásfor-
mára ebben a szakaszban az evangélista a   melléknév fokozott alakjával utal. 
A fenti lukácsi részletben azonban a Jézus által követendőnek említett tanítványi 
magatartásra és lelki-szellemi beállítottságra vonatkozóan a már a korábbiakban 
megismert   ige mellett a   melléknév szintén fokozott alakjával talál-
kozunk (). A fokkeveredés értelmében a középfok állhat a felsőfok helyett 
(itt a  ellentétes párjaként), a legfiatalabb, a sorban a legkisebb, a legutolsó 
jelentéssel. Exegetikai szempontból feltétlenül megjegyzendő, hogy a csak az életkor 
szempontjából való fiatalság feltételezésével szemben a hivatkozott magyar fordí-
tásban13 olvasható „a legkisebb” névszó itt élesebben és határozottabban jeleníti 
meg a Jézus útmutatása szerinti, mintaszerű tanítványi magatartásra vonatkozó 
egyéb kifejezések, úgymint a  , a  , a   és a   jelentés-

 10 „Jézusnak azért „kell” (Mk 8,31) meghalnia, hogy lehetővé váljék az őt követő, szolgáló tanítványi 
élet, a „mindenki szolgája”-erkölcsiség (Mk 9,35). In Dóka 1996, 228–229. o.

 11 „Aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki 
szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül? Én 
pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál.”

 12 Kodell 1993, 79. o.
 13 Biblia – Magyarázó jegyzetekkel.
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árnyalatait.14 A gyermeki beállítottság és a segítő szolgálat kapcsolata nem véletlen, 
hanem éppen azt a gondolati szálat jelenti, amely a két azonos tartalmú evangéliumi 
elbeszélést teológiai szempontból egybefűzi. A tanítványok versengésének helyszínét 
és körülményeit Lukács különlegesen dramatizált módon választja meg. A vita vagy 
viszály () a passió előestéjén, az utolsó vacsorán, jelképes értelmezéssel 
az úrvacsorai asztalnál tört ki közöttük. Amikor azon vetélkedtek, hogy ki a leg-
nagyobb közülük, Jézus alázatos volta és kiszolgáltatottsága észrevétlen maradt a 
számukra. Mesterük jelenléte eo ipso nem mentesítette őket emberi gyengeségeiktől, 
a nagyobb befolyást jelentő személyes szerep és a komolyabb megbecsülés iránti vá-
gyuktól. Jézus szavai nyomán azonban (Lk 22,25) ennek a helytelen irányultságnak 
a felismerése nemcsak egymás és a közösség szolgálatára nyitotta fel a tanítványok 
szemét, de krisztológiai szempontból is meghatározó jelentőségű. A gyülekezet 
„asztalánál” ugyanis más rend érvényesül, mint általában a világban. Megdöbbentő 
módon „a tanítványok mint előkelő vendégek ülnek az asztalnál, Jézus pedig, mint 
egy háziszolga, felszolgál nekik”.15 A gyülekezet rendje minden részletében erre a 
jézusi szolgálatra épül. Minél nagyobb valaki a közösségben, annál alacsonyabbra 
hajolva ( !) kell ehhez a Jézushoz, tudniillik az alázatos ( ), illetve a 
segítő- és szolgálatkész ( ) Jézushoz közelítenie. Isten azt dicsőíti meg, aki 
megalázza magát (Mt 23,12; Lk 14,11; Lk 18,14). „Ezért adott Jézusnak is királyi 
dicsőséget”,16 mindenek fölé magasztalva őt (lásd Fil 2,9), ahogy „Jézus is megadja 
tanítványainak hűségük jutalmát: részt ad királyi uralmából”.17 (Lásd a minákról 
szóló példázatot, Mt 25,14–30, vö. Lk 19,11–27 (19,17) és a szolgálatra való felhívás 
után a Lk 22,29–30-ban foglaltakat,18 valamint az ezzel lényegében megegyező 
Mt 19,28-at és a hasonló Jel 3,21-et.) A gyülekezeti (szeretet)szolgálat alapja az a 
jézusi szolgálat, amelyre Márk és Máté a maga evangéliumának megfelelő helyén 
még csupán egy logionnal utal (Mk 10,45; Mt 20,28). Lukácsnál azonban Jézus 
szeretetszolgálata a hasonló utalás után („Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint 
aki szolgál”, Lk 22,27), közvetlenül a passiótörténetben (Lk 22,39–23,48) teljesedik 
ki. Természetéből és egyediségéből eredően ez a jézusi diakónia nem szűnik meg 
az ő halálával. A feltámadott és megdicsőült Krisztus, a bűnön és a halálon győztes 

 14 Szövegfordításában és -magyarázatában Prőhle Károly ugyanakkor – nyilvánvalóan az eredetihez 
inkább közelítő szöveghűségre törekedve, valamint a Jézus által említett kép szorosabb összefüg-
gésében maradva – „a legifjabb” és a „felszolgáló” kifejezéseket alkalmazza (1991, 326. o.).

 15 Prőhle 1991, 327. o.
 16 Uo.
 17 Uo.
 18 „Én rátok hagyom a királyságot, ahogyan az én Atyám rám hagyta azt; hogy egyetek és igyatok az 

én asztalomnál az én országomban, és királyi székekbe ülve ítéljétek Izráel tizenkét törzsét.”
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Christus Victor19 alázatosan tovább szolgál és segít a gyülekezetben szavával és a 
szentségekben, vállalva az emberi beszéd esendőségét, az ostya törékenységét, a bor 
és a víz20 tünékenységét. Jézus nem akkor a legalázatosabb és a leginkább segítőkész, 
amikor az asztalnál felszolgál tanítványainak, vagy amikor ugyanezen a helyen, a 
jánosi fokozás szerint lehajol, hogy megmossa a lábukat (Jn 13,3–17). Jézus nem a 
betlehemi bölcsőben a legkisebb, nem a Gecsemáné-kertben, a főpap házában, a 
nagytanács, Pilátus és Heródes előtt, úton a Golgota felé vagy a keresztfán van az 
emberhez a legközelebb, hanem jelenlétének húsvét utáni megnyilvánulásaiban, 
helyi értelemben az egyházban és a gyülekezetekben. Más szóval úgy, hogy feltáma-
dása után is a tanítványaival marad „minden napon, a világ végezetéig” (Mt 28,20). 
Együtt munkálkodik övéivel, és megerősíti szolgálatukat az annak nyomában járó 
jelekkel (Mk 16,20). 

Az alázatnak és a segítő szeretet gyakorlásának különleges, krisztusi minősé-
ge vagy kultúrája Pál apostol szolgálatában is jellemző módon megjelenik. Mk 
10,43–45-tel, illetve Mt 20,26–28-cal hozható párhuzamba Pál 1Kor 9,19-ben 
megfogalmazott vallomása, amely szerint ő mindenkivel szemben szabad, magát 
mégis mindenkinek szolgájává tette (  ), hogy minél többeket megnyerjen. 
A saját szabadságáról való lemondás, a „rabszolgaság” vállalása mások érdekében 
az apostol missziói magatartására utal. Pál arra törekszik, hogy tökéletesen azo-
nosuljon azokkal, akiknek az evangéliumot hirdeti. Ehhez az alázatos szolgálathoz 
Krisztus szolgálatából meríti az erőt, amelyre a gyülekezet tagjainak figyelmét is 
felhívja (Fil 2,5–11). Szavai egybecsengenek az evangéliumoknak a korábbiakban 
említett bizonyságtételével Jézus, illetve az őt követők alázatáról és szolgálatáról, 
valamint az Isten országában élvezhető nagyság öröméről (lásd ott). Megfigyelhető, 
hogy az apostoli szövegben a szolgálatra és az alázatra vonatkozó kifejezések né-
melyike hasonló az evangéliumokban használtakhoz.21 A hivatkozott evangéliumi 
részletek, de Pál apostol szolgálatának a megfelelő szempontú vizsgálata alapján 
is elmondható, hogy a keresztény segítő szolgálat nem a hit vagy a vallásos élet 
külsősége, hanem annak következménye és tartalma. A benső (hitbeli, vallásos) 
tartalmatlanság vagy üresség nem takarható el vallásos gyakorlatok és szabályok 
megtartásának látszatprogramjával, még akkor sem, ha ezek a külsőségek esetenként 
tiszteletre vagy áhítatra indítják az egyébként beavatatlanokat. Ez a vallásos maga-

 19 Aulén 1980, XXVII., 163. p.
 20 Az utalás itt a keresztelésnél használt vízre mint jelre vagy jelképre történik.
 21 Krisztus megüresítette () önmagát, szolgai formát ( ) vett fel, megalázta () 

magát, és engedelmeskedett (  ; Fil 2,7–11).
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tartás hasonló a Pál apostolnak a szeretetről írott himnuszában foglaltakhoz (1Kor 
13,1–2). Chrysostomos egyházatya értelmezése szerint a vallásos megnyilvánulás 
lehet hangos és látványos, de tartalom nélkül olyan, mint a kongó érc vagy a fülsi-
ketítő cimbalom. Optikai és akusztikai „élményt” ad ugyan, de a hatása fárasztó, 
és végül terhet jelent az embereknek.22 Hiábavaló a jámbor és alázatos szolgáló 
szerepének megformálásán és teljesítésén fáradozni, ha az csupán szerepjáték ma-
rad, és az ember nem képes ösztönösen is olyanná válni. A kereszténység azonban 
nem szerepjáték, hanem Isten akaratának betöltése – amint Krisztus sem egy, az 
örökkévalóságban rá osztott szerepet képviselt, látszólag vállalva az anyagi (testi) lét 
terheit (doketizmus),23 hanem valóságosan emberré lett. Mint ilyen, maradéktalanul 
teljesítette Isten akaratát, és elvégezte a rá bízott szolgálatot. A külső szemlélő ugyan 
befolyásolható és megtéveszthető, az őszinte vallásos magatartás, az ösztönösen 
segítő szeretet azonban megjátszhatatlan, mert azt végső soron nem a szavak és 
a tettek, hanem maga Isten igazolja: az alázatost felemeli, míg az önmagát mások 
fölé emelőt megalázza, vagy – a kifejezés mélyebb értelmében – megnyomorítja. Ez 
az eszkatológiai távlatú isteni válasz24 egyrészről az önzetlen hit25 perspektivikus 
igazolása, másrészről elvi-gondolati síkon elválasztja a hívők gyülekezetét más e 
világi közösségektől. Ez utóbbiban a vezetők uralkodnak a különböző csoportok 
felett, míg a gyülekezeti közösségben paradox módon az elöljárók a legutolsók, a 

 22 Az 1Kor 13-ról mondott homíliájában, a nyelveken szólással és a szeretettel kapcsolatban tanított így: 
„          

      ” S. Joannis Chrysostomi 
Archiep. Constantinop. Epist. ad Cor. Homil. XXXII., col. 268., in PG, 61.

23  Doketizmus (a görög ,  , ’látszani’ szóból): A Krisztusnak csak látszólagos testet tulaj-
donító tévtanítások összefoglaló neve. Lényege az a vélekedés, hogy Isten nem kerülhet közvetlen 
kapcsolatba az anyagi testtel. Antiókhiai Ignatiosz (35–107 k.) küzdött azok ellen, akik Jézus szüle-
tését, földi életét és feltámadását csak látszatnak mondták. Irenaeus (115/150–202/203) kifejezetten 
elítélte azokat a gnosztikusokat, akik szerint Jézus láthatatlan mennyei testével a Szentlélek által, 
Márián keresztül jött a földre, de valóságos földi testet nem öltött, ezért csak látszat szerint szen-
vedte el az emberi létet és a halált. 

24  „Schon die alttestamentlichen Vorbilder Hiob 22,19; Spr 29,32; Ez 21,31 überschreiten den 
innerweltlichen Horizont und öffnen sich zur eschatologischen Umkehr irdischer Rangordnung.” 
Wiefel 1998, 398. o. Hagner a fent kifejtetteket egy mondatban így említi: „The reversal described in 
this saying happens not in this life but in connection with the enjoyment of eschatological rewards. 
Exaltation of oneself in the present will mean a humbling in the eschaton, while the humbling of 
oneself now will mean an exaltation in the future (cf. 18,4). Such a reversal is already anticipated in 
the OT (cf. Prov 29,23; Job 22,29; Ezek 17,24; 21,26) and is taken up in the NT, probably in dependence 
upon the teaching of Jesus (cf. Jas 4,10; 2Cor 11,7; the pattern is seen even in Jesus’ own mission as 
described in Phil 2,8–9).” Hagner 1995, 661–662. o. Lásd még: Frankemölle 1997, 370. o. 

25  (It is) „an eschatological note, which reminds us of the sad maxim that »many people want to be 
pious, but few are prepared to be humble« (La Rochefoucauld)”. Davies–Allison 1997, 279. o.
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vezetésre hivatottak a legalázatosabb szolgálattevők.26 Szerepük nem az uralkodás,27 
a szellemi és a fizikai felügyelet vagy a rendfenntartás, hanem a példamutatás, más 
szóval a helyes lelki és gyakorlati magatartás képviselete a közösségben. A történe-
lem tanúsítja, hogy a földi birodalmak uralkodói hatalmukat többnyire alattvalóik 
rovására, önző módon, ha kell, erőszakkal érvényesítik. Isten országa nagyjainak 
azonban a földi birodalmak nagyjaiétól eltérő jogai és kötelességei vannak. A ta-
nítványi körben a nagyság útja nem mások jogainak a semmibevételén, hanem a 
Krisztusnak és az embertársaknak való önzetlen, segítő szolgálaton át vezet. A 
szolgálat nem a hatalomhoz jutás eszköze, hanem éppen fordítva, a szolgálatot 
végző válik alkalmas eszközzé Isten kezében. Karner Károly szavaival „a gyülekezet 
rendelkezik a rajta isteni szolgálatot teljesítő tanítvánnyal, s nem ő a gyülekezet-
tel”.28 A keresztény ember tehát, a végső isteni döntés tükrében, nincs passzivitásra 
vagy tehetetlenségre kárhoztatva. Éppen ellenkezőleg: ez az utolsó időkben meg-
valósuló alternatíva kell hogy ösztönzést, majd indítást adjon a mában és jelentse 
valláserkölcsi szempontból szolgálatunk és tetteink mértékét. Még akkor is, ha a 
Jézus által idézett szállóigéből következő norma nem logikailag értendő, „vagyis 
nem úgy, mintha minden jogtalan felmagasztalást elkerülhetetlenül magalázódás 
követne”.29 Itt sokkal inkább az a teológiai alapelv a hangsúlyos, amely szerint az 
ember hatalmi vagy uralmi vágyai általában ellentétesek Isten akaratával. Az ilyen 
vágyakat sem egyéni, sem pedig közösségi vonatkozásban nem érdemes táplálni, 
mert végül, minden esetleges e világi látszat ellenére nem sikerhez, hanem teoló-
giai értelemben – eszkatológiai szempontból mindenképpen – megaláztatáshoz 
vezetnek. Spinetoli gondolatmenetét követve a „végül” határozó itt nem is időbeli 
határpontra utal, „hanem az ember hitbeli tapasztalatának átfogó kiértékelésére”.30 
Ebben az összefüggésben az eszkatológia sem csupán időbeli távlatot jelent, hanem 
azt, hogy a vallásos magatartás folyamatos, egyéni és közösségi revíziója mellett 
Isten is hasonlóképpen értékeli, illetve revideálja azt. Éppen ez a kitüntető isteni 
figyelem indíthat egyént és gyülekezetet a Krisztus cselekvő követését meghatározó 
döntésre, tudniillik arra, hogy amint ő vállalta, úgy mi is vállalhatjuk a spontán és 
önzetlen szeretetből fakadó segítő szolgálatot, valamint annak lehetséges következ-

 26 „Der in der Gemeinde Angesehenste verstehe sich als geringer Diener der Gemeinschaft.” Wiefel 
1998, 398. o. „Der »Größere« hat nicht wie in der Umwelt üblich als Herrscher, sondern als »euer 
Diener« seine wahre Qualität zu praktizieren.” Frankemölle 1997, 370. o.

 27 „Domination is forbidden; service is imposed.” Davies–Allison 1997, 279. o.
 28 Karner 1935, 136. o.
 29 Spinetoli 1996, 478. o.
 30 Uo.
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ményeként, de akár opciójaként is az alázatot és a lemondást.31 A segítés keresztény 
kultúrája nem statikus (élet)állapotot, hanem dinamikus életgyakorlatot feltételez, 
amely Isten szeretetének természetét szemlélteti az adott történelmi, társadalmi, 
kulturális és politikai körülmények között. Mivel pedig ez a gyakorlat, amint azt 
a korábbiakban megállapítottuk, Isten evangéliumi szándéka szerint való és azon 
alapul, a segítő szolgálatban a mások lelki és anyagi szükségét a saját érdekei és 
szükségei elé helyező keresztény ember mindenképpen32 számíthat Isten pozitív 
értékelésére, evangéliumi szóhasználattal a felemeltetésre.

Összegezve a terjedelemből adódóan meghatározott körű elemzés eredményét, a 
keresztény közösség tanítóinak, illetve szolgálattevőinek tekintélye végső értelem-
ben nem a személyükön, a tárgyi tudásukon vagy a bölcsességükön múlik, és nem 
azokra épül. A gyülekezet tagjai az elöljáróknak vagy a tisztségviselőknek mutatott 
tiszteletadással nem az ő emberi nagyságuk, hivatali beosztásuk vagy hatalmi pozí-
ciójuk előtt hódolnak, hanem szolgálati helyzetükkel Krisztust tekintélyét ismerik 
el. Krisztus követői közül senki nem rendelkezhet a tanítás kizárólagos monopóliu-
mával vagy a szakértők (beavatottak) felsőbbrendű tudatával.33 A rang és a presztízs 
imádata méltatlan a keresztény közösség elöljáróihoz. Keresztény szempontból a 
tisztségek és a titulusok önmagukban nem kifogásolhatók, a kísérőjelenségként 
azokkal olykor együtt járó felsőbbrendűség-tudatnak és elitizmusnak azonban nincs 
helye a segítő szolgálatra hivatott krisztusi közösségben. A keresztény tanítvány-
ság ismertetőjegyei éppen a szerénység és a szolgálatkészség. A keresztényeknek, 
legfőképpen a vezető szerepet betöltőknek mindenkor és minden körülmények 
között azt kell megtanulniuk, hogy a nagyság a készséges és önzetlen szolgálattal 
jár együtt. Minél inkább rendelkezik valaki a többség bizalmával, annál többeknek 
tud annak révén segíteni. Csak a világi szempontú értékekről és prioritásokról való 
radikális lemondás után válhat valaki a világért keresztet vállaló Krisztus méltó 
tanítványává.34 A krisztológia és a diakónia kapcsolatának reprezentatív vizsgálata 
alapján a hatalomra törő, becsvágyó és álszent vezetők által uralt, külsőségeiben 
látványos, de lelkében üres közösség képe mellett vagy még inkább helyett az 
egyenrangú emberekből (szolgatársakból), barátokból és testvérekből álló, ideális 

 31 Karner 1935, 136. o. 
 32 Az „eszkatologikus távlat” fogalma az isteni szándék bizonyosságát, megmásíthatatlanságát és 

megfellebbezhetetlenségét is kifejezi.
 33 „Irgendein Lehrmonopol eines bestimmten Amtes in der Nachfolge Jesu soll est nicht geben, kein 

Herrschaftswissen von Specialisten.” Frankemölle 1997, 370. o.
 34 Hagner 1995, 662. o.
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keresztény gyülekezet képe rajzolódik elénk.35 „Ez az egyház nem anarchikus és 
vezető nélküli gyülekezet, mert közvetlenül irányítja Krisztus és Isten, akinek 
valamennyi tag egyformán gyermeke. Akik ebben vezető szerepet vagy feladatot 
kapnak, arra hivatottak, hogy elsősorban tetteikkel és ne szavaikkal tegyenek ta-
núságot közös Atyjuk láthatatlan jelenvalóságáról, és nem arra, hogy helyettesítsék 
őt, mert az Atya sosincs távol, és nem hiányozhat a közösségből.”36 Frankemölle az 
alázatra intő mátéi logion (Mt 23,12) magyarázatában rámutat a mindenkori ke-
resztény gyülekezeti önértelmezés, vagyis az ekkléziológia teológiai és krisztológiai 
alapjaira.37 Az a megállapítása szintén helytálló, hogy a szöveg nyitottsága a mai 
olvasó figyelmét is magával ragadja, alkalmazhatósága pedig túlmutat az egykori 
összefüggéseken. A korabeli, nem csupán bibliai kontextusból ismert mondás38 
alkalmas arra, hogy az abban foglalt jézusi intés és a mindenkori személyi kihívások 
a gyülekezetben egészséges kölcsönhatásban maradjanak egymással.39 A gondolat 
többszöri újszövetségi megismétlése és a szinoptikus evangéliumokon kívüli, közel 
szó szerinti megjelenése a közösségi szolgálatnak a fenti értelmű, belmissziói célját 
is szolgálja. Mindezek figyelembevételével sommásan úgy fogalmazhatunk, hogy 
a segítés kultúrája és szolgálata egyaránt meghatározó alapvonása kellett és kell 
hogy legyen a keresztény küldetéstudatnak és missziónak az ősgyülekezetektől 
napjainkig. A segítő szolgálat világos krisztológiai alapvetése egyértelművé teszi, 
hogy Krisztus alázatos követése és a segítő szolgálat intuitív, innovatív és adott 
esetben improvizatív (Lk 10,25–37) gyakorlása keresztény felfogásban szinonimák: 
Isten világviszonylatban, a különböző társadalmi csoportok között, az egyházak 
tevékenysége révén nyilvános és nyilvánvaló jelenlétének, más szóval a közösség 
és Krisztus szolgálatának a szinonimái.
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Inkulturáció az iskolában
Avagy tanítás missziós lelkülettel

Eddig állami iskola volt, most egyházi lett. Tanévnyitó. 
Az új diákok bizonytalanul méricskélik egymást, kihez is kellene először szólni. A 
régebbi diákok még bizonytalanabbul méregetik az „újakat” – de nem elsősorban 
a diákokat. Sokkal inkább az új tanárokat, az új iskolavezetést s az eddig számukra 
teljesen ismeretlen fogalmú egyházi vezetést. Az évnyitón számukra ismeretlen 
szokások, idegenül hangzó mondatok, furcsa mozdulatok követik egymást. Van, 
amelyiket hangos mosolygás követ, s van, amelyiknél néma csend támad. 

Kulturális különbség? Missziós lehetőség? Lehet-e a missziós lehetőséggel úgy 
élni, hogy nem vesszük figyelembe a kulturális különbségeket? Mivel kezdjük a 
missziót: a kulturális különbségek megtanításával vagy az új üzenet bemutatásával? 
Esetleg valami mással?

Egy személyes példakép

Noha egyház- és missziótörténeti szempontból valószínűleg sokkal nagyobb ívű 
szemléltetéssel lehetne kezdeni az alábbi gondolatsort, mégis hadd kezdjem egy 
kevésbé ismert, de a személyes kapcsolat miatt számomra sokkal meghatározóbb 
ember példájával. A kérdésekre adott saját válaszom megtalálásában sokat segített 
mindaz, amit egy missziológiát oktató tanáromtól értettem meg chicagói ösztöndíjas 
tanulmányaim alatt, s azóta is a tanításhoz szükséges fontos elemként tartok számon. 

Claude Marie Barbour 1935-ben született Franciaországban, református szülők 
gyermekeként. Ápolói és teológiai tanulmányai után az 1960-as évek elején Afrikába 
utazott misszionáriusként. Claude Marie sikeres és hatékony – az európai gondolko-
dás számára oly jelentőségteljes számok tükrében is nagyon eredményes – missziós 
munkát folytatott a dél-afrikai Lesotho és Soweto területein élő törzsek körében. 
Egészen addig, míg az apartheid uralom őt is meghurcolta és börtönbe juttatta, 
mint a bennszülött lakosok tanárát és segítőjét. Nőként a rabság legkegyetlenebb 
szenvedéseit is átélte és túlélte. Szabadulása után Észak-Amerikában telepedett le, 
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s itt végzett lelkipásztori és tanári munkája során került kapcsolatba a Lakota és 
Oglala nevű sziú törzsekkel. Részben az afrikai, részben az indián törzsek körében 
végzett munkája során gyakorolta és fogalmazta meg az általa „Mission-in-Reverse”-
nek elnevezett szemlélet alapelveit. Lehetne módszernek is nevezni Claude Marie 
hatékony missziójának lépéseit, szerintem azonban ezek inkább olyan alapelvek, 
melyek egész életét, lelkészi és tanítói munkáját, valamint személyes kapcsolatait 
is meghatározták.1

Claude Marie misszióról alkotott elképzelését utazási élményei nagymértékben 
megerősítették. Lesothóba vezető útja a természeti akadályok, a fizikai környezet, 
a vadállatok, az idegenként rá tekintő emberek, a nyelvi nehézségek, a társadalmi 
különbségek miatt számos veszélyt rejtett magában, s nem érhetett volna célba a 
helyi emberek segítsége nélkül. Úgy érkezett meg Lesothóba, hogy tudta, a misszi-
onárius nem az az ember, aki mindig minden kérdésre tudja a választ. Nem azért 
utazott oda, hogy valamilyen magasabb tudományra vagy bölcsességre oktassa az 
embereket, hanem azért, hogy velük élje mindennapjaikat, osztozzon nehézsége-
ikben és örömükben, s megossza velük azt, ami saját életének is az alapja: Jézus 
Krisztus evangéliumát. Nem az volt a célja, hogy minél több embert minél gyor-
sabban megkereszteljen vagy megtérítsen; de nem is az, hogy kipróbálja magát, 
vagy egyszerűen világot lásson. Sokkal inkább az volt a célja, hogy megmutassa 
másoknak is saját hitének alapját és örömét. Claude Marie úgy gondolta, a haté-
kony misszió legelső lépése az, ha először ő is a közösség elfogadott tagjává válik. 
Fontosnak tartotta megvárni azt, amíg a helyi emberek megbíznak benne annyira, 
hogy már nem idegenként tekintenek sem az ő személyére, sem az általa közvetí-
tett üzenetre. Remélte, hogy így ő is jobban fogja érteni hallgatósága gondolatait, s 
könnyebben ráérez majd arra, hogy a bibliai történeteket és a teológiai fogalmakat 
mely szavakkal fejezze ki. 

 1 Claude Marie 1975-ben alapította a Shalom Ministries elnevezésű közösséget, melynek olyan nők 
és férfiak a tagjai, akik a közösség öt alapelve szerint élik életüket és végzik szolgálatukat. Az öt 
alapelv: mission-in-reverse, helyi közösségek építése, a közösségek saját kontextusának állandó 
figyelembevétele, kulturális és vallási hidak építése, a Krisztusban megélt gyógyítás és megbékélés 
hirdetése. A közösségnek az öt kontinensen több száz tagja él szétszórva, akik nagy része valamely 
keresztény egyház lelkésze, s akik különféle területeken dolgoznak: kubai menekülttáborban, dél-
afrikai apartheidet elszenvedők közösségében, Holokauszt-túlélők között, dél-amerikai őslakos 
törzsek körében, börtönben és fegyházban vagy átlagos gyülekezetekben – mindenhol, ahol szükség 
van az evangélium hirdetésére, a Krisztusban való gyógyításra és megbékélésre. 
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Inkulturáció

Nem tett mást Claude Marie, mint azt tervezte, hogy megéli az inkulturációra 
épülő missziót. Az inkulturáció fogalma a 20. század második felében öltött formát. 
Először J. Masson beszélt „inkulturált katolicizmusról” 1962-ben, de a protestáns 
szóhasználatba is azonnal bekerült, s mára az egyik leggyakoribb missziológiai 
fogalommá vált. A fogalom lényege szerint egy adott nép gondolkodásába és hitébe 
csak akkor tud a keresztény tanítás beépülni, ha az egész keresztény hit „le van 
fordítva” az adott kultúra nyelvére. David Bosch missziológus és teológiai tanár 
szerint „ez a körülmény (…) a kereszténységnek kezdettől fogva lényegi jellemzője. 
(…) Az ősegyház, amely a zsidó és a pogány világot egyaránt átfogta, egy kultúraközi 
légkörben született, a fordítás égisze alatt. Nem meglepő tehát, ha a Pál apostol 
alapította egyházakban a zsidók, a görögök, a barbárok, a trákok, az egyiptomiak 
és a rómaiak egyaránt otthon érezhették magukat.”2 Bosch úgy látta, hogy még a 
posztapostoli egyházban is erősen jelen van ez a tulajdonság. Szerinte a lényeges 
fordulat pár évszázaddal később, a kereszténység államvallássá tétele után követ-
kezett be, amikor maga az egyház lett a kultúra hordozója. Missziója ilyenformán 
a civilizáltabbnak vélt, „magasabb rendű” kultúra felől a kevésbé civilizált, „alacso-
nyabb rendűnek” tartott kultúra felé irányult, s ez utóbbiak alávetésével vagy sokszor 
megsemmisítésével járt. A keresztény misszió feltételezte azoknak a kultúráknak 
a széthullását, amelyekben sikerült meggyökereznie. „Abban az időben, amikor 
a nagyarányú nyugati kolonializáció megkezdődött, a nyugati keresztények nem 
voltak tudatában annak, hogy teológiájuk kulturális meghatározottságú; egyszerű-
en azt hitték, hogy kultúrák fölött áll és egyetemesen érvényes. És mivel a nyugati 
kultúrákat kimondatlanul is kereszténynek tekintették, az is nyilvánvaló volt, hogy 
a keresztény hittel együtt ezt a kultúrát is exportálni kell.”3

Tomka Miklós – olyan teológusok megállapításaira építve, mint Brown, Chadwick, 
Kaufmann és Yates – az egyház történetét más kultúrákhoz való viszonyulás szem-
pontjából négy szakaszra tagolja: 

1. Az első szakasz a kereszténység elterjedésének és Európa kereszténnyé vá-
lásának idejét foglalja magában. Ezt a nagyjából első ezer évet „a kulturális 
nyíltság, a megjelenő új kultúrákkal kialakított szimbiózis, majd azok egyet-
len kultúrába ötvözése jellemezte”.4 

 2 Bosch 2005, 409. o.
 3 Bosch 2005, 410. o.
 4 Tomka: Inkulturáció. 
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2. A második szakaszban a kereszténység kultúrformává alakítása zajlott, s a 
keresztény tanítás egyedül a görög-római gyökerű európai kultúra nyelvén, 
szemléletével és eszközeivel tudott formát önteni.

3. A tudományos felfedezésekkel együtt a misszió terjesztésének is új területei 
nyíltak meg, egészen más kultúrákkal teremtve így kapcsolatot. A misszió fő 
kérdése az volt, hogy más népeknek továbbra is a nyugat-európai gondolko-
dást megalapozó tomista filozófia eszközeivel, s latin nyelven kell-e hirdetni 
Isten igéjét. Vagy lehetnek más kultúráknak is olyan elemei, amelyekre az 
egyház tanítását építeni lehet? Elvétve ugyan, de lehet találni példákat ez 
utóbbi álláspontra is az egyház történetének ebben a szakaszában. 

4. A 20. század második felében tettek pontot ennek a több évszázados vitának 
a végére a protestáns egyházak a missziós gyakorlatukkal, a katolikus egyhá-
zak pedig a II. vatikáni zsinat mondataival. Az evangélium üzenetének to-
vábbadása ebben az értelmezésben már nemcsak nyelvi és technikai feladat, 
hanem a hagyomány és a kultúra vonásait is figyelembe veszi és felhasználja 
a közlés során. Ennek egyik első jele volt az, hogy a bibliamagyarázatoknál 
a szavak tartalmát és kontextualitását is megvizsgálták. Így lett közismert 
példaként az „élet kenyere” kifejezésből az „élet rizse” a kínai ember számára, 
vagy a bárányból fóka az északi sarkkör népei számára. 

Noha az utolsó, negyedik szakasz a teológusok és kutatók szerint csak az utóbbi 
pár évtizedben vált népszerűvé és fontossá, de elvétve már a korábbi időkben is 
felfedezhetünk olyan misszionáriusokat, akik ezt a szemléletet valósították meg. 

Xavéri Szent Ferenc már a 16. század elején felismerte, hogy még az egymással 
egyébként szomszédos távol-keleti országok esetében is hatalmas kulturális és 
hagyománybeli különbségek határozzák meg az emberek életét, s neki ezt figye-
lembe kell vennie az evangélium üzenetének átadása előtt. Ferenc belátta, hogy a 
hittérítőnek nemcsak a helyi nyelveket kell megismernie ahhoz, hogy az evangélium 
meggyökerezhessen egy közösség életében, hanem meg kell értenie az indonéz ha-
lászok üldöztetésének hátterét éppúgy, mint a számára ugyan külsőségnek tűnő, de 
a japán nemeseknek rendkívül sokat jelentő japán udvariassági szokásrendszert is. 

Nem sokkal később Mateo Ricci olasz jezsuita szerzetes, a kereszténység kínai 
történetének egyik legfontosabb alakja elsőként tekintett a kínai kultúrára érték-
ként, nem pedig megsemmisítendő dologként. Amellett, hogy elsajátította a kínai 
nyelvet, megismerkedett a kínai költészettel, tudományokkal és hagyományok-
kal, s helyi öltözékben járva hirdette Isten igéjét. Mind a nép, mind az elitréteg 
körében népszerű volt, ám sikeres missziója ellenére Róma mégis visszahívta őt 
ebből a munkából, s helyére olyan igehirdetőket küldött, akik a kultúrára való 
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tekintet nélkül – sőt, annak lerombolásával – erőszakkal próbálták átadni az 
egyház tanítását. 

A 19. század közepén pedig Comboni Szt. Dániel olasz származású pap, Afrika 
középső részén eredményes missziót folytató püspök fogalmazta meg tömören az 
inkulturáció negyedik szakaszának lényegét: „Afrikát Afrikával kell üdvözíteni.”5 

Az elszigetelt példák ellenére csak a 20. század végére vált általánosan elfogadottá 
az a gondolat, hogy a misszió klasszikus hármas célja6 – önigazgatás, önfenntartás, 
továbbterjedés – mellett az önálló teologizálás is megvalósulhat egy másik kultúr-
körben működő keresztény közösségben. 1972-ben John Mbiti, kenyai származású 
anglikán pap még úgy látta, hogy az afrikai egyház „olyan egyház, melynek nincs 
teológiája, nincsenek teológusai, és nincs teológiai mondanivalója.”7 Hamarosan 
azonban kiderült, hogy Mbiti nemcsak az afrikai egyházakra nézve tévedett, de má-
ra minden „fiatalabb” egyháznak is megvan a saját kontextusában megfogalmazott 
és saját kulturális formájában továbbadható teológiai üzenete és kérdésfelvetése. 

Az inkulturációs szemlélet szerint tehát a misszió nem igényli egy adott kultúra 
eltörlését vagy leigázását, hanem épp ellenkezőleg: mind a vallás, mind a személyes 
hit tartalmának testet öltéséhez, megformálásához szükség van az adott kultú-
rára. Paul Tillich szavaival élve, ilyen értelemben „a kultúra a vallás formája.”8 
Ehhez azonban nem minden kultúrában ugyanazokra a kulturális elemekre van 
szükségünk, hiszen nem mindig ugyanolyan kulturális formákat használunk a 
megjelenítés során.9

Pál apostol

Az inkulturáció gyakorlatának tisztázásához nézzük meg Pál apostol tanítását erről 
a nézetről. Pál apostol a Korinthusiakhoz írott első levelében a 9,19–23 szakaszban 
ír arról, hogy ő mindenki szolgájává tette magát: zsidókért10 olyanná lett, mint aki 

 5 Magyar katolikus lexikon. http://lexikon.katolikus.hu/I/inkultur%C3%A1ci%C3%B3.html.
 6 Bosch 2005, 412. o.
 7 Idézi Bosch 2005, 413. o.
 8 Tillich 1964, 42. o.
 9 Fontos megjegyezni, hogy az inkulturáció célja nem azonos a kultúrprotestantizmus szemléletével: 

sem abban az értelemben, hogy a kultúra és a teológia közötti harmóniára törekedne, sem abban 
a vonatkozásban, hogy a kultúra termékeit a hit igazságai és a teológiai tanítások fölé helyezné. 

 10 Az eredeti szövegben olvasható részeshatározói esetet itt a „zsidókért” értelmű „dativus commodinak 
kell felfogni, amely azt jelöli meg, akinek vagy aminek javára történik a cselekvés. A »zsidónak« 
forma, amely szívósan rögzült a magyar fordítói hagyományban, nem adja vissza az eredeti mon-
danivalót.” Cserháti 2008, 414. o.
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zsidó; a törvény uralma alatt lévőkért, mint aki maga is törvény uralma alatt lévő; 
a törvény nélküliekért törvény nélkülivé; az erőtlenekért erőtlenné; vagyis min-
denkiért mindenné lett. 

Órigenész magyarázata szerint Pál apostol ebbe a felsorolásba még a 
samaritánusokat is beleértette, ami nem lehetett könnyű feladat egy olyan erős 
személyiségnek, mint amilyen Pál apostol volt.11 A felsorolásból az is nyilvánvalóvá 
válik, hogy Pál apostol túllép mind a vallási, mind a nemzetiségi, mind a kulturális 
különbségeken. Oly mértékben kiterjeszti ezt a hasonulást, hogy az egész pogány 
világ is beleférjen – amelyre egyébként konkrét példát is mutat akkor, amikor 
Lisztrában a sánta meggyógyítása után szól a pogány emberekhez (ApCsel 14,15kk), 
vagy amikor Félix helytartóhoz beszél (ApCsel 24). Nem is csak annyit tesz, hogy 
a kultúra egyes elemeit beépíti az evangélium üzenetének közvetítésébe, hanem 
belép az adott közegbe, ő is részévé válik, s így próbálja hirdetni az evangéliumot. 

De melyek azok a dolgok, amelyek meghatározzák szolgává válásának mértékét 
és célját?

 � Pál apostol számára ebben az akkomodációs magatartásában egyetlen határ 
létezik: az, hogy Krisztus törvénye szerint él (1Kor 9,21). Minden más dolog 
eltörpül emellett. Mózes törvényei is, a hagyomány is, de még a pogány 
kultúra elemei is. Még akkor is így gondolja ezt, amikor Péter apostollal 
szemben kell megvédenie inkulturációs szemléletét. A Galatákhoz írott levél 
2,11–14 verseiben olvashatunk arról, hogy Péternek ugyan nem jelent gondot 
a pogánykeresztényekkel megélt asztalközösség, ám a zsidó származású 
testvérek előtt ezt már nem meri felvállalni és megvédeni. Péter így az egyik 
alapvető keresztény tanítást, az asztalközösség megélését adja fel a kulturális 
és hagyománybeli különbségekre épülő konfliktus elkerülése érdekében. 
Pál viszont a kulturális különbségeket veti el a keresztény tanítás és így az 
üdvösség megértetése céljából. Pál apostol kritikával is illeti Pétert magatar-
tása miatt: ha te a zsidó hagyományból érkezvén mégis képes vagy letenni a 
kulturális és hagyománybeli kötöttségeket, s megtalálni az evangélium igazi 
üzenetét, akkor miért kényszeríted a pogányokat arra, hogy felvegyék azt a 
kulturális és hagyománybeli terhet, amelytől te már függetlennek tartod 
saját hitedet? (Gal 2,14)

 � Fontos észrevennünk azt is, hogy Pál apostol missziójában az ő személye 
nem játszik meghatározó szerepet, hanem amennyire csak lehet, háttérbe 
helyezi magát: „…nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat” 

 11 Robertson–Plummer 1929, 190–194. o.
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(2Kor 4,5). Főszerepet két dolog kap: az evangélium és a „célközönség”. Az 
evangélium átadásának folyamatát Pál apostol nem felügyeli, nem ellenőrzi, 
nem is áll felette hierarchikusan. Magát rabszolgává teszi, vagyis „mások 
javát akarja szolgálni ahelyett, hogy mások rovására élne”.12 Pál amellett, 
hogy nem terheli saját személyét a misszióra, nem is hagyja magára hallga-
tóságát: a kompetens teológus mellőzése azt jelentené, hogy a helyi közösség 
az igazi, valódi tudás helyett a felszínes nemtudást választja.13 Ez pedig nem 
misszióhoz, nem az evangélium megismeréséhez, hanem tévtanításokhoz 
vezetné a hallgatóságot, s ez sem nekik, sem Pál apostolnak nem célja.

 � Pál apostol határozottan fogalmaz a missziós folyamat kezdetéről is. Egy-
értelművé teszi, hogy „megnyerni” az embereket nem lehet erőszakkal ki-
kényszerítve. A misszión belüli hatalomgyakorlás nem lenne más, mint külső 
manipuláció vagy hamis propaganda.14 Az evangéliumnak megnyerni az 
embereket csak belső, önkéntes beleegyezés útján lehet. Így teheti majd az 
örömhír szabaddá az azt befogadókat. Ennek alapja pedig az, hogy „ha Pál az 
emberek többségét meg akarja nyerni, akkor nem várhatja, hogy ők legyenek 
megértők iránta. Neki kell megértenie őket abban a helyzetben, amelyben 
örömeik és gondjaik, maga az életük zajlik, alakot ölt és kifejezésre jut. (…) 
Aki nem osztozik mások életében, nem tudhatja, hogy mire van másoknak 
szüksége, s hol van az a pont életükben, ahol az evangélium megérintheti 
őket. (…) Az evangélium hirdetője sem boldogul addig, amíg csak kívülről 
vagy felülről szemléli hallgatóságát. Csak ha leül melléjük, várhatja el, hogy 
ugyanazzal a feszült várakozással nyíljanak meg az evangélium üzenete 
előtt, ahogyan ő teszi.”15

 � Végül fontos kérdés Pál apostol számára az inkulturáció célja. Miért is van 
erre szükség? Pál válasza erre egyértelmű: „…mindenkinek mindenné lettem, 
hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindezt pedig az evangéliumért 
teszem, hogy én is részestárs legyek abban.” (1Kor 9,22–23) Pál tehát nem 
azért lesz mindenki szolgájává, hogy valamely csoportot maga mellé vagy 
egy adott ügy mellé állítson. Még csak „nem is az evangélium kedvéért teszi 
ezt – például, hogy annak minél gyorsabb terjedését elősegítse –, hanem az 
evangélium miatt (2Kor 9,23) viselkedik így.”16 Hiszen az evangélium önma-

 12 Cserháti 2008, 417. o.
 13 Schreiter 1985, 85–91. o.
 14 Nissen 1999, 30. o.
 15 Cserháti 2008, 418. o.
 16 Robertson–Plummer 1929, 193. o.
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gában oly értékes, hogy nincs szüksége arra, hogy érte cselekedjenek, viszont 
az evangéliumból megismert örömhírt Pál apostol nem tudja önmagán belül 
elhallgatni. Az evangéliumot tehát belső kényszerből, mindenkinek és min-
denkiért hirdetnie kell. Ennek érdekében pedig képes a kulturális különbsé-
gek átlépésére is, hiszen az evangélium is minden kulturális különbség felett 
áll. Végül jegyezzük meg, hogy nem utilitarista, nem számító módon lesz 
mindenkinek szolgájává, hanem azért, hogy az evangélium ügyének munka-
társa lehessen. Pál apostol záró mondatából következik, hogy az evangélium 
hirdetésének sikere múlik azon, hogy az apostol hogyan gondolkodik erről 
a szolgálatról. „Ennyiben »részes« az evangélium ügyében.”17

Inkulturáció a gyakorlatban

Claude Marie hasonló bibliai gondolatokra építette missziói munkájának módszereit, 
életének szemléletét. Az inkulturáció – és a „mission-in-reverse” – fontosságát így 
írta le: „A lelkésznek tanulnia lehet és tanulnia kell azoktól az emberektől, akiknek 
szolgálni akar – beleértve a szegényeket és a társadalom szélére szorult rétegeket s 
elsősorban őket. Azáltal, hogy ezeket az embereket komolyan vesszük, meghallgatjuk 
őket és tanulunk tőlük, személyes kapcsolatok alakulnak ki, és az emberek méltósá-
gát erősítjük. Ez a jelenlét azt engedi meg az érintettek számára, hogy ne elnyomva, 
alsóbbrendűként érezzék magukat, hanem a kapcsolat meghatározó tagjaként te-
kinthessenek saját magukra. (…) A misszióban a kölcsönösség nem valósulhat meg, 
ha előbb az ellenkező irányú tanulási folyamatnak nem biztosítunk lehetőséget. (…) 
A szolgálatnak ez a modellje teljesen Krisztus példájára épül, hiszen ő volt az, aki 
mielőtt tanított volna, először emberré lett, sőt szegénnyé is lett értünk (2Kor 8,9).”18

Az evangéliumi tudósításokban is megfigyelhetjük, hogy amikor Jézus kapcsolatba 
kerül valakivel, akkor nem az az első dolga, hogy tanítja az illetőt. Jézus előbb mindig 
kérdez, ránéz az adott személyre, megpróbálja megismerni, megérteni őt. Honnan 
jön, ki ő, mit szeretne, mi hiányzik neki, mi okoz számára kérdést vagy konfliktust, 
milyen szokásai és előismeretei vannak. Gyakran magával az érintett személlyel ki is 
mondatja ezekre a háttérismereteket célzó kérdésekre a válaszokat. Jézus végső vála-
sza ezért mindig az igény szerinti és a körülmények által meghatározott kérdésre vagy 
kérésre felel – a meglepő az, hogy nem az elvárások és a megszokás szerinti választ 
adja. Ehhez azonban szüksége van arra, hogy előbb ő ismerje meg a kérdező felet. 

Claude Marie életében is elérkezett az a nap, amikor a Lesotho területén élő törzs 

 17 Cserháti 2008, 416. o.
 18 Barbour 1984, 304. o.
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tagjai úgy érezték, hogy már ő is a törzsi közösség teljes jogú felnőtt tagjává vált, 
s így kaphat feladatot a közösségeikben. Ezért megkérték, hogy tanítsa a lányokat 
cserkészetre. Valószínűleg nem erre a feladatra vágyott misszionáriusként, ám ez 
volt az, amivel kapcsolatban már megbíztak benne a törzs tagjai. Bíztak abban, hogy 
már képesek lesznek együtt dolgozni a fiatalok nevelésén, s a cserkészeten keresztül 
nem valamilyen külső, Európából „importált”, számukra „idegen és haszontalan” 
tanítást fog átadni a közösség fiataljainak.19

Hasonlóan alakult az észak-amerikai indiánok között végzett missziójának törté-
nete is. Claude Marie nagyvárosi misszionáriusként dolgozott, amikor az őslakosok 
meghívták magukhoz az egyik dél-dakotai rezervátumba. Itt az első években szinte 
kizárólag hallgatta, milyen problémákat okoztak a fehér emberek – többek közt a 
fehér misszionáriusok – az indiánok közösségeiben. Majd amikor bíztak benne, s 
megkérték arra, hogy tanítsa őket, akkor elfogadta a felkérést. Több indián tanít-
ványa lett valamely keresztény egyház lelkipásztora, akik később úgy emlékeznek 
vissza, hogy Claude Marie szemlélete segített nekik abban, hogy keresztény hitüket 
és indián kultúrájukat össze tudják egyeztetni, s mindkettőt meg tudják élni. 

Francis White Lance, az Oglala Lakota törzs tagja, majd később egyik vezető-
je, emellett az amerikai anglikán egyház ordinált lelkésze így számolt be erről: 
„Claude Marie erősített meg önazonosságomban, és segített abban, hogy támaszra 
leljek saját kultúrámban a faji megkülönböztetésekkel és előítéletekkel szemben. 
(…) Aközben növekedtem Lakota identitásomban, miközben a keresztény lelkészi 
szolgálatomra készültem. (…) Megtanultam, hogyan legyek erős a saját hitemben, 
miközben felfedeztem az értékeket a saját örökségemben és kultúrámban, s ez arra 
vezetett, hogy más, szükségben lévő embereknek is el tudjak kezdeni segíteni.”20 

Mary Ann Warden, az alaszkai presbitériánus egyház ordinált lelkésze pedig így 
fogalmazta meg saját tapasztalatait: „Hiszem, hogy Isten azt akarja, hogy a saját 
eszközeinkkel dicsőítsük őt. A mi eszkimó világunk oly sok részében felismerem 
Jézust és az ő munkáját. Azt hiszem, akkor vagyunk legközelebb Istenhez, ha meg-
maradhatunk a saját kultúránkban, mert nem véletlenül teremtett ide minket Isten. 
A kihívás az számunkra, hogy megtaláljuk azokat az utakat, amelyeken keresztül ki 
tudjuk fejezni a keresztény történeteket és szimbólumokat a saját kulturális valósá-
gunk segítségével. Néha egyesek el akarnak szakítani vagy a keresztény hitemtől, vagy 
az eszkimó örökségemtől. Azt szoktam nekik mondani, hogy nem lehet szétválasz-
tani: egyszerre vagyok keresztény és eszkimó. Én egy keresztény eszkimó vagyok.”21

 19 Doidge 2000, 6–8. o.
 20 White Lance 2000, 25. o.
 21 Warden 2000, 34–35. o.
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Inkulturáció a hitoktatásban?

Nem kell azonban távoli földrészekre utaznunk ahhoz, hogy az inkulturáció fontos-
ságát felismerjük. Európában, hazánkban és az evangélikus hitoktatásban is nagy 
szükség van az inkulturációs missziói hozzáállásra. 

Claude Marie munkája egyszerűnek tűnhet az inkulturáció alapján. Könnyen ro-
mantikus képet is alkothatunk minderről a képzeletünkben: nem kell mást tenni, mint 
egy más kultúrájú közösségbe beilleszkedni s a közösség kulturális elemeit felhasznál-
va átadni az üzenetet. Ám a gyakorlatban a szolgálatnak ez a formája elég bonyolult 
és összetett feladat. A feladat nehézségeiről leginkább talán azok az iskolalelkészek 
és hittanárok tudnának mesélni, akik átvett egyházi iskolákban vállalnak szolgálatot. 

Gondoljuk csak végig: vajon hány esetben tudjuk megtenni, hogy az azonnali meg-
győzés helyett először csak az ismerkedés és a meghallgatás útját választjuk? Van-e 
elég alázatunk ahhoz, hogy megpróbáljuk megérteni a mai fiatalok valódi életét? 
Van-e bátorságunk ahhoz, hogy osztozzunk életükben? Van-e elég időnk ahhoz, hogy 
leüljünk melléjük, megismerjük szükségeiket, s megvárjuk, amíg ugyanazzal a feszült 
várakozással nyílnak meg az evangélium üzenete előtt, mint amilyennel mi akarjuk 
átadni azt? Vajon hányszor bukunk el ebben akár csak a 45 perces hittanóra alatt is? 

Vajon nem tartjuk-e a mi kultúránkat a fiatalokénál „magasabb rendűnek” és értéke-
sebbnek? Vajon hányan tudjuk Pál apostollal együtt mondani, hogy a „mai fiatalokért 
olyanná lettem, mint aki mai fiatal”, a „bandák törvényének uralma alatt levőkért, 
mint aki a banda törvényének uralma alatt levő – pedig én magam nem vagyok e 
törvény uralma alatt”, a „cél nélküliekért cél nélkülivé”, a „lenézettekért lenézetté”, 
vagyis mindenkiért mindenkivé lettem? Egyáltalán – szükségesnek érezzük ezt?

Vajon a mi hitoktatási jelenlétünk mértékét és célját mely dolgok határozzák 
meg? Az, hogy a Krisztus törvénye alatt élünk, s hogy mindenképpen megmentsünk 
némelyeket? Vagy az, hogy megnyugodva lássuk, hogy az állítólagos elvárásoknak 
megfelelnek a hit- és erkölcstanórára vagy egyházi iskolába beíratott gyerekek? Vagy 
a kettő nem is igazán választható el egymástól? Ha nem, akkor melyikkel kezdjük: 
a zsebre dugott kéz tilalmával vagy saját szándékaink megvizsgálásával?

Hittanórák – egyszer fent, egyszer lent

Nincs hosszú gyakorlatom átvett egyházi iskolákban folyó hitoktatásról. Két éven 
át tanítottam etikát a kifutó évfolyamok egyes csoportjaiban, ahol a hitoktatás még 
nem volt kötelező, valamint hittant a frissen érkezetteknek. 

Volt olyan csoport, amelyikkel úgy érzem, hogy két év alatt sajnos nem sokra 
jutottunk. Sem ők, sem én nem igazán szerettük a közös órákat. Voltak jobb pe-
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riódusok és voltak mélypontok, de összességében úgy éreztem, nem jutottunk 
messzire együtt. 

Egy másik osztály viszont tanítási tapasztalatom egyik legjobb élménye volt. 
Ez az osztály volt az egyházi jelenlét leghangosabb ellenzője. A 16 éves diákok 
mind kényszeredetten ültek a heti két etika órán. Egy hónapig próbálkoztam, hogy 
antropológiai alapismeretekkel kedveltessem meg az etika témát – és tanárként 
magamat. Nem sok sikerrel. Mígnem egyik órán az egyik hangadó diák bedobta 
a provokatívnak szánt kérdést: „Miért van a papoknak olyan sok pénzük s olyan 
nagy autójuk?” Örültem a kérdésnek: a tanítás várhat, amíg a kulturális különbsé-
geinken és előítéleteinken túllépünk, s megismerjük egymás hátterét. Két hónapon 
át minden órán a kérdéseikről beszélgettünk, melyekben minden ellenérzésük, 
vallásos témákkal szembeni feszültségük megfogalmazódott. Az egyházról alkotott 
felületes képüktől hamar eljutottunk a lényeges teológiai kérdésekig: Igaz-e, hogy 
Isten megölte a Fiát? Miért? Ki írta a Bibliát? Miben különbözik a Biblia bármely 
más szépirodalmi műtől? Mit tett Jézus, ami miatt állandóan az ő nevét mondják 
a keresztények? Miért a kereszt a keresztények „jele”? Szabad-e a keresztényeknek 
bort inniuk? Miért válnak el a keresztények is? Az evangélikus egyházban miért 
lehetnek nők is lelkészek? S jött a jobbnál jobb teológiai kérdések sora. Miután 
pedig úgy tűnt, kifogytak a kérdéseikből, végre megengedték, hogy tanítsam őket 
az etikaóra tananyagára, ami hasznos lehet a saját döntéseik meghozatalában, az 
egyéni életvitelük kialakításában, a jövőjük formálásában. 

Abban a csoportban, ahol nehéz – és sokszor sikertelen – volt a közös munka, 
hiányoztak a kérdések. Valójában nem engedtek közel a saját (szub)kultúrájukhoz, 
én pedig nem tudtam, hogyan férkőzhetnék közelebb ahhoz. Mivel a kulturális 
akadály nem dőlt le, ezért a tartalmi, lényegi, tanításbeli üzenetet sem tudtuk 
megosztani egymással. 

Ugyanez a kihívás fennáll az iskolai keretek között megtartott hit- és erkölcs-
tanórák esetében is. Lehet, hogy már nagyon jól ismerjük az evangélikus hit- és 
erkölcstan órára jelentkező gyermekek egy részét. Ám ebben az esetben is be kell 
látnunk – s több lelkész is beszámolt arról –, hogy az iskolákban megtartott hit- 
és erkölcstanóráknak van egy számukra meglepően új vonása. Ez pedig nem más, 
mint az iskolai háttér, amely minden iskola esetében más-más közösségi és kultu-
rális vonásokat hordoz. Lehet, hogy csak apró iskolai szokásokban jelentkeznek a 
különbségek, de lehet, hogy egy egyháztól addig távoli gyermek beíratása okozza 
azt a kulturális különbséget, amely az egész csoportra hatással van. Egyik lelkész 
kolléga számolt be ősz közepén arról az élményéről, amikor a város egyik iskolá-
jában ugyanazokkal a jól bevált módszerekkel kezdte a hittanórát, mint évek óta 
mindig: körberakták a székeket, s elkezdtek beszélgetni. Hamar kiderült azonban, 
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hogy a – lelkész látókörébe nagyrészt újonnan bekerült – diákok az iskolában ehhez 
nincsenek hozzászokva, s számukra ez inkább nevetségesnek tűnt, mint nyitott 
érdeklődésnek. Amióta azonban mindenki újra a helyén ül, a saját padjában, azóta 
a tananyaggal is haladnak, s közben nagyon jókat beszélgetnek. 

Valós kulturális különbségek?

Első pillantásra úgy tűnhet, hogy az észak-amerikai indiánok és a dél-afrikai törzsek 
közötti misszionáriusnak valós kulturális különbségek nehézségeit kell legyőznie, 
szemben egy magyarországi iskolában dolgozó hittanárral vagy lelkésszel. Ám ha 
jobban belegondolunk, mindannyian sorolni tudjuk a példákat arra, hogy a tizen-
éveseket – mind a generációs, mind a kulturális különbségekből adódóan – éppoly 
érzékenyen érintik a változások, mint más kontinensek közösségeit. 

Épp ezért óvatosan kell bánnunk azokkal a változtatásokkal, amelyeket jóindulat-
ból, nevelő és segítő szándékkal vezetünk ugyan be, de amelyek a diákok számára 
nagyon idegenül hatnak. Ilyen például az egyenruha megváltoztatása az egyházi 
jelképekkel való bővülés miatt, az egyházi háttérből adódó új ünnepek és alkalmak 
bevezetése, egyházi hagyományhoz illeszkedő köszönés, a talán kopott, de már 
otthonossá vált iskolaépület megváltoztatása vagy a jól megszokott órabeosztás 
rendszerének átszervezése a heti kötelező áhítatok érdekében. 

De nemcsak azokban az iskolákban, amelyeket átvállalnak az egyházak, hanem 
a régebb óta működő egyházi iskolákban is sokszor szembe kell nézni azzal, hogy a 
keresztyén kultúra hozott értékeire, fogalomkészletére többségében nem támaszkod-
hatunk. Az a helyzet, amellyel a hittanár találkozik, nem egy belmissziós szituáció, 
ahol például a látszatkeresztyénséggel kellene megküzdeni. Sem a belmissziós be-
idegződések nem hatnak, mert felszínes vagy tettetett érdeklődés sincs a középiskolás 
korosztály életérzése miatt, sem a külmissziós egzotikus környezet izgalmával vagy 
az újszerűség varázsával nem találkozhatunk. Ez többnyire egy kapcsolatmentes 
szubkultúra, amely idegenkedik a keresztyénségtől, és nem akar kapcsolódni hozzá, 
mert kritikus látásával sokszor ódivatúnak, idejétmúltnak, esetleg nem őszintének 
látja. Ha valaki ezt a hozzáállást meg akarja változtatni, annak bele kell lépni abba a 
körbe, amely idegenkedik és menekül az egyháztól. Ez nem egyszerűen a fiatalok kul-
turális különbségének a megértését jelenti, hanem egy deszakralizált inkulturációt, 
amelyből együtt kell újra megtalálnunk Jézus Krisztust. Az inkulturáció így itt sem 
csak annyit jelent, hogy a keresztyén üzenetet belehelyezem a fiatalok kultúrájába, 
hanem bele kell lépnem ebbe a kulturális közegbe és nyelvbe, ahonnan el lehet 
mondani az evangéliumi üzenetet. Lélekben néha legalább oly messzire kell utaznia 
a tanteremben a hittantanárnak, mint kellett régen az új világ misszionáriusainak.
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Pál apostol példáját követve próbáljuk előbb megismerni a ránk bízott fiatalokat, 
s várjuk meg, hogy ugyanazzal a feszült várakozással nyíljanak meg az evangélium 
üzenete előtt, ahogyan mi szeretnénk átadni azt. Így a többi változás is megtör-
ténhet az életükben, ahogyan Claude Marie fogalmazott: „Amikor a szolgálatot 
párbeszédben lévőnek tekintjük, akkor ez azt jelenti, hogy a szolgálók a másik em-
ber világába merülnek, mint ahogyan Jézus is teljesen részt vett, teljesen jelen volt 
a mi világunkban. Így a lelkész az emberekkel együtt kezd el kérdéseket feltenni, 
s együtt erősödnek meg vagy kérdőjeleződnek meg az emberi értékek. Ez az a kö-
zeg, amelyben az evangélium hirdettetik, s közben a tévutak és a bűnös szokások 
lelepleződnek.”22
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Szabóné Mátrai Marianna

Az imádkozás kultúrája
Az imádkozásra nevelés mint a lelki kompetenciák fejlesztésének 
lehetősége

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2013 februárjában tette közzé hit- és er-
kölcstan kerettantervét.1 A tanterv megfogalmazza az 1.-től 12. osztályig terjedő 
hitoktatás céljait. Négy célterületet határoz meg a következő csoportosításban: 

 � pedagógiai és valláspedagógiai célok,
 � egyházi és biblikus célok,
 � a tanuló személyét érintő célok,
 � társadalmi és szocializációs célok. 

A célkitűzések komplex módon ölelik fel a lexikális tudást, a kognitív ismereteket, 
az értelmi intelligenciára épülő készségeket érintő szempontokat csakúgy, mint az 
érzelmi intelligenciát, a keresztény életforma gyakorlására és a tanítványi életre 
való hívást, sőt a közösségekre, egész szélesen értelmezve a társadalom egészére 
gyakorolt közvetett pozitív hatás lehetőségét is. 

Témánk szempontjából hangsúlyosak azok a szempontok, amelyek a tanulók 
személyiségfejlődését, különösen is lelki érzékenységét és intelligenciáját érintik. A 
tanterv fontos célként említi meg a Biblia tanításának megismerését, mégpedig oly 
módon, hogy azt ne csak lexikális tudás formájában ismerjék meg a diákok, hanem 
úgy épüljön be az életükbe, hogy a mindennapokban is használható útmutatást és 
erőforrást jelentsen. A korábbi tantervi célkitűzéseknél jóval nagyobb hangsúlyt kap 
az önismeret, a személyes képességek és korlátok megismerése, valamint a személyi-
ségfejlesztésnek a keresztény tanítás alapján történő lehetőségei. Ami pedig a lelki 
kompetenciákat illeti, három fontos síkot ismerhetünk fel a célkitűzések sorában: 

 1 Az evangélikus hitoktatás kerettantervei, http://hitoktatas.lutheran.hu/index.php/neveles-es-
oktatas/kerettantarvek-2013.
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 � a keresztény közösség életének megismerése (például az ünnepek megélése 
és tartalmának felfedezése) és a közösségbe való beépülése lehetősége;

 � olyan lelki kompetenciák kifejlesztése, amelyek a hitfejlődés szempontjából 
fontosak;

 � annak a szókincsnek az elsajátítása, amely a lelki élet gyakorlásához szükséges. 

Mivel ebben a tanulmányban a lelki nevelés lehetőségeinek sorából az imádkozásra 
való nevelést emeljük ki, ezért nagy hangsúlyt kap a két utóbbi nevelési cél: a lelki 
kompetenciák fejlesztése és a lelki élet gyakorlásához szükséges szókincs megszer-
zése. Ahhoz, hogy valaki – akár felnőtt, akár gyermek – imádkozó keresztényként 
éljen, épp erre a kettőre van szüksége: az imádkozás iránti lelki igény és készség 
kifejlődésére és a megfelelő szókincs elsajátítására. A továbbiakban ezt a két területet 
vizsgáljuk meg, és azt kérdezzük, mit tehet a hitoktató ezen kompetenciák, illetve 
készségek kifejlesztése érdekében.

Lelki attitűd

Egy hagyományos keresztény családban az imádkozás gyakorlatával úgy találkozik 
egy kisgyermek, hogy a szülei – többnyire este, az ágya mellett – imádkoznak vele, 
érte és kezdetben mintegy helyette. Amikor valamit érzékel ebből a tevékenységből, 
akkor az atmoszférára és a felnőttek attitűdjére figyelhet fel: azt látja, hogy a szülei va-
lakihez beszélnek, aki láthatóan nincs jelen. Szeretettel, bizalommal és egy bizonyos 
tisztelettel fordulnak a láthatatlan személy felé, ugyanakkor valami módon őt magát 
is ennek a személynek a hatókörébe emelik, hiszen érte (is) mondanak imádságot. 
Mindez nagyon védett és bensőséges légkörben történik, amelyben a gyermekek 
átélik a szüleikkel való összetartozást, ugyanakkor kiszélesedik a kör: Istennel is 
átélik a hozzá tartozás otthonos érzését. Mivel a szüleik a számukra legfontosabb 
vonatkoztatási személyek, követni fogják őket, példát kapnak tőlük az imádkozásra, 
főként, ha megtapasztalják, hogy ez a tevékenység nagyon fontos a szülők számára.2 

 2 Gottfried Adam részletezi ezt a gyermeki tapasztalatot és annak tartós hatását a gyermek ké-
sőbbi életére nézve Az imádkozás kezdetei c. tanulmányában. Részlet a Religiöse Bildung und 
Lebensgeschichte c. könyvből (Adam 2000, 167–169. o.): „Kiegészíthetjük ezt a szempontot azzal, 
hogy hasonlóan fontos lelki élményt szerez a gyermek, amikor a szüleivel közösen vesz részt temp-
lomi istentiszteleten. Itt élheti át, hogy a szülei imádkoznak, énekelnek, úrvacsorát vesznek, és így 
kap kitörölhetetlen élményt és mintát arra nézve, mit jelent templomba menni és istentiszteleten 
részt venni. (Ha a gyermekeket rendszeresen »leválasztjuk« a felnőtt istentiszteletről, és minden 
alkalommal nekik szóló külön foglalkozást szervezünk, annak számtalan előnye lehet, de meg-
fosztjuk a gyermekeket ettől az élménytől.”
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Saját lelki fejlődését tekintve a legfontosabbat érzékeli ily módon az imádkozással 
kapcsolatban a gyermek: azt a lelki készséget, amellyel az imádkozó ember megáll 
Isten előtt, amellyel a Te jelenlétét megéli, és ebben a sajátságos atmoszférában 
megszólítja Istent. 

A keresztény tradíció megtörése óta – ami Európában, Magyarországon is a 20. 
sz. második felére tehető – többé már nem természetes, hogy kisgyermekek ilyen 
módon, családi körben találkozzanak az imádkozás gyakorlatával. Kisgyermekekkel 
foglalkozó pedagógusok, lelkészek tapasztalata szerint egyre kevesebb gyermek 
hozza otthonról például a Miatyánk ismeretét, a megszokott esti vagy reggeli 
gyermekimádságok vagy akár keresztény énekek ismeretét. Az egyházi fenntartású 
óvodák például ezt a hiányt igyekeznek pótolni a napi imádság gyakorlatával. Jó 
esélye van a gyermekeknek arra, hogy kellemes, otthonos légkörben, egy bizonyos 
ismétlődő napi rítust követve az óvodapedagógustól, illetve a lelkésztől tanulják 
meg az Istenhez forduló magatartást, és érzékeljék azt a biztonságos, pozitív légkört, 
amely az imádságot övezi, illetve az imádkozó közösségben átélhető.

Az imádság ugyanis nem az elmondott szavaknál kezdődik. Nem is merül ki a 
szavakban. Sokkal inkább akkor kezdődik, amikor az ember megérzi Isten jelenlétét, 
átéli az Istennel való kapcsolatot. Ehhez a tapasztalathoz leginkább megállásra, 
külső-belső csendre van szükség. Ezen a ponton ismét megragadhatjuk a nevelés-
nek, a tapasztalatszerzésnek a fontosságát. Ma hozzá kell segíteni a gyermekeket 
ahhoz, hogy megtanuljanak megállni és csendben lenni. Életük folyamatos zaj-
jal, események, impulzusok időnként hektikus tömegével, hihetetlen sebességgel 
érkező információáradattal, villódzó képek, hatások sokaságával van körülvéve. 
Önmagában nem is a sok információ és erőteljes hatás a probléma, inkább az, ha 
egyfelől nem tanulják meg a gyermekek ezeknek az impulzusoknak a feldolgozását, 
másfelől nincs idejük a feldolgozásra, mert mielőtt bármit is kezdenének az őket ért 
élményekkel, már zúdul rájuk a következő áradat. A feldolgozatlan hatások sokasága 
pedig szabályos káoszt teremt a lélekben.3 Amikor lelki nevelésről beszélünk, akkor 
a lélekben való rendteremtés megtanítása is célként áll előttünk. Annak a készség-
nek a kifejlesztése is a lelki kultúra része, amely gátat szab a kívülről folyamatosan 
érkező nyugtalanságnak, amely a belső békére és harmóniára törekszik. 

 3 Nagyon tanulságos az, amit Freund Tamás agykutató gyakran elmond arról, hogy belső világunk szá-
mára időt kell hagynunk ahhoz, hogy „ráüsse a maga pecsétjét a külső információcsomagokra”, és ha 
a „pecsételéshez” kellően fejlett az érzelemvilágunk, akkor tud kifejlődni és működni a kreativitásunk. 
Freund: Az emberi agy és a céltalan információhabzsolás. http://www.szentkeresztplebania.hu/Fre-
und_Tamas_Az_emberi_agy_01.html. Egészen hasonló folyamatnak kell megtörténnie a lelkünkben, 
hogy feldolgozza és értékelje az átélt tapasztalatokat, élményeket, és ezeket mintegy Isten jelenlétében 
mérlegelve a megfelelő helyre – súlyuknak, jelentőségüknek, előjelüknek megfelelően – elraktározza.
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Hogyan érhetünk el ennek a célnak a közelébe? A hitoktatással és a lelki nevelés-
sel foglalkozó irodalomban egyre növekszik napjainkban azoknak a könyveknek, 
tanulmányoknak a száma, amelyek a gyermekek lelki nevelését a visszavonulásra, 
a csendre való képesség megtanításával kezdik.4 A visszavonulás, az egyedüllét és 
a csend átélése egyáltalán nem idegen a gyermektől. Ugyanolyan szüksége van rá, 
mint a mozgásra, a játékra és a közösségre. Ha tehát csendben létre és visszavonu-
lásra bátorítjuk a gyermekeket, akkor nem olyasmit kívánunk tőlük, ami távol állna 
lelki szükségleteiktől. Jól szemlélteti ezt egy kisgyermek által elmondott imádság: 

„Ha egyedül szeretnék lenni, mindenki aggódni kezd. 
»Fáj valamid? Megbántottak?« – ezt kérdezgetik. 
Pedig csak egyedül szeretnék lenni. 
Ilyenkor gondolkozom, vagy csak nézek, hallgatom a világot. 
Arra gondolok, hogy sosem vagyok egyedül. Ámen.”5

Frieder Harz, aki évtizedeken át foglalkozott óvodapedagógusok képzésével és 
továbbképzésével a nürnbergi evangélikus főiskolán, az imádkozásra nevelés útját 
négyféle lelki készség kifejlesztésében látja. Ez a készségfejlesztés megelőzi és követi 
az imádság szavainak megtanulását. A szavak és a lelki attitűd együttese jellemzi az 
imádkozó embert. Az imádkozás akkor kezdődik, amikor az ember megérzi Isten 
jelenlétét. Átéli, elfogadja, hogy rábízhatja magát, megbízhat jelenlétében. Ez az érzés 
messze több az elmondott szavaknál, amelyek ámennel végződnek. Ez az első lépés 
az imádkozás útján. Mi történik Isten jelenlétének átélésében? Olyan lelki nyuga-
lomhoz jut az ember, amelyben újra átélheti mindazt, ami történt vele. Mégpedig 
nem a nappalok szorító rohanásában, aminek feszültségében már a kisgyermekek 
is benne élnek, hanem nyugalomban. Itt mérlegelheti az ember tetteinek és az őt 
ért eseményeknek a súlyát, valódi jelentőségét. Történhet ez pillanatnyi szünetben 
is, koncentrált csendben, amikor az ember befelé figyel, emlékezik, értelmez, utá-
nagondol. Ebben a második lépésben nem hangzanak szavak, mégis imádkozik az 
ember. A lelke jut lélegzethez, és nincs kétsége afelől, hogy Isten jelen van. A belső 
csend megteremtése a második lépés az imádkozás útján. Érzéseink, élményeink, 

 4 Példaként említjük meg Gerda és Rüdiger Maschwitz Stille-Übungen mit Kindern című könyvét, 
amely rámutat arra, milyen nagy szüksége van a gyermekeknek a belső nyugalomra, a visszavonu-
lásra és a csendre. Megtanítja a felnőttnek azt az alapmagatartást, hogy a csendet sem trükként, sem 
kényszerfeladatként nem szabad alkalmazni, hanem csak felkínálni a lehetőségét, mégpedig lassan, 
lépésről lépésre. Ezután konkrét csendgyakorlatokat ismertet, bevezet a praxis világába: hogyan lehet 
gyermekeknek a befelé figyelés technikáit megtanítani. Maschwitz– Maschwitz 1993.

 5 Szabó 2012, 10. o.
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tapasztalataink felidézését az a lépés követi, amelynek során mindezeket kapcsolatba 
hozzuk Istennel, illetve felfedezzük a vele való kapcsolatot. Azt keressük, hogyan 
akar Isten mindezekkel gazdagítani minket, megajándékozni, tanítani vagy épp 
inteni. A velünk történt események sohasem függetlenek Istentől. Ez a magatartás 
még mindig szavak nélküli, amolyan indirekt imádkozás, amelyben örömeinket 
nem magától értetődő „szerencseként”, életünk véletlen részeként éljük át, hanem 
észrevesszük, hogy Isten ajándékozott meg minket. Hálával és örömmel nyugtázzuk 
mindezeket. És hasonlóan hozzuk kapcsolatba Istennel a velünk történt negatív 
eseményeket is. Ilyen indirekt imádság formájában nézünk szembe a kudarcainkkal, 
a bánatunkkal, a minket ért veszteségekkel, és ugyanakkor feltámad bennünk a 
bizalom az iránt, hogy Isten mindezek elhordozásához és feldolgozásához erőt ad 
nekünk és javunkra fordítja a tapasztalatot. Átéljük, hogy Isten jelen van; csendben 
és nyugalomban felidézzük mindazt, amit átéltünk; megemésztjük, feldolgozzuk 
érzéseinket és a velünk történt eseményeket; átéljük, hogy Isten megajándékoz 
minket. Ez az a négy lépés, amelyet Frieder Harz az imádkozásra való lelki nevelés 
fontos állomásaiként jelöl meg.6

Mit tehetünk ennek a lelki készségnek a fejlesztése érdekében? A legkisebb gyer-
meket is megtaníthatjuk a csendben lét igényére. Bátoríthatjuk, hogy egy rövid időre 
keressen magának egy csendes zugot, kényelmesen helyezkedjen el, és semmit se 
tegyen, csak figyeljen a lélegzésére. Pár perc után ki tud majd lépni ebből a csend-
ből felfrissült lélekkel, megnyugodva, eseményeket és érzéseket feldolgozva, lelki 
békében. Az ilyen típusú kezdeményezéseket azonban csak lehetőségként szabad 
felkínálni. A próbálkozás esetleges sikertelenségét is segíteni kell természetes le-
hetőségként átélni: „Ha úgy érzed, képtelen vagy csendben és nyugton lenni, ne 
erőltesd, hagyd abba, majd legközelebb sikerülni fog.” Ha ugyanis a visszavonulás 
és a csend ugyanolyan kényszer, mint oly sok más feladatunk és tevékenységünk, 
akkor nem fogja tudni elérni jótékony hatását. Nem enged szembenézni a saját 
lelkünkkel, és nem segít megérezni Isten jelenlétét. 

Az egyéni csendre való bátorítás mellett a lelki fejlődésben komoly segítséget 
jelentenek a jól sikerült csendgyakorlatok óvodai vagy iskolai csoportban.7 Élményt 
és lelki fejlődést jelent, ha egy gyermekcsoport megtapasztalja a különbséget a sü-
ket csönd és a termékeny csend között. Az előbbi szokott kipukkadó nevetésekbe 
torkollni, az utóbbi pedig koncentrált befelé figyelést eredményez. A csoportos 
csendgyakorlatra ugyanaz a szabály érvényes, mint az egyénire: nem természete, 

 6 Harz 1992, 15. o.
 7 Ilyen típusú gyakorlatokból közöl valóságos gyűjteményt Gerda és Rüdiger Maschwitz már idézett 
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hogy erőltetni lehessen. Nem is tűzön-vízen át teljesítendő feladat. Inkább ajándék, 
amelynek a gyermekek is érzik jótékony, lelket gyógyító hatását, amely érleli, gaz-
dagítja a lelket, amelyre rá lehet hangolódni, de nem lehet erőltetni. 

A gyermekek lelkét és hitről való gondolkodását, kérdéseit kiválóan ismerő Peter 
Spangenberg megígérte gyermekeinek, hogy megtanítja azok gyermekeit, vagyis az 
unokákat imádkozni. Tipikus nagypapás-unokás eseménydús napok, a nagypapa 
részéről hatalmas fejtörések után elérkezett az este. A kandalló körül telepedtek 
le. Halk muzsika szólt. Aztán a nagypapa arról beszélt, hogy a földön hatmilliárd 
ember él, abból legalább ötmilliárd imádkozik. Szüksége van erre a lelküknek. 
„Megkértem a gyermekeket, hogy feküdjenek a hátukra, és hunyják be a szemüket. 

– Tudom, hogy a gondolataitok valósággal kergetik egymást – mondtam halkan. 
– Most pedig mondjátok el Istennek azt, amit ezekben a napokban átéltetek. Úgy 
mondjátok el neki, hogy meg se szólaljatok.

Csend volt a teremben, mély csend. Hagytam, hogy teljen az idő. Régebben nekem 
is sok időre volt szükségem.”8 

A hosszú csendet követően szép lassan kipróbálták az imádkozás különféle gesz-
tusait, testtartásait is. „A gyakorlat alatt nyugalom született, s a nyugalommal béke. 
Ebben a csendben élték meg a gyermekek azt, ami hozzátartozik az imádsághoz: 
megnyílni, hogy eljöhessen hozzánk az Isten.

Még elmondtuk a Miatyánkot, aztán mindenki hangosan mondta el, hogy kire 
vigyázzon az Isten. A végén Hannah mondta az áment, én pedig biztos voltam ab-
ban, hogy a gyermekek megérezték, az imádság jót tesz az életnek, hogy az imádság 
széppé és jóvá teszi az életet, és erőt ad, hogy cselekedjem a jót, s kerüljem a gonoszt.”9

Az imádkozás tárgya

Egy jól ismert anekdota rajzolja fel a képzeletbeli Bajnokok Ligája döntő két csa-
patának öltözőjét percekkel a sorsdöntő a mérkőzés előtt. Két szupercsapatról van 
szó természetesen. Mindkét oldalon óriási a koncentrálás, a győzni akarás. Profi 
szakemberek fanatizálják a játékosokat, pszichológusok srófolják az akaratot, közben 
a gyúrók is dolgoznak, és hát az imádság sem marad el. Buzgó lélekkel fohászkodik 
győzelemért az egyik csapat, és ugyanolyan forró imát mond a másik. A történet 
pedig a megszólított Úristennel együtt kérdezi: hát most kit hallgassak meg…?

Mi is az imádság tárgya? Az imádság biztosan nem olyan reggeli szöveg, amelyet a 
kávé előtt még eldarálunk, és nem is olyan esti napirendi pont, amelyet a lelkiisme-

 8 Spangenberg 2005, 66–67. o.
 9 Uo. 68. o.



Szabóné Mátrai Marianna198

retünk megnyugtatása céljából félálomban elmorzsolunk, hogy elmondhassuk: ezt a 
kötelességet is letudtuk, „fogmosás és kávézás között”, ahogyan Monika Nemetschek 
mondja.10 Majd arról beszél, hogy az imádság kapcsolat, amelyet ápolni kell, sőt meg 
kell dolgozni érte. Hűségnyilvánítás, Isten számára megnyíló magatartás, amelynek el 
kell jutnia a monológtól a dialógusig.11 Az Istennel való beszédes kapcsolatban pedig 
egyre jobban megismerjük és megszeretjük egymást. Egyre inkább értjük Isten vála-
szát. A beszélgetések eloszlatják a félreértéseket és egyetértést teremtenek.12 Hogyan 
jutunk el monológtól a dialógusig? Hogyan tudunk gyermekeket erre a dialógusra 
megtanítani, illetve bennük az igényt ez iránt a dialógus iránt kialakítani és táplálni?

Jézus Gecsemáné-kertben elmondott imádsága a fényesen ragyogó példája az 
Istennel folytatott dialógusnak. Mk 14,32–36 exegéziséből Dóka Zoltán kommen-
tárját13 követve emelünk ki néhány, a témára vonatkozó szempontot. A jelenet 
minden szinoptikus evangéliumban szerepel, de Márk közlése teológiai reflexióban 
a leggazdagabb. Az őskeresztény gyülekezetet is foglalkoztatta az a tény, hogy Jézus 
megrendült a halál közeledtén, és ebben a kísértésben az imádság erejével győzött. 
Imádsága és győzelme példaként is ott állhat a szenvedésben vagy szorongató 
félelemben élő, esetleg üldöztetést szenvedő keresztény ember előtt. Katechetikai 
értelemben is figyelemre méltó az ősgyülekezet számára a jelenet: hogyan lehet 
győzni a kísértés felett? Szemtanúi vagyunk ebben a jelenetben annak, ahogyan az 
imádkozó ember páratlan közelségben van Istennel, ahogyan érzi a Te jelenlétét és 
dialógusba bocsátkozik vele. Erőteljes kifejezések írják le Jézus lelkiállapotát: retteg 
és fél. Az egyedüllét, a magára hagyatottság félelmét jelenti az adémonein görög szó. 
„Virrasszatok” – figyelmezteti Jézus a tanítványokat. A mondatnak eszkatologikus 
távlata van, arra figyelmeztet, hogy eljön a tanítványok számára is a kísértés órá-
ja, és akkor kell megállni vele szemben. Segítség ez a néhány szó attól a Jézustól, 
aki számára ettől a pillanattól nem létezik semmiféle segítség. Földre borul Isten 
előtt a legmélyebb megalázkodás jeleként, majd a legközvetlenebb módon szólítja 
meg – Abba, ami más, mint az apa becéző megszólítása –, és erre hatalmazza fel 
követőit is. Ahogy közeledik Jézus sorsának beteljesülése, úgy válik egyre elviselhe-
tetlenebbé a teher. Menekülés és engedelmeskedés, kísértés és győzelem feszülnek 
egymásnak a drámai pillanatban. És itt következik a sajátos márki megfogalmazás: 
„Minden lehetséges neked.” (36a) Milyen istenképet tükröz ez a mondat? Az erős, 
sőt mindenható Istenét, akihez halálos félelemben is menekülni lehet. Aki innen is 

 10 Nemetschek 1979, 76. o.
 11 Uo. 76–77. o.
 12 Uo. 77. o.
 13 Dóka 1977, 360–364. o.
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ki tud szabadítani, aki előtt tényleg nincs lehetetlen. Ugyanakkor ő a szerető Atya, 
az apa – Abba –, akit mélységes bizalommal, bensőségesen lehet megszólítani. 
Aki – fogalmaz Dóka – „nem rabja saját terveinek sem. Ezért van értelme mindig, 
minden helyzetben az imádságnak”.14 Aztán mégis fordulatot vesz a dolog. Tu-
dom, hogy minden lehetséges számodra, tudom, hogy mitől menekülnék én és mit 
szeretnék, „mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te” (36b). 
Milyen imádkozó embert mutat ez a mondat? Olyan embert, akiben nincs kétség 
Isten hatalmát, lehetőségeit illetően, akiben azonban olyan mély a szeretet és a 
ragaszkodás Isten iránt, hogy rábízza a döntést, bizalommal szolgáltatja ki magát 
akaratának. Fontosabb az odatartozás és az akaratába való belesimulás, mint a 
saját sors alakulása. A pohár és az óra a szenvedés és a halál jelképe. A kérés: vegye 
vissza Isten ezt a poharat. A kísértés ez: mást akarni, mint az Isten. A győzelem 
pedig ez: akaratát mégis alárendeli Istennek. A kapcsolat győz!

Mi az imádkozás tárgya? Pontosan az a személyiséget, akaratot, hozzáállást for-
máló, átalakító dialógus, amelyről fentebb Monika Nemetscheket idéztük. Ez azt 
jelenti, hogy már a gyermekek esetében sem azonos az imádkozás a kívánságok, 
kérések felsorolásával, és ebből következően nem akkor jut krízisbe az imádkozás, ha 
Isten nem teljesíti a kívánságainkat, vagy ahogyan mondani szoktuk, „nem hallgatja 
meg” a kéréseinket. Ez érzékeny pontja kisgyermekek imádkozásra nevelésének, 
az ehhez szükséges lelki kultúra kialakításának. Mivel a bizalom, ami kialakul egy 
gyermek lelkében Isten iránt, arra bátorítja fel – és ebben újszövetségi történetek 
is támogatják a gyermeket –, hogy nagyot, lehetetlent kérjen, épp azért, mert meg 
van győződve Isten hatalmáról, és mert bízik benne. Legkritikusabb pontja az ilyen 
típusú kéréseknek a gyógyulásért való imádkozás. Itt van nagy szükség a hitoktató, 
a lelkész, a pedagógus empátiájára, szeretetére és felkészültségére, amellyel az Isten-
nel való párbeszéd felé tudja terelni a gyermeket, és ezzel kiemeli a direkt kérések 
kizárólagos világából. Szabad, sőt kell imádkozni valaki gyógyulásáért, de meg kell 
mutatni és fel kell kínálni a párbeszéd útját, amelyen ilyen témákkal találkozhatunk: 
tehetek-e én valamit egy beteg szenvedésének enyhítéséért; tudok-e vigasztalni 
valakit, aki az adott helyzetben bánkódik és szomorú, tudok-e segíteni enyhíteni a 
félelmet és szorongást? Az a lelki nevelés művészete, ha képesek vagyunk a konkrét 
kérés jogát és gyakorlatát megőrizve a tágabb és mélyebb párbeszéd irányába terelni 
a gyermeket. Életkorának megfelelően, a maga szintjén megtanítjuk őt lelki mun-
kát végezni. Megtanítjuk különbséget tenni a varázslás, a meseszerű csodavárás, 
valamint az Istenbe vetett bizalom, a bizalommal teli kérés és az Istennel folytatott 
párbeszéd között. És ha átfutna a fejünkön a gondolat, hogy egy gyermek nem 

 14 Uo. 362. o.
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alkalmas minderre, akkor jó számolnunk azzal a ténnyel, hogy az Isten előtti gon-
dolkodásban, a vele való beszélgetésben sohasem vagyunk „készen”. Formálódunk 
egész életünkben. És arra az irigylésre méltóan szép eredményre tudunk eljutni, 
amelyet Hans Grewel így fogalmaz meg: „Az imádság munka, amely kihívást jelent 
a bennünk lévő minden teremtő gondolat, erő számára. Mégis: az imádkozó nem 
maga adja meg a választ kérdéseire, hanem elfogadja; mert azt valahogy megkapja.”15

Az imádkozás szavai

Az imádság szavaira ugyanúgy rá kell találni, mint az imádkozás lelkére. Nemcsak 
a csendre és a nyugalomra való képességünket veszélyezteti erősen a mindennapi 
élet környezete, hanem mintha a nyelvet is elfelejtettük volna, mintha idegen nyelv-
ként tanulnunk kellene a lélek szavait. Jürgen Melchert idézi16 Friedrich Naumann 
evangélikus teológust és politikust, aki ezt írja a 19–20. század fordulóján: „Gépeket 
alkotunk, ezek pedig minket magunkat alakítanak át.” Naumann idejében persze 
nem létezett számítógépes kommunikáció, ami pedig leginkább átalakította a szó-
kincsünket, és folyamatosan átalakítja a fiatalokét oly mértékben, hogy kódokkal és 
jelekkel üzennek egymásnak, és már szinte zavarban vannak, ha szemtől szemben 
kell a szavakat megtalálni, főként, ha érzelmeket, belső folyamatokat, a lélek meg-
nyilvánulásait kellene szavakba foglalni. A vallásos nyelv pedig még hátrányosabb 
helyzetbe került, használatáról szinte teljesen leszoktunk, ez a nyelv a szó szoros 
értelmében zavarba hoz minket. Ha a lelkünk imádkozna is, hogy találnánk meg 
a szavakat? Ily módon könnyen előfordul, hogy gyakorlat híján, a szókincs szegé-
nyessége miatt hagyunk fel az imádkozással, mielőtt igazán elkezdenénk.

Ingo Baldermann számol be arról, hogy hittanórai bibliaolvasás közben hogyan 
helyezkedtek bele tízéves gyerekek pillanatok alatt a zsoltárok képi világába, és ho-
gyan értettek meg nehéznek és elvontnak tűnő metaforákat (például Zsolt 69,3; 69,4; 
22,3; 22,13; 22,17; 31,13). Hogyan érezték át azok mondanivalóját, és hogyan találták 
meg a zsoltárok szavainak segítségével a saját lelkük hangjait. „Megérkeztünk arra 
a pontra – írja –, amikor már csak maga a Biblia segíthetett, nem pedig a Bibliáról 
mondott okos szavak. (…) A beszélgetésben az arra való igyekezet során, hogy meg-
értsék a bibliai szöveget, saját tapasztalataikról beszélnek. Kölcsönös megnyílási 
folyamat megy végbe: a tapasztalatok, amelyeket elmondanak, megnyitják számukra 

 15 Hans Grewelt idézi Jürgen Melchert és Susanne Lamkemeier a gyermekekkel való imádkozásról 
szóló könyvében, amelynek már a sorozatcíme is figyelemre méltó: Kinder glauben praktisch. Az 
idézet helye: Melchert–Lamkemeier 2003, 27. o.

 16 Uo. 11. o.
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a zsoltárigét, de fordítva is megtörténik ez: a zsoltárige is megnyit számukra olyan 
saját tapasztalatokat, amelyeket addig nyilvánvalóan nem tudtak szavakba önteni.”17 
A zsoltárok képei, szavai, metaforái adják a mintát ahhoz, hogyan lehet a nehezen 
szavakba önthető belső élményeket és érzéseket mégiscsak szavakkal kifejezni. 
Valóban segítségre szorulnak a gyermekek, hogy megtalálják azokat a szavakat, 
amelyekkel ki tudják fejezni Isten előtt mindazt, „ami a szívüket nyomja”. 

Amikor az „Ami a szívedet nyomja” című svéd gyermekverseskötet 1974-ben meg-
jelent, szinte pillanatok alatt futotta be egész Európát. Talán leginkább amiatt, mert 
bár a verseket – gyermekek szájába adva – felnőttek, költők írták, kifejeződik bennük 
a gyermek- és felnőtt léleknek az az igénye, amelyről az imádság is szól: hogy elmond-
hassuk valakinek azokat a dolgokat, amelyekről normális hétköznapi társalgásokban 
nem beszélünk, bár ezek csordultig töltik lelkünket. Ugyanazt mutatják meg ezek a 
versek, amit Ingo Baldermann is felfedezett a zsoltárokban a gyermekekkel: kellenek a 
szavak, meg kell tanulnunk kimondani azokat a szavakat, amelyek elmondják mindazt, 
ami a szívünket nyomja. A kötetben megjelent Sóderparti című vers azért is érdekes, 
mert pozitív módon ad hangot annak a mára csak megnövekedett problémának, hogy 
ritkaság, ha egy család a vacsoraasztalnál jóleső beszélgetésben osztja meg egymással 
mindazt, ami a nap folyamán a családtagok szívét-lelkét megtöltötte.

Siv Widerberger: Sóderparti
 Daniel, 

aki az osztályunkba jár, 
a vacsorát Sóderpartinak hívja. 
„Sódert esztek vacsorára?” 
kérdeztem egyszer 
(mert szerintem ez a  
Sóderparti 
olyan lükén hangzik). 
„Frászt” – mondta Daniel, 
„húst eszünk, 
és mindenki nyomhatja a sódert, 
és senki se mondja, 
hogy fogd be a szád, 
és mindig kipakolhatod, 
ami a szívedet nyomja”– 
mondta Daniel, és nevetett. 

 17 Baldermann 2002, 58. o.
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 Mégiscsak lükén hangzik, hogy Sóderparti. 
De Ami a Szívedet Nyomja, az már igen! 
Nálunk csak olyan közönséges Vacsora van.18

Ha az imádság nyelvére akarunk tanítani gyermekeket, akkor nagyon valószínű, 
hogy első lépésként ilyen „sóderparti” típusú beszélgetéseket kell velük folytatnunk. 
Elmondani, ami történt velünk. Azt is, amit eközben éreztünk, amilyen gondolato-
kat, indulatokat ébresztett bennünk a tapasztalat. Az ilyen típusú beszélgetésekben 
egyformán nagy jelentőségű a szó és a hallgatás. A gyermekeknek meg kell tapasz-
talniuk, hogy meghallgatják őket, mégpedig értő, bátorító figyelemmel. Élmény, ha 
egy gyermek végigmondhatja, amit el szeretne mondani, senki sem szakítja félbe, 
senki sem sürgeti. Az is élmény, ha átéli, míg ő beszél, a felnőtt teljes figyelemmel van 
jelen. Nem félig, nem látszólag, hanem jelen van a szó teljes értelmében. Ugyanilyen 
fontos, hogy a hitoktató, a szülő, a lelkész megfelelő mélységben és mennyiségben 
beszéljen a saját élményeiről és érzéseiről is. Adjon mintát, hogyan kell indulatokat, 
érzelmeket, átfutó gondolatokat megfelelő, kifejező szavakba önteni. Mi az, ami ki-
mondható és hogyan. Hogyan találom meg a megfelelő szavakat, hogy elmondjam, 
ha dühös vagyok, ha csalódott, ha szégyellem magam, ha haragszom valakire, vagy 
ha igazságtalanságot szenvedtem el. Felnőtt és gyermek egymásra figyelő dialógusa, 
egy bensőséges légkörben folytatott beszélgetés teszi lehetővé, hogy elsajátítsuk és 
használni tudjuk a lélek szavait, amelyek az imádság szavai. Olyan szavak, amelyek 
valóban azt fejezik ki, amivel telve van a lelkünk.

Az imádságos könyvek is fontos segítséget nyújtanak a gyermekeknek a lélek 
szókincsének tanulásában, illetve a felnőtteknek abban, hogy hozzásegítsék a gyer-
mekeket az imádság szavainak megtalálásához. Figyelemre méltó jelenség, hogy a 
mai, gyermekeknek szóló imádságos könyvekből szinte teljesen kimarad a direkt 
didaktikus jelleg, ami korábban jellemezte a gyermekek számára írt imádságos köny-
veket. Úgy tanítanak ezek a könyvek imádkozni, hogy nem vesszük észre a tanító 
szándékot. Úgy mutatják be az imádság szavait, hogy ráismerhetünk saját érzése-
inkre, pont úgy, mint a zsoltárok olvasása közben. Két példán mutatjuk be ezt. Az 
egyik könyvet felnőtt írta. Két imádságot idézünk belőle. Egyik a svéd verseskötethez 
hasonlóan a fiatalok nyelvén szól, mintegy az ő gondolataikból, lelkükből szólal meg:19 

 18 Ami a szívedet nyomja. Mai svéd gyermekversek. http://pici.web.elte.hu/gyerekv.htm.
 19 Döbrentey Ildikónak két imádságos könyve jelent meg egymás után háromévnyi különbséggel 

Kendeh K. Péter szerkesztésében. Mindkét kötet nagy népszerűségnek örvend, valószínűleg ennek 
legfőbb oka az a természetes, őszinte hang, amelyen megszólalnak az imádságok, vagyis az a nyelv, 
amelynek megtanulásáról beszélünk. Döbrentey 2008; 2011.
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„Uram,
Köszönjük, hogy itt vagy velünk!
Itt ülsz közöttünk egyszerű ruhádban,
sugárzón, biztatón, bátorítón,
hogy ne szorongjunk most semmitől. 
Ne szorongjunk, hogy lesz-e, aki mellénk ül,
aki kedvesen ránk néz, 
aki megfogja izzadó kezünk,
lesz-e társaságunk.
Ne gondoljunk most ezekre.
Uram, nem tudjuk, milyen eredményt hoz
az elkövetkező öt óra,
csak azt tudjuk, hogy Te itt leszel velünk.
Itt leszel, mint ahogyan velünk vagy mindig,
minden nap minden órájában,
minden percében.
Mint ahogyan velünk vagy
az iskolai és nem iskolai munkákban,
a beszélgetésekben, a randevúkban,
a sportban, a bulikban,
vagy amikor csak lógunk
és nem csinálunk semmit,
vagy amikor
valami disznóságon törjük a fejünket,
vagy éppen valami disznóságot teszünk.
Velünk vagy akkor is, Uram.
Várod, hogy kapcsolatba lépjünk Veled.
Uram, ha Te velünk, ki lehet ellenünk?!
Köszönjük, Uram, hogy velünk vagy,
és a zsoltárossal mondhatjuk: 
ha az Úr velem, a falon is átugrom!
Ámen.”20

Az imádság a Csillagpont református ifjúsági találkozón született 2009 nyarán. A 
szöveg nem szorul magyarázatra, épp csak felfigyelünk a tipikus szorongásra („lesz-e, 
aki mellénk ül”), a fiatalok életének jellegzetes helyszíneire (iskola, randevú, sport, 

 20 Döbrentey 2011, 33. o.
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buli), a kényes helyzetekre („disznóságon törjük a fejünket”) és arra az egyetlen, ám 
elemi igényre, hogy velünk legyen minden helyszínen, mindenféle helyzetben Isten. 
Mert ha ez valóság, akkor bátorságot kapunk, erőnk megsokszorozódik, és olyasmire 
is képesek leszünk, amire nem is gondolnánk (zsoltáridézet: a falon is átugrom). 

A másik imádság a felnőtté, aki figyelemmel kíséri és bátorítja unokáját, élvezi a 
társaságát, tevékenységét, biztatja őt, és erről eszébe jut Isten bátorító hangja, amire 
a kétévesnek is és a nagymamának is, minden embernek szüksége van.

„Uram,
kis híján kétéves a kis unokám,
önállóan tesz-vesz héregi kertünkben.
Éppen a nagy napozóágyat próbálja összehajtani,
ahogyan tőlünk látta.
Én a közelből biztatom:
Jól van, jó helyen fogod!
Ügyes vagy! Ez az, sikerült!
Büszkén kihúzza magát,
én magamhoz ölelem,
s kezdi elölről a hajtogatást.

Uram, Te is így biztatsz bennünket.
Mindig a közelben vagy,
és sohasem mondod:
Te ahhoz kicsi vagy!
Te azt nem tudod!
Tedd le! Menj innen!
Te azt mondod, Uram:
Bízom benned! Meg tudod tenni!
Ne félj, sikerülni fog!
S mikor büszkén kihúzzuk magunkat,
Te magadhoz ölelsz.

Uram, a kis unokám
nyolcadszor hajtja össze a nyugágyat,
s még nem csípte oda a kezét.
Talán, mert hallja a hangom.
Bárcsak hallanánk, Uram, mi is
a Te hangodat!
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Biztos, hogy könnyebben mennének
a mi dolgaink is. 
Ámen.”21

A másik könyv, amelyből idézünk, gyermekek imádságait tartalmazza.22 Ismét azt a 
természetes, őszinte hangot keressük, amely érzéseket mond el Istennek, veszélyeket 
panaszol el, félelmeket, örömöket újságol vagy új felismerést oszt meg, és eközben 
megtalálja a megfelelő szavakat, amelyek kifejezik a lélek rezdülését. 

Az imádságok sorában megszólalnak a tipikus gyermekgondok: félelem a szülők 
veszekedésének hallatán (34. o.), találkozás a halállal (32–33. o.), a szülők válásának 
átélése (33. o.), kedvenc állat elvesztése (30. o.). Ebből a sorból egyet idézünk. Ez a 
félelemmel való küzdelmet foglalja imába:

„Istenem! Mikor azt mondom, félek, azt mondják, nem kell félni.
Én mégis félek.
Kérlek, Jézus, segíts nem félni! Ámen.”23

Az aggodalmak is gyakori témái a gyermekek imádságainak. Féltik a kistestvért 
az oltástól (28. o.), az éjszakai műszakban dolgozó apát az elalvástól (30. o.). De 
jelen van a büszkeség is: az uszodában „már be tudok ugrani egyedül a vízbe. Nem 
kell, hogy apa elkapjon.” (74. o.) És ott a kérdés: milyen leszek, ha nagy leszek? Ké-
zenfekvő a válasz is: „…olyan akarok lenni, mint apa. A fejem a plafonig ér majd, 
és a hasam akkora lesz, mint a földgömb…” (79. o.) De Istennek a titkos tudást is 
elárulja egy óvodás: „A templomban a csillár a legérdekesebb. Minden istentisz-
teleten forog körbe-körbe. Amikor megkérdeztem, hogy miért, azt mondták: »Jár 
a levegő.« Szerintem nem a levegő. Szerintem az angyalok hintáznak rajta körbe-
körbe. Ámen.” (72. o.)

Gottfried Adam már idézett tanulmányában felidézi azt a lépést, ami az imád-
ságos könyvek kötött szövegei után következik, vagyis a szabad formájú imákra 
való nevelést. Így fogalmaz: „A szabad formájú imák előnye, hogy az élet valóságát 
közvetlenül hordozzák, és az együtt imádkozásra ösztönöznek. A gyermek fejlődé-
sével arányban szükséges és fontos a szabadon formált imarészletek, illetve imák 
arányának növelése. Itt nem csak arról van szó, hogy szülőként szabadon fogalma-
zunk, hanem a gyermeket arra ösztönözzük, hogy tapasztalataival dúsítsa imáját. Ezt 

 21 Uo. 35. o.
 22 Szabó 2012.
 23 Uo. 11. o.
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úgy tehetjük meg, ha rövid mondatokat mondunk, melyeket először elismétel, majd 
teret engedünk, időt hagyunk, hogy saját tapasztalatait kimondja és belefűzze.”24

Mit tud tenni a felnőtt azért, hogy egy gyermekben kifejlődjön az imádkozás 
kultúrája? Segíthet neki ráérezni a csendre, megsejteni Isten jelenlétét, megtalálni 
az imádság lelkét és megtanulni a szavakat, a kötötteket és a szabadon formáltakat.
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Szerkesztői gondolatok

Egy felsőoktatási intézmény főállású oktatóinak közös tanulmánykötete kerül most 
a nyilvánosság elé. Sokféle tevékenység, szervezés, adminisztráció vagy akár a napi 
oktatási feladatok ellátása mellett az egyéni kutatási területtel való foglalkozás az 
egyik legnagyobb öröm minden egyetemi oktató életében. Köszönet illet minden 
munkatársat a közreadott tanulmányáért!

A teológiai gondolkodás igazán a környezetével való kapcsolódásaiban teljese-
dik ki. Minden teológiai gondolatmenet és megfogalmazott álláspont akkor éri 
el legjobban a célját, ha a környezetében érdeklődést vált ki, és segíti azokat, akik 
tájékozódást és lényeges felismeréseket keresnek az élet mélyebb dimenzióinak 
megértéséhez. De az sem kevésbé fontos, hogy a teológus véleménye a társada-
lom- és a gazdaságtudománnyal foglalkozók számára is elérhető és érthető legyen. 

Ebben a kötetben színes és széles sávú kötődések láthatók. A teológia nyitása 
és a társtudományok irányában tanúsított érdeklődése egyértelművé válik szá-
munkra, ha elolvassuk a tanulmányokat. Nem elszigetelt területként, hanem a mai 
dialógusokban aktív résztvevőként újul meg a keresztyén teológiai gondolkodás 
ma Magyarországon is. Többségében fiatal oktatók munkája kerül most elénk. Jó 
látni, ahogyan egy új generáció igényesen és elmélyülten foglalkozik az evangélikus 
teológiai kutatás területén a tudományos igényű munkával.

A teológia és a kultúra kapcsolata áll a középpontban. A reformáció 500 éves 
jubileumára készülve különösen is fontos több vonatkozásban átgondolni azt, hogy 
a reformáció idején gyökeresen megújult teológiai gondolkodás milyen következ-
ményekkel és eredményekkel él jelen korunkban. Az egyház a maga jellegzetes 
kultúrájával ma is fontos tényező a társadalomban. A különböző kultúrák hatása 
az egyház életére ugyanilyen lényeges mozzanat. Dinamikus és aktív kapcsolódás 
ez a teológia és a kultúra kortárs találkozásaiban is. 

A kultúra mindig fejleszt, újít és tisztít. Szebbé, egészebbé és élhetőbbé teszi a 
környezetet és a társadalmat egyaránt. Egy lényeges következő fokozat az emberi 
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életvezetés és életvitel kultúrájának mindenkori aktuális vizsgálata. Itt jelenik meg 
a teológia küldetése és aktivitása számára egy mindig megújuló kihívás. 

A hitet ébresztő újító, kulturált teológia ma is nélkülözhetetlen az emberi élet 
kiteljesedése szempontjából. Szeretetet, elfogadást és életújulást motiváló közeledés 
lehet az a járható út, amelyen az evangélikus teológiai kultúra is értékes kincset 
ad közre gondolkodásával, töprengéseivel és meggyőződésével. Azzal a céllal is 
törekszik erre ez a kötet, hogy akik szívesen olvasnak magyar nyelvű evangélikus 
teológiai tanulmányokat, most kezükbe vehessék ezt a gyűjteményt, és saját maguk 
is folytassák a közös építő gondolkodást.

Budapest, 2014.
Szabó Lajos

rektor


