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denkori izraeliták figyelmét, hogy őseik egykor nomádok voltak.) A szöveg sok 
szempontból identitást teremtő gondolatokat fogalmaz meg, amelyek nyomán az 
egykori izraelita, de akár mi is elgondolkodhatunk azon, hogy honnan jöttünk. 
Mert talán ez jelöli ki a leginkább azt, hogy merre tartunk. Idegenség és otthon-
lét, vándorlás és letelepedés, Egyiptom és az ígéret földje – megannyi dilemma, 
amelynek szeretnék utánajárni e rövid írásban.

Varga Gyöngyi: „Hazasegítelek a messzeségből” (Jer 30,10) 27
Bár az Ószövetség alapvetően az úton lévők könyve, ám teológiai üzenetei között 
ott találjuk a hazatérés, a visszatérés, a megérkezés témáit is. Az a gondolat, hogy 
az ember otthonlétre hivatott valahol a világban, és bolyongásaiból lehetősége 
van hazatérni valahová, ahová valójában és eredendően tartozik, komoly alátá-
masztást nyer az Ótestamentumban.
Ebben a tanulmányban négy témakörben szeretném bemutatni a hazatérés Ószö-
vetségben megjelenő, sokszínű motívumvilágát. Először a héber Biblia kánoni 
koncepciójára figyelünk, amely az Édenkerttől, az ember első otthonától a fog-
ságból hazatérők régi-új otthonáig, Jeruzsálemig rajzol meg egy ívet. Másodszor 
az Exodus-hagyományt mint a hazatérés nagy mintázatát vizsgáljuk meg, majd a 
hazatérés-megtérés gondolatkörében mélyedünk el. Végül a prófétai hagyomány 
eszkatologikus képei közül villantunk föl néhányat, amelyek az otthon valóságát, 
az Isten színe előtti élet gazdagságát tárják elénk.
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csoportközi viszonyulás kérdései az utóbbi évek egyik nagyon aktuális és sokféle 
oldalról megvilágított társadalomtudományi, kultúratudományi és teológiai 
diszkusszióját képezik. Már az ókori Izrael szembesült az identitásalkotás és a 
szomszédos népekhez való viszonyulás, az idegenekkel, jövevényekkel és beván-
dorlókkal kapcsolatos bánásmód kihívásával. Eme komplex kérdéskör mentén 
sokszínű koncepciók nyertek felvételt az ószövetségi kánonba a fogság előtti, 
fogság korabeli és utáni tapasztalatok teológiai reflexióit nyújtva. A tanulmány 
5Móz 23,2–9, Ézs 56,1–8 és Ruth könyvének paradigmaszerűen kiemelt szöveg-
egységeinek tárgyalásával kíván hozzájárulni napjaink társadalmi és vallásközi 
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Népről és nemzetről, még inkább népben és nemzetben gondolkodni ma kor-
szerűtlen. A nemzetköziség a divat, annak ellenére, hogy mára sem lett egészen 
nemzetközivé a világ. A népi írók és a népi költők lassan kihalnak, népi teológu-
sokról és lelkészekről pedig nem is beszélünk. A nemzet művésze és a nemzet 
színésze díj létezik még, elismeréseként a közösség lelkét felemelő tehetségnek. 
Üdvözlendő az idei reformációi emlékév jelmondata: reformáció és nemzet. Az 
emberi elme szüleménye ez a szép szókapcsolat, vagy isteni szándékot tükröz? 
Tanulmányunkban a népiség és a nemzetiség újszövetségi alapjait keressük.

Cserháti Márta: Jézus és a sziroföníciai asszony találkozása 57
Ez a történet, amelyet Márk és Máté evangélista őrzött meg számunkra, több 
szempontból is különleges az evangéliumi hagyományban. Jézus először elutasítja 
a pogány asszony kérését, hogy gyógyítsa meg kislányát, mert küldetése elsősor-
ban „Izrael elveszett juhaihoz” szól. Az asszony azonban nem nyugszik bele az 
elutasításba. Ügyes és találó szavai arra késztetik Jézust, hogy megváltoztassa 
az elhatározását. Olyan vitatörténettel van tehát dolgunk, ahol nem Jézus, ha-
nem beszélgetőpartnere érvei döntik el a vita kimenetelét. A beszélgetés során 
mindkét félnek át kell lépnie az eltérő vallás, kultúra, nemi szerep és társadalmi 
státusz által állított határokat.

László Virgil: Nemzeti identitás és Krisztusban lét 65
A kereszténység születésénél a nemzeti gyökerek és a Krisztus-hit által nyert új 
vallási identitás viszonya ugyan csak áttételes, de igencsak sajátos módon került 
a figyelem és a teológiai gondolkodás középpontjába. A pogánymisszió felvetette 
a kérdést, hogy a Krisztus-hitre térő nem zsidók hogyan válnak az Istentől kapott 
ígéretek és a vele kötött szövetség részeseivé, ami eddig Izrael mint nép privilégiu-

00.indd   6 2016. 04. 29.   16:05:26



7Tartalom

ma volt. A körülmetélkedés, az étkezéssel kapcsolatos tisztasági és tisztátalansági 
szabályok, valamint a zsidó ünnepnapok, különösen is a szombat megtartása az 
eltérő etnikumokhoz képest identitás- és elhatárolódásjelzők voltak, az Isten ke-
gyelmi kiválasztásán alapuló szövetség iránti hűség jelei, a szövetségi státusz fenn-
tartásának legelemibb feltételei, azaz a zsidóság par excellence megkülönböztető 
jegyei a pogány népek között, nemzeti és vallási értelemben egyaránt. Különösen 
is a Galatákhoz írt levélben merül fel, hogy a pogányokból lett keresztényeknek 
körül kell-e metélkedniük, meg kell-e tartaniuk a zsidó ünnepnapokra és étkezési 
tisztasági előírásokra vonatkozó rendelkezéseket vagy sem. Élére állítva a kérdést: 
a kereszténnyé lett pogányoknak egyúttal zsidóvá is kell lenniük a fent tárgyalt 
vallási és etnikai identitást és elhatárolódást jelző rítus elvégzésével és életviteli 
szokások felvételével, avagy sem? Pál szerint: „Krisztusban tehát nincs zsidó, sem 
görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagy-
tok Krisztus Jézusban.” (Gal 3,28) A reformáció és nemzet évében a Szentírás és 
különösen is Pál apostol saját teológiai küzdelmeiben kiformálódott, témánkra is 
vonatkozó tanításának alapos vizsgálata két tévúttól óvhat meg minket, amelyekre 
e tanulmány konklúziója tér ki részletesebben.

Bódi Emese: Klasszikus idézetek Bornemisza Péter műveiben 78
A legtöbb klasszikus irodalmi alkotás túlmutat önmagán, általános emberi 
problémákra keres válaszokat. Bornemisza Péter, a fölfelé ívelő magyarországi 
reformáció egyik legmarkánsabb egyénisége prédikációiban elszórtan idézi a 
klasszikusokat. Néha szó szerint idéz, máskor tartalmi kivonatokat közöl. Mi a 
szerepe ezeknek az idézeteknek a prédikátor munkáiban? Mi a reformátor leg-
főbb mondanivalója? Bornemisza a legkorszerűbb ismeretekre tett szert Európa 
különböző egyetemein, Melanchthon hatása döntőnek bizonyul munkásságában. 
A magyar prédikátor anyanyelvén közli a legkorszerűbbnek számító ismerete-
ket, ezért tartom indokoltnak, hogy tanulmányom olyan kötetben jelenjen meg, 
amelyik a teológiával és a nemzettel foglalkozik.

Csepregi Zoltán: A magyarországi evangélikusság nyelvi és etnikai 
viszonyai a 16–17. század fordulóján 91
Az egyháztörténeti szakirodalomban evidensnek számít az a tétel, hogy a lutheri 
reformáció nagy hangsúlyt fektetett az anyanyelvűségre. Másik ilyen közismert 
körülmény, hogy a soknemzetiségű Magyarországon a reformátori igehirdetés is sok 
nyelven szólalt meg. De pontosan melyek azok a népnyelvek, amelyeken evangélikus 
reformátoraink miséztek, prédikáltak, énekeltek és írtak? Ha az igehirdetés nyel-
veit kell összeszámolnunk, akkor (nyelvek és nyelvjárások megkülönböztetésétől 
függően) hat-nyolcig jutunk. A liturgikus nyelvek száma azonban ennél lénye-
gesen kevesebb, hiszen ezek már az írásbeliséggel, az irodalmi nyelvekkel voltak 
kapcsolatban. Szertartási könyvek csak négy nyelven voltak forgalomban: csehül, 
magyarul, németül és szlovénül. A lelkészjelölteknek így érthetően szükségük volt 
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más népnyelvek elsajátítására, ez pedig elsősorban nem iskolás módszerekkel, ha-
nem a gyakorlatban, anyanyelvi környezetben történt. Az itt kínált körkép az 1600 
körüli évek Magyarországáról nyújt pillanatfelvételt, a Muravidéktől a Barcaságig.

Korányi András: Az evangélikus egyház és a nemzeti,  
nemzetiségi kérdések a bécsi döntések után 107
Az 1920-as trianoni békeszerződést követően jelentősen átalakult az egyházak te-
rületi eloszlása, szervezeti felépítése és felekezeti összetétele is mind a történelmi, 
mind a békeszerződés utáni Magyarország tekintetében. A magyar revizionista 
törekvések tetőpontja volt az egymást követő két bécsi döntés 1938-ban és 1940-
ben. A német és olasz támogatással megvalósult döntés – a térségben végbemenő 
más, nagy horderejű változásokkal együtt – felerősítette az egymásnak feszülő 
népi-nemzeti törekvéseket, amelyek hatása alól a magyarországi evangélikusság 
sem vonhatta ki magát. A Volksbund hatására 1940 végén közzétett Memorandum 
evangélikus német gyülekezeteink égető kérdéseinek megoldásáról című irat mind 
közegyházi, mind teológiai vonatkozásban megválaszolandó kihívást jelentet. Egy-
házvezetői körből Kapi Béla püspök és Wolf Lajos esperes (a későbbi Ordass Lajos 
püspök) válasziratai érdemelnek említést, míg teológiai összefüggésben Sólyom 
Jenő egyháztörténész professzor publikált maradandó értékű véleményt. A jelen 
tanulmány egyben tiszteletadás is a 40 esztendeje elhunyt Sólyom Jenő emlékének.

Szentpétery Péter: Teremtés, emberiség és nemzet 119
A jelenlegi migrációs válság, az Európai Unió és tagállamai vezetőinek különböző, 
sokszor a válságot a maga valós méretében felfogni nem akaró reakciói különösen 
is aktuálissá tették nép, nemzet és emberiség viszonyának kérdését. Közben már 
jó ideje folyik a vita arról, hogy milyen mértékig engedhető meg a központosítás, 
kinek és miért lenne jó egy Európai Egyesült Államok (USE). A tanulmányban 
bemutatjuk, hogy a nép, nemzet történelmi képződmény, ezért aligha fogható fel 
teremtési rendként. Ugyanez fokozottan igaz a nemzetállamra. Ezt Luther kétféle 
kormányzásról szóló tanításának mai értelmezésénél is figyelembe kell vennünk. 
Ugyanakkor a jó kormányzás, mint Luthernél is, Isten gondviselésének rendjéhez 
tartozik. A gondviselő Isten ugyanaz, aki Krisztusban megbékéltette magával a 
világot. Végül arról ejtünk néhány szót, hogy a nemzet, nemzetünk a jelen világ-
ban identitásunk része. Ezt a részt is, mint mindegyiket, helyén kell kezelnünk.

Finta Gergely: „Ha Krisztus Lelke egyesít, bontsuk ki bátran színeit” 132
Az 1982-es Evangélikus énekeskönyv elsődleges célkitűzése a reformáció kora 
énekanyagának felelevenítése volt, de énekeskönyvünk sajátos karakteréhez 
hozzátartoznak azok a dallamok, amelyeket a szerkesztőbizottság tagjai és más 
jeles 20. századi komponisták: Sulyok Imre, Rezessy László, Fasang Árpád, Szo-
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kolay Sándor, Trajtler Gábor és Dóka Zoltán írtak. A szöveganyag pedig csaknem 
hatvan énekkel gazdagodott. A szövegírók között találkozunk politikai okból fél-
reállított lelkészekkel (Scholz László, Dóka Zoltán), a szerkesztőbizottság tagjaival 
és jeles költőkkel. Többek között Bodrog Miklós, Weöres Sándor és Marschalkó 
Gyula nevét kell megemlítenünk. Az írás ezt a sokszínű anyagot veszi számba.

Kinczler Zsuzsanna: Reformáció és anyanyelvű éneklés 143
A reformáció tanainak terjedésével hazánkban is igen hamar megszületett az 
anyanyelvű éneklés gyakorlata, új énekrepertoárt hozva létre. Legősibb anya-
nyelvű egyházi énekeink különösen is értékesek számunkra, hiszen a reformáció 
századában éles felekezeti határok még nem alakultak ki, nem szilárdultak meg, 
énekeink tekintetében közös magyar anyagról beszélhetünk. Az énekek elter-
jedtségének és szoros hazai meggyökeresedésének vizsgálatához elengedhetetlen 
az egyházi énekek és a népzene kapcsolatának vizsgálata, amelyre maga Kodály 
Zoltán intett minket.

Orosz Gábor Viktor: Kollektív vallásszabadság és a nacionalizmus  
kizárólagossága 155
Az életformák, a vallások, a nemzetiségi kisebbségek természetes módon gaz-
dagítják egy társadalom kultúráját, de szinte ugyanilyen természetességgel kelt 
félelmet a sokféleség, ha ismeretlen marad, akár bevallja valaki, akár nem. Az 
említett félelemmel szemben a másik megismerése, a vele folytatott párbeszéd és 
demokratikus kultúránk erősítése lehet a megfelelő módszer. Hiszen a demokra-
tikus jogrendszerben az én szabadságom a másik szabadsága is! Számolnunk kell 
azzal, hogy a vallások, de a nemzeti identitást formáló értékek sem ismerhetők 
meg úgy, hogy valaki neutrális álláspontra helyezkedne, és abból a távlatból 
vizsgálná nemzeti és vallási környezetét. Sokkal inkább tudatosítanunk és megis-
mernünk kell saját nemzeti és felekezeti identitásunkat, értékeinket és céljainkat 
ahhoz, hogy a más nemzetek és vallások értő ismerőivé és barátaivá válhassunk. 
A helyes önismeret teremti meg azt a szabadságot, amely nem elszigetelődik, 
hanem nyit a másik nemzet, vallás, de egyáltalán a Másik ember felé. Mivel 
világunkat Isten teremtette, és megváltotta Isten hiányának nyomorúságától, a 
protestáns egyházak nem idegenként tekintenek az Európa-szerte, de hazánk-
ban is egyre nagyobb számban megjelenő más vallású emberekre, hanem úgy, 
mint akik „lakótársaink”, akik ugyanannak a polisznak a tagjai, akik Isten szava 
által megszólítottak. A protestantizmus hozzászokott, hogy a hitet a felekezeti 
sokféleségben tisztelje, így a vallásoknak is helye van a társadalomban, csakúgy, 
mint a vallások iránti érdektelenségnek. A tanulmány a kollektív vallásszabadság 
eszméjének a nemzetállamon belüli érvényesülésének vallásfilozófiai, politikai 
és teológiai dimenzióit tekinti át.
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Béres Tamás: Nemzettudat a globalizált világban 168
A globalizáció előrehaladása a kultúra egyre újabb területeit alakítja át, és a 
megszokott kérdésterületeket sokszor eddig szokatlan összefüggésekben veti 
fel. Ebben a keretben a vallás, nemzet és globalizáció háromszögben is újabb 
válaszok adhatók. Bár a vallás oldaláról sok tekintetben úgy tűnhet, gyökeres 
változásokon megy keresztül a világ, az interkulturális teológia tisztában van 
azzal, hogy a kereszténység már akkor is a globalizáció hatásaihoz hasonló vál-
tozásokat idézett elő a történelemben, amikor ezt még úgy hívták: oikoumené.

Kodácsy-Simon Eszter: Kivezetés – beavatással 177
Általános értelemben vett oktatás nincs – az oktatás nem légüres térben törté-
nik. Az oktatás – a szó eredeti jelentése szerint – mindig kivezet valahonnan s 
bevezet valamibe. A fő kérdés az, hová vezeti be a diákot. Mibe avatja be – főleg, 
ha egyházi iskolára gondolunk? Mit ad s mit adhatna az egyházi oktatás a mai 
technikai társadalomban? Mi a kapcsolata a technikai, a humanisztikus és a 
beavató tanítási formáknak? S hogyan jelenhet meg ezekben a nemzeti kérdés? 
Paul Tillich, a 20. század egyik legérdekesebb teológusa, evangélikus lelkésze 
az oktatásról megfogalmazott gondolataival ma is hasznos szempontokat ad az 
egyházi iskola és a hitoktatás témájához.

Szabó Lajos: Mikro- és makroközösségek szerepe az egyházi  
és a társadalmi életben 188
Az életerős közösségnek mindig az a legfontosabb ismérve, hogy benne a megújulás 
lehetősége a tagok számára nagyon jól érezhető. A mikro- és makroközösség is úgy 
tudja megmutatni az életképességét kifelé, hogy a fejlődését és a változásra való ké-
pességét megtapasztalják azok, akik szorosan hozzátartoznak. A tágabb környezet 
számára valódi vonzerőt is ezekkel a tulajdonságokkal tud kifejteni egy csoport. 
A mikro- és makroközösségek életereje nagyban függ attól, hogy az alapértékeik 
mennyire tisztán és egyértelműen ismerhetők fel. Az egyházi közösségeknek és 
csoportoknak is nagyon vigyázniuk kell arra, hogy ne a gyakorlati egyházi élet 
alapjaitól idegen, tőle távoli értékek domináljanak a mindennapi működésükben, 
hanem a saját értékek, amelyek eredetien az övék. Ezek a genuin jellemzők legye-
nek ténylegesen az alapvető értékek a csoport életében. Ugyanakkor legyenek ezek 
láthatóak a kívülállók számára is. Először ezek tűnjenek fel, ha valaki rátekint 
a csoportra. Önmagukra és másokra nézve is jelentsenek élményt és erőforrást 
ezek a prioritások.

A kötet szerzői 207
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„Boldog az a nemzet…”

A reformáció kezdetének ötszáz éves jubileumára készülő Magyarországi Evangéli-
kus Egyházban a 2016-os esztendő a „reformáció és nemzet” tematikus éve. Felületes 
megközelítésben könnyen adódna a lehetőség, hogy példának okáért Zsolt 33,12-t 
tegyük meg mottónak: „Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet 
örökségül választott.” Mottóként használhatnánk továbbá a magyarországi refor-
máció énekköltőjének, Szkhárosi Horváth Andrásnak ezt a sorát: „Királyi nemzet 
vagy, noha te kicsiny vagy…” (Evangélikus énekeskönyv 261,2). Látszólag mindkét 
esetben hidat vernénk a „reformáció és nemzet” két pillére között, ám ezzel komoly 
félreértést is okoznánk. A bibliai és a reformátori látás segítségével el kell ugyanis 
kerülni azt a féleértést, mintha a magyar nemzet lenne Isten választott népe. Hívő 
emberként természetesen azt szeretnénk, ha népünk körében is minél többen fel-
ismernék az üdvösség útját. Az Újszövetségen tájékozódó meggyőződésünk alapján 
azonban azt valljuk, hogy nem egy etnikum, hanem a hívők közössége jelenti azt a 
királyi nemzetet, amelyet az Istenhez tartozása miatt boldognak lehet nevezni. Akár 
a többnemzetiségű gyökerekkel rendelkező egyházunk, akár a világkereszténység 
általában arról tanúskodik, hogy a sok nyelvi és etnikai hagyomány Jézus Krisztus 
egy egyházában találkozhat.

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak ez a Teológia és nemzetek 
című tanulmánykötete éppen ezt a tisztánlátást kívánja szolgálni. A kiadvány im-
már a harmadik a sorozatban, hiszen ezt a korábbi években megelőzték a Teológia 
és kultúra, illetve a Teológia és oktatás című tanulmánygyűjtemények. 

A tizenhat főállású oktató által jegyzett kötet nemcsak a tartalomban és a cím-
ben kapcsolódik a tematikus évhez, hanem mintegy megszólal benne a 2016-os év 
jelmondata is: „Sok nyelv – EGYház”. Bár tizenhat különböző témáról, különböző 
stílusban olvashatunk, mégis érezhető az írások közötti koherencia, együtt egy 
nagy egészet alkotnak. A tanulmányok sorrendje is tudatos szerkesztést mutat: 
fokozatosan vezetnek előre a történelemben (az Ószövetség korától egészen napja-
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12 „Boldog az a nemzet…”

inkig), illetve mind mélyebben mutatják meg a reformátorok által fontosnak tartott 
szempontok különböző korszakokban való megvalósulását.

Az ószövetségi témájú írások fókuszában az ősatyák nomád életmódjának válto-
zékonysága és a letelepedés, a berendezkedés, az otthon stabilitása közti feszültség 
áll. Figyelemre méltó, hogy az oktatók bemutatják mindkét életformát, de nem mint 
egymást kizáró életmódokat, hanem az ószövetségi igeszakaszok által bizonyítva, 
hogy Izrael népében sem a jövevénység, sem pedig a letelepedés nem számított 
egyedül elfogadható normának.

A kötet újszövetségi vonatkozásaiból azt a Pál apostoli felismerést emelem ki, 
amely megóvhat két ma igen népszerű tévúttól: egyrészről a nemzeti identitás min-
denek feletti hangsúlyozásától és abszolutizálásától, másrészről a nemzeti identitás 
eltörlésére, a nemzetek egybeolvasztására irányuló kísérlettől.

Az egyháztörténeti tanulmányok elsősorban a reformáció évszázadára fókuszálnak, 
de bepillantást nyerhetünk egyebek mellett a trianoni döntés utáni magyarországi, 
soknemzetiségű evangélikus egyházi helyzetbe is. Az írások hűen tükrözik a reformá-
ció korának nemzetről alkotott felfogását, és lényeges pontokon építenek a reformáció 
korára, például a kettős kormányzás tanításának mai értékelésében, kritikájában.

Igen aktuális tanulmányok születtek a rendszeres teológia területén is. A kollek-
tív vallásszabadság és a nacionalizmus kérdései, a fundamentalista iszlám egyre 
fenyegetőbb jelenléte Európában és a globalizáció nemzettudatra gyakorolt hatásai 
olyan pontok, amelyek az egykori reformátori tanítás értelmezését segíthetik a 
kortárs gondolkodásban, hazai evangélikus felelősségünkben.

Ez a szisztematikai munka mintegy előkészíti a gyakorlati teológiai megközelí-
tést, amely két fontos területen érintkezik a reformáció és nemzet tematikájával. 
Az egyik Paul Tillich oktatásról vallott nézeteinek ismertetése, valamint Luther 
Márton ugyanezen témában vallott véleményével való összehasonlítása.

Megítélésem szerint ez az oktatói kötet egyrészt hozzájárul a reformáció értéke-
inek megőrzéséhez, másrészt tudományos alapot biztosít további kutatásokhoz. A 
sorozat két korábbi kiadványának igen jó visszhangja is reményt ad arra, hogy a jelen 
kötet korántsem csak az evangélikus egyházban számíthat érdeklődésre, hanem a 
protestantizmus egészében, sőt szélesebb tudományos körökben is.

Ha a kutatásban és az oktatásban szerepet vállaló szerzőkkel végigjárjuk az általuk 
kijelölt utat, akkor – immár helyes értelemben – el tudjuk mondani: „Boldog az a 
nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott.”

Fabiny Tamás
püspök, a reformációi emlékbizottság elnöke
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Kőszeghy Miklós

A vándorló arámi nyomában

A Deuteronomium előírta, hogy a termés zsengéjét áldozatként bemutató júdai 
paraszt milyen imát mondjon az Örökkévaló színe előtt, miközben áldozatát az 
oltárra helyezi. Az ima szövegében a tudós redaktorok egy valóságos történeti hit-
vallást rejtettek el, amelynek szövegéből engem most csak a legelső elem érdekel (az 
újonnan revideált Károli-fordítás szövege szerint): „Bolyongó1 arámi2 volt az ősöm,3 
aki lement4 Egyiptomba…” (5Móz 26,5)

Az alábbiakban, e rövid esszé során érdemes néhány alaposabb pillantást vetni 
a szöveg nyelvi, illetve a nyelviből adódó egyéb problémáira, hogy eljussunk az 
adekvát történeti kérdésekig.

A bolyongó

A bolyongó mint fordítás alapvetően nem rossz. A gyök jelentése, amely a magyar 
fordítás alapjául szolgál, a releváns szótárak szerint: umherirren, azaz ide-oda menni, 
nem találva a keresett utat. A gyök qal aktív participiuma előfordul a Zsolt 119,176-
ban, ahol a zsoltáros úgy bolyong,5 mint az eltévedt juh. Itt a szónak kifejezetten nega-
tív felhangja van, az Istentől való eltávolodottság állapotát jelzi, amelyből a zsoltáros 
szabadulni szeretne. A Jer 50,6 Izraelt hasonlítja eltévedt nyájhoz – az áttekintett 

 1  A szöveg az ’bd gyök qal aktív participiumát tartalmazza, lásd Gesenius 2013, 2. o. A gyök alap-
jelentései: umherirren, verlieren, verirren.

 2 Az ’rmmy kifejezéshez lásd Gesenius 2013, 101. o.
 3 Szó szerint apám, de a fordítás jól adja vissza, mire gondolhatott a szöveg írója. Hogy azután ez a 

fordulat konkrét utalás Jákobra (így: Braulik 2012, 111. o.), az véleményem szerint valószínű ugyan, 
de teljes bizonyossággal nem merném állítani. Főként azért, mert az is elképzelhető, hogy a szöveg 
szándékosan nem említ személynevet, mert így egyetlen szóval utalhat valamennyi valaha élt ősre.

 4 A yrd-gyök lehetséges jelentésárnyalataihoz lásd Gesenius 2013, 492–494. o.
 5 Az itt szereplő t‘h gyök az ’bd szinonimája, ám jelentéstartománya attól valamelyest eltér: umher-

irren, taumeln – vö. Gesenius 2013, 1449–1450. o.
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Kőszeghy Miklós14

Károli-fordítás szavait kölcsön véve. Az eltévedő nyáj és a bolyongás nyelvileg és a 
szituációt tekintve is elég közel állnak egymáshoz, így ezt a magyar fordítást alapve-
tően elfogadhatónak lehet tartani. Hasonlóan használja a gyök participium alakját 
az Ez 34,4 és 16 is. A kifejezés kontextusa ebben az esetben is az eltévedt nyáj és a 
pásztor metaforarendszere. Az áldozatot bemutató paraszt tehát saját ősét olyasféle 
valakinek látja ebben a szövegben, mint aki talán már azon az úton jár, amelyet neki 
rendelt a történelem, ám aki még nem ott él, ahol élnie rendeltetett, akinek az éle-
tében még talán egyetlen biztos pont sincs. A deuteronomiumi passzus mindezzel 
nyilván azt a fajta megállapodottságot akarja szembeállítani, amit a letelepedettség, 
a szent város, az egyetlen legitim szentély megléte, az áldozat bemutatásának kóser 
módja – megannyi identitásképző elem! – jelent.

Történetileg nézve nyilvánvaló, hogy a szöveg azt akarja jelezni, hogy az illető 
ős nomád volt. A nomadizmusnak hatalmas irodalma van,6 ami nem is csoda, 
hiszen koronként és földrajzi régiónként igen eltérő jellemvonásokat mutat. Kö-
zép-Ázsiától kezdve (sztyeppei lovas nomadizmus, haszonállat a jak) a Szaharán 
át (tevés nomadizmus) egészen az Andokig (haszonállat a láma) terjed a skála.7 
Ám Izrael nomád ősei Palesztinában teljesen más típusú nomád életformát foly-
tattak. Mivel haszonállataik (juh és kecske), valamint szállító állatuk (szamár) 
sem bírta körülbelül egy hétnél tovább víz nélkül, ezek a nomádok sosem tudtak 
igazán messzire eltávolodni a letelepültek által lakott és birtokolt területektől. A 
nomadizmusnak ezt a speciális formáját M. B. Rowton nyomán8 szokás enclosed 
nomadismként emlegetni.9 A nomadizmusnak ez a konkrét megvalósulási módja 
részben Palesztina földrajzi adottságaiból következően jött létre,10 részben pedig a 
földrajzi meghatározottságból következő társadalmi környezet alakította olyanná, 
amilyennek az Ószövetség lapjain is elénk tűnik. A nomádok ebben a modellben 
folyamatosan szoros interakcióban élnek a letelepedett lakossággal, ami számos 

 6 Magyar nyelven régi, de máig haszonnal forgatható tanulmánygyűjtemény: Tőkei 1983.
 7 Lásd ehhez: Komoróczy 1983, 89–90. o.
 8  A probléma elméleti hátterének elemzéséhez nyújt remek szempontokat Simon 1983. A nemzetközi 

szakirodalomban alapvető fontosságú Rowton 1974.
 9 A kifejezésnek nincs elterjedt és megszilárdult magyar megfelelője. Leginkább talán területen belüli 

nomadizmusnak lehetne nevezni ezt a létformát, utalva arra, hogy a letelepültek és a nomádok 
élettere egymáshoz igen közel feküdt.

 10 A földrajzi környezetnek az életmódra gyakorolt hatása manapság igen népszerű téma a történeti 
kutatásban. A múlt század elején az Annales-iskola tagjai kezdték el látókörüket ebben az irányban 
is kiterjeszteni, s második nemzedékük meghatározó tagja, Fernand Braudel munkásságában e 
kérdés igen előkelő helyet kapott. A téma történeti lehetőségeinek felfedezése azonban ennél sokkal 
korábbra nyúlik vissza. Jelen írásomban a 14. századi muszlim történetíró, Ibn Khaldún modelljét 
szeretném segítségül hívni. Róla bővebben később.
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A vándorló arámi nyomában 15

konfliktus forrásának bizonyult az idők során. A 1Móz 26,12–23 szemléletesen tárja 
elő, amint Izsák folyamatosan küzd a kutak feletti fennhatóságért. A filiszteusok 
betömték azokat a kutakat, amelyeket Izsák addig használt, mire Izsák újra kiásta 
azokat. Abimelek, Gerár filiszteus királya talán kissé félreérthetően fogalmaz a 
1Móz 26,16-ban: „Menj el tőlünk, mert hatalmasabb lettél, mint mi.”

Mivel a megjegyzés kontextusát a kutakért folytatott ádáz küzdelem jelentette, 
alighanem arról van szó, hogy Izsák nyájait és a helyben lakók vízigényét a helyi 
kutak már nem képesek kielégíteni. Az adott terület népességet eltartó képessége 
korlátozott volt, a fő korlátot pedig (miként a mai Izraelben is) a vízkészletek szű-
kössége jelentette. Nem arról van tehát szó, hogy Izsák és klánja katonai fenyegetést 
jelentett volna Gerár királyára nézve. Sőt talán általános érvénnyel is kijelenthetjük: 
egy-egy nagyobb inváziótól eltekintve ebben a speciálisan palesztinai nomád–le-
települt viszonylatban mindig a nomád fél volt a gyengébb, s ezért kiszolgáltatott. 
Jákób maga is elismeri ezt, amikor a Dina-eset kapcsán megfeddi fiait, akik fortélyos 
módon kiirtották Sikem városának férfi lakosságát: „Bajba kevertetek, gyűlöltté tet-
tetek engem ennek az országnak lakói előtt… Én csak kevesedmagammal vagyok, és 
ha összefognak ellenem, levágnak és elpusztulok házam népével együtt.” (1Móz 34,30)

A nomadizmust a történelem során gyakorta tekintették a letelepedett életmód 
előszobájának, mintha a nomádoknak nem lett volna hőbb vágya annál, hogy lete-
lepedjenek. A valóság ezzel szemben azt mutatja, hogy a nomadizálásról a letele-
pült életmódra való áttérés ugyan nem példa nélküli, ám ha tömeges méretekben 
történik, akkor mindig súlyos kríziseket okoz. (Ehhez elegendő áttekintenünk a 
magyarság 10–11. századi történelmét a maga igen súlyos megrázkódtatásaival. 
De gondolhatunk a múlt század húszas-harmincas éveinek Szovjetuniójára is, ahol 
Sztálin erőszakos letelepítési politikája mérhetetlen szenvedést zúdított Közép-Ázsia 
nomád lakosságára.) Ezeket a kríziseket az ókori Izraelben sem sikerült elkerülni, így 
a letelepedés folyamata ott is lassú és igen keserves volt. Amikor tehát az áldozatot 
bemutató paraszt nomád őseit emlegette, akkor tudnia kellett, hogy ettől az őstől 
nem csupán a hosszú évszázadok választják el. Nem, ez az ős egy másik világban 
élt, még ha földrajzilag ugyanazt vagy majdnem ugyanazt a földet taposta is, mint 
a kései utód.
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Az arámi

Az arámival, noha első látásra egyszerű esetnek tűnik, már több a bizonytalanság. 
Népnevet jelölő szóval (gentilicium) van dolgunk, ez nem kétséges, amelynek alapja 
az ’rm szó.11 A szó az ékírásos irodalom különféle műfajokhoz tartozó anyagából 
is bőségesen adatolható, leggyakrabban a-ra-am-ma-a-a alakban.12 Az Ószövet-
ség személynévként is használja, a népek nemzetségtáblájában Sém egyik fiaként 
szerepel Arám (1Móz 10,22–23), másutt Náhór unokájaként tűnik fel (1Móz 22,21). 
Földrajzi névként is használatos, különösen államok neveként (például Arám-Da-
maszkusz – 2Sám 8,5–6), de egész földrajzi egységeket jelölő szavak részeként is 
ismert (például: Arám-Naharaim = Mezopotámia – 1Móz 24,10; 5Móz 23,5; Bír 
3,8 vagy Zsolt 60,2). Ha csak röviden tekintjük át az arámiakról szóló eddigi szolid 
történelmi ismereteinket, akkor hamar kiderül, hogy az Ószövetség földrajzi ho-
rizontja meglepően pontos.

Kiindulási pontként arra érdemes emlékezni, hogy Kr. e. 1200 táján a Földkö-
zi-tenger keleti medencéjében viharos gyorsasággal összeomlott a bronzkori civili-
záció.13 Az így kialakult hatalmi vákuum nem maradhatott sokáig betöltetlenül, az 
egész Közel-Kelet (és a Balkán) mozgásba lendült. Új népek jelentek meg a színen, 
új, túlnyomórészt kisméretű államok nőttek ki szinte a semmiből – köztük kell 
számon tartanunk Dávid államát is. A kérdés azonban ennél sokkal bonyolultabb, 
főként akkor, ha a szövegünkben is szereplő arámiakra próbálok fókuszálni.

Fogalmunk sincsen, honnan tűntek elő a Közel-Kelet csaknem minden sarkában 
azok a csoportok, amelyeket arámiaknak szokás nevezni. Egységes nyelvükön kívül, 
amely nyugati sémi, ám nem a föníciai ágán helyezkedik el (így nincs egészen közeli 
rokonságban a héberrel), semmi közös nincs e csoportokban.14 A nyelvről az első 
emlékeink nem nyúlnak vissza erre az egészen korai fázisra, hiszen arámi szövegek 
akkor kezdtek el keletkezni, amikor ezek a csoportok is átvették a föníciai betűírást. 
Igaz, ettől kezdve aztán az arámi nyelv megindult a maga diadalútján. Lingua franca 

 11 Vö. Gesenius 2013, 100. o.
 12 Eltérő írásmódként említhetők az a-ra-mu, az a-ru-mu, illetve az a-ri-mu formák.
 13 A folyamat értékeléséhez magyar nyelven lásd szerény kísérleteimet: Kőszeghy 2006; Kőszeghy 

2014, 105–107. o. A nemzetközi szakirodalomban a múlt század végén élénk vita zajlott arról, mi 
is okozta ezt a pusztulást. A monokauzális és multikauzális magyarázatokról máig nagy haszonnal 
forgatható összefoglalást nyújt Drews 1993.

 14 Tubb 2005, 97. o. egészen radikálisan nem is népnek, hanem egy sajátos kulturális fejleménynek 
tartja az arámiakat: ein Wiederaufleben der Kultur der einheimischen Bevölkerung. E megállapítás 
azért zavarba ejtő, mert ebben az esetben az arámiak sehol sem bolyongtak, így pedig nem könnyű 
megértenünk a deuteronomiumi mondatot.
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lett belőle a Közel-Keleten, és csak az arab lett képes arra, hogy a Kr. u. 9. század 
tájára úgy-ahogy kiszorítsa e státuszából.15 Az arámi csoportok történetének korai 
fázisáról főképp ékírásos, ezen belül pedig asszír és babiloni forrásaink vannak.16

Ezek közül az egyik legkorábbi I. Tukulti-apil-Ésarra (Kr. e. 1114–1076) asszír 
királytól való. A szöveg (a király egyik felirata) szerint az asszír király évente több 
alkalommal is átkelt az Eufráteszen, és nemes egyszerűséggel kirabolta az ott élő 
arámi törzseket. Ezek a csoportok akkor még igen archaikus, a kláni rendszeren 
alapuló keretek közt szervezték meg önmagukat – legalábbis erre utal a csoportok 
bīt (ház) + személynév típusú neve. Ebben a szerkezetben a személy a csoportot 
vezető sejk, esetleg a sejk őseként tisztelt személy, azaz mindenképpen olyasvalaki, 
aki a közösség önmeghatározása szempontjából kulcspozíciót tölt vagy töltött be. A 
hadjáratok célterülete ugyanakkor arra utal, hogy a nomádok elég jól kiválasztották 
azt a helyet, ahol megpróbáltak letelepedni. Ez a régió, a Ğebel-Bisri térsége ugyanis 
rendkívül fontos karavánutak kereszteződésének adott helyet. Ezek blokkolásával a 
korai arámiak jelentős zavarokat okozhattak a nemzetközi politikai és kereskedelmi 
kapcsolatokban egyaránt. Egy – igaz, erősen romlott, így alapos rekonstrukcióra szo-
ruló – másik asszíriai forrás17 adata szerint Assur és Ninive környékén, azaz Asszíria 
szívében időnként arámi csoportok táboroztak. Ha helyesen értelmezik a szöveget, 
akkor ennek a helyzetnek az asszír hatalom, amint tehette, brutális kegyetlenséggel 
vetett véget. Ezzel – legalábbis első látásra – a migráció okozta problémák keze-
lésének olyan módját mutatta be, amely elterjedt a releváns királyfeliratok anyaga 
szerint. Ehelyett magam másként rekonstruálnám a történeti folyamatot. Asszíria 
politikai elitje nyilván nem tűrhette, hogy saját központjának közvetlen közelében 
ne ő gyakorolja a területek feletti politikai és gazdasági ellenőrzést. Asszíria a Kr. 
e. 10. századra komoly katonai erőfeszítések árán ezt a kérdést meg is oldotta, s így 
az Asszíria centrumában vagy ahhoz közel élő arámiak eltűnnek a feliratokból. 
Ám ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindegyiküket megölték vagy elűzték volna 
lakóhelyéről. A problémát Asszíria a politikai ellenőrzés meg-/visszaszerzésével 
megoldottnak tekintette, s a politikai vezetőitől megfosztott arámiakat ezután már 
könnyű volt belekényszeríteni a birodalmi rendbe. Fontosnak tartom hangsúlyozni, 
a modern analógiákra való túl gyors átkapcsolást elkerülendő: Asszíria nem integ-
rálni akarta ezeket a bolyongó arámiakat, hanem egyszerűen alávetni.

Az arámi államok nagy többsége, különösen azok, amelyek Asszíriától távolabb 

 15 A nyelv keresztény változata, a szír máig használatos liturgikus nyelvként.
 16 Ezekről és kiértékelésükről is lásd: Kuhrt 1995, 2: 395–398. o.
 17 A szöveg ugyancsak I. Tukulti-apil-Ésarra korából való. Feldolgozását, első kiadását és ezzel re-

konstrukcióját is lásd Tadmor 1958, 133–134. o.
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helyezkedtek el, sokkal hosszabb ideig képesek voltak megőrizni önállóságukat. A 
szíriai területeken Damaszkusz, Aleppó és Hamat hosszú ideig, egészen a Kr. e. 8. 
század közepéig komoly szerepet játszott a nemzetközi politikában. A Dél-Mezopo-
támia területén létrejött, hasonló jellegű arámi államok ugyan hosszú időre asszír 
fennhatóság alá kerültek, de a környék mocsaraiban megbúvó arámi csoportokat 
az asszíroknak sosem sikerült teljesen felszámolni, vagy legalább alávetni. Az pedig 
tünet értékű ebben az összefüggésben, hogy az újasszír világbirodalom bukásában 
a dél-mezopotámiai arámi csoportoknak komoly szerep jutott – még a Kr. e. 7. 
század végén is! És ebbe a sorba illeszkedik nemcsak Dávid állama, hanem az egy-
séges királyság két utódképződménye, Izrael és Júda is.18 Igaz ugyan, hogy itt nem 
az arámi etnikum volt a domináns, ám az állam kialakulásának folyamata, majd a 
létrejött állam szerkezete igen hasonló lehetett a korai arámi államalakulatokéhoz. 
Nem lehet véletlen, hogy a tel-dáni felirat bytdwd-ként, azaz Dávid házaként ne-
vezi meg Júdát még a Kr. e. 9. század közepe táján is. Ez pedig ugyanaz a bīt (ház) 
+ személynév típusú névadás, amivel korábban már találkoztunk. Amikor tehát a 
Deuteronomium valamilyen módon az izraeliták ősének nevezi az arámiakat, akkor 
azt kell mondanom, hogy ez a kijelentés akár a politikatörténet bizonyos elemire 
is korrekt módon utalhat. Sőt, ami ennél több: a történettudomány eszközeivel ez 
az állítás több ponton is verifikálható.

Aki lement Egyiptomba

A ’lement’ szót nyugodtan értelmezhetjük a szó szoros értelmében. A gyök olyan 
eseteket ír le, amikor a mozgás vertikálisan, felülről lefelé irányul. Átvitt értelemben 
itt arról van szó, hogy az a bizonyos bolyongó arámi Júdától déli irányba indult el 
Egyiptomba. Ám a két jelentés itt egybeesik, hiszen a tengerszint felett több mint 
700 méterrel fekvő Jeruzsálemből csak lemenve lehetett eljutni Egyiptomba.

Biztosan állíthatjuk, hogy nem ez az ős volt az egyetlen vándorló, aki valami-
lyen okból lement Egyiptomba. Egyiptom potamikus kultúraként működött ókori 
története során mindvégig. Megélhetésének, sőt nagyhatalmi (olykor világhatalmi) 
státuszának alapját az adta, hogy folyamatosan képes volt jelentős gabonafelesle-
get megtermelni. Ez pedig azért volt lehetséges, mert a Nílus, amelynek hatalmas 
vízrendszere a trópusi égövből eredt, rendszeresen ellátta Egyiptomot szerves 
hordalékban gazdag vízzel. Palesztina mezőgazdasága ettől eltérően az esőtől füg-
gött, s ebből következően meglehetősen törékeny rendszer volt. Ha pedig ebben a 
törékeny rendszerben egy hosszabb aszályos periódus miatt zavar keletkezett, akkor 

 18 Erre a fontos analógiára már Malamat 1963 is rámutatott.
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az ott élőknek egyetlen választása maradt, ha életben akartak maradni: le kellett 
menniük Egyiptomba.

Fontosnak látom ezen a ponton a szöveg szűkszavúságát. Késői olvasóként ugyanis 
nem tudom eldönteni, hogy a József és testvérei által követett útról van-e szó, vagy 
pedig egészen általánosan arról, hogy éhínség esetén mi a teendő: le kell menni 
Egyiptomba. Magam szívesen megelégszem ezzel az utolsó lehetőséggel, mert ez 
olyan keretet kínál, amelybe könnyűszerrel bele lehet helyezni József (meglehetősen 
későn megírt19) történetét. De ez a pontosítás a deuteronomiumi szöveg írója szá-
mára vagy nem volt fontos, vagy talán inkább magától értődő lehetett. Egyiptom 
tehát – mint az élet megmentésére kínálkozó utolsó helyszín, afféle ultima ratio – 
nemcsak ama egyszeri bolyongó arámi, hanem Palesztina teljes lakossága számára 
menekülési helyként jöhetett szóba.

Az identitás lehetőségei

A datálás hatalma
Ha a szöveget a maga történetiségében szeretném megérteni, akkor megkerül-
hetetlen a datálás kérdése. Ez pedig ennél a szövegnél különösen akkor nehéz, ha 
áttekintem a passzus szakirodalmának akár csak legfontosabb tételeit is. Gerhard 
von Rad a múlt század második felében több munkájában vizsgálta a szöveget, 
amelynek hitvallási karakterét sem ő, sem más nem tagadta, nem is nagyon tagad-
hatta. Von Rad ebben a rövid versben az ősatyákról szóló történetek legrövidebb, 
ezért legősibb, összefoglaló jellegű megfogalmazását látta.20 

Az újabb kutatás a legcsekélyebb mértékben sem tartja elfogadhatónak a von 
Rad munkáin alapuló korai datálást. Sőt, amint azt gyakran meg lehet figyelni a 
hagyománytörténeti kutatásban, mára mintha egy másik, szélső álláspont győze-
delmeskedne. A jelenleg (többé-kevésbé) látható konszenzus szerint a 5Móz 26,5 
szövege a fogság idején vagy nem sokkal utána keletkezett, s célja talán éppen egy-
fajta identitásteremtés lehetett. A fogságból hazatérő közösség tagjainak szüksége 
volt egy rövid, bárki számára könnyen felidézhető szövegre, amely alkalmas volt 
arra, hogy a hazatérőket összekösse régi-új hazájukkal s már-már elfeledett tör-
ténelmükkel. Első pillantásra mindkét megközelítés mellett felhozhatók érvek, s 

 19 A József-történet datálása szorosan összefügg azzal, miként képzeljük el a szöveg létrejöttét. E két 
igen fontos és távolról sem lezárt kérdéshez első megközelítésben lásd: Gertz 2009, 279–285. o.

 20 Rad 1961, 170. o. Bővebb formában ír von Rad ugyanerről a kérdésről: Rad 1958, 11–16. o. (A mű 
eredetileg 1938-ban jelent meg a BWANT-sorozatban.)
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történészként nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy itt sincs szó másról, mint 
a tudományos kérdésekben mindenfelé tapasztalható ingamozgásról.

Sajnálatos módon az ószövetségi tudomány Európában és Amerikában is adós egy 
komoly, nagy terjedelmű, igazán mértékadó Deuteronomium-kommentárral.21 Rose 
munkája az elérhető kommentárok közül az, amely véleményem szerint a legjobban 
reprezentálja a bennünket érdeklő passzus elhelyezésével kapcsolatos újabb elméle-
teket. Rose szerint szövegünk nem tartozik a Deuteronomium központi anyagához, 
hanem azt magyarázó részként került jelenlegi helyére. Versünk mint ilyen a 26,1–11 
része,22 amely részben a IV. réteg (Schicht IV) teológusai különféle eredetű, nem 
ritkán régi anyagot szerkesztettek egybe.23 Az arámiak említése Rose szerint24 nem 
lehet túlságosan régi. Történeti érve engem meggyőzött: az arámiak ilyen, pozitív 
kicsengésű említése nem származhat olyan történeti korból, amikor Izrael és Júda 
heves, olykor a brutalitást sem nélkülöző harcokat vívott az arámiakkal. Vagyis jelen 
szövegünk alighanem későbbi, mint a Kr. u. 8. század, amikor ezek az arámi államok 
sorra elveszítették önállóságukat, s betagozódtak a hatalmas Újasszír Birodalomba. 
Rose ezt a IV. réteget Jósiás király korában (Kr. e. 7. század vége) helyezi el.25

Magam mindezek után mégis inkább egy másik irányból közelíteném meg a 
datálás kérdését, mégpedig a kontextus irányából. A szöveg kontextusa egyértel-
műen Izrael letelepedett életmódja, amelyet a szöveg ugyan jövőbeli eseményként 
ír le, de ez a tény jól magyarázható a deuteronomiumi nézőpontból: mintha Mózes 
előretekintene a honfoglalás és a Kánaánba történő bevonulás felé, amelynek ő már 
nem lehet részese. Azt a szöveg inkább csak sugallja, hogy a kérdéses áldozatbe-
mutatás helyszíne a jeruzsálemi templom. Az azonban biztos, hogy már valamiféle 
szilárd, állandó épületben zajlik az aktus. Annyi tehát bizonyos, hogy a szöveg 
későbbi, mint a honfoglalás, az ősatyák korára (nem mintha bárki is tudná, hogy 
ez mikor volt) datálni nem lehetséges. Az is feltételezhető, hogy későbbi az arámi 
államok ellen vívott nagy háborúk koránál is. Ennél biztosabbat e pillanatban nem 
mernék állítani a szöveg korára nézve. Ugyanakkor szeretném nyitva hagyni ezt a 
kronológiai vázat: a honfoglalást követő időszak valamely időpillanatától kezdve 
csaknem bármikor keletkezhetett a szöveg – ideértve akár a manapság elterjedt, 
fogság utáni keletkezés hipotézisét is.

 21 Magam e sorok írásakor mindössze három munkához jutottam hozzá (mindháromért köszönet 
barátomnak és kollégámnak, Jutta Hausmannak): Rose 1994; Miller 1990; valamint Mayes 1981. 
Otto 2012 munkája nem volt elérhető számomra.

 22 Rose 1994, 357. o.
 23 Uo. 1994, 360. o.
 24 Uo. 1994, 361. o.
 25 Uo. 1994, 329–330. o. Ugyanígy: Braulik 2012, 109–110. o.
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Az identitás lehetőségei
Ha mindezeket a pontokat összegezve végiggondolom, akkor számos olyan követ-
keztetéshez juthatok el, amelyek mindegyike összefügg az identitás kérdésével.26 
Különösen akkor, ha olyan irányból próbálok közelíteni a szöveg felé, amely első 
pillantásra talán szokatlannak tűnik. Érdemes ugyanis felfigyelnünk arra, hogy 
a szövegben leírt kultikus aktus érdekes színben tűnhet fel, ha az életmód és a 
geográfiai környezet figyelembevételével szemléljük. Ibn Khaldún27 a tudomány 
történetében az elsők közt hívta fel a figyelmet arra, hogy a klimatikus, geográfiai 
viszonyok az emberi létezés olyan alapvető tényei, amelyek nagymértékben befo-
lyásolják egyes népek jellegzetességeit, végső soron pedig a történelem menetét. 
Monumentális művében (Al-Muqaddima28) több olyan tézist is kidolgoz, amelyek 
érdekesek lehetnek a bennünket most érdeklő deuteronomiumi passzus értelme-
zése során is.

A Harmadik (előkészítő) bevezetésben29 saját korának természettudományi szint-
jén értekezik a Föld klimatikus öveiről. A déli forró és az északi fagyos szélsőség közt 
helyezkedik el véleménye szerint az a kiegyenlített klíma, amelyben az emberiség 
legnagyobb politikai és kulturális teljesítményei megszülettek. Véleménye szerint 
Szíria (és nyugodtan ideérthetjük Palesztinát is, hiszen a két régió közti különbségek 
nem jelentősek) e régióban elfoglalt helye miatt az a terület, amelynek kiváltsága a 

 26 A jelen kötet a reformáció és a nemzet kapcsolatrendszerével foglalkozik, ami az ókori Kelet tör-
ténetében értelmezhetetlen fogalompár. Ám az identitás kérdéseinek beemelésével talán közelebb 
lehet jutni a kötetünk vezérfonalául szolgáló tematikához.

 27 Ibn Khaldún 1332-ben Tuniszban született, s Kairóban hunyt el 1406-ban. A klasszikus iszlám 
korszakok felett átívelő jelentőségű tudósa, akinek elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a 
történettudomány önálló diszciplínává válhatott – jellemezhetjük Simon Róbert nyomán. Életmű-
vének monografikus feldolgozását adja: Simon 1999.

  Jogosnak tűnhet a kérdés, hogy a szerző és a deuteronomiumi passzus megszületése közt eltelt 
legalább 1800 esztendő nem teszi-e értelmetlenné, hogy Ibn Khaldún meglátásait hasznosítsuk a 
bibliai szöveg értelmezése során. Magam is elismerem, hogy egy ilyen gondolatkísérlet távolról sem 
tekinthető egzaktnak. Ám ez határozott véleményem szerint nem baj. Hiszen akár el is tekinthetünk 
az ősi kérdéstől, hogy a történelemmel való professzionális foglalatosság vajon hol helyezhető el a 
tudomány és a művészet közt. Ha ugyanis a Braudel-féle hosszú időtartam felől közelítjük meg a 
helyzetet, minden mindjárt sokkal egyszerűbbé válik. Egészen biztos, hogy a nomádok életkörül-
ményei a Kr. e. I. évezred és Ibn Khaldún kora közt legfeljebb elhanyagolható mértékben változtak 
meg. Ezért joggal feltételezhetjük azt is, hogy az ehhez az életmódhoz kötődő képzetek, az életmód 
megítélésének alappillérei is többé-kevésbé állandóaknak bizonyultak az évszázadok során.

 28 A mű legfontosabb részeinek magyar nyelvű fordítása: Ibn Khaldún 1995, Simon Róbert fordításában 
olvasható. A szöveget e magyar nyelvű kiadás alapján tanulmányoztam.

 29 Lásd: Ibn Khaldún 1995, 108–112. o.
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prófétaság és a vallásjog.30 Az Ószövetség világa tehát ebben a tekintetben kivált-
ságos helynek számít, hiszen olyan terület, ahol lehetséges a prófétaság. Ám Ibn 
Khaldún szerint ez a tényező csak egy több másik mellett, amelyek közül fontosnak 
látta kiemelni a bőség és a szükséget szenvedés ellentétpárját.31 Kijelenti, hogy „Az 
éhség tetszetősebbé alakította a sivatagi állatok alkatát. Ugyanez figyelhető meg 
az emberi lényeknél.”32 Sub pondere crescit palma, a letelepedett embert tehát 
érdemes emlékeztetni arra, hogy ősei nomádok voltak. Olyan bolyongó arámiak, 
akik a letelepedettekhez képest mindig sokkal szűkösebb erőforrások felett ren-
delkeztek. Talán azért, hogy felidézzen és megőrizzen valamit abból a szépségből, 
amely a szűkölködő nomádok kiváltsága. Ráadásul mindezt éppen akkor, amikor 
letelepültként a termés zsengéjét Adonáj elé viszi áldozati adományként.

De ezen a ponton még nem állhat meg senki, aki Ibn Khaldúnt választotta lé-
lekvezetőnek. Ő ugyanis a letelepedettek elemzésében tovább megy: „A kisebb és 
nagyobb városokban igen kevés a vallásos ember, mivel a sok hús, a fűszerféle és a 
finom gabona fogyasztása miatt általános a nemtörődömség. A jámbor és önmeg-
tartóztató emberek ezért a szűkösen élő steppelakók közt találhatók.”33 Persze erre 
azt mondhatná bárki, hogy itt egy parasztemberről van szó, nem pedig valamiféle 
hedonista városlakóról. A helyzet azonban ennél sokkal bonyolultabb. A vaskori 
Palesztina izraelita lakossága főként falvakban, kisebb részük városokban élt. E 
városok átlagos nagysága 1 és 2 hektár körül mozgott. A lakosság tekintetében ez 
250-500 főt jelentett. E kicsiny városok lakói maguk is földművelésből éltek, a város 
környékén elterülő földeken gazdálkodtak. E szabály alól csak a vallási, bürokratikus 
és a katonai elit tagjai jelentettek kivételt. Amikor tehát a deuteronomiumi szöveg 
mezőgazdasági termény áldozatként történő bemutatásáról beszél, akkor ugyan-
olyan valószínűséggel gondolhatunk arra, hogy egy városlakó szándékozik ezt az 
áldozatot bemutatni, mint arra, hogy falusi paraszt az illető. A bolyongó arámi tehát 
olyan ember lehetett, aki jámborabb és vallásosabb életet élt, mint letelepült utódai.

Nyilván nem azt akarom mindezzel mondani, hogy a bibliai szöveg szerzője, 
szerkesztője ismerhette az Al-Muqaddimát. De az azért nem lehet véletlen, hogy 
a puszta, amely a korabeli ember számára veszélyes állatokkal és még veszélyesebb 
démonokkal zsúfolt hely volt, néhol egészen más színben tűnik elénk. Mert mint 
minden fontos helyszín, a puszta is sokarcú vidék volt. Talán elég, ha e ponton bárki 
föllapozza Hóseás könyvét:

 30 Uo. 1995, 108. o.
 31 Uo. 1995, 115. o., az Ötödik (előzetes) bevezetés részeként.
 32 Uo. Simon Róbert fordítása.
 33 Uo. 116. o. Simon Róbert fordítása.
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„Azért most én csábítom el őt:34

elvezetem a pusztába,
és szívhez szólóan beszélek vele…
Ott majd úgy válaszol nekem,
mint ifjúsága idején,
mint amikor kijött Egyiptomból.”
(Hós 2,16–17 – kihagyásokkal)

Izrael vallástörténetét tekintve bőven lehettek olyan pillanatok vagy akár hosszú tör-
téneti periódusok is, amikor a választott nép fiai politeista vallási helyzetben éltek. 
A monoteista jahvizmus szemszögéből nézve mindez vallástalanságot vagy – talán 
helyesebben – az egyetlen igaz vallásosságtól való eltévelyedést jelentett. És talán 
éppen ez volt az ok, amiért a letelepedett embert még az áldozatbemutatás aktusa 
előtt érdemes volt emlékeztetni saját nomád múltjára. Amikor még a pusztában élt, 
szűkölködött anyagi javakban, s ezért talán érzékenyebb volt a vallás előírásaira. 
Olyan helyen időzött, ahol Adonáj képes és hajlandó is újra elcsábítani a népét.

A vallási identitás nem az egyetlen, amelyre gondolhatunk szövegünk nyomán 
Ibn Khaldún segítségével. A profán identitás kérdése legalább ilyen súllyal esik latba. 
Hiszen amikor Izrael törzsei a honfoglalást követően letelepedtek, vagy amikor a 
fogságból hazatérő közösség megpróbálta kialakítani régi-új életének kereteit, akkor 
az identitás profán oldala sem maradhatott ki a megoldandó kérdések sorából. A fő 
kérdés akár a fogság előtti, akár a fogság utáni közösség számára a csoport tagjait 
összekötő szolidaritás kérdése volt. Mi tarthat össze olyan embereket, akiknek az 
élete egymástól távol zajlik ugyan, ám ideális esetben mégis egyfajta sorsközösséget 
alkotnak?35 Ez az a pont, ahol a nagy különbség Ibn Khaldún szerint a nomád és a 
letelepült életmód közt feszül.

A kérdést onnan érdemes felfejtenünk, hogy meghatározzuk a közösségi együtt-
működés célját. Ez voltaképpen igen egyszerű: az együttműködés célja a közösség 
túlélése. A nomádoknak ehhez mindössze néhány alapvető szükségleti cikkre van 
szükségük, céljuk a szükséges javak előteremtése. A letelepültek esetében azonban 
ezen felül hamar megjelenik a kényelem, majd a fényűzés szempontja is.36 Ez utóbbi 
kettőt, főként nyilván a legutolsót csak a társadalom szűk rétege, a politikai és vallási 
elit érheti el – a nagy többség munkájának árán. Ezzel egy olyasféle egyenlőtlenség 

 34 A fejezet logikájából következően arról van szó, hogy a hűtlen, parázna asszony módjára Adonájt 
elhagyó Izraelt Isten újra magához édesgeti.

 35 A kérdés alapvető aspektusainak vizsgálatához legutóbb lásd: Kőszeghy–Zwickel 2015.
 36 Vö. Uo. 1995, 125. o.
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jön létre, amelyet az Ószövetség számtalan helyen (Ézs 5,8–30; Ám 3,9–12; 4,1–3; 
5,10–17; Mik 3,1–4.9–12; Zof 3,1–8) igen éles hangon elítél, igazságtalan dolognak 
bélyegez, olyan helyzetnek, amely miatt Adonáj súlyos büntetéssel sújtja majd 
Izraelt és Júdát egyaránt. Izrael történetében is hamar elérkezett az pont, amelyet 
az állam kialakulásában természetes pontnak kell tartanunk, ám amely kiélezte a 
társadalmi igazságtalanságot.37

A letelepedés másik fontos hozadéka lehetett az, hogy megváltozott a szolidaritás 
hálózati rendszere a letelepedett emberek közt. A sztyeppelakó nomádok túlélésének 
talán legfontosabb záloga Ibn Khaldún szerint az, hogy egészen szoros csoport-
szolidaritás fűzi össze a közösség tagjait egymással.38 Ez a fajta csoportszolidaritás 
összefügg ugyan a vérségi kapcsolatrendszerrel, de nem mindenestül azonos vele. 
Talán éppen ez a fajta párhuzamosság az, ami akár a fogság utáni zsidó közösség 
szempontjából is döntő fontosságú lehetett. A csoportszolidaritás ugyanis a vérségi 
leszármazással kapcsolatban vagy ahhoz hasonlóan működik.39 Éppen ezért, amikor 
legalább néhányan, majd később többen is visszatértek Babilóniából az ősök föld-
jére, alapvető kérdésként vetődött fel az, hogy kik képviselik a „tiszta vérvonalat”, 
hiszen csak ők lehettek azok, akikre kiterjedt a csoportszolidaritás. És talán nem 
véletlen, hogy ezen a ponton a nomád ős, a bolyongó arámi jut a deuteronomiumi 
redaktor eszébe. Olyasvalaki, aki a vérségi kapcsolathoz nagyon hasonló csoport-
szolidaritási rendszerben élve remélhette, hogy megéri a másnapot. S a közösségnek 
sem igen lehetett más reménye a túlélésre, mint ez.40 De ha szövegünket korábbra, 
Jósiás korára datáljuk, mindez akkor is igaz lehet. Amikor az asszír fennhatóság 
hirtelen megszűnésével lehetőség nyílott az államiság kereteinek újragondolására 

 37 A kérdéskört leghelyesebb a gazdaságtörténeti kontextusba beágyazva szemlélni. Amit a próféták 
égbekiáltó igazságtalanságnak bélyegeznek, az más felől tekintve a gazdaság mindenütt megszokott 
fejlődése az ókori Keleten. Az adósság, illetve a másik oldalról nézve a kölcsön volt az, amivel az elit 
személyes hatalommá tudta váltani gazdasági fölényét a társadalom szegény rétegeivel szemben. 
Egy szárazabb év után a kisbirtokos paraszti gazdaságok nagyon nehéz helyzetbe kerültek, s a család 
túlélése érdekében kénytelenek voltak kölcsönt felvenni a nagyobb birtokok tulajdonosaitól. Más 
garancia nem lévén, a kölcsön visszafizetéséért személyükben vagy gyermekeik személyében (az 
ilyen helyzetek jobban sújtották a lánygyerekeket, mint a fiúkat – vö. Neh 5,1–5, ahol arról olvasunk, 
hogy a megszorult szegények a lányaikat már eladták, s most a fiak lennének soron) álltak jót. A 
problémához magyar nyelven lásd Kessler 2011, 119–132. o.

 38 Ibn Khaldún 1995, 132–133. o.
 39 Uo. 1995, 135. o.
 40 Legalábbis ez volt az Ezsdrás és Nehemiás nevével fémjelzett markáns csoport meggyőződése. A 

korabeli egyéb meggyőződések közül e ponton érdemes talán Ruth könyvét kiemelnünk, amely 
fontos pontokon éppen a vérségi kapocs relativizálása mellett érvel. Ehhez magyar nyelven lásd: 
Hausmann 2006.
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(hogy mindez katasztrófába torkollt, az e pillanatban érdektelen), nyilván fontos 
kérdésként merült fel az identitás és az identitást megszilárdító erők kérdése. Sőt ha 
még korábbra megyünk vissza a datálásban, a zsidóság ókori történetének viharai 
közepette mindig nagy súllyal kerülhetett elő a szolidaritás és ezen keresztül az 
identitás kérdése.

*

Az identitás talán egyszerre statikus és dinamikus fogalom. Statikus a maga létében: 
lennie kell, ha egy csoport túl akarja élni a történelem nagyobb és kisebb küzdel-
meit. Ám dinamikus abban a tekintetben, hogy tartalma koronként változhat, sőt 
egyazon tartalom értelme is átalakulhat az idő előre haladtával. Talán a nomád 
arámira való utalás is ilyen állandó és állandóan változó eleme lehetett az ókori 
Izrael identitásának. Nyilván nem az egyetlen, de talán nem is a legjelentéktelenebb.
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Varga Gyöngyi

„Hazasegítelek a messzeségből” (Jer 30,10)
A hazatérés és az otthonlét tapasztalatai az Ószövetségben

Kezdet és új kezdet: az otthon mint eredet és cél 

Van egy különösen szép mintázat, amely újra és újra feltűnik a Biblia lapjain. Egy-
szerre hétköznapi és nagyon is ismerős, ám ugyanakkor erőteljes, háttérrel telített 
metafora, amely a Szentírás sokszínű teológiai üzenetének egyik meghatározó 
eleme. Gyökérmetaforának is nevezhetném, hiszen alapvető emberi tapasztalatot 
tükröz, elemi vágyat, igényt, reményt: ez a hazatérés, a hazatalálás gondolati és 
tapasztalati mintázata.

Az Ószövetség – és maga a teljes Biblia is – sokat beszél a hazatérés és az ott-
honlét élményeiről. Ezek a tapasztalatok mélyen meghatározzák az Istennel való 
kapcsolatot és a nemzettudatot is. Ebben a tanulmányban azt szeretném bemutatni, 
hogy milyen kontextusban, milyen árnyalatokban fogalmazódik meg a haza iránti 
vágyakozás, a hazatérés és az otthonlét gondolata a bibliai Izrael hagyományaiban.

Az Ószövetség tud arról, hogy létezik egy „kisvilág”: egy Izraelre szabott tér, 
amelyet JHVH ígéretei nyomán otthonának nevezhet ez a nép. Ide tart, itt teljesíti 
be Isten szándékait, ennek az otthonnak az elvesztését gyászolja, és honvágya ide 
vonzza vissza. Izrael otthonának realitása, emlékezete vagy éppen hiánya szorosan 
összekapcsolódik JHVH-nak, Izrael Istenének realitásával, történeti tapasztalatával 
vagy – adott esetben – távolinak, elérhetetlennek gondolt és érzett létezésével. Az 
Ószövetség tanúságtételeiben azzal a látásmóddal találkozunk, hogy Izrael otthona 
Istennél van; más szóval: igazán ott van otthon, ahol Istent a közelében tudhatja.1 

Az otthon világa a bibliai emberek számára is olyan tartalmakkal kapcsolódott 
össze, mint biztonság, közösség, állandóság, béke („salom”), félelem nélküli élet. Az 
otthon az a „minőségi” tér és idő, ahol a be- és elfogadás, a megosztás és szolida-

 1 Izrael közössége történetének szinte minden időszakában más népek, nemzetek, nagyhatalmak 
körében – gyakran azok erős szorításában – tudja magát. Ám létezése mégis alapvetően Istené-
hez, JHVH-hoz kötött, hiszen az az ország, amelyben élhet, tőle ajándékba kapott élettér. Walter 
Brueggemann Az Ószövetség teológiája című művében arról ír, hogy Isten népe: Izrael „nemzeti 
autonómiáját” sajátos módon JHVH szövetségi elköteleződéséből vezetheti le, és e státuszára mind-
untalan rácsodálkozik (Brueggemann 2012, 603–605. o.) Lásd még uő. 2002a; 2002b, 120–123. o.
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ritás attitűdje a meghatározó az emberek közötti kapcsolatokban, interakciókban. 
Magáért beszél az a tény, hogy a héber ábécé második betűje, a (bēt) házat, lakást 
jelöl, ám jelentésmezőjében ott találjuk a háznépet, családot, dinasztiát, valamint 
a templomot is. A szó tehát térben-időben egyaránt tág ölelésű. Maga a betűforma 
is az oltalmat, a biztos alapot és az erre épülő nyitott, ám védett életteret fejezi ki.2

Az otthon a Biblia sokszínű tanúságtételében identitás, erőforrás, életkeret, em-
lékezet és orientáció, kapcsolati dinamika és elköteleződés. Ezek az értékek egytől 
egyig nagy jelentőséggel bírnak a bibliai emberek számára. Ám úgy tűnik, hogy ez 
a tágas jelentéstartalom, a fogalomnak ez a komplexitása és értékközpontúsága mit 
sem változott évezredek óta. 

Napjainkban, szűkebb és tágabb környezetünkben újra égető kérdéssé vált a 
hontalanság, hazátlanság, gyökértelenség az egyes embert, de egész népcsoporto-
kat is érintő tapasztalata. Az otthonlét értékére, ajándék voltára legerőteljesebben 
azok csodálkoznak rá, akik kényszerből vagy saját döntésük nyomán nélkülözik azt 
rövidebb-hosszabb időn át vagy akár egész életükben. 

A Szentírásban lépten-nyomon szembetalálkozunk az idegenség, jövevénység, 
hontalanság, hazátlanság és migráció jelenségével. Vándorok, vándorló közösségek 
vallanak tapasztalataikról, amelyeket útjuk köztes állomásain, ideiglenes „világok-
ban”, élettereken járva, nomád életformájukban, térben, időben változó konvenciók 
között élnek át.3 Éppen emiatt értékelődik föl a Bibliában az otthon, a nagycsalád, 
a haza, mint a társadalmi, közösségi létezés elemi alakzatai.

Bár az Ószövetség alapvetően az úton lévők könyve, ám teológiai üzenetei között 
ott találjuk a hazatérés, a visszatérés, a megérkezés témáit is. Az a gondolat, hogy 
az ember otthonlétre hivatott valahol a világban, és bolyongásaiból lehetősége van 
hazatérni valahová, komoly alátámasztást nyer az Ótestamentumban. 

Az ember teremtésével kapcsolatos ószövetségi hitvallás 1Móz 2,8.15-ben meg-
jegyzi, hogy Isten az első emberpár számára otthonul egy különleges kertet plántált, 
ahol a teremtettséggel és egymással való összhangot, szolidaritásukat és felelős-
ségüket élhették meg. Így az Ószövetség első lapján – egy teológiai-antropológiai 
hangvételű „nyitány” elemeként – már kiemelt jelentőséget kap az otthon témája.

Az édenkert mint az ősi, eredendő otthon olyan metafora, amely magába sűríti 

 2 Nyelvtani jelentését tekintve a bēt kifejezés a bajīt (ty) főnév constructusa; szókapcsolatokban, 
birtokos szerkezetekben találkozunk így vele. Bétel településének neve például, ahol Jákób Istennel 
találkozik, „kenyér házát” jelent.

 3 E fontos teológiai témakör két aktuális reflexiójára hívom föl itt a figyelmet: Houston 2015; 
Nguyen–Prior 2014.
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a szabadságot adó életkeretet, a kapcsolati elköteleződés és a félelem nélküli élet 
gondolatait, amelyek az Ószövetség lapjain később is gyakran reflektált témák. 
A kezdet, a kiindulási pont a bibliai koncepció értelmében az otthon: vagyis az a 
térben-időben megélhető salom, amely a létezés teljességét nyújtja az egyes ember 
és a közösség számára.4

Ezek után egyáltalán nem meglepő, hogy a Héber Biblia, a Tanak utolsó gon-
dolatában is visszatér majd az otthontéma. A Héber Biblia könyveinek kanonikus 
sorrendje eltér a keresztény Ószövetségben rögzült könyvsorrendtől. A zsidóság 
Szentírása A krónikák második könyvével zárul, amelynek végén ezt olvassuk: 
„Aki csak az ő [Úr] népéhez tartozik közületek, legyen azzal Istene, az Úr és menjen 
el!” (2Krón 36,23) Ez a mondat Círusz rendeletének Izrael közösségére aktualizált 
és adaptált verziójából való, amely a babiloni fogság végén a száműzetésben élő 
népcsoportok számára megengedi a hazatérést eredeti országaikba.5 Az ideiglenes 
élettér elhagyására történő felhívás – noha közben egy új nemzedék nőtt föl Ba-
bilonban – a haza földje felé fordítja a tekinteteket. Círusz segítségével itt kezdhet 
új életet JHVH népe. 

Az igeversben a „menjen el” pontosabb magyar fordítása: „menjen fel” (); bár a 
mondat nem határozza meg a konkrét úti célt, ám egyértelmű, hogy ez csakis Júda 
és Jeruzsálem lehet. Valójában arról van itt szó, hogy aki JHVH népéhez tartozik, 
az bátran menjen haza!6

Círuszt – a szentíró szerint – maga JHVH, a menny Istene bízta meg a jeruzsálemi 
Templom helyreállításával. E küldetés indoklásaként azt olvassuk, hogy JHVH a 
föld minden országát a perzsa királynak adta; e globális hatalom azonban csak úgy 
érvényesülhet, ha Círusz engedelmesen követi az Úr rendelkezéseit, így a templom 
helyreállítására vonatkozó elvárását. 

Fölöttébb érdekes, hogy őt Deutero-Ézsaiás JHVH „messiásának” tekinti: „Ezt 
mondja az Úr fölkentjének, Círusznak, akinek erősen fogom a kezét, népeket terítek le 
előtte, és királyok övét oldom meg, kitárulnak előtte az ajtók, nem maradnak zárva 
a kapuk: Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a 

 4 Ehhez a témához jó áttekintést nyújt Delumeau 1995.
 5 Círusz rendeletével kapcsolatban lásd Pritchard 1969, 315–316. o., Bickerman 1946; Kuhrt 

1983; Fuller 2006, 16–18. o.
 6 A párhuzamos szöveg, Ezsd 1,2–3 is egyértelműen jelzi ezt. A „felmenés” () alapvető teológiai 

koncepció; az Ószövetségben leggyakrabban az idegen országból való hazatérésre vonatkozik: 
Izrael/Júda földjére vagy éppen Jeruzsálembe. Így például az Ószövetség koncepciója értelmében 
Egyiptomból JHVH fölhozta népét; ugyanakkor Babilon földjéről is fölfelé vezet majd az út Jeru-
zsálembe. Ez az ige a terminus technicusa a jeruzsálemi zarándokünnepekre érkezésnek is. Lásd 
Fuhs 1989, 84–105. o.
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vaszárakat leverem. (…) Szolgámért, Jákóbért, választottamért, Izraelért szólította-
lak neveden; nagy hírnevet szerzek neked, noha nem ismertél.” (Ézs 45,1–2.4) Az a 
gondolat, hogy JHVH messiása egy idegen uralkodó, egyedülálló az Ószövetségben; 
csodálkozásunkat azonban még tovább fokozhatja, hogy Saulon és Dávidon kívül 
ő az egyetlen történelmi személy, akit messiási – fölkent – minőségében nevez 
néven az Ószövetség.

Círusz rendelete a Krónikák szerzőjének látásmódja szerint Jeremiás próféta jöven-
dölésének beteljesedésére utal: „Ezt mondja az Úr: Majd ha eltelik a babiloni hetven 
esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jót, amelyet megígértem, 
és visszahozlak benneteket erre a helyre.” (Jer 29,10) Ez az ígéret a Babilonban élő 
exulánsok számára annak a vándorútnak az inverz, visszafelé vezető távjaként ért-
hető, amely egykor a szolgaság világába vezetett. Most nyitva áll annak lehetősége, 
hogy az egykori otthon újra megélhető tapasztalati valóság lehessen. 

Az utolsó gondolat, amely a Héber Biblia kánoni koncepciója értelmében lezárja 
ezt az óriási könyvgyűjteményt, végső soron tehát egy nagy nyitás: ez által válik 
valóban „nyitott művé” a Héber Biblia. A végben az új kezdet sejlik föl. Így lehet 
Círusz felhívása, ez a teológiai „záradék” meghívás az élet valóságába való belépésre 
és az ember eredendő irányultságának tudatosítására. A Héber Biblia arra irányítja 
figyelmünket, hogy a kezdet otthonélménye a Biblia lapjain előttünk lejátszódó nagy 
vándorlás végén majd ismét valósággá válhat. Az Ószövetség tehát azt a nagy ívet 
rajzolja meg, hogy a Kezdetkor az ember és az egész teremtettség számára megada-
tott biztonságos élettér, az Éden az új teremtéskor visszatér – újra és végérvényesen.7

A Tanaknak ez a záró mondata végső üzenetként azt az ígéretet fogalmazza meg, 
hogy végül mindnyájan hazatérhetünk. Mert végső soron mindig, mindenhol, min-
denki hazafelé tart. A bibliai emberek tisztában voltak azzal, hogy a világ létét és 
benne személyes életüket is ez az irányultság határozza meg. És lényegében ez az 
a nagy „kód”, amely Izrael normatív érvényű hagyománygyűjteményét, a Tanakot 
az élet könyvévé, a hazafelé tartó vándorok útmutatójává teszi.

 7 Érdemes itt azt is megjegyeznünk, hogy az édenkert teológiai koncepciója, ahogyan az az Ószövetség 
első lapjain elénk kerül, a babiloni fogság időszakában a kulturális környezet kihívásaira reflektáló 
gondolatnak tekinthető. A Kezdethez kötődő otthonkoncepció tehát végső soron a hazatérés re-
ményében, a fogságban élők aktuális kérdéseinek fényében fogalmazódott meg.
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A hazatérők tanúságtétele és a hazatérés nagy mintázata

Az Ószövetség számos szövege tárja elénk a hazatérés gondolatát mint igényt 
vagy lehetőséget. Az ősszülőknek adott ígéretek perspektívája Genezis könyvében, 
az Exodus és a pusztai vándorlás narratívái, Józsué könyvének hódításelbeszélé-
sei, Deutero-Ézsaiás ígéretpróféciái, a fogságban élők zsoltárai, Ruth története, 
Ezsdrás és Nehemiás könyvének hagyományai sokféle árnyalatban, de mind a 
hazatérés témakörében fogalmaznak meg fontos gondolatokat – hogy most csak a 
legfontosabbakat említsem.

Mindebből az is nyilvánvalóvá válik számunkra, hogy az otthonlét, és ezzel 
összefüggésben a haza nagy értéket képvisel a bibliai emberek szemében. Az erec 
(r ), amely a szülőföld, anyaföld, az ajándékba kapott élettér, a haza és otthon szava 
Izrael számára, teológiai kulcsfogalomként kerül elénk számos textusban, sokszínű 
lenyomatát adva az Izrael körében megélt közösségi és személyes tapasztalatoknak.8 
E téma önmagában már azért is izgalmas, mivel éppen az Ótestamentum hagyo-
mányai között számtalan reflexiót találunk ennek az otthonlétnek a kontrasztél-
ményére: az idegen földön vándorlás, a hontalanság, a jövevénység tapasztalataira 
– amint erről már a bevezetőben említést tettem. 

Izrael körében a legjelentősebbnek tartott „tekintélyszemélyek”, Ábrahám, Já-
kób, Mózes és Dávid – érdekes módon – életük hosszabb-rövidebb időszakában 
mind vándorok, jövevények, hontalanok vagy „nomádok” voltak. Az ószövetségi 
hagyomány biográfiájuk felvázolásakor nem hallgatja el, hogy éppen vándorlásaik 
tapasztalatai nyomán formálódtak felelős vezetőkké, spirituálisan is érett személyi-
ségekké. Személyes sorsukban ugyanakkor Izrael közösségének sorsa is tükröződik.9 

Izrael genezise, a néppé válásnak az Ószövetségben elénk tárt útja egy hosszú 

 8 Az r kifejezés eredendően térfogalom: az ember talpa alatti földet, az égboltozattal ellentétpárban 
álló, sík felszínt, teret jelentette (lásd 1Móz 1,1), amely az élet lehetőségét kínálja; ám más területekkel 
szembeni behatárolása nyomán egyre inkább politikai tartalommal telítődött. Az Ószövetségben 
számos jelzőt, meghatározást látunk e fogalomhoz kapcsolódni. E helyen elegendő csupán néhány 
példát említenünk: „tejjel és mézzel folyó föld” (vd  tr): 2Móz 3,8.17; 5Móz 6,3; 26,9.15; 
„igen-igen jó föld”: 4Móz 14,7; „esküvel ígért föld”: 5Móz 6,10.18.23; 11,21; Bír 2,1; Jer 32,22.

 9 Megfigyelhetjük, hogy az Ószövetségben a nép, nemzet koncepciója alapvetően személykarakterű: 
Ábrahám kap ígéretet Istentől, hogy nagy nép származik tőle. Jákób, aki mindvégig ragaszkodik az 
áldáshoz, új nevével – amely a választott nép neve lesz – tanúskodik Isten erejéről. Mózes szaba-
dító, törvényadó, prófétai vezetése nyomán rendeződik közösséggé az elnyomott héber szolgákból 
álló menekültcsoport. Dávid, a király fogja egybe és nevével fémjelzi a bibliai Izrael mint nemzet 
nagyságát. Persze egyetlen pillanatra sem szabad mindeközben elfeledkeznünk arról, hogy Izrael 
léte mindenekfölött Isten szándékain és elköteleződésén múlik, nem emberi vezetők sikerein és 
képességein. Lásd ehhez a témához: Pardes 2000.
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hazatalálási folyamatként írható le. Idegenben kezdődik, a vándorok sorsával fonódik 
össze, hogy majd a „kollektívum” megszületésével a JHVH által megígért hazában 
szerzett közösségi tapasztalatokban teljesedhessen ki. Úgy is mondhatom, hogy 
Izrael – biográfiája értelmében – Ábrahámban fogant, csodálatos módon szüle-
tett az Exodus-történés nyomán, a tenger kettéválásakor, gyermekkora-ifjúkora a 
pusztai vándorlás, ez a lázadásokkal tarkított útkeresés, amelyen keresztül elért a 
felnőttkoráig, a felelősséggel felruházott közösségi létezésig.

Ennek a narratív „élettörténetnek” azonban nagyon izgalmas a folytatása is, ame-
lyet az otthon megtalálása, majd elveszítése, az iránta érzett vágyakozás, valamint a 
száműzetésből való hazatérés, végül az új kezdet meglepetésszerű otthonélményei 
fémjeleznek. Ezek tehát azok a nagy témák, amelyek az otthonlét és a hazatérés 
olykor egészen éles, teológiailag reflektált, máskor kicsit „elmosódott”, teológiai 
értelemben kidolgozatlanabb képeiben elénk tárulnak. 

E tanulmány keretén belül nincs lehetőség arra, hogy ennek a folyamatnak min-
den jelentős állomását bemutassam, így csupán néhány, számomra fontos elemét 
szeretném most közelebbről megvizsgálni.

Az első és teológiai értelemben kétségtelenül a legjelentősebb eleme ennek a hazata-
lálás-folyamatnak Izrael nagy narratívája: az Exodus-történet. Ez valójában a néppé 
válás folyamatát bemutató „alapító elbeszélés”: azt az utat tárja elénk, amely egy 
szolgaságban tengődő népcsoport öntudatra ébredésén át egy alternatív valóságba 
vezet el – JHVH történelem- és közösségformáló szabadítása nyomán.10 A narratív 
emlékezet megőrizte ennek a transzformációs folyamatnak a teológiai reflexióit, 
társadalmi, szociális lenyomatait. Az, hogy mi történt valójában, megvilágítást, 
magyarázatot kap a „miért történt?” kérdésre adott válaszok felől.

Egyiptom, a kiindulópont annak a világnak a „szimbóluma”, ahol az elnyomásnak, 
a hatalom arroganciájának rendelődnek alá emberi közösségek. Ez az ország nem 
nyújt otthonélményt azoknak, akik menedéket, megélhetést, jobb életet keresnek. 
Itt csak a fáraó és az elit réteg számára folyik a tej és a méz… Ám fokozatosan egy 
„kontraszttársadalom” bontakozik ki a sanyargatás és kizsákmányolás rendszerének 
keretei között. 

Mindez meglehetősen csendesen indul: egy kisfiú megmenekülésével, azután az 
égő csipkebokor élményével, elhívással, tétova útnak indulással. Mózes és testvére, 
Áron végül ott találják magukat a világ ura, a fáraó előtt. A kérdés végső soron 

 10 Ez az alternatív valóság a JHVH színe előtt élt élet, amelyet a mindenki számára elérhető „közös 
jó” igénye, a társadalmi szolidaritás megvalósulására tett erőfeszítések, valamint a JHVH-ba vetett 
hitre épülő szövetségi létforma jellemez. Lásd Brueggemann 2010.
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az, hogy kiderül-e arról, akinek követségében a fáraó elé lépnek, hogy végtelenül 
nagyobb Úr, nagyobb hatalom Egyiptomnál és összes haderejénél.

Mózes, a szabadulásesemény emberi „koordinátora”, kettős identitásával: egyip-
tomi és héber hátterével – mint korporatív személyiség – juttatja kifejezésre azt az 
otthontalanságtapasztalatot, amely a héber vályogtéglavetők sajátja is lehetett. Ez 
az alaphelyzet határozza meg azután a szabadulás irányát, célját, értelmét. Mert kell 
egy hely, amelyet végül otthonának nevezhet majd ez a közösség. És JHVH ígérete 
alapján Kánaán földje lesz az, amely a hazát, az otthont, a szabad lét örömét jelenti. 
Ez a „tejjel és mézzel folyó föld” az áldás világa lesz Izrael számára.11

Addig azonban, míg ez az új realitás megélhető tapasztalattá lesz Izrael számára, 
előbb egy hosszú, fáradságos pusztai útnak kell elkövetkeznie. A hazatérés folyamata 
fokozatos, tudatos elszakadás Egyiptom emlékétől, ugyanakkor belső fölkészülés is 
a jövendőre. Exodus könyvének hagyománya a hazavezető út egyik kiemelt állomá-
sának tekinti a törvényadás eseményét. A Sínai-hegyhez kötődő, új szövetségi rend 
elemi és mélyre ható változást hoz: egy nép születik JHVH társaként. 

A folyamat, amely végbemegy a narratíva tanúsága szerint, egy minden eddigi 
gyakorlatot, történést fölülíró, merőben új tapasztalat. Radikális uralkodóváltás, 
szabadságot, életet támogató törvények, közösségi szolidaritás: ez az alternatív világ, 
amely már menet közben, a hazafelé vándorlásban kibontakozik. Ennek a pusztában 
töltött átmeneti időszaknak – „liminalitásélménynek” – a bibliai hagyományban 
fontos eleme annak a bizalmi kapcsolatnak a begyakorlása, amely a szabadulást 
átéltek közösségét JHVH szövetségi rendjébe vonja be. 

A pusztán át vezető út tehát egy beavatódásfolyamat – annak minden mélységével 
és magasságával. A Tóra hagyományában elénk táruló, a Sínai-hegytől az ígéret 
földje felé vezető, negyven évig tartó vándorút kíméletlen „önismereti munka”, 
egzisztenciális pusztatapasztalat: megannyi csüggedéssel, elégedetlenséggel, láza-
dásokkal, megtéréssel, újrakezdésekkel. 

Igazi ünnepnek, katartikus élménynek minősül mindezek után, amikor ennek a 
nomád életnek, időben és térben kiterjedt zarándoklatnak egyszer csak vége szakad. 

 11 Annak ellenére, hogy a bibliai narratívában ez a kifejezés a letelepült létformához kapcsolódik, 
és ennek minőségjelzőjévé lett, ez az erőteljes kép fölidézi a nomád, pásztorkodó életforma kissé 
idealizált, ám jellegzetes vonásait. Azt az állapotot tükrözi, amelyben az izraeliták mindennapjait 
„még” nem a terményeket előállító munkavégzés jellemezte. A produktivitás az állatok tenyészté-
sében és emellett bizonyos gyűjtögető munkákban nyilvánult meg, így a vadméz összegyűjtésében 
is. Azáltal, hogy ezt a szókapcsolatot a Kánaán földjén letelepült közösség életterére vonatkoztatták, 
nyomatékosították JHVH népe iránti gondviselő szeretetét. Bár a letelepült életforma alapvető 
szimbóluma a kenyér és a bor – az ígéret földje mégis olyan otthon lesz, ahol az ember izzadságos 
munka és nagy erőfeszítés nélkül, Isten áldást adó jósága révén tud majd boldogulni.
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A Jordán vize kettéválik, a határok megnyílnak, Isten vándorai, a megmaradt nép 
előtt szabad az út. Arra a kérdésre, hogy milyen is ez a hazatérés az „ismeretlenbe”, 
milyen lesz Izraelnek elfoglalni a JHVH által megígért és garantált örökségét, mi vár 
rá Kánaán földjén, számos szövegben kapunk választ. Itt most csupán két textust 
idézek a Deuteronomiumból: „Amikor bevisz téged Istened, az Úr arra a földre, 
amelyet esküvel ígért atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, hogy neked 
adja majd – nagy és szép városokba, amelyeket nem te építettél, minden jóval telt 
házakba, amelyeket nem te töltöttél meg, ásott kutakhoz, amelyeket nem te ástál, 
szőlőkhöz és olajfákhoz, amelyeket nem te ültettél, és mégis ehetsz róluk jóllakásig 
–, akkor vigyázz: ne feledkezz meg az Úrról, aki kihozott téged Egyiptom földjéről, 
a szolgaság házából!” (5Móz 6,10–12) „Mert jó földre visz be most téged Istened, az 
Úr: folyóvizek és mélyből fakadó források földjére, amelyek hegyen-völgyön a fel-
színre törnek; búzát és árpát, szőlőt, fügét és gránátalmát termő földre, olajfáknak 
és méznek a földjére. Olyan földre, ahol nem kell szűkösen enned a kenyeret, és nem 
szenvedsz hiányt semmiben; olyan földre, amelynek köveiben vas van, a hegyeiből 
pedig rezet bányászhatsz. Ehetsz jóllakásig, és áldani fogod Istenedet, az Urat azért 
a jó földért, amelyet neked adott.” (5Móz 8,7–10)

Ez a két bibliai szöveg a „közösségi Éden” valóságát tárja elénk. Az ajándékba 
kapott föld termékenységét, a bőséget erőteljes természeti képekkel festi le. Ezek a 
gondolatok olyan időszakban íródtak, amikor az otthon csupán az emlékezet vilá-
gában realizálódhatott, az idősebb nemzedékek tagjainak elbeszéléseiből ölthetett 
testet, és az áthagyományozott emléknyomok adtak alakot neki. 

Az új ország és a kietlen pusztán át oda vezető út, a kísértések, valamint az élet 
kereteit biztosító rendelkezések egy olyan narratív struktúrába rendeződnek Exodus 
könyvében, amely a „Jahvista” hagyománynak a kezdetekre vonatkozó elbeszélésével, 
1Móz 2,4b–3,24 szövegével izgalmas párhuzamot mutat. Izrael „genezise”, a néppé 
válás elbeszélése és az emberiség kezdeteiről szóló történet erőteljes szimbólumai 
tulajdonképpen átfedik egymást. 

A kietlen, sivár pusztaság mint az őskezdet képe a pusztai vándorlás időszakával 
rokonítható; az Egyiptomból való szabadulás után itt indul el Izrael mint nép élete, 
hogy azután Kánaán „édenkertjében” bontakozhasson ki. Az útközben rá leselkedő 
kísértések, az idegen kultuszok, a szolidaritás hiánya vagy a belső széthúzás komoly 
veszélyt jelentenek. Ezért lesz létfontosságú a közösségi élet keretét és jó rendjét 
szabályozó törvény. Ilyen értelemben a Sínai-hegyi kinyilatkoztatás, a kőtáblák 
üzenete az otthonlét biztonságát és a haza földjén való boldogulás esélyét teremti 
meg és szavatolja. 
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Hazatérés és megtérés

Az előbbiekben a hazatérés gondolatának legfontosabb ószövetségi mintázatát 
vizsgáltuk meg. Itt az ideje, hogy e gazdag jelentéstartamú kifejezésből kibonta-
kozó más koncepciókra is vessünk egy-egy pillantást – természetesen itt, most a 
teljesség igénye nélkül. 

Az Ótestamentum nagy témái között kiemelt jelentőséggel bír a visszatérés-visz-
szafordulás teológiai koncepciója, amelyet a héber w v (sūb) szó fejez ki. A kifejezés 
legerőteljesebb karakterét, tartalmi súlyát a prófétai hagyományban kapja meg, ahol 
a megtérésre hívás sürgető igényével kapcsolódik össze: vagyis az eredeti helyre, 
az eredeti kapcsolathoz való visszatalálást, első renden a JHVH-val való szövetségi 
viszony újrakonstruálását jelenti.12 

Aki megtér, az valójában hazatér oda, ahonnan egykor elindult: ahhoz az otthonhoz 
kezd el újra kötődni, újra kapcsolódni, amely az eredendő közege, háttere volt. Isten 
és az ember relációjában az otthon maga ez a kapcsolat, a hit és a bizalom origója.

Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy a hazatérés konkrét, történeti, közösségi 
vagy éppen személyes élménye mellett az Ószövetség ismeri a fogalom átvitt értel-
mű, szimbolikus jelentéstartalmát is. Sőt nem csupán ismeri, hanem paradigmati-
kus jelleggel ruházza föl. A visszafordulás, megtérés mint teológiai „imperatívusz” 
vörös fonálként vezet végig a fogság előtti próféták üzenetén, a deuteronomista 
történetírás (5Móz, Józs, Bír, 1–2Sám, 1–2Kir) sokszínű tradícióján. 

Ez utóbbi hagyomány magát a babiloni fogságba vitel traumáját Izrael JHVH-
hoz térésének elmaradásával indokolja, és a hűtlenség büntetésének fogja föl. Ilyen 
értelemben ez a „nagy elbeszélés” egy etiologikus magyarázat Izrael elbukásához, a 
nemzet megsemmisüléséhez és az otthon kényszerűségből történő elhagyásához.13

„Térjetek meg hozzám, így szól a Seregek Ura, és én is hozzátok térek”: Zakariás 
próféta könyvének első üzenete (Zak 1,3–6) tömör összefoglalását adja a megtérés 
teológiájának az Ószövetség látásmódja szerint. Nem JHVH hagyja el népét, hanem 
Izrael az, aki elfordul, eltávolodik Istenétől. Ugyanakkor, ha visszatér eredeti ala-
pállásába, a szövetségi kapcsolat rendjébe, egyszeriben JHVH-t is ott találja majd 
maga mellett, a közvetlen közelében. 

A megtérésre hívás elkeseredett prófétai küzdelme, az a szüntelen igyekezet, 
hogy Isten embere Isten népének lelkére beszéljen, Jeremiás próféta igehirdetései-

 12 Lásd Graupner 1993, 1118–1166. o., Clines 2011, 273–298. o.
 13 Ennek az átfogó történeti hagyománynak a tudományos leírása Martin Noth nevéhez fűződik. 

Noth értelmezésében a történetíró célja teológiai magyarázatot adni a Kr. e. 586-ban bekövetkezett 
nemzeti tragédiára. Lásd Noth 1943.
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ben nyilatkozik meg a legerőteljesebben.14 A fogság utáni zsidó közösség Jeremiás 
üzenetét továbbgondolva fogalmazza meg a maga számára a tanulságokat, hogy 
ez a traumaélmény soha ne ismétlődhessen meg újra: „Bizony, Izrael és Júda fiai 
ifjúságuktól fogva mindig azt tették, amit rossznak látok. (…) A hátukat fordították 
felém, és nem az arcukat. (…) Most mégis ezt mondja az Úr, Izrael Istene (…): Az 
én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Egy szívet és egy utat adok nekik, hogy 
engem féljenek mindenkor, és jó dolguk legyen nekik is meg utódaiknak is.” (Jer 
32,30.33.36.38)

Babilon földjén az elveszett otthon siratása összekapcsolódott Sion emlékezetével, 
a jeruzsálemi Templom utáni vágyódás gondolataival. A 137. zsoltár egészen szívbe 
markoló őszinteséggel tárja elénk ezt az eleven honvágyat: „Amikor Babilon folyói 
mellett laktunk, sírtunk, ha a Sionra gondoltunk. (…) Hogyan énekelhetnénk éneket 
az Úrról idegen földön?” (Zsolt 137,1.4)

Az emlékezet mint erőforrás, mint a reménység gyökere az idegenség tapasztalatai 
között végül a jövendő felé vezető út lett. A múlt örökségének ápolása hidat terem-
tett az ősök és az utódok nemzedékei között, megerősítette a közösségi identitást 
és a vallásgyakorlatot. 

A megváltozott körülmények miatt a hit, a spiritualitás és a liturgia keretei is 
megváltoztak: a házak szobái istentiszteleti hellyé alakultak át, a szombat megün-
neplésével minden családi otthon „mobil” templommá vált, és a Tóra lett a „hordoz-
ható” haza. A zsinagógák közösségi terében az áldozati kultusz helyett az imádság, 
az éneklés, Isten igéjének tanulása kapott szerepet.

Végül megérett az idő az újabb változásra. Círusz Kr. e. 539-ben kiadott ren-
deletében lehetővé tette a Babilonba száműzött közösségek hazatérését eredeti 
otthonaikba. A fogsági próféta, Deutero-Ézsaiás üzenetének (Ézs 40–55) középpont-
jában ez a hazatérés áll: eleven képekkel festi le a közösségi vándorlást az egykor 
kényszerűségből elhagyott otthon felé. 

A hazatérés erőfeszítés, nem könnyű séta. Babilon és Júda földje között egy nagy 
pusztaság húzódik: ahhoz, hogy a vándorok célhoz érjenek, előbb át kell küzdeni ma-
gukat ezen az akadályon. A hazatérők számára a pusztán át vezető út az egykori nagy 
vándorlás újra átélése lesz: az első, JHVH nyomában megtett zarándokút emlékezete 
erőt ad az útnak induláshoz Babilon földjéről. A két történet, a két esemény átfedésben 
van egymással: a távoli múlt alapélménye jelen idejűvé válik a hazatérők nemzedéke 
számára és a nyomukban minden következő generáció számára is.

 14 Lásd például Jer 7,21–20; 9,1–23; 44,2–8. Erről a prófétai sorsról részletesen olvashatunk az alábbi 
könyvben: Brueggemann 1998.
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Mind az Exodus-elbeszélés, mind pedig a fogságból való hazatérés narratív em-
lékezete egymásból értelmezhető, egymás által kapja teológiai mélységét. Az Ószö-
vetség számomra egyik legnagyszerűbb narratív „vívmánya” ez az „élménysűrítés”. 
Az Exodus-emlékezetet a fogság alapélményében részesülő közösség „konstruálja” 
a maga számára, hogy a hazatérés paradigmájává lehessen. Ugyanakkor az Exo-
dus-esemény múltba vesző történeti gyökerei, emléknyomai és az egykori csoda-
esemény fölelevenítése teszi értelmezhetővé a fogságból hazatérők nemzedéke 
számára az új helyzetet és annak kihívásait.15 

„Home, sweet home”

Az Ószövetség nem hagy kétséget afelől, hogy az otthonlét az ember számára az 
egyik legnagyobb ajándék. Az otthon az a hely, ahol meg lehet élni a háborítatlan 
nyugalmat, a családi békét, az élet teljességét. A bibliai szövegek között szép szám-
mal vannak olyanok, amelyek erről az idilli állapotról készült „pillanatfelvételeket” 
tárnak elénk; a történések egy adott pontján kimerevedik a kép, és kerteket látunk 
békésen „piknikező” emberekkel, vagy éppen jeruzsálemi tereket, amelyeket idősek 
és fiatalok népesítenek be.

Ezek a képek a maguk nemében meglehetősen egyszerű tartalmat közvetítenek: a 
megelégedettségről szólnak, mindennapi kis örömökről, és a közösségben kiteljesedő 
élet áldását hivatottak kifejezni. A szövegeket olvasva az az érzésünk támadhat, 
hogy az ember a holnapok reményéhez egészen természetes forrásból merítheti az 
erőt: a teremtett világ szépségéből és rendjéből, JHVH hétköznapi ajándékainak 
megbecsüléséből, a másik ember közelségéből. Ez végső soron az a „létbátorság”, 
amely a bibliai megközelítésben elsősorban kapcsolati valóság: vertikális és hori-
zontális síkon megélt közösség – Istennel és a másik emberrel.

Leginkább a prófétai hagyományban látunk arra érzékenységet, hogy az eljövendő 
új kor társadalmi és politikai viszonyait életteli képekkel mutassák be a mindenkori 
olvasónak. Az ezekhez kapcsolódó teológiai tartalom centrumában ugyanakkor 
egyértelműen a béke, a salom tapasztalata áll.16

 15 Ehhez a témához lásd Hendel 2001; Brueggemann 1987; 1986.
 16 A salom az Ószövetség tanúságtételében első renden nem fegyvernyugvást, háborítatlan életet 

jelent, hanem a kiteljesedés lehetőségét nyújtó, igazságosságban gyökerező, örömteli létezést. Maga 
az ige a ’teljessé lenni’, ’teljessé tenni’ alapjelentést hordozza. A bibliai Izrael egy olyan világrendet 
kapcsol ehhez a tartalomhoz, amely politikai, jogi, kultikus, szociális aspektusaiban ezt a létezést 
szolgálja. Lásd Thiel 2005; Clines 2011.
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Mikeás könyvében az eszkatologikus béke korszakának leírásában találhatunk rá 
erre a mondatra: „Mindenki a saját szőlőjében vagy fügefája alatt ülhet, és senki sem 
háborgatja őket.” (Mik 4,4) Itt, ebben a versben erősen „individuálisnak” tűnhet ez 
a megállapítás, hiszen arról van szó benne, hogy a béke korszakában Izrael népének 
tagjai – elsősorban persze férfiakra kell gondolnunk – végre személyes életterük, 
saját világuk urai lehetnek egy meglehetősen hosszúra nyúlt, politikailag kontrollált 
létezés, más nagyhatalmaknak alávetett időszak után.17 

A kert ugyanakkor találkozási pont is: a szabadság és az életöröm tere. Nem ke-
rülheti el figyelmünket az édenkerttel mint első otthonnal való gondolati párhuzam. 
Az Éden eredendően közösségi tér. A megelégedéssel fogadott ajándékok megosz-
tásának, az egymásról való gondoskodásnak a helye. Zakariás próféta könyvében 
az előbbi kép kibővítésével, továbbgondolásával találkozunk: „Azon a napon – így 
szól a Seregek Ura – meghívja majd egyik ember a másikat a szőlőjébe és a fügefája 
alá.” (Zak 3,10) 

Ez a kölcsönös „vizitálás” a közös jóért fáradozás közösségi aktusa: a Tóra rendel-
kezései ennek gyakorlatát segítik elő egy olyan földön, ahol egy alternatív társadalom 
születik meg JHVH uralma alatt. A 2. fejezetben már említett szöveg, 5Móz 8,7–8 
úgy írja le Kánaán földjét, mint amely ennek a távoli, múlt ködébe vesző eredeti 
kertnek az újra létesülése – már nem a mítosz, hanem a hétköznapi realitás szintjén. 
Szőlő, füge, gránátalma, méz, búza, árpa: a szűkösség tapasztalatai után ezek az 
„ígéretes” jövő képei, a mindennapokra mindig elegendőt nyújtó Gondviselés jelei. 

Néhány fejezettel később, Zakariás könyvének 8. fejezetében ezt olvassuk: „Ezt 
mondja a Seregek Ura: fognak még öregemberek és öregasszonyok üldögélni Je-
ruzsálem terein, és mindegyiknek bot lesz a kezében, mert magas kort érnek meg. 
A város terei megtelnek fiúkkal és leányokkal, akik vígan játszadoznak a tereken. 
Ezt mondja a Seregek Ura: Bár lehetetlennek tartja a megmaradt nép, hogy ez így 
legyen abban az időben, az én számomra ez mégsem lehetetlen – így szól a Seregek 
Ura.” (Zak 8,4–6)

A fügefákkal és szőlővel beültetett kertek után most városi miliőbe lép be az 
olvasó: Jeruzsálem utcáit, tereit látjuk, egy újra benépesült települést. A romok 
helyén fölépült a város, hálaének hangzik benne – ahogyan arról már Jeremiás 
könyvében is olvashatunk (Jer 30,18). Az öregek békésen üldögélnek a tereken, a 
gyerekek gondtalanul játszanak: az idősek és fiatalok két nemzedéke mint polaritás 

 17 A párhuzamos szöveg: Ézs 2,2–4, ám ott ez a gondolat hiányzik. Brueggemann értelmezésében ez 
a téma az alternatív társadalom kibontakozásának költői megfogalmazása. Lásd Brueggemann 
1981. Lásd még: Hillers 1984, 51–52. o., Waltke 2007, 212–213. o.

01.indd   38 2016. 04. 29.   16:05:58



„Hazasegítelek a messzeségből” (Jer 30,10) 39

a társadalom egészét fogja át, hiszen az „Isten népe” fogalom magába öleli a kicsi-
nyeket és a nagyokat (lásd Jer 31,34).18 Persze föltehetjük a kicsit gyanakodó kérdést: 
vajon a szülők nemzedéke azért nincs az utcákon, mert ők éppen dolgoznak? Ez is 
hozzátartozik az „urban reality” szociális viszonyaihoz?

Az Ószövetség szentírói „e világi” érdeklődésű, két lábbal a földön álló emberek 
voltak, akiket megérintett, olykor egészen lázba hozott Isten megtapasztalható 
valósága. Nem idealisták voltak, hanem a transzcendens valóság iránt érzékeny, ám 
az élet sűrűjében álló emberek. Amikor az otthonról, a hazáról és a hazatérésről 
vallanak, szavaik súlyát az a mély hit adja, hogy mindennek, ami történik velünk, 
emberekkel, eredendően köze van Istenhez: ő végső soron az egyes ember és a 
közösség Otthona. Ő az a kitárt kezű, tékozló Apa, akiről – Isten országának talán 
legszebb példázata nyomán – a Názáreti Jézus mesélt egykor.

A hazatérés mindannyiunk életének eredendő mintázata. Olyan jövendő felé 
tarthatunk, amelyről évezredek óta emberek meggyőződéssel vallják: a Teljesség 
világa lesz Istenben. Éppen ezért a „boldog békeidők” messze több mint szép és 
harmonikus álom és a mennyország iránti vágyakozás. Izrael költői tanúságtéte-
lében nagyon is erőteljes az a meggyőződés, hogy az otthon JHVH színe előtt élt 
valóságos élet. Áldás, amely szabadságot hoz; nyílt tereket ad, ahol mindenki elfér; 
bizalmat ébreszt a kapcsolatokban és reményt a holnapok felől.

„Eljön majd az idő – így szól az Úr –, amikor nem azt mondják többé, hogy él az Úr, 
aki fölhozta Izrael fiait Egyiptom földjéről, hanem azt, hogy él az Úr, aki fölhozta, 
hazahozta Izrael házának utódait észak földjéről és mindazokból az országokból, 
amelyekbe szétszórta őket; és a maguk földjén fognak lakni.” (Jer 23,7–8)
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Visszautasítás – kiközösítés – elfogadás – 
befogadás

Akinek külföldi tartózkodással kapcsolatos tapasztalata van, ismeri az ehhez fűződő, 
utazás előtti számtalan irritáló érzést: miképp is válik lehetővé a megértés? Nemcsak 
az idegen más nyelv miatt, hanem tágabban véve az idegen kultúra és szocializá-
ció miatt is. Otthonosságra teszek szert egy hosszú időre tervezett tartózkodás 
során? Ki fognak engem közösíteni, vagy inkább meghívnak a számomra idegen 
társadalomba? Mindezek a kérdések érvényesek a más kontextusokból hozzánk 
érkezőkre is – beengedjük őket, avagy olyan korán, amint csak lehetséges, vissza 
akarjuk őket utasítani? Vagy mégis inkább kitárjuk a szíveket és az ajtókat? Hogy 
a máshoz kötődő korábbi tapasztalatok kollektív emlékezete mennyire közbe-
szólhat – a nyilvános és a privát térben is –, az újra és újra megfigyelhető.1 Döntő 
kérdés, hogy ez a kollektív emlékezet szilárdan megkötve meggátol-e bárminemű 
korrektúrát az új tapasztalatok révén, vagy nyitottnak és kíváncsinak mutatkozik 
más észleleti perspektívák és ezáltal más színezetek és árnyalatok számára. A Biblia 
önnön paradigmáival hív bennünket, hogy ezeket a kérdéseket újra és újra feltegyük 
magunknak, és így ismételten újragondoljuk a saját nemzeti, vallási és kulturális 
hovatartozásunk jelentéséhez fűződő hozzáállásunkat mások kapcsolati hovatar-
tozásának vonatkozásában. 

Már az ószövetségi Izrael is újra és újra ama kihívással szembesült, hogy identi-
tását miképp gondolja át és definiálja. 

 1 Az utóbbi hónapokban nemegyszer váltam figyelmessé arra, hogy például Gárdonyi Géza Egri csil-
lagok című regénye, ez a Magyarországon generációk számára meghatározó olvasmány is hozzájárul 
ama negatív képhez, amely a migráns emberekről, illetve a muszlim jellegű országokból származó 
menekültekről kialakult.
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A gyülekezés parancsolata (5Móz 23,2–9)

5Móz 23,2–9 ún. gyülekezési parancsolata kínál kiindulópontot az idegenekhez 
való viszonyuláshoz, amelynek radikalitásán újra és újra megütközhetünk. 

5Móz 23 ama kérdés problémás eseteit tárgyalja, hogy ki tartozhat JHVH gyü-
lekezetéhez. Elsőként a 2. versben a kdw  (zúzott heréjű2), illetve a k  v  twrk 
(kasztrált) kerül megnevezésre, akiket testi adottságaik miatt zárnak ki a közös-
ségből, nemzetiségüktől függetlenül. Georg Braulik alapján gondolhatunk olyan 
„család apákra…, akiket rituális kasztrációval csonkítottak meg”.3 Ennélfogva – a 
következő verssel ellentétben – az időtartam bármilyen megadásától tartózkodnak.4 
Tehát egészen konkrét személyről van szó, aki testileg csonka. Ezzel szemben a rm m5 
(félvér) említésénél a 3. versben a betagozódás a tizedik ízig menően ki van zárva.6 
A 4. versben a folytatás az ammóniták és a móábiták tekintetében lényegesen éle-
sebb, hiszen nemcsak azt fogalmazza meg, hogy ők a tizedik ízig, illetve a tizedik 
generációig hatóan nem juthatnak be JHVH gyülekezetébe, hanem kategorikusan 
állítja, hogy sohasem juthatnak be.7 Tehát fokozás megy végbe a – mindenkor je-
lenvaló – kasztráltak konkrét eseteitől a mamzér nemzedékeinek hosszú során át 
az ammóniták és móábiak végérvényes, korlátlan kizárásáig. Ez a fokozás aláhúzza 
az egyes csoportosulások jelentőségét. 

Míg az első két eset semmilyen indoklást nem kap, addig a harmadik esetre 
nézve más a helyzet. Persze a 2. versre vissza lehet vezetni, hogy itt – az áldozati 
állatok esetéhez hasonlóan – a sértetlenségről van szó, amely a kultuszban való 

 2 A héber terminusok magyar fogalmakkal történő visszaadásakor a protestáns revideált új fordítású 
Biblia (továbbiakban RÚF 2014) fordítására támaszkodunk. – A ford.

 3 Braulik 1992, 18–34. o. Másképp Miller 1990, 175. o., aki eunuchokról beszél. 
 4 Eunuchokra gondolva a nemzedéki folytatás amúgy is kizárva, ezzel szemben a Braulik által elgon-

dolt értelmezés még lehetséges lenne. 
 5 A mamzér fogalom Zak 9,6-ban fordul elő újra. Jelentése nem egyértelmű. Lehetséges valamilyen 

tiltott kapcsolatból való származásra gondolni. Ehhez lásd Haarmann 2008, 221. o. Megj. 966. o. 
Miller 1990, 175. o. is. Braulik 1992, 170. o. konkrétan olyan fiúból indul ki, aki egy kultuszi pros-
tituálthoz fűződő viszonyból származik. Másra helyezi a hangsúlyt Rose 1994, 324. o.: „A főnévbe 
az az elem foglaltatik bele, amely az »idegenlétet« a saját etnikai csoport vonatkozásában fejezi 
ki.” – Ford. Móricz Nikolett. 

 6 A generációkra történő utalás, méghozzá magas számban, bevándorlókra és utódaikra enged 
következtetni, akiktől az Izrael közösségébe való belépést (hosszú időre) megtagadták. 

 7 Mayes 1979, 316. o. ellentmondást lát a 3. versben lévő tizedik íz idői adata és az örökre között. 
Számára itt az „örökre” gondolata az eredeti, a tizedik ízről szóló beszéd pedig bővítés a 2. vers 
folytatásához. 
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részvételhez, illetve felhasználáshoz kötelezően szükséges (vö. az áldozati állatokra 
tekintve 3Móz 17,1-et).8

A harmadik eset indoka kettős. Egyfelől az ammóniták és a móábiták pusztai 
vándorlás során megtagadott támogatását idézi fel. Másfelől azt vetik szemükre, 
hogy Bálámot Izrael megátkozására bírták (4Móz 22–24). Tehát a szociális dimenzió 
mellett egy vallási is szerepel. Az életfontosságú gondoskodás megtagadása vallási 
fenyegetéssel párosul. Hogy a fenyegetés nem érte el célját, az egyedül JHVH-nak 
köszönhető – egy kijelentés, amely ismételten megalapozásra kerül: mert az Úr, 
Istened, szeret téged. Az egyes szám 2. személyű kettős szuffixum – a tartalmi 
kijelentés mellett – a JHVH és népe közti szoros pozitív kapcsolat nyelvi jegye is. 
Eme két nép ellenséges magatartásából és JHVH támogató viszonyulásából követ-
kezik a felszólítás, hogy eme népekkel szemben semmi esetre se járjanak el pozitív 
módon (7. vers).9 Az incesztuórus kapcsolatból eredő fogantatásra történő utalás 
– amint az 1Móz 19,30–38-ban Ammónról és Móábról egy etiológiai elbeszélésben 
elhangzik – 5Móz 23-ban nem található meg.10

Az edomitákhoz és egyiptomiakhoz fűződő lényegesen nyitottabb hozzáállás 
ugyancsak indoklást nyer azáltal, hogy az edomiták rokoni kapcsolatba kerülnek 
Izraellel (testvéred), Egyiptomra pedig úgy utalnak, hogy biztosította a jövevény r 
(gér) Izrael vendégjogát. Eme népekkel szembeni pozitív hozzáállás abban is megmu-
tatkozik, hogy a harmadik generációtól bejuthatnak JHVH közösségébe.11 Érdekes 
módon Izrael Egyiptom általi elnyomatásának gondolata teljesen elhalványul.12

Többször előfordul a wy (qehal JHVH) mint olyan nagyság, amelybe az em-
berek felvételt nyernek, vagy amelyből az emberek kizáratnak. A qahal ’gyülekezet’ 
fogalom mind neutrális, mind pedig vallási töltettel előfordulhat, így a kifejezés 
tartalmi tisztázása nem egyszerű, főképp azért, mert a qehal JHVH a Deuteronomi-

 8 Ehhez lásd Rose 1994, 324. o. 
 9 A Rose által feltételezett történelmi fejlődésekhez a szomszédos népekhez való viszonyulásra tekin-

tettel és ennek lecsapódásához a Deuteronóomium különböző rétegeiben lásd uo., 325–328. o. 
 10 Mayes 1979, 317. o. szerint a szerző 1Móz 19-et nem ismerte. 
 11 Braulik 1992, 169. o. arra hívja fel a figyelmet, hogy a redakció szintjén a különböző népek megne-

vezése „egyfajta történelmi visszatekintésben újra és újra a múltba vissza[léptetve] veszi szemügyre 
a népeket, akikkel Izraelnek a honfoglalásnál… a pusztai vándorlás során… és az Exodus során… 
dolga akadt, és meghatározza mindenkori viszonyulásukat »Jahve gyülekezetéhez«.” Ford. Móricz 
Nikolett. Uo. hívja fel Braulik a figyelmet az ún. amálekita parancsolatra 5Móz 25,17–19-ben, hogy 
az éppígy tiszta elutasítást fogalmaz meg.

 12 Lásd Miller 1990, 176. o.: „Meglepő, hogy az Edómmal és Egyiptommal kapcsolatos konfliktus 
nem vezetett az Úr gyülekezetéhez történő csatlakozás hasonló tilalmaihoz.” Ford. Móricz Nikolett.
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umban csak itt található meg.13 Ha Leonhard Rostot követjük, akkor a deuterono-
miumi időben a kultuszközösségről van szó.14 Tehát az itt a kérdés, hogy ki nyerhet 
bebocsátást a templomba, illetve a kultuszba,15 nem pedig az, hogy ki csatlakozhat 
a néphez, ezáltal pedig izraeliták és nem izraeliták közös egzisztenciájához. A qa-
hal JHVH-hoz fűződő kapcsolata aláhúzza ezt az értelmezést.16 Ez utóbbit még 
az is nyomatékosítja, hogy a versekben férfiakról szól a beszéd – összességében 
a grammatikai nemre nézve és a 2. versben a tárgy felől is.17 Ezzel összhangban 
van, hogy általános ószövetségi meggyőződés szerint csak férfiak vehetnek részt 
a kultuszban.18 Ezenkívül nyitva marad a kérdés, hogy kikre gondol ez a szöveg: 
vajon állandó lakosokra, bevándorlókra avagy vendégekre?19 Ugyanakkor teológiai 
szempontból mindez csak alárendelt szerepet játszik. 

Ézs 56,1–8

Hogy 5Móz 23,2–9 eme kijelentése kétségtelenül mennyire nem dogmatikusan 
értendő, hanem egy másik kontextusnak elkötelezett, az egyfelől Ézs 56,1–8-on, 
egy fogság utáni szövegen mutatkozik meg, amely teljesen más irányba mutat.20 Ez 
a szöveg – eszkatológiai gondolkodástól áthatva (1. vers) – világos jövőperspek-
tívát mutat, kitekintve a kultuszi részvételre. A kultuszhoz bocsátás kritériuma 
többé már nem a testi épség, hanem elsősorban a jog és igazság figyelembe vétele, 
valamint a sabbat megtartása. Ezáltal közelebb jutunk ahhoz, amiről Thomas 
Willi ír az Ószövetség későbbi szövegeinek Tóra-értelmezését tekintve: „A Tōrā 
élő (információ)csere, a gyakorlatra irányuló képzés, amely megvalósulásra késztet 

 13 Előfordulása más bibliai helyeken: Bír 20,2; 21,5; 2Krón 20,5; 30,17; Neh 13,1; Jób 30,28; Zsolt 22,26; 
Zsolt 35,18; Zsolt 40,10; Zsolt 89,6; Zsolt 107,32; Zsolt 149,1; Péld 21,16; 26,26; Préd 1,10; Ez 32,3; 
Mik 2,5.

 14 Rost 1938, 14. o., Galling 1950, 178. o. azonban nyitva hagyja, hogy itt vajon vallási vagy civil 
közösségről van szó. 

 15 Vö. az utalást Haarmann 2008, 222. o. 
 16 Vö. Braulik 1992, 170. o. Mégis másként látja Rose 1994, 323. o., aki többek között Bír 21-re utalva 

háborús hátteret hangsúlyoz, amikor a qahal JHVH összefüggésében kerül megnevezésre. 
 17 A grammatikai nem ilyen formán nőket és gyerekeket is magában foglalhat, a teljes szakasz mégsem 

utal sehol nyelvileg vagy tárgyilagosan arra, hogy az itt szóban forgó kérdésnél nőkről és gyerekekről 
lehetne szó – tehát egészen másként, mint pl. Neh 13-ban.

 18 Lényegében megegyezés uralkodik arról, hogy 5Móz 23 nem az Izrael népéhez való hozzátartozásról 
elmélkedik, hanem a kultuszhoz való bocsátásról és ezáltal az JHVH-hit tisztán tartásáról. 

 19 Vö. Olyan 2011, 175. o. 
 20 A szöveg egységessége erősen vitatott, vö. Haarmann 2008, 212. k. összeállítását. Haarmann 

meggyőzően az egységességért száll síkra, ez igazolja saját döntésemet a végső szöveg tárgyalás 
nélküli preferálásáról.

01.indd   44 2016. 04. 29.   16:05:59



Visszautasítás – kiközösítés – elfogadás – befogadás 45

és cselekedetbe történő átültetésre indít.”21 Ézs 56 a 2. versben egészen általánosan 
beszél olyan emberekről (cwn , ill.!d), akik a sabbatot megtartják és jó magavise-
letűek. Aztán a következő versekben az idegenek (rkn ) és a kasztráltak (syr s)22 
konkrétan megneveztetnek mint akik a kultuszhoz akarnak járulni, és bizonytalan, 
hogy bebocsátást nyernek-e. 

A kutatásban vita tárgyát képezi, hogy Ézs 56,1–9-ben vajon feloldatik-e 5Móz 
23 gyülekezési parancsolata.23 Feltűnő, hogy 5Móz 23 semmilyen nyelvi vonat-
kozásban sem szerepel – sem közvetlen utalás nem található, sem a szóhasználat 
nem beszél elutasító bánásmódról a gyülekezési törvénnyel kapcsolatban. Formai 
szempontból sem lényegtelen a műfaji különbség rögzítése. Míg a Deuteronomium-
ban egy törvényszöveg áll előttünk, addig Ézs 56-ban olyan prófétai ige található, 
amely a bevezetőben és a levezetésben is Isten igéjeként lép fel és követel autoritást, 
ráadásul a követségi formula nemcsak az 1. versben, hanem a 4. versben is előkerül, 
ami további nyomatékot kölcsönöz. Emellett feltűnő, hogy nem az izraeliták szó-
líttatnak fel arra, hogy a soraikban lévő idegenekhez elfogadóan viszonyuljanak, 
hanem ebben a szövegben JHVH-nak mind idegenekhez, mind pedig eunuchokhoz 
intézett ígéreteiről van szó: nekik maga JHVH fog gyülekezetében helyet adni, és 
áldozatbemutatásukat házában, azaz a templomban fogja lehetővé tenni (7. vers). 
Ezután kerül sor „JHVH üdvcselekedeteinek fokozására, amely nemcsak Izraelre, 
hanem idegenekre is vonatkozik, akiknek igazsága (d) JHVH igazságának (d) 
felel meg (3–7. vers)”.24

Ézs 56-ban nem Izrael népi nagyságának felszámolásáról, illetve kibővítéséről 
van szó. Ez már a 3. versben megmutatkozik, ahol azt jelenti, hogy az idegenhez 
fordul JHVH – nem pedig Izraelhez. És amikor a vers folytatásában elhangzik, 
hogy az idegen így fog szólni: JHVH nem választ el engem népétől, akkor nem az 
elvegyülésről, hanem annak tapasztalatáról van szó, hogy mit jelent Istentől nem 
kirekesztettnek, hanem népéhez hasonlóan azonos módon elfogadottnak lenni.25 
Mindez a 7. vers kijelentése által lesz nyomatékossá: házamnak imádság házának 
kell lennie minden nép számára. 

Tehát az idegenek nem válnak izraelitává, nem is térnek át, az istentiszteleten 

 21 Willi 1995, 42. o. 
 22 Itt egy másik fogalom kerül alkalmazásra, tehát nem ugyanarról a csoportról van szó, mint 5Móz 

23-ban, ehhez lásd Braulik 1992, 170. o. 
 23 Vö. ehhez a diszkusszióhoz Haarmann 2008, 222. o. 
 24 Harrmann 2008, 213. o. Ford. Móricz Nikolett.
 25 Vö. Harrmann 2008, 226. o.: „Ézs 56,3-ban kifejezetten JHVH népéről van szó, melynek nagyságát 

semmiképp sem törlik el, sem itt, sem Ézs 65k-ban. Hogy az idegeneknek (rkn ) eme nép részévé 
kell válniuk, a szöveg alapján nem bizonyítható állítás marad.”
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azonban részt vesznek. A (pogány) nem izraeliták általi áldozatbemutatás nem 
egyedülálló elképzelés az Ószövetségben, és nem tekintik szentségtörésnek sem, 
úgy, amint azt többek között az idegen hajósok áldozatánál láthatjuk Jón 1,16-ban.26 
Tehát a kultuszi részvétel nem jelenti szükségszerűen sem a prozelitává, sem pedig 
az Isten népének részévé válást.27

Ruth28

Ruth könyvében teljesen más modellt találunk: amikor Ruth anyósát 1,16-ban arról 
biztosítja, hogy „Néped az én népem, és Istened az én Istenem”, akkor egyidejűleg 
Naomi népébe, valamint hitébe29 is végbemegy a betagozódás.30 Ruth betagozódása 
Izrael népébe azonban nem jelenti önnön nemzetisége elfelejtését, hiszen valameny-
nyi fejezetben újra és újra móábitaként jellemzik, még Ruth 4,5-ben Bóáz szájából is. 
Ruthot – Izrael népe és hite melletti döntése ellenére – teljesen tudatosan ábrázolják 
továbbra is idegen eredete által meghatározott asszonyként. Azonkívül kétségtelenül 
feltűnő, hogy a móábita jellemzés sehol sem kap bármiképp is emocionális-értékelő 
töltetet, sem negatívat, sem pozitívat. Menekültekről, illetve migránsokról szóló 
aktuális diszkusszióinkhoz képest a nemzeti és az eredeti vallási hovatartozás 
teljesen neutrális színezetet kap. Ehelyett olyan értékek állnak előtérben, mint a 
szolidaritás és segítség31 mindazok számára, akik sürgősen segítségre szorulnak.32

A Móábhoz való viszonyulás radikalitása – amint az 5Móz 23-ban, illetve 
Ezsdrásnál és Nehémiásnál megtalálható – masszívan áttöretik.33 Rögtön az első 
fejezetben két házasságról beszélnek, amelyeket izraeli fiak – kvázi gazdasági me-
nekültek Móábban – kötnek a móábita Ruthtal és Orpával. Egy további vegyes 

 26 Jetró égőáldozatára is lehet gondolni 2Móz 18,12-ben vagy Naamán kívánságára 2Kir 5,17-ben, 
csak JHVH-nak hozni áldozatot (amelynél itt persze ténylegesen – még ha jogilag nem is megra-
gadhatóan – már megvalósult az JHVH-hoz térés). 

 27 Hasonló mutatkozik a népek Sionra történő zarándoklatáról szóló szövegekben Ézs 2 || Mik 4-ben 
vagy Zak 14-ben is.

 28 Vö. részletes álláspontomhoz Hausmann 2006. 
 29 Mivel asszonyról van szó, a kultuszi közösségbe történő felvételről szóló diszkusszió semmilyen 

szerepet nem játszik, véli Haarmann 2008, 263. o. 
 30 „Ruth számára nincs szó formális megtérésről… A judaizmusba történő tényleges konverzió első 

esete a Bibliában Eszter könyvében (8,17) található.” Ford. Móricz Nikolett. Feldman 1993, 289. o. 
 31 Ezáltal megmutatkozik a közelség Ézs 56-hoz az igazság cselekvésének hangsúlyozásával mint a 

kultuszi részvétel lehetővé tételével. 
 32 Erre hívja fel a figyelmet többszörösen is Fischer 2001. 
 33 Izrael Móábbal kapcsolatos változatos történetéhez és a szomszédos nép – Ruth könyvétől 

függetlenül – semmiképp sem egyvonalú megítéléséhez vö. Hodossy-Takács 2008. 
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házasságra a 4. fejezetben kerül sor, amelynek során az izraelita Bóáz feleségül 
veszi a megözvegyült móábita Ruthot. Ezáltal Ruth könyvében világos kontrasztot 
találunk a vegyes házasságok felbontásáról szóló követelésekhez képest, amint az 
Ezsdrásnál és Nehémiásnál megköveteltetett, ezenkívül a móábitákhoz fűződő 
nemkívánatos kapcsolat is szóba kerül (Ezsd 9,1;34 mindenekelőtt azonban Neh 13,1, 
ahol csak az ammóniak és móábiták neveztetnek meg).35 Eme kontraszt erőssége 
az integráció oly messzemenő fokában mutatkozik meg, hogy a móábita Ruth még 
Dávid ősanyjává is lesz.36

Eme más perspektíva lehetséges lesz, mert a kirekesztés okafogyottá válik, és így 
lehetővé válik a móábiták teljesen más észlelete. Móáb az az ország lesz, amely a 
betlehemi embereknek éhínség idején hazát és élelmet biztosít.37 Tehát éppenség-
gel ironikus kontraszt mutatkozik, amely az izraeli szülőföld jelentéséből fakad: 
Betlehem helye héberül a kenyér háza – és pont ez a hely lesz az éhínség helyévé, 
míg ezzel ellentétben a sok szövegben nem kedvelt Móáb pedig a szükséges élelem 
forrásává. Tehát a szomszéd, aki hosszú ideig ellenségnek számított, a további 
egzisztencia garanciájává válik. 

Konklúzió

A különböző szövegek áttekintése megmutatja, hogy az Ószövetségben különböző 
kiindulópontokat találunk az idegenekkel, bevándorlókkal való bánásmódhoz. 
Míg Ruth Ebach alapján az 5Móz 23-ban lévő gyülekezés parancsolata a fogság 
előtti időszakra datálható,38 a másik két szövegegység a fogság utáni korhoz tar-
tozik. Ruth Ebachot követve a gyülekezés parancsolata a szomszédos államokkal 
kapcsolatos változatos tapasztalatokat tükrözi vissza, ahogy az a Nebukadneccár 
és Jójákím körüli háborús összecsapásokban is megmutatkozott (2Kir 24,1k).39 
Ezzel szemben Ézs 56 és Ruth könyve az Izrael önértelmezéséről szóló diszkusszió 

 34 Egy sor más nép mellett. 
 35 Neh 13,2-ben ugyanaz az indoklás található, mint 5Móz 23-ban.
 36 Ezen a vonalon pedig Jézus családfájába is felvétetik (Mt 1,5). 
 37 „5Móz 23,3–6 (bármilyen dátummal is) a védekezés mozzanatának funkciója Izraelben, a feszültség 

legnyilvánvalóbbá Nehémiás és Ezsdrás vonatkozó rendelkezéseinek tükrében válik, melyek szerint 
az izraelitáknak nem lehetnek idegen feleségeik. Ehhez képest Ruth a tiltakozás mintapéldánya. Ha 
a móábiták oly tisztességesen járnak el az éhínség sújtotta izraeliekkel, és ilyen derék asszonyokat 
adnak, a velük kötött házasságoknak is bizonyosan elfogadottá kell lennie.” Goulder 1993. Ford.
Móricz Nikolett.

 38 Ebach 2014, 98. o.: a datálás körüli részletes diszkusszióhoz lásd 93–98. o. 
 39 Ehhez lásd Ebach 2014, 100–102. o. 
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része – tekintettel a fogság átélt és túlélt katasztrófáira –, és mindenkor saját hang-
súlyokat jelölnek, amelyek mindenképpen az Ezsdrásnál és Nehémiásnál megjelenő 
vegyes házasság kérdésében érintett idegen asszonyok kirekesztésének radikális 
megoldására adott reakcióknak tekinthetők. Ezáltal nagyon eltérő koncepciók van-
nak előttünk, amelyek kiegyenlítetlenségük ellenére is tudatosan felvételt nyertek 
az ószövetségi kánonba.40 Így állandó, kölcsönös korrektívummá lesznek, és óvnak 
az Isten nevében tett egyoldalú és kizárólagos állásfoglalástól.41

Fordította: Móricz Nikolett
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A nép és a nemzet fogalma az Újszövetségben

Bevezetés

Demokrácia, laikus, etnikum, kozmosz, genetika, politikus – jobbára ismert fogal-
mak ezek és különböző alakjaik nyelvünkben. Meghonosodtak, esetenként latin 
közvetítéssel. Görög eredetük némelyeknek nyilvánvaló, miként a jelentésük is. 
Újszövetségi előfordulásaikat azonban többé-kevésbé eltakarja a különböző szö-
vegváltozatok magyar fordítása. A 2016-os, „Reformáció és nemzet” jelmondatú 
reformációi emlékévben okkal következhet a kérdés: milyen összefüggésben hasz-
nálják az újszövetségi írók a népre és a nemzetre közvetlenül vagy akár közvetetten 
utaló szavakat? Mi azok pontosabb jelentése? A jelen tanulmány ezzel szeretné 
megismertetni az érdeklődő olvasót. Nemcsak felsorolni kívánjuk a fogalmakat és 
előfordulásaikat – jóllehet az is figyelmet igénylő feladat lenne –, hanem magyarázni 
és értékelni is azok helyét és szerepét egyes újszövetségi iratokban. Mindennek 
határt szabnak a dolgozat keretei, így a teljesség csak elvi igény maradhat a vizsgá-
lódás során. Ezért az Újszövetségben szám szerint sűrűbben megjelenő kifejezések 
előnyt élveznek majd a ritkábbakkal szemben. 

Az ethnos értelmezése: „Tegyetek tanítvánnyá minden népet”1

A népre, nemzetre, törzsre, emberek nagyobb csoportjára vonatkozó kifejezések2 
között az Újszövetségben a leggyakoribb az ethnos. Ezt követi a laos, valamint az 
egy szócsaládba3 tartozó genea és genos. Témánk szempontjából közvetett jelentő- 
 
 

 1 Mt 28,19.
 2 A teljes listára vonatkozóan összefoglalva, a jelentésárnyalatokat is megjelenítve: nép, néptörzs, 

nemzetség, nemzet, nemzedék, népesség, népség, néptömeg, embertömeg, emberek, utódok, ro-
konság, sokaság, sereg, csoport, fajta. 

 3 Ginomai (lenni, válni valamivé), 670-szer.
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ségű, de ide tartozó fogalom még a kosmos, az ochlos, a polis, a fylé és a démos.4 Az 
ethnos mint az ethos főnév5 származéka eredetileg azonos szokások és szabályok 
szerint élő emberek közösségét jelölte.6 Így alakult azután tovább a csoportra vagy 
néptörzsre értett jelentése, amely később megkülönböztető, sőt elutasító tartalmat 
kapott. A görögséggel összehasonlítva népi (ethnikos) volt a nem görög, az idegen, 
a közönséges, az eszmények és a műveltség szempontjából alárendelt (nota bene 
a barbaros). Végül az alárendelt szerep általában jellemzője lett az ún. népeknek 
(ethné). Innen pedig már csak egy apró lépés következik addig a sajátos újszövet-
ségi szóhasználatig, amelyben a kifejezés a különböző nyelvű, vallású, kultúrájú 
és etnikumú7 „minden nép”8 értelmén túl a pogányok,9 vagyis a nem keresztények 
(esetenként hangsúlyosan az Ószövetség népéhez tartozók)10 megjelölésére szolgál. 
Noha mintegy száz esetben az ethné (pogányok) a Krisztus-követők ellentéteként 
jelenik meg az Újszövetségben, a szó jelentéstartalmát tágítja az a sajátos páli 
használat, amely az ethné megjelölést az ún. pogánykeresztényekre alkalmazza.11 
E rövid áttekintésből is kiviláglik, hogy az újszövetségi evangélium- és epistolairo-
dalomban az eredetileg az összeszokott emberek együttesét,12 a törzset vagy a 
népet jelentő ethnos főnév értelmének sajátos kibővülése figyelhető meg. A nép 

 4 

 5 Szokás, megszokás, hagyomány, szabály, törvény.
 6 Verbrugge 2000, 161. o.
 7 Egy nép jellegzetes sajátságainak összessége; valamely néphez tartozás sajátosságai, jegyei in: Bakos 

1989, 234. o.
 8 Mt 24,9; 28,19; Mk 11,17; Lk 21,24; Róm 15,11.
 9 Mt 4,15; 20,25; Lk 21;24; ApCsel 4,25; 7,7; 13,19; Róm 1,5; Gal 3,8; Jel 10,11; 14,8; 15,3–4, tipikusan 

többes számban: ta ethné.
 10 Az Újszövetségben 14-szer, általánosan egyes számban, pl. Lk 7,5; 23,2; ApCsel 10,22. János evan-

géliumára különösképpen is jellemző ez a különbségtétel, amennyiben a jánosi elhatárolás vallási, 
és – a szóhasználat ellenére – nem etnikai értelemben az Ószövetség népének a Krisztus-hittől 
való elhatárolódását dramatizálja, lásd Jn 11,48.50–52; 18,35. Ezt a sajátos jánosi látásmódot egyér-
telműsítik azok az egyéb újszövetségi helyek, amelyek Izrael népére a laos főnévvel, a pogányokra 
pedig a szóban forgó ethné megjelöléssel utalnak, és így különítik el egymástól a két csoportot, pl. 
ApCsel 26,23 (lásd később). 

 11 Vö. Róm 11,13; Gal 2,12. A többes szám itt is szokásos.
 12 Varga 1992, col. 256.

KÖZVETLEN ÉRTELEM ÚJSZÖVETSÉGBEN ELŐFORDUL (×) KÖZVETETT ÉRTELEM ÚJSZÖVETSÉGBEN ELŐFORDUL (×)

ethnos 162 kosmos 182

laos 142 (ennek több mint a fele 
a Lk–ApCsel-ben) ochlos 174

genea 43 polis 164

genos 21 fylé 31 (ennek több mint a fele 
a Jel-ben)
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vagy a népek megnevezés nem szorosan az egyes emberek nemzeti hovatarto-
zásának a meghatározásaként, hanem identitásuk keresztény szempontból való 
behatárolásaként jelentkezik. Az előbbi értelem ugyan magából a kifejezésből és 
annak használatából következően természetesen megjelenik egyes evangéliumi és 
epistolai helyeken,13 ám – talán meglepő módon – a mondanivaló szempontjából 
inkább a Jelenések könyvében érvényesül.14 A Jel írója szerint a Bárány (ti. Krisz-
tus) vérével vásárolta meg a szenteket (ti. az ő választottait, egyházának tagjait) 
Istennek „minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből”.15 Az Izrael 
fiainak törzseiből16 pecséttel megjelölt ama száznegyvennégyezer mellett (vagy 
rajtuk túl) ők megszámlálhatatlanul nagy sokaságot képviselnek.17 Az égen repülő, 
az örök evangéliumot minden népnek és törzsnek, minden nyelvnek és nemzetnek 
(lásd ott!) hirdető angyalt követő második angyal így szól: „Elesett, elesett a nagy 
Babilon, amely féktelen paráznasága borával itatott meg minden népet.”18 Noha 
a sárkány, az ősi kígyó ideiglenes bezártságát követően elbocsáttatik börtönéből, 
és elmegy, hogy megtévessze a népeket a föld négy sarkán,19 ugyanazok a népek 
Krisztus világosságában fognak járni, és a mennyből alászállt szent Jeruzsálembe 
viszik be kincseiket.20

A laos értelmezése: Isten tulajdonba vett népe vagytok21

Az ethnos után a népre, nemzetre, nemzetségre vonatkozó újszövetségi kifejezések 
sorában a laos főnév következik. Használata főként a lukácsi irodalomra jellemző: 
zömmel Lukács evangéliumában és Az apostolok cselekedeteiben fordul elő (lásd 4. 
lábjegyzet). Eredetileg a laos férfiak csoportját vagy csapatát, harci egységet, (had-)

 13 Vö. Mk 11,17; 13,10; Mt 28,19; ApCsel 10,35; 14,16; Róm 1,13; 4,17; 9,24. Lk 2,31–32 kilóg ebből a 
sorból, és csak érdekességképpen említjük, amennyiben a népekre vonatkozó kifejezés e helyütt a 
laos (l. ott!), míg az ethnos a pogányokat fedi: „Meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél 
minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak.” – hoti eidon hoi ofthalmoi 
mu to sótérion su, ho hétoimasas kata prosópon pantón laón, fós eis apokalypsin ethnón. 

 14 Jel 5,9–10; 7,9; 11,9; 12,5; 13,7–8; 14,6; 17,15; 18,23; 19,15. 
 15 A minden törzs és nyelv, minden nemzet és nép (pasa fylé kai glóssa kai laos kai ethnos) a Jel nyel-

vezetére jellemző sajátos fordulat a népek (nemzetek) teljességének kifejezésére (vö. Jel 5,9).
 16 ek pasés fylés hyión Israél, Jel 7,4–7.
 17 ochlos polys, hon arithmésai auton udeis edynato, ek pantos ethnous kai fylón kai laón kai glóssón, 

Jel 7,9. 
 18 panta ta ethné, Jel 14,8; (vö. Jel 18,3; 18,23).
 19 Jel 20,1–3.7–8.
 20 tá ethné, Jel 21,24.26.
 21 1Pt 2,9.
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sereget jelentett. Később a szó ezt az értelmét elveszítette, és jelentése a köznépre, 
népességre korlátozódott. Többes száma (laoi) az egyéneknek a népet alkotó soka-
ságára utalt.22 Az Újszövetségben egyes esetekben a laos az ochlos, másutt az ethnos 
főnév váltófogalmaként szerepel, párhuzamos jelentéssel.23 Az evangéliumok szerzői 
Izrael népére is laosként és nem ethnosként tekintenek.24 Az Újszövetség Izraelt, 
mint laost (a választott népet) egyenesen ütközteti a pogányokkal mint ethnével (a 
népekkel).25 A kiélezett különbségtétel arra is alkalmas, hogy Izrael kitüntető címe, 
az Isten népe, később a keresztény egyház tagjait jelölje meg, így határolva el őket a 
környező világ nem keresztény népeitől.26 Isten gondoskodott arról, hogy a pogányok 
közül (ex ethnón) népet (laon) szerezzen magának.27 Újszövetségi népe, az egyház 
nem korlátozódik egyetlen etnikumra: zsidókat és pogányokat egyaránt elhívott ab-
ba.28 Ez a nép, az egyház általában, de helyi értelemben is29 az élő Isten temploma és 
az ő laosa, népe.30 Egyértelműen azonosítható, hogy az ószövetségi vonatkozásokat 
az újszövetségi szerzők immár a keresztényekre, valamint az egyházra mint Isten 
népére és tulajdonára alkalmazzák.31 Jézusnak azért kellett mindenben hasonlóvá 
lenni testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap lehessen az Isten előtti szolgálatban 
és így engesztelést szerezzen a nép (laos) bűneiért, megszentelve azt a tulajdon vére 
által.32 A Krisztusban való hit révén minden hívő Isten népének tagja lesz nemzeti 
vagy nemzetiségi hátterétől függetlenül.33 Ebből azonban éppen újszövetségi alapon 
nem következik magától értetődően, hogy az egyház automatikusan, netán önké-

 22 Verbrugge 2000, 329. o.
 23 Lk 7,24.29; 8,42.47; vö. Mt 27,24–25; Mk 14,2. Többes számban: Lk 2,31–32; Róm 15,11; Jel 10,11. 

A szinoptikus evangéliumokra jellemzően Lk 19,48 (laos) = Mk 11,18 (ochlos); Lk 20,45 (laos) = Mt 
23,1 (ochlos). A korábbi utalásnak megfelelően a Jel szerint a Bárány előtt álló megszámlálhatatlanul 
nagy sokaság (ochlos) minden nemzetből (ethnos) és népből (laos) a teljes emberiséget jelenti (Jel 
7,9; 11,9; 17,15). A „minden” határozatlan számnév gyakran áll együtt a laosszal, pl. Lk 3,21; 7,29; 
ApCsel 3,9; 5,34.

 24 A kivétel Jn 11,50, ahol egy mondaton belül, ugyanarra az egységre vonatkozóan mind a laos, mind 
az ethnos főnév előfordul. A jelenség oka vélhetően stilisztikai. („Jobb nektek, hogy egyetlen ember 
haljon meg a népért, semhogy az egész nép elvesszen” – hoti symferei hymin hina heis anthrópos 
apothané hyper tu lau kai mé holon to ethnos apolétai.) 

 25 Vö. ApCsel 4,25–27; 26,23; Róm 15,10.
 26 laos (theu) – ethné.
 27 ApCsel 15,14.
 28 Róm 9,24–26: ekalesen hémas u monon ex Iudaión, alla kai ex ethnón. 
 29 Vö. ApCsel 18,10.
 30 2Kor 6,14–16.
 31 Vö. pl. Jel 18,4 és Jer 51,45; Jel 21,3 és Ez 37,27, valamint Zak 2,10.
 32 Zsid 2,17; 13,12: hina hagiasé dia tu idiu haimatos ton laon.
 33 Vö. 1Kor 12,13; Gal 3,26–29; Kol 3,11.
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nyesen átvenné Izrael megkülönböztetett szerepét, mint Isten népe, Izrael pedig 
elveszítené azt a sajátos elsőbbséget, amelyet Istentől kapott. Isten nem utasítja el 
Izraelt: Ábrahám gyermekei Isten választott népe maradnak.34 

A genea és a genos értelmezése: Veszedelemben népem között35

A genea és a genos az Újszövetségben főként az evangéliumokban és az ApCsel-ben 
fordul elő. Alapjuk a gen- szótő, amely születést, származást jelöl. A közös eredetre 
utalva alakul ki azután a ’leszármazott, utód, család(tag), fajta’ értelem. Az egy 
időben születettek egy nemzedékhez tartoznak, az egy ős leszármazottai pedig 
egy nemzetséget alkotnak. A származás vagy az eredet kifejezése inkább a genos 
alapjelentéséhez tartozik.36 Tágabb értelemben a népre vagy a nemzetre is a genos 
vonatkozik, alkalmas szinonimájaként a laosnak és az ethnosnak.37 Meglepő módon 
ugyanakkor a genos az ethnos antonimájaként is megjelenik ’saját nép, tulajdon fajta, 
honfitárs’ értelemben az idegenekkel, a pogányokkal, a más néphez tartozókkal 
szemben.38 Izraelre mint Isten választott népére utaló ószövetségi konnotációval 
az Újszövetség a választott nemzetség (genos eklekton) alatt a keresztényeket érti.39 

A fylé és a démos értelmezése: Siratja őt a föld minden nemzetsége40

Hasonlóan a geneához és a genoshoz, a fylé főnév is összefügg az eredettel és az 
együvé tartozással, amennyiben eleinte közös származású emberek csoportját je-
lentette. Később a vérségi kötelékre utaló vonatkozás elenyészett, és a megjelölés az 
egyéb – nem ritkán politikai – okból összetartozó embereket takarta. Az Újszövet-

 34 Róm 9,4–5; 11,1–2.25-26.32. „Elvetette Isten az ő népét? Szó sincs róla! Isten nem vetette el az ő 
népét, amelyet eleve kiválasztott.” (Róm 11,1–2) „Ugyanakkor nem tartoznak mind Izraelhez, akik 
Izraeltől származnak, és nem mindnyájan Ábrahám gyermekei, akik az ő utódai. Nem a testi szár-
mazás szerinti gyermekek Isten gyermekei, hanem az ígéret gyermekei számítanak az ő utódainak.” 
(Róm 9,6–8)

 35 2Kor 11,26.
 36 tó genei, Dat. respectivus: származására vonatkozóan, arra nézve, Mk 7,26; lásd még ApCsel 4,36; 

18,2.24.
 37 Pt 2,9, a változatosság igényével nemzetség-nemzet-nép, genos-ethnos-laos in: Varga 1992, col. 167. 

Népünk, nemzetünk értelemben (to genos hémón) pl. ApCsel 7,19; vö. Fil 3,5 (ek genus Israél). 
 38 2Kor 11,26: „Veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között» – kindynois ek genous, 

kindynois ex ethnón.
 39 1Pt 2,9.
 40 Jel 1,7.
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ségben a fylé döntő mértékben a Jelenések könyvének szóhasználatában szerepel.41 
A csoportra vagy közösségre vonatkozó tágabb és sajátos újszövetségi értelem, amely 
a ’nép’ vagy a ’nemzet’ jelentésű párhuzamos kifejezésekben ugyanúgy megjelenik 
(lásd ott!), nem idegen a fylétől sem.42 A démos jelentése hasonló a fylé későbbi ér-
telméhez, és a szervezett, valamilyen ügy érdekében összegyűlt emberek sokaságára 
értették. Méltatlanság és büszkeség egyaránt megnyilvánul a démosban: előbbi az 
előkelőségek és a méltóságok ellentéteként (nemesség – nép), utóbbi a szabad és 
önálló (városi) polgárság önértelmezése nyomán. Maga a szó az Újszövetségen belül 
igen kevésszer és csak Az apostolok cselekedeteiben fordul elő.43 A béke érdekében 
összegyűlt nép (démos) a királyt hallgatva felkiált,44 Pálékat a népgyűlés (démos) 
elé akarják vezetni, ahova egy másik alkalommal és helyszínen Pál apostol maga 
is be akar menni.45 A tírusziak és szidóniak, valamint Heródes ellentétében benne 
feszül az ősi kibékíthetetlenség a király és az alattvalók között (basileys – démos).

Befejezés

A népre, nemzetre vonatkozó újszövetségi kifejezések stációit részben végigjáró 
és azoknál egy-egy rövid megállót beiktató szellemi zarándokút végére értünk. 
Tájékozódásunk során nem a fantáziánkra, hanem a vizsgálandó szövegekre, a 
szavakra és a jelentésükre hagyatkoztunk. Mi van megírva? Mindig ez az egysze-
rű és alapvető kérdés határozza meg a kutatás irányát, nem pedig a saját csalóka 
irányérzékünk. A Szentírás definiál minket, és nem mi saját magunkat, pillanatnyi 
hangulatunkra, érzéseinkre, állapotunkra, netalán az éppen időszerű szellemi vagy 
teológiai divat szirénhangjaira hallgatva, amelyek azután értelmünket és ismere-
teinket engedelmes eszközül használva megkeresik maguknak a megfelelő bibliai 

 41 Többnyire Izrael törzseire (ek pasés fylés hyión Israél), pl. Jel 7,4–8, de a föld minden nemzetségére 
(nota bene törzsére) vonatkozóan is (pasai hai fylai tés gés), Jel 1,7.

 42 Amikor „Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája üdvözletét küldi a szórványban élő 
tizenkét törzsnek” (tais dódeka fylais), nyilvánvalóan nem a szó szoros értelmében vehető izráeli 
törzseket, hanem az általuk jelképesen képviselt „Isten népét”, vagyis a keresztény közösséget tartja 
szem előtt, Jak 1,1. A bibliai Izrael megjelölést mai ismeretünk szerint legelőször Jusztinosz mártír 
alkalmazta a keresztény egyházra Kr. u. 160 körül, in: Verbrugge 2000, 595. o. Gal 6,16-ban a 
levélíró apostol minden bizonnyal a zsidó és a pogány hátterű keresztényeket együtt értve alatta, 
egyenesen Isten Izraelét (ho Israél tu theu) említi.

 43 ApCsel 12,22; 17,5; 19,30.33.
 44 ApCsel 12,22.
 45 ApCsel 17,5; 19,30.

01.indd   55 2016. 04. 29.   16:06:00



Bácskai Károly56

helyeket.46 Az elsődleges kutatásnak egyértelmű a rendje. A bibliai, azon belül az 
újszövetségi felfedezőúton mindvégig csak a legjobb és a legtapasztaltabb vezető 
kísérheti az embert: a hűség. Hűség az Újszövetség szövegéhez.
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Jézus és a sziroföníciai asszony találkozása

Ez a történet több szempontból is egyedülálló az evangéliumi hagyományban. 
Egyszerre csodaelbeszélés és vitatörténet, ahol a csoda háttérbe szorul a párbeszéd 
mögött. Ugyanakkor az egyetlen olyan vitaelbeszélés, amelyben Jézus a vitában 
alulmarad, pontosabban a vitapartner meggyőzi a saját álláspontjáról. Az elbeszélést 
Márk és Máté evangéliuma őrizte meg, néhány különbséggel. Olvassuk el először 
Márk változatát:

„Onnan elindulva elment Tírusz vidékére. Bement egy házba, és nem akarta, hogy 
bárki is tudjon róla. De nem maradhatott titokban, mert azonnal tudomást szerzett 
róla egy asszony, akinek a leányában tisztátalan lélek volt, eljött hozzá, és a lába elé 
borult. Ez az asszony görög volt, sziroföníciai származású, és azt kérte, hogy űzze ki 
az ördögöt a leányából. Jézus ezt mondta az asszonynak: Hadd lakjanak jól először 
a gyermekek, mert nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. 
Az pedig így válaszolt neki: Uram, a kutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek 
morzsáiból. Jézus ezt mondta neki: Ezért a szavadért, mondom, menj el, leányodból 
kiment az ördög. Amikor hazaért az asszony, látta, hogy gyermeke az ágyon fekszik, 
és az ördög már kiment belőle.” (Mk 7,24–30)

Máté evangéliumában pedig ezt az elbeszélést találjuk:
„Jézus azután elment onnan, és visszavonult Tírusz és Szidón vidékére. És ekkor 

egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltozott: Uram, Dávid Fia! 
Könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek! Jézus azonban 
nem válaszolt neki egy szót sem. Erre odamentek hozzá a tanítványai, és kérték: 
Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt: Én nem küldettem máshoz, csak 
Izráel házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt 
mondta: Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt: Nem jó elvenni a gyermekek 
kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt: Úgy van, Uram! 
De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek gazdájuk asztaláról lehullanak. 
Ekkor így szólt hozzá Jézus: Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod! És 
meggyógyult a leánya még abban az órában.” (Mt 15,21–28)
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Márk szerint Jézus, miután összeütközésbe került a farizeusokkal az étkezési 
szabályok miatt, visszahúzódik Galileából Tírusz vidékére, egy olyan határvidékre, 
ahol vegyesen éltek zsidók és nem zsidók. Jézus egyedül tartózkodik egy házban (a 
ház Márknál mindig a tanítás vagy a gyógyítás helye), mert rejtve szeretne marad-
ni, de ottléte nem marad titokban az asszony előtt, aki odasiet, leborul előtte, és 
arra kéri, hogy űzze ki az ördögöt a kislányából. Az asszony kulturális és etnikai 
hovatartozását Márk gondosan jelzi azzal, hogy görögül beszélő (azaz kulturális 
értelemben hellenizálódott) sziroföníciai származásúnak írja le. Ez valószínűleg 
az asszony magas társadalmi státuszára utal. Jézusnak az asszony kérésére adott 
válasza megdöbbentően éles: „Hadd lakjanak jól először a gyermekek, mert nem 
jó elvenni a gyermekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak.” A „kutya” megjelölés 
ebben a mondatban kicsinyítő formájában szerepel, de még így is meglehetősen 
sértő. A gazdag és Lázár példázatában az a tény, hogy Lázár nem tudja távol tar-
tani magától a kóbor kutyákat, nyomorúságát jelzi (Lk 16,21). A Hegyi beszédben 
pedig a következő figyelmeztetést olvashatjuk: „Ne adjátok a kutyáknak, ami szent, 
gyöngyeiteket se dobjátok a disznók elé” (Mt 7,6). Az újszövetségi levelekben az 
ellenfeleket és az eretnekeket nevezik kutyáknak (Fil 3,2; 2Pt 2,22).1

Gerd Theissen szerint a kenyérmetafora értelmezése problematikus, hiszen a 
kérés gyógyításra vonatkozik, nem étkezésre.2 Ennek viszont az lehet a magyará-
zata, hogy az egész nagyobb szakasz tematikája befolyásolja a szóhasználatot. Ez a 
történet ugyanis egy olyan nagyobb egység közepén helyezkedik el, amely az ötezer 
ember megvendégelésével kezdődik, és a négyezer ember megvendégelésével zárul, 
az elbeszélést közvetlenül megelőző, a farizeusokkal folytatott vita pedig szintén 
az étkezés körül forog. 

A „kutyák” kifejezés, mint fent utaltunk rá, akkor is sértő, ha nem kóbor kutyák-
ról, hanem házi kedvencekről, kiskutyákról van szó. A két evangéliumi változat 
között viszont van egy kis különbség. Mátéhoz képest Márk enyhíti a válasz sértő 
élét azzal, hogy Jézus mondata nem kizárólagosságot, hanem sorrendiséget tételez 
fel, nem elutasítást, hanem alárendelést fejez ki. Ez egybecseng azzal a páli gon-
dolattal, hogy az üdvtörténeti sorrend, Isten üdvözítő akarata, amellyel minden 
hívőt üdvözít, elsősorban zsidóknak, de görögöknek is szól (Róm 1,16). Ez a logika 
megmutatkozik a két megvendégeléstörténet sorrendiségében is: az ötezer ember 
megvendégelésére zsidó területen, majd a négyezer ember megvendégelésére pogány 
környezetben, a Tízváros vidékén kerül sor. Márk tehát megengedőbben fogalmazza 
meg Jézus első, elutasító reakcióját az asszony kérésére.

 1 Theissen 1992, 62. o.
 2 Uo. 61. o.
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Az asszony Jézus elutasítása után nem bátortalanodik el, hanem elfogadva Jézus 
helyzetértékelését („úgy van, Uram”, 7,28) a hasonlatot továbbviszi és a maga javára 
fordítja: „…a kutyák is esznek az asztal alatt a fiak morzsáiból”. Az ügyes és bátor 
érveléssel eléri célját. Márknál – Mátéval ellentétben – az asszony szava (logosz) 
az, amely Jézust meggyőzi. Érdemes még megjegyezni, hogy Márk evangéliumában 
egyedül az asszony szájából hangzik el az „Uram” megszólítás, amely lehet csupán 
udvarias üdvözlési forma, de lehet krisztológiai hitvallás is.3

Márknál az elbeszélésnek khiasztikus szerkezete van, azaz két eseménysor ta-
lálkozási pontjában helyezi el az evangélista az üzenete lényegét. Lássuk először 
az eseménysort: Jézus megérkezik a vidékre (24), az asszony megjelenik (25), az 
asszony kérése (26), Jézus válasza (27), az asszony viszontválasza (28), Jézus máso-
dik kijelentése (29a), az asszony kérése teljesül (29b), az asszony hazatér, és leányát 
gyógyultan találja (30), Jézus elhagyja a vidéket (31). 

Most pedig lássuk a szerkezetet:

24 25
27 26

28
29b 29a

30 31

A khiasztikus szerkezet a nevét a görög „khí” betűről kapta, a két eseménysor 
tehát (Jézusé: 24, 27, 29a, 31; és az asszonyé: 25, 26, 28, 29b, 30) X alakban metszik 
egymást. A döntő momentum, hogy a központi esemény (28) az asszony esemény-
sorának a része, a szerkesztés központjában, így a történet fókuszában az asszony 
reakciója áll. Más szavakkal: ennek a történetnek a hőse nem Jézus, hanem az 
asszony. Az elbeszélés felépítése megegyezik Jézus és ellenfelei vitáinak szerkeze-
tével, de míg a többi vitában Jézus áll a fókuszban, és ő győz, itt az asszony kerül 
ki győztesen a párbeszédből.4

Máténál (15,21–28) Jézus nem egyedül van, hanem jelen vannak tanítványai is, 
akik távol akarják tartani az utánuk kiáltozó asszonyt. Az asszony kiáltása – „Uram, 
Dávid Fia! Könyörülj rajtam!” – a Galileában meggyógyított két vak kiáltására 
emlékeztet (Mt 9,27–31). Máté nem említi, hogy a beszélgetés egy házban történik, 
valószínűsíthetjük, hogy az események az utcán zajlanak. Jézus reakciója meglepő 
és nehezen érthető: először még válaszra sem méltatja az asszonyt. Másodszor is 

 3 Gnilka 2000, 396. o.
 4 Ringe 2001, 82. o.
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csak tanítványainak kérésére válaszol, akik meg akarnak szabadulni az erőszakos 
kérelmezőtől. Jézus elutasító válaszát magyarázza a 24. vers: „Én nem küldettem 
máshoz, csak Izráel házának elveszett juhaihoz.” Ez a kijelentés visszhangozza a 
tanítványok kiküldésekor elhangzó feladatmegjelölést: „Pogányokhoz vezető útra ne 
térjetek le, samaritánusok városába ne menjetek be, inkább menjetek Izráel házának 
elveszett juhaihoz.” (Mt 10,5–6) 

Jézus reakciója az asszony kérésére viszont nem tartalmaz sorrendiséget, mint 
Márknál, hanem egyértelmű elhatárolást: „Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét, 
és odadobni a kutyáknak.” (26) Ez keményebb elutasítás, mint Márknál, nagyobb 
akadályt jelent a kérelmezőnek, ugyanakkor még inkább előtérbe állítja az asszony 
elszántságát. Az asszony válasza után Jézus nem a meggyőző feleletet dicséri, ha-
nem az asszony hitét, amely már az első kérésében megnyilvánult, ahol Jézust 
Dávid fiának szólította (22). Fontos még megemlíteni, hogy Máténál szerepel egy 
másik távgyógyítási történet is, a kapernaumi századosé, aki szintén pogány szár-
mazású, és szintén leleményesen érvel. Máté az asszonyt kánaániként mutatja be, 
vagyis Izrael ősi ellenségeihez tartozóként, de nem utal kulturális vagy társadalmi 
helyzetére, mint Márk. 

Máténál, mint Márknál is, a történet ellentétes párhuzamban áll a farizeusokkal 
folytatott vitával, amely megvilágítja Jézus küldetéstudatának fontossági sorrendjét 
is. Azért kell elsősorban Izrael házának elveszett juhait megkeresnie és pásztorolnia, 
mert vezetőik „világtalanok vak vezetői” (15,4). Izraelnek szüksége van valódi pász-
torolásra, hogy különleges feladatát elláthassa Isten üdvtervében. Ezt a különleges 
státuszt az asszony is elismeri, de amellett érvel, hogy a határ Izrael és a többi nép 
között nem átjárhatatlan: másoknak is juthat a messiási lakoma bőségéből. Ez a 
történet, ahogyan a kapernaumi százados szolgájának meggyógyítása is, Máténál 
hidat képez Jézus földi tevékenysége és a feltámadása utáni világméretű misszió 
között; mintegy elővételezi az evangélium végén elhangzó missziói parancsot (Mt 
28,18–20): a pogányok felé irányuló misszió a feltámadás után a tanítványi kör 
feladatává válik. 

A mátéi elbeszélés bemutatja a zsidóság és a többi nép közötti, nagyon is valósá-
gosan létező távolságot, de azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy ha a helyzet úgy kívánja, 
ez a távolság áthidalható. 

A történet mindkét evangéliumban egy sor határátlépést tartalmaz. Jézus átlépi 
Izrael és Tírusz határát, az asszony átlépi a zsidókat és pogányokat elválasztó határt, 
a nőket és férfiakat elválasztó különbséget, és az eltérő társadalmi státuszból adódó 
távolságot is. A legnagyobb határátlépés pedig abban nyilvánul meg, hogy Jézus az 
asszony szavainak hatására, még ha kivételesen is, átértelmezi küldetésének hatókö-
rét. Bár Jézust és az asszonyt sok minden elválasztja egymástól, etnikai identitásuk, 
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vallásuk és nemi szerepeik, az asszony bátor beszéde áthidalja a távolságot. Márk 
evangéliumában ez az első eset, hogy egy nő megszólal, Máténál pedig az asszony 
egyenesen kiáltozik Jézus és a tanítványok után. Merészségével és leleményes vi-
takészségével felhívja magára a figyelmet. Nincs vesztenivalója, hiszen számára az 
egyetlen fontos dolog gyermeke gyógyulása. 

A történet legtöbb értelmezője számára problémát okoz Jézus kezdeti elutasító 
magatartása. Gromon András például képtelenségnek tartja, hogy Jézus szerint csak 
Izrael tarthat számot Isten gyermekeinek méltóságára, a pogányok osztályrésze 
pedig a sértő, lebecsülő „kutyák” kifejezés. Ráadásul ezt az elutasítást az elbeszélés 
egy bajban lévő, gyermeke életéért aggódó asszonnyal szemben fogalmazza meg. 
Gromon szerint eredetileg vagy az asszony, vagy Jézus egyik tanítványa, esetleg a 
ház gazdája fogalmazhatott így, és a hagyományozók csináltak a mondásból jézusi 
kijelentést.5 Ennek a feltételezésnek ellentmond azonban, hogy a későbbi hagyomány 
vagy az evangélisták számára már nem jelentett problémát a pogánymisszió kérdése, 
ezért nehezen képzelhető el, hogy Jézus szájába adtak volna egy olyan kijelentést, 
amely leszűkíti tevékenységének hatókörét.

Az evangéliumi hagyomány több ponton világossá teszi, hogy Jézus tevékeny-
ségének fókuszában Izrael népe állt. A tizenkét tanítvány kiválasztása ennek 
szimbolikus prófétai jele. Izraelt akarja felkészíteni Isten országa eljövetelére. Az 
evangéliumok tanúsága szerint Jézus működése szinte egészében Izrael területére 
korlátozódik. Tírusz és Szidón vidékére is azért húzódik vissza, hogy elkerülje 
Antipás üldözését. Küldetése az egész néphez szól, ezért nem csatlakozik egyik 
korabeli mozgalomhoz sem.6

Egyes értelmezések szerint a perikópa a pogánymisszióval kapcsolatos őskeresz-
tyén vitát tükrözi. A történetben megjelenő „jézusi” álláspont az apokaliptikus 
gondolkodású zsidókeresztyén felfogást tükrözi, amely szerint a népek megtérése 
a végső idők eseménye lesz, míg az asszony szavai a missziói keresztyénség állás-
pontját fejezik ki. Ez a gondolat feszültségben van azzal a megállapítással, hogy 
– Dóka szerint – Márk számára természetes, hogy Jézus átlépi a zsidó kegyesség 
határait. Nem valószínű, hogy az a kizárólagosság, amit a mátéi változat tükröz, 
jellemző lett volna Jézusra. Dóka is megjegyzi azonban, hogy Jézus igehirdetésében 
nem jelenik meg a pogánymisszió gondolata. Ugyanakkor amikor a szombattal, 
a rituális tisztasággal és az étkezéssel kapcsolatos vitákban a farizeusi kegyesség 
elhatárolódását támadja, ezzel utat készít a pogányoknak is. Eszerint a missziói 
keresztyénség képviselői felismerték, hogy Jézus földi működésében elrejtve már 

 5 Gromon 2003, 109. o.
 6 Gnilka 1997, 190. o.
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megjelenik a pogánymisszió távlata is.7 Ennek a feltételezésnek ellentmond azonban, 
hogy a már meghaladott álláspontot adják Jézus szájába a hagyományozók, ami az 
ő szempontjukból nehezen lenne magyarázható.

Egy másik magyarázat szerint – amelyet Luther is képviselt – ez a perikópa olyan 
példatörténet, amely a megpróbáltatásokat legyőző hitet állítja a középpontba. Ha 
a mátéi változatot vesszük figyelembe, ott valóban az asszony minden akadályt le-
győző elszántsága áll a történet fókuszában. Márknál viszont nem találunk utalást 
a hitre, és Jézust az asszony merész és leleményes válasza győzi meg. Ezenkívül 
ez a hitpróba konkrét történeti kontextusban jelenik meg: az asszonyt és Jézust a 
pogányokat és zsidókat elkülönítő határvonal választja el.

Ezt a konkrét történeti helyzetet vizsgálva Gerd Theissen arra hívja fel a figyel-
met, hogy Jézus elutasító kijelentésének hátteréhez, annak megértéséhez akkor 
jutunk közelebb, ha figyelembe vesszük, mennyi feszültséggel volt terhes zsidók és 
pogányok kapcsolata Tírusz és Galilea határvidékén, etnikai, kulturális, gazdasági 
és társadalmi szempontból egyaránt. 

Fontos felfigyelnünk arra, hogy Jézus Tírusz vidékére húzódik vissza, de magát 
a városállamot nem látogatja meg. Ezen a vidéken zsidó települések is voltak, ame-
lyek mélyen gyökereztek a zsidó hagyományokban. Josephus említi, hogy sokan 
támogatták gischalai Jánost, a zsidó háború egyik vezéralakját. Jézus, bár pogány 
területen jár, valószínű, hogy az ott élő zsidó lakossággal érintkezett elsősorban. 

Ezen a vidéken két eltérő kultúra találkozott. A föníciaiak és zsidók ellentéte régre 
nyúlt vissza, és erre rakódott rá a hellenizált városi kultúra és a hagyományos falusi 
életmód ellentéte. A kultúrák találkozását szemlélteti Márk leírása az asszonyról: 
a tanulmány elején közölt magyar fordítással szemben az eredeti görög szöveg 
szerint az asszony nem pogány, hanem görög és sziroföníciai származású. A görög 
itt nyilván a kultúrára vonatkozik: görögül beszélő, görög kultúrában jártas. Olyan 
hellenizált föníciairól van szó, aki mind vallásilag, mind nyelvileg, mind kulturá-
lisan különböző. Mivel a hellenizáció mindig elsősorban a magasabb társadalmi 
státuszúakat érintette, azt is joggal feltételezhetjük, hogy az asszony előkelő volt. 
Erre utalhat az is, hogy az utolsó versben említett „ágy” kifejezésre Márk a kliné 
szót használja az egyszerűbb krabbatosz (matrac, szalmazsák) helyett.8

A vidéki, részben zsidó lakosság és a város kapcsolatát gazdasági feszültségek is 
terhelték. Tírusz gazdag város volt, vagyonosságát jelzi az is, hogy a templomadót az 
értékálló, stabil tíruszi pénznemben kellett fizetni annak ellenére, hogy az érméken 
Melkárt, a tíruszi istenség képe volt látható. Mezőgazdasági termények tekintetében 

 7 Dóka 1977, 193. o.
 8 Theissen 1992, 71. o.
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viszont a szigeten fekvő város a hátországra volt utalva, többek között Észak-Galileá-
ra. Az Újszövetségben Az apostolok cselekedeteiben találunk erre utalást: „Heródes 
ellenséges indulattal volt a tírusziak és szidóniak iránt. De azok egy akarattal eljöttek 
hozzá, és miután megnyerték Básztuszt, a király kamarását, békét kértek, mivel a 
tartományukat a királyéból élelmezték.” (ApCsel 12,20) Válságok, éhínségek idején 
a gazdag városnak megvolt a lehetősége, hogy a szegény vidéki hátország termé-
nyeit felvásárolja. Korabeli történetírók szerint az élelmiszerhiány mindig a vidéki 
lakosságot sújtotta. Ebben a helyzetben Jézus szava 7,27-ben más megvilágításba 
kerül: először a vidék szegény zsidó lakosságát kell jóllakatni, mert nem jó elvenni 
a szegények kenyerét, és odadobni a gazdag pogány városlakóknak. A gazdasági 
viszonyok hierarchiáját meg kell fordítani. Theissen még azt is valószínűsíti, hogy 
a környéken ismeretes volt egy mondás, amely arról szólt, hogy nem szabad elvenni 
a gyermekek kenyerét, és a kutyáknak (a pogányoknak) adni.9 Akár így volt, akár 
nem, a keserűség, amely a kapcsolatokat mérgezte, ismert lehetett Jézus előtt. 

A kortörténeti háttér ismeretében tűnik ki igazán, mennyire visszájára fordulnak 
a hatalmi viszonyok ebben a perikópában. Az előkelő, hellenizált városi asszony 
könyörög segítségért a zsidó hátország vándortanítójához és gyógyítójához. Jézus 
szavai élesen emlékezetébe idézik, hogy a hétköznapokban éppen fordítottak a 
relációk.

Theissen rámutat, hogy az etnikai és gazdasági viszonyokat figyelembe véve 
ebben az elbeszélésben két csoda is történik: az egyik, hogy Jézus meggyógyítja a 
távol lévő gyermeket, a másik, hogy a szereplők legyőzik az ugyancsak megosztó 
távolságot, amely nemzeteket és kultúrákat választ el egymástól. A sziroföníciai 
asszony Jézus kezdeti elutasító szavából kiragadja a pozitív tartalmat, amely a 
„gyermek” szóhoz kapcsolódik, hiszen ő is egy szükséget szenvedő gyermek számára 
kér segítséget. Ugyanakkor a sértő „kutya” kifejezéshez is pozitív értéket kapcsol, 
hiszen a válaszában hűséges házi kedvencekként jelennek meg a kutyák. Végül ő 
maga is hűséges kutyaként viselkedik, hiszen bízik abban, hogy Jézus az elutasítás 
ellenére is segíteni fog rajta. Elismeri Izrael különleges üdvtörténeti helyzetét, de 
őt elsősorban az érdekli, hogy a gyermeke meggyógyuljon.10 

Jézusnak ebben a helyzetben azt kell eldöntenie, mi felel meg elhívatásának. Az 
asszony meggyőzi arról, hogy a kutyák jóllakatása nem rövidíti meg a gyermekeket. 
Jézus kezdeti elutasítása azt jelzi, hogy nem engedi meg, hogy egy adott helyzet 
diktálja a cselekedeteit, csak hogy elkerülje az összeütközést. Számára Izrael népe 

 9 Uo. 79. o.
 10 Uo. 80. o.
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elsőbbséget élvez, hiszen az ő népe, Isten választott népe, és mivel felelős vezetők 
híján „elveszett juhok”. 

Ebből számunkra is az következhet, hogy a saját közösségünkért vagyunk első-
sorban felelősek, nem azért, mert különb lenne más közösségeknél, hanem mert 
közéjük helyezett el minket Isten. Ez azonban nem jelentheti azt, hogy ha egy másik 
közösségből származó, más vallású, etnikumú, társadalmi helyzetű ember szorul 
rá a mi segítségünkre, azt megtagadhatjuk tőle.
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László Virgil

Nemzeti identitás és Krisztusban lét
A nemzethez tartozás és a keresztény egyetemesség viszonya 
páli megközelítésben

A kérdés felvetődése

A kereszténység születésénél a nemzeti gyökerek és a Krisztus-hit által nyert új 
vallási identitás viszonya ugyan csak áttételes, de végső soron mégis igencsak sajátos 
módon került a figyelem és a teológiai gondolkodás, sőt polémia középpontjába. 
Mindez azzal állt összefüggésben, hogy a Kr. u. 1. század derekáig a kereszténység 
nem volt más, mint a korabeli zsidóság egyik irányzata a sok közül.1 A szíriai an-
tiókhiai gyülekezet missziós tevékenysége és ezen belül is különösen Pál apostol 
működése nyomán azonban a pogányokból, azaz nem zsidó származásúakból lett 
keresztény közösségek gombamód szaporodásnak indultak. Míg a Krisztus-hit a 
zsidóság körén belül maradva a korabeli zsidó messiási váradalmak és az ószö-
vetségi teológiai háttér sajátos, spiritualizált értelmezésével és Jézus személyére 
vonatkoztatásával egy ugyanazon vérségi és kultikus hagyományon belüli szerves 
eszmei fejlődési folyamatként volt értékelhető, addig a különböző nem zsidó etni-
kai és vallási háttérből érkező keresztények saját gyökereikhez való viszonya már 
bonyolultabb problémaként merült fel. A Krisztus-hit ezer szállal kötődött a zsidó 
valláshoz, hiszen annak talaján fejlődött ki, egyáltalán annak fogalmi hátterén volt 
értelmezhető. A zsidóság esetében azonban a vallási és nemzeti keretek gyakorlatilag 
egybeestek. Ha valaki egészen zsidó vallásúvá akart lenni, annak a vonatkozó rítu-
sokon keresztül egyszersmind a zsidó nép tagjává is kellett válnia.2 A pogánymisszió 
azonban felvetette a kérdést, hogy a Krisztus-hitre térő nem zsidók hogyan válnak 
az Istentől kapott ígéretek és a vele kötött szövetség részeseivé, ami eddig Izrael, 
mint nép (!) privilégiuma volt.

 1 A farizeus, szadduceus, esszénus stb. csoportok között tartották számon a „názáreti irányzatot” 
is. ApCsel 24,5-ben Anániás főpap és kísérete így vádolja Pált Félix helytartó előtt: „Mi ugyanis 
megállapítottuk, hogy ez az ember valóságos pestis, lázadást szít a földkerekségen élő valamennyi 
zsidó között, és a názáreti irányzat feje.”

 2 Ez akkor is így van, ha éppen abban a korban számos a zsidósághoz szorosabban és lazábban kap-
csolódó szimpatizáns rétegre van példánk a prozeliták és az úgynevezett „istenfélők” személyében.
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Pál és a judaizálók küzdelme

Itt egy olyan alapkonfliktussal állunk szemben, amely első látásra talán nem is 
annyira szembeötlő, pedig Pál teológiai küzdelme leginkább ezen konkrét kérdéskör 
kapcsán bontakozik ki a szemünk előtt, különösen is a Galatákhoz és a Rómaiakhoz 
írott levelében. Pál azt az álláspontot képviseli, hogy ez a fenti folyamat egyedül a 
Krisztusba vetett hit által valósul meg. Az őskereszténységen belüli úgynevezett 
judaizálók csoportja3 azonban e hiten túlmenően, azaz mellette gyakorlatilag a 
zsidóvá válást is feltételként szabták. Ezért akarták rávenni a pogánykeresztényeket, 
hogy metélkedjenek körül (Gal 5,10–12), tartsanak meg különféle ünnepnapokat, 
különösen is a szombatot, illetve a mózesi törvény által előírt étkezési szabályokat 
(Kol 2,16).4 Miért hangsúlyosak éppen ezek?

Itt nem pusztán a Tóra 613 parancsolatából példa gyanánt kiragadott elemek-
ről van szó. Ahogyan James D. G. Dunn megállapítja, az Ábrahámtól megkívánt 
körülmetélkedés (1Móz 17,9–14) a szövetség népének elsődleges identitásjelzőjévé 
vált.5 A körülmetélkedés elmulasztása a szövetség elutasítását jelenti.6 A körülme-
télkedésnek a zsidó önértelmezésben játszott szerepét jól érzékelteti, hogy maga Pál 
is számos helyen a zsidók és pogányok közötti különbséget egyszerűen körülmeté-
lésnek és körülmetéletlenségnek nevezi.7 A szombat megtartása ugyancsak ilyen 
identitásjelző, és a szövetség iránti hűség kifejezője (2Móz 31,12–17). A szombat 
megsértését igen komolyan vették, ahogy ezt Jézus életének számos történetéből is 
jól ismerjük.8 Ézs 56,6 szerint a pogányok részvételének a szövetségben a szombat 
megtartása lesz a jele.9 A tiszta és tisztátalan állatok megkülönböztetése (3Móz 

 3 Hangsúlyoznunk kell, hogy itt az őskereszténységen belüli csoportról van szó, nem pedig zsidó és 
keresztény szembenállásról.

 4 Némileg más a helyzete, ám mégis tanulságos a Kr. u. 2. századi görög (tehát pogánykeresztény 
származású) apologéta és egyházatya, Jusztinosz mártír (kb. 100–165) esete. Párbeszéd a zsidó 
Trifónnal című művében leírja, hogy hogyan találkozott zsidó vitapartnerével, akinek elmesélte 
Krisztushoz való megtérése történetét. Trifón erre válaszolva – többek között – a következőket 
felelte: „…metélkedj körül, aztán tartsd meg a törvény szerint a szombatot, az ünnepeket és az Isten 
újholdjait, egészen egyszerűen: teljesítsd mindazt, amit a törvény előír, így esetleg irgalmat találsz 
az Isten előtt…” Párbeszéd 1984, 145. o.

 5 Vö. Dunn 1998, 356. o.
 6 1Móz 17,14 szerint: „A körülmetéletlen férfit, akinek nem metélték körül szeméremteste bőrét, ki 

kell irtani az ilyen embert népe közül, mert elutasította szövetségemet.”
 7 Róm 2,25–27; 3,30; 4,9–12; Gal 2,7–8; Kol 3,11.
 8 Pl. Mk 2,22–28 || Mt 12,1–8 || Lk 6,1–5; Mk 3,1–6 || Mt 12,9–14 || Lk 6,6–11; Lk 13,10–17 stb.
 9 Ézs 56,6: „Az idegeneket, akik csatlakoznak az Úrhoz, és őt szolgálják, akik szeretik az Úr nevét, és 

az ő szolgái lesznek, mindazokat, akik vigyáznak, hogy meg ne sértsék a szombatot, és ragaszkodnak 
szövetségemhez…”
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20,22–26) szintén nem pusztán étkezési szabályokat jelent, hanem egyúttal Izrael 
elkülönülését a környező népektől.10 A tisztátalan ételek és a tisztátalan népek kö-
zötti szoros összefüggés gondolata jól tükröződik ApCsel 10-ben, Péter és Kornéliusz 
történetében, különösen is Péter látomásának – számára a követek megérkezésével 
azonnal evidenssé váló! – szimbolikus értelmezésében (ApCsel 10,28–29). 

E három terület tehát nem pusztán a Tóra által előírt számtalan megtartandó 
törvény közül találomra kiválasztott néhány példa, hanem identitás- és elhatá-
rolódásjelzők (identity and boundary markers),11 az Isten kegyelmi kiválasztásán 
alapuló szövetség iránti hűség jelei, a szövetségi státusz fenntartásának legelemibb 
feltételei, azaz a zsidóság par excellence megkülönböztető jegyei a pogány népek 
között nemzeti és vallási értelemben egyaránt.

Mindennek persze a szentírási rendelkezéseken túl komoly, a Kr. u 1. században 
még különösen elevenen ható történelmi okai is vannak. Palesztinát a perzsáktól 
foglalta el Nagy Sándor, majd halála után hadvezérei, a diadokhoszok közül Ptole-
maiosz szerezte meg (Kr. e. 301). A terület felett az Egyiptomot uraló ptolemaioszok 
fennhatósága azonban mindössze egy évszázadig tartott, mert Kr. e. 198-ban az 
V. Ptolemaioszt háborúban legyőző szeleukida III. (Nagy) Antiokhosz elragadta 
azt tőle.12 Ezzel Palesztina szír uralom alá került. A szeleukida uralkodók törekvése 
arra irányult, hogy egyfajta hellenista vallási szinkretizmust pártolva és erőltetve 
egységesítsék etnikai és vallási szempontból heterogén birodalmukat. A körül-
metélkedés és az ételekre vonatkozó tisztasági szabályok betartása a zsidóság 
körében ebben a helyzetben különösen is a fókuszba került, a vallási és nemzeti 
identitáshoz való hűség akár mártíromsághoz is vezető fokmérője lett. Ahogy a 
deuterokanonikus Makkabeusok első könyve tudósít minket: „Az asszonyokat, 
akik körülmetéltették gyermekeiket, megölték: a parancs értelmében elpusztították 
gyermekeiket a nyakukra akasztva, ugyanúgy a hozzátartozóikat is, és azokat, akik 
a körülmetélést végezték. De Izráelben sokan állhatatosak maradtak, és még job-
ban eltökélték magukban, hogy nem esznek semmi tisztátalant, és inkább a halált 
választják, mint hogy megfertőztessék magukat ételekkel, vagy szent szövetséget 
megszegjék – és így haltak meg.” (1Makk 1,60–63) Ilyen körülmények között tört 

 10 3Móz 20,23.25–26: „Ne kövessétek annak a népnek a szokásait, amelyet kiűzök előletek. Megutáltam 
őket, mert mindezeket cselekedték. (…) Tegyetek azért különbséget tiszta és tisztátalan négylábú 
között, tisztátalan és tiszta madár között, és ne tegyétek magatokat utálatossá olyan négylábúval, 
madárral vagy bármiféle földi csúszómászóval, amelyet különválasztottam, mint ami számotokra 
tisztátalan. Legyetek előttem szentek, mert én, az Úr szent vagyok, és elkülönítettelek benneteket a 
népektől, hogy az enyéim legyetek.”

 11 Vö. Vladár 2011, 113. o.
 12 Kovács (Karner) 1969, 271. o.
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ki a Makkabeus-felkelés, amelynek eredője tehát a zsidó önazonosságot veszélyez-
tető, a politikai és vallási téren egyaránt húsbavágó elnyomás elleni lázadás volt 
(1Makk 2,15–70). Ekkor születik meg a „judaizmus” (Ioudaismos) kifejezés is, amely 
„a szíriai uralkodókkal szembeni júdeai, harcos vallási-nacionalista szembenállást 
jellemezte”.13 „A Ioudaismos kifejezést a Makkabeusok korában hozták létre, és a 
Makkabeusok hellénismos (hellenizmus) és allophylismos (idegen szokások átvétele) 
elleni rendíthetetlen ellenállására alkalmazták.”14 Ez tehát egyúttal a nemzeti iden-
titás megőrzését is jelentette mint az Úr szövetségi népéét.15 Az etnikai és vallási 
identitás eddig is példátlanul szoros kapcsolata ezáltal még inkább összeforrt. 

Mindezek fényében jól láthatjuk, hogy Pál gondolatai a törvény cselekedetei és 
a hit által való megigazulás viszonyáról nem pusztán elméleti eszmefuttatások, 
amelyek az elvont és magasröptű filozofikus dogmatikai megfontolások terrénumán 
születtek, hanem egy nagyon is konkrét és szó szerint „húsbavágó” kérdés körül 
kristályosodtak ki: körül kell-e metélkednie, meg kell-e tartania a zsidó ünnepna-
pokra és étkezési tisztasági előírásokra vonatkozó rendelkezéseket a pogányokból 
lett keresztényeknek, vagy pedig sem. Azaz címadó témánk perspektívájából élére 
állítva a kérdést: a kereszténnyé lett pogányoknak egyúttal zsidóvá is kell lenniük 
a fent tárgyalt vallási és etnikai identitást és elhatárolódást jelző rítus elvégzésével 
és életviteli szokások felvételével, avagy sem? 

A probléma hordereje sokkal nagyobb, mint talán első pillantásra tűnik. Pál ugyan-
is az úgynevezett judaizálók álláspontja révén magát az általa hirdetett evangélium 
lényegét látja veszélyeztetve, mégpedig gyökerestül. Az apostol szerint a galaták 
más evangéliumhoz pártoltak, mert egyesek megzavarták őket, akik el akarják 
ferdíteni Krisztus evangéliumát (Gal 1,5–6). Miben állt ez a megzavarás? Ennek 
körvonalai folyamatosan bontakoznak ki a szemünk előtt a levélben. Sokat sejtető 
Pál saját jeruzsálemi utazásával kapcsolatos példája: „Még a velem lévő Tituszt sem 
kényszerítette senki arra, hogy körülmetélkedjék, noha ő görög volt, a befurakodott 
áltestvérek kedvéért sem, akik csak azért férkőztek be közénk, hogy kikémleljék sza-
badságunkat, amelyet Krisztus Jézusban kaptunk, és így szolgává tegyenek minket. 
Ezeknek egy pillanatra sem engedtünk, hogy az evangélium igazsága megmaradjon 
számotokra.” (Gal 2,3–5) A pogány származású Titusz nem körülmetélkedése, azaz 
a zsidó identitás felvételének első számú jelétől való tartózkodás lehetősége tehát a 
Krisztus Jézusban kapott szabadságból fakad, amelynek csorbítatlan volta az evan-
gélium igazságának záloga. Sejthető, hogy a galatáknál hasonló, ezt a kérdéskört 

 13 Dunn 2014, 152. o.
 14 Uo. 153. o.
 15 Vö. 2Makk 2,21; 4,13; 8,1; 14,38; 4Makk 4,26.
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érintő veszély állhat fenn. Pál azonban folytatja: „Azok pedig, akik tekintélyeseknek 
számítanak – hogy a múltban mik voltak, azzal nem törődöm; Isten nem nézi az 
ember személyét –, azok a tekintélyes személyek engem semmire sem köteleztek. El-
lenkezőleg: elismerték, hogy rám van bízva a körülmetéletlenség evangéliuma, mint 
ahogyan Péterre a körülmetélésé. Mert aki munkálkodott Péter által a körülmetéltek 
közötti apostolságban, az munkálkodott énáltalam is a népek között.” (Gal 2,6–8) Pál-
nak tehát a jeruzsálemi apostolok sem írták elő, hogy missziója során bármi olyanra 
kötelezze a pogányokat, ami által a Krisztus-hit mellett gyakorlatilag zsidóvá kellene 
lenniük. Sőt a kétségtelen jelek alapján elismerik a Szentlélek munkáját a népek, azaz 
a nem zsidók között. A körülmetélés és a körülmetéletlenség evangéliuma annyit 
tesz: zsidók és pogányok egyaránt Krisztuson keresztül juthatnak el Istenhez, füg-
getlenül a maguk körülmetélt vagy körülmetéletlen állapotától, azaz zsidó vagy nem 
zsidó identitásuktól. A következő versekben olvasható tudósítás a híres antiókhiai 
incidensről (Gal 2,11–14), amely Pál és Péter között az előbbihez hasonló gyökérből 
fakadt. A zsidó tisztasági szabályok miatt a gyülekezeten belül az étkezés során a 
pogány származású testvérektől való elkülönülést Pál képmutatásnak minősíti, és 
megfeddi magát a főapostolt is. A korábban elmondottak fényében ismét láthatjuk, 
hogy egy fajsúlyos zsidó identitásjelző fenntartása (vegyesen zsidó- és pogánykeresz-
tény környezetben!), az a szerinti viselkedés az, ami okot ad az összeütközésre. Mi 
tehát a fő bökkenő Péter és a többiek magatartásában Pál szerint? „De amikor láttam, 
hogy nem az evangélium igazságának megfelelő egyenes úton járnak, mindnyájuk 
előtt ezt mondtam Kéfásnak: »Ha te zsidó létedre pogány módra, és nem zsidó módra 
élsz, hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidó szokás szerint éljenek?«” (Gal 
2,14) A pogányok zsidó szokás szerinti életre való kényszerítése: ez a judaizálók, Pál 
ellenfeleinek is a programja. Félreértés ne essék: Pálnak nem a zsidó szokásokkal vagy 
a zsidó törvénnyel van baja,16 hanem azzal, hogy ennek a pogányokra való erőltetése, 
azaz lényegileg a Krisztus-hitre térésük után a zsidó identitás felvételére való köte-
lezésük tönkreteszi az általa hirdetett evangélium erejét. Az étkezési szabályok itt 
is önmagukon túlmutatnak, csakúgy, mint korábban a körülmetélkedés. „…tudjuk, 
hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus 
Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a 
Krisztusban való hit és nem a törvény cselekvése által, mert a törvény cselekvése által 

 16 Vö. 1Kor 9,19–21: „Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek 
szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy 
megnyerjem a zsidókat; a törvény uralma alatt levőknek, mint a törvény uralma alatt levő – pedig 
én magam nem vagyok a törvény uralma alatt –, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt levőket. 
A törvény nélkülieknek olyanná lettem, mint aki törvény nélküli – pedig nem vagyok Isten törvénye 
nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek –, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket.”
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nem igazul meg egy ember sem. (…) Nem vetem el Isten kegyelmét: mert ha a törvény 
által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg.” (Gal 2,16.21) 

A következő fejezetben Pál felvet egy másik érvet ugyanebben a gondolatkörben: 
„Csak azt szeretném megtudni tőletek: a törvény cselekvése alapján kaptátok-e a Lelket, 
vagy a hit igéjének hallása alapján? Ennyire esztelenek vagytok? Amit Lélekben kezd-
tetek el, most testben akarjátok befejezni?” (Gal 3,2–3) Az apostol a galaták saját élő és 
eleven hittapasztalatára apellál. A Szentlélek munkájának gyümölcse maga az ő hitre 
jutásuk is. A Lélek eddig is megáldotta őket Krisztusba vetett hitükön keresztül. Mit 
remélnek tehát a körülmetélkedéstől, az étkezési és az ünnepnapokra vonatkozó és 
egyéb törvények megtartásától? Aminek az ígéretével kecsegtetik őket cserébe azért, 
hogy igába hajtják a fejüket, az már az övék. A megtapasztalt valóság a garancia erre.

A levél eddig idézett szakaszaiból jól látszik a körülmetélkedés és az étkezési szabá-
lyok problematikája Galáciában. Gal 4,10-ben pedig ezt olvassuk: „Aggódva figyeltek a 
napokra, a hónapokra, az évszakokra és az esztendőkre.” Így tehát a zsidó önazonosság-
tudatot jellemző mindhárom fő identitás- és elhatárolódásjelző itt áll előttünk tisztán.

Pál apostol mind Róm 4-ben, mind Gal 3-ban az Ábrahámnak adott ígéretek 
értelmezésével érvel amellett, hogy a pogányok ugyanúgy örökösei lehetnek az ál-
dásnak és részesei az Istennel kötött szövetségnek, mint a zsidók, méghozzá Jézus 
Krisztuson keresztül, a belé vetett hit által. Róm 4,9–12-ben tehát a következőket 
olvassuk: „Most tehát ez a boldognak mondás csak a körülmetélteknek szól-e, vagy a 
körülmetéletleneknek is? Mert azt mondjuk, hogy Ábrahámnak Isten a hitet számí-
totta be igazságul. De milyen állapotában fogadta el őt igaznak: körülmetélten vagy 
körülmetéletlenül? Nem körülmetélten, hanem körülmetéletlenül. Sőt a körülmetélke-
dés jelét is körülmetéletlenül tanúsított hite igazságának pecsétjéül kapta, hogy atyja 
legyen minden körülmetéletlen hívőnek, és az igazság azoknak is beszámíttassék; és 
hogy atyja legyen azoknak a körülmetélteknek is, akik nemcsak körül vannak metélve, 
hanem nyomába is lépnek atyánk, Ábrahám körülmetéletlenül tanúsított hitének.” 
E kissé bonyolultnak tűnő okfejtés lényege, hogy Ábrahámot még körülmetéletlen, 
a szövetségkötést megelőző, azaz végső soron „zsidóvá létele” előtti állapotában 
fogadta el igaznak Isten a hitéért, azaz az őbelé vetett feltétlen bizalmáért.17 Tehát a 
Krisztusba vetett hit révén a pogányok is az ígéret örököseivé lesznek. „Mert Ábra-
hám vagy az utóda nem a törvény, hanem a hitből való igazsága alapján részesült 
abban az ígéretben, hogy örökölni fogja a világot. (…) Azért hitből, hogy kegyelemből 
legyen, és így bizonyos legyen az ígéret Ábrahám minden utóda számára: nemcsak a 
törvényből valóknak, hanem az Ábrahám hitét követőknek is.” (Róm 4,13.16) 

Újra felvéve a Galata levélbeli fonalat, Pál a következőképpen érvel: „Értsétek 

 17 1Móz 15,6: „Abrám hitt az Úrnak, és ő ezt számította be neki igazságul.”
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meg tehát, hogy akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. Mivel pedig előre látta az 
Írás, hogy Isten a népeket hit által igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot 
Ábrahámnak: »Általad nyer áldást a föld minden népe.« Eszerint a hitből valók 
nyernek áldást a hívő Ábrahámmal. Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok 
alatt vannak… Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett 
értünk – mert meg van írva: »Átkozott, aki fán függ« –, azért, hogy Ábrahám áldása 
Jézus Krisztusban a népeké legyen, és hogy a Lélek ígéretét hit által megkapjuk.” (Gal 
3,7–10a.13–14) Nincs szükség tehát arra, hogy a pogány népek a szükségképpen 
egyaránt etnikai és vallási értelemben értett zsidó identitást, azaz az ábrahámi szö-
vetség (körülmetélkedés) és a Sínai-szövetségben kapott mózesi törvény kötelmeit 
magukra vegyék ahhoz, hogy elnyerhessék az Ábrahámnak adott ígéret szerinti 
áldást.18 Ennek egy útja van: a Jézus Krisztusba vetett hiten19 keresztül részesévé 
lenni Isten áldásának, a vele való szövetségnek. „Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor 
Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök.” (Gal 3,29)

Krisztusban a határok megszűnnek

A fentebb elmondottak tükrében, ezen háttér tudatában érdemes megvizsgálnunk 
és értelmeznünk azt a páli gondolatot, amely tanulmányunk témája szempontjából 
döntő jelentőségő kijelentésnek bizonyul. „Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a 
Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust 
öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem 
szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban.” 
(Gal 3,26–28)20 A 28. vers három párhuzamos állítást tartalmaz, amelyek megha-

 18 A tényt, hogy a Krisztusban hívő pogányoknak nem kell egyúttal zsidóvá is lenniük, különös módon 
támasztja alá Pál sajátos metaforahasználata az igazi zsidóság, az igazi körülmetéltség kapcsán. Az 
apostol spiritualizálja e fogalmakat, és a Krisztusban hívőkre vonatkoztatja. Fil 3,2–3: „Óvakodjatok a 
kutyáktól, óvakodjatok a gonosztevőktől, óvakodjatok a megmetéltektől! Mert mi vagyunk a körülmetéltek, 
akik Isten Lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk.” Kol 
2,11: „Benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti 
körülmetéléssel, a halandó test levetése által.” Róm 2,28–29: „Mert nem az a zsidó, aki külsőleg az, sem 
nem az a körülmetélkedés, amely a testen, külsőleg látszik; hanem az a zsidó, aki belsőleg az, és az a 
körülmetélkedés, amely a szívben van, Lélek szerint és nem betű szerint. Az ilyen dicsérete nem emberektől 
van, hanem Istentől.” Mindezek mellett azonban Pál apostol nem veti el a test szerinti Izraelnek az isteni 
kiválasztásban gyökerező különleges státuszát sem. Vö: Róm 3,1–2; 9,3–5; 11,1–32. 

 19 A görög pistis szó jelentéstartománya igen gazdag: hit, hűség, bizalom stb. Vö. Varga 1996, 781–783. o.
 20 Ehelyütt az első két mondat részleteire való kitérésre, teológiai értelmezésére terjedelmi okokból 

és tartalmi kereteinket messze szétfeszítő voltuk miatt sajnos nincs lehetőségünk. A 28. vershez 
vezető gondolati ív miatt azonban fontos figyelembe vennünk őket.
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tározzák a keresztségi beavatás vallási, társadalmi és kulturális következményeit. 
A megnevezett kategóriák (zsidó, görög,21 szolga, szabad, férfi és nő) a megkeresztelt 
ember régi státuszához tartoztak. Nagyon fontos azt látnunk, hogy a közelebbről 
körül nem írt új státuszt22 Pál nem utópisztikus ideálként vagy etikai követelmény-
ként írja le, hanem a jelenben érvényes tényként.23 

Ez a három ellentétpár nagy valószínűséggel jelen volt mind a Pál korabeli zsidó, 
mind a görög gondolkodásban. A hithű zsidó férfi reggeli imádságában hálát ad, 
hogy Isten nem teremtette őt pogánynak, asszonynak és rabszolgának. A zsidó ima-
gyakorlatban ezt a hármas megkülönböztetést Rabbi Júda ben Ilaiig, illetve Rabbi 
Me’irig tudjuk biztosan visszavezetni a Talmud szerint (t.Ber 7,18). Bár mindketten 
Kr. u. 150 körül működtek, a szóbeli hagyomány azonban ennél nagy valószínűséggel 
régebbi lehet.24 Fontos látnunk, hogy ennek a hálaadásnak eredendően és alapvetően 
kultikus okai voltak, hiszen a fent nevezett csoportok számos olyan vallási privilé-
giumtól voltak megfosztva, amelyet egyedül a szabad zsidó férfiak gyakorolhattak.

A görög gondolkodásban még korábbi nyomokra lelhetünk. Már Thalész (Kr. e. 6. 
század) azt mondta, hogy három dolog miatt hálás a szerencsének: emberi lénynek 
született, nem pedig állatnak, férfinak és nem nőnek, görögnek és nem barbárnak.25 
Hasonló gondolatot tulajdonítanak Szókratésznek és Platónnak is.26 Perzsa pár-
huzamról is van tudomásunk, ahol a perzsa ember dicséri Ahura Mazdát, amiért 
híveit iráninak teremtette és a helyes vallást gyakorlóknak, szabad embereknek és 
nem szolgáknak, férfiaknak és nem asszonyoknak.27 

Gal 3,28-ra visszatérve, a három közül témánk szempontjából legérdekesebb 
a „zsidó és görög” ellentétpár. Ez a különbségtétel érvényét veszítette Pál számá-
ra.28 Zsidók és pogányok egyaránt a morális romlottság állapotában vannak (Róm 
3,23), és Isten kegyelmére szorulnak. A megigazulás pedig egyetemlegesen a hit 
által lehetséges (Róm 3,30). Leginkább úgy tűnik, hogy a zsidók azok, akiknek le 

 21 A „görög” itt annyit tesz, mint nem zsidó, pogány. Stilisztikailag ez egy rész-egész metonímia, azaz 
szinekdoché. 

 22 Vö. Gal 6,15: „Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem számít, sem a körülmetéletlen-
ség; hanem csak az új teremtés.” 2Kor 5,17: „Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi 
elmúlt, és íme: új jött létre.”

 23 Vö. Betz 1979, 189. o.
 24 Vö. Bruce 1982, 187. o.
 25 Diog. Laert.: Vit. Phil. 1,33. (Magyarul: Diogenész Laertiosz: A filozófiában jeleskedők élete és nézetei 

1–2. Ford.: Rókay Zoltán). Jel Kiadó, Budapest, 2005.) Idézi: Bruce 1982, uo.
 26 Uo.
 27 Betz 1979, 185.o.
 28 Róm 10,12: „Nincs különbség zsidók és görögök között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű 

mindazokhoz, akik segítségül hívják őt.”
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kell mondaniuk vélelmezett előjogaikról.29 Érdekes azonban, hogy a Gal 3,28-cal 
párhuzamos Kol 3,11-ben éppen fordított a megnevezés sorrendje.30 Ez viszont 
utalhat a görögök önmagukról vallott társadalmi-kulturális felsőbbrendűségének 
a megkérdőjelezésére is.31 Krisztusban, az egy testben, zsidók és pogányok között 
a sajátos konglomerátumot alkotó etnikai-vallási válaszfalak leomlanak tehát.32 

Ugyanez vonatkozik a társadalmi státuszra is. Krisztusban nincs többé rabszolga 
és szabad. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy Pál nem valami protoproletár forra-
dalmár. Pálnak a rabszolgaságról vallott nézeteit jól ismerhetjük úgy a Filemonhoz 
írott leveléből, mint 1Kor 7,20–22-ből. Utóbbi szerint: „Mindenki maradjon abban a 
hivatásban, amelyben elhívatott. Rabszolgaként hívattál el? Ne törődj vele! Ha viszont 
szabaddá lehetsz, inkább élj azzal! Mert az Úrban elhívott rabszolga az Úr felsza-
badítottja, hasonlóan a szabadként elhívott a Krisztus rabszolgája.”33 A társadalmi 
különbségek tehát nem külső értelemben töröltetnek el – ahogy ezt a tapasztalati 
valóság sem igazolja –, hanem lényegileg és esszenciálisan a keresztény embert már 
nem határozzák meg ezek a számára külsővé és esetlegessé váló kategóriák. Nem 
határozzák meg őt ezek az Atya gyermekeként a gyermekek, azaz a testvérek közös-
ségén, az egyházon belül sem. Ugyanez érvényes a harmadik ellentétpárra. Fontos 
tudnunk, hogy itt nem a leggyakrabban a férfira és nőre használt görög kifejezések: 
az anér és a güné szerepelnek, hanem az arszén és a thélüsz. Ez utóbbiak jelentése 
leginkább a „hímnemű ember és nőnemű ember” fogalmaival írható le, azaz a nemek 
közötti általános különbözőségre reflektálnak, és nem például a férj és feleség között 

 29 Ezt láthatjuk a következő igehelyeken: Gal 5,6; 6,15; Róm 2,25–29; 4,9–12; 1Kor 7,19; Fil 3,3; Kol 
2,11; 3,11; Ef 2,11–22.

 30 Kol 3,11: „Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, 
szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.”

 31 Hasonlónak vagyunk tanúi 1Kor 1,18–24-ben. 
 32 Ezt tükrözik a jóval későbbi Efezusi levél szavai is: „Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok 

voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat 
így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, 
Izráel közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségein kívül álló idegenek, reménység nélkül 
és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel 
kerültetek Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget eggyé tette, és az ő 
testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután a tételes parancsolatokból álló 
törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. 
Megbékéltette mindkettőt egy testben Istennel a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést 
önmagában, és eljött, békességet hirdetett nektek, a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert 
általa van szabad utunk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.” (Ef 2,11–18)

 33 1Kor 7-ben egyébként mindhárom ellentétpár megjelenik. Pál tanítása a házasságról és a cölibátus-
ról 7,1–16-ban és 7,25–40-ben mintegy körbeöleli a körülmetéltség/körülmetéletlenség (7,17–19), 
valamint a rabszolgaság/szabadság (7,20–24) témaköreit. 
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fennálló speciális kapcsolatra.34 Ugyanakkor Ben Witherington III álláspontja szerint 
itt 1Móz 1,27-re utalva Pál szándéka az, hogy szembehelyezkedjen azzal a későbbi 
rabbinikus judaizmusból is jól ismert nézettel, miszerint egy nőnek mindenképpen 
egy körülmetélt férfihoz (legyen az a férje vagy a fia) kell kapcsolódnia ahhoz, hogy 
a szövetségi közösségben helyet biztosítson magának.35 Más a helyzet Krisztusban: 
a házasság, amely összeköt egy férfit és egy nőt (hímneműt és nőneműt) egy testi 
közösségbe, nem követelmény a hívő számára.36

A három antitézis kiküszöbölése „Krisztusban”, a krisztusi megváltás néző-
pontjából szemlélve valósul meg. A hangsúly tehát az egységen van, nem pedig az 
egyenlőségen. Ez az egység a Krisztusban létben, az új teremtésben áll fenn (Gal 
6,15; 2Kor 5,17). Igen hangsúlyos az új teremtésnek az eredeti teremtést felülmúló 
jellege. A keresztségben nyert új létben – és szigorúan ebből a perspektívából! – a 
teremtés eredeti struktúrája érvényét veszíti.37 Ha az utolsó kategóriapárra gondo-
lunk, akkor a férfi-nő kettősség egyértelműen a teremtési rend része (1Móz 1,27). 
Valójában a nemzethez való tartozással és ebből fakadóan a nemzeti identitással 
sincs ez másképp. ApCsel 17,26 szerint Pál a következőket mondja az Areopágoszon: 
Isten „az egész emberi nemzetséget (pan ethnos anthrópón!) egy vérből teremtette, 
hogy lakjon az egész föld színén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük 
határait…” Ilyen értelemben az első kategóriapár is a teremtés rendjéhez tartozik, 
aminek megosztott voltát a Krisztusban való lét felülmúlja. 

Mindazok tehát, akik Krisztusba keresztelkedtek meg, azok legalábbis Isten 
és egymás színe előtt immár nem zsidók és görögök, sem szolgák vagy szabadok, 
hímneműek vagy nőneműek, hanem a Krisztusba vetett hit által Isten fiai (Gal 
3,27) és örökösei (Gal 4,7).

 34 Vö. Fung 1998, 175. o.
 35 Witherington 1980–1981, 599. o.
 36 Érdemes itt egy pillanatra kitekintenünk az evangéliumi hagyományra. Mk 10,6–8-ban Jézus eluta-

sítja a válás lehetőségét. Ennek kapcsán összeköti 1Móz 1,27-et 2,24-gyel: ez tehát a teremtés rendje. 
Mk 12,25-ben azonban a következőket tudjuk meg a feltámadás utáni új létről: „Mert amikor majd 
az emberek feltámadnak a halálból, nem házasodnak, férjhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, 
mint az angyalok a mennyekben.” Azaz nem lesznek sem hímneműek, sem nőneműek, csakúgy, mint 
a Gal 3,28-ban olvasható, jelen idejű tényként kezelt eszkatologikus-metaforikus jellegű kijelentés 
szerint sem azok lényegileg, akik már Krisztusban vannak. Vö. de Boer 2011, 246. o.

 37 Vö. Martyn 1997, 376. o.
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Konklúziók a jelenre nézve

Álláspontom szerint a Reformáció és nemzet évében a Szentírás és különösen is 
Pál apostol saját teológiai küzdelmeiben kiformálódott, témánkra is vonatkozó 
tanításának alapos vizsgálata két tévúttól óvhat meg minket. 

Az egyik tévút a nemzeti identitásunk abszolút érvényűként való kezelése, a Krisz-
tus-hit egyetemességének szintjére helyezése. Istenkapcsolatunk elsőrendűbb és egye-
temesebb személyes meghatározottságunk kell hogy legyen, mint nemzeti hovatar-
tozásunk ugyan születésünktől fogva ránk jellemző, ám mégis partikuláris érvényű 
teremtésbeli adottsága. A francia forradalommal Európa népeire rászabadult, pusztán 
és kizárólag etnikai megalapozottságú nacionalizmus és sovinizmus mint tömegideo-
lógia szellemi értelemben nem tekinthető pozitív jelenségnek, már csak azért sem, 
mert emberek sokaságát eszement gyilkolásba vagy éppen vágóhídra hajtó, számos 
békétlenség és háborúság eszköze is volt az utóbbi bő két évszázadban. Krisztusban 
nincs zsidó és görög, barbár és szkíta: ha önnön nemzeti érzésünk mások megvetésé-
ben, utálatában merül ki, ha történelmi és nemzeti kataklizmáink az emberileg érthető 
és méltányolandó fájdalom mellett a gyűlölet érzését is a szívünkbe plántálják, akkor 
valahol elvétjük a célt. Komoly veszélyekkel jár az is, ha etnikai, nemzeti hovatarto-
zásunkat – gyakorlatilag vallási jellegűként és természetűként megélve azt – emeljük 
piedesztálra. Jó és szívet melengető érzés elmerengeni a dicső ősökön, szentéletű 
elődeinken, kiválóságainkon, hiszen származásunknál fogva valahol egy csapatot 
alkotunk velük, ami büszkeséggel tölt el. Például gondolhatjuk azt, hogy Jézus pártus 
királyfi volt, és mivel – általában az előbbi elgondolást vallók szerint – a pártusokkal 
szegről-végről mi is rokonok vagyunk, máris nagyobbra növünk önmagunk szemében. 
De mindez azonnal pótcselekvéssé is válik, mivel ilyen és hasonló – többnyire egyéb-
ként ráadásul fals – gondolati, érzésbeli identitásképző elemek önmagunkba építése 
nem segít sem tényleges lelki és szellemi nagyságunk kínzó hiányán, sem a jelenünk 
egyéni és kollektív síkon egyaránt megnyilvánuló erkölcsi és spirituális sivárságán. 
Főként pedig – amennyiben valóban őszinte követők akarunk lenni – fikarcnyit sem 
mentesít bennünket Krisztus önmegtagadásra és a kereszt felvételére való felhívása 
alól (Mt 16,24–25). Ezen a kereszten ugyanis minden hübrisznek, hiúságnak és gőgnek 
– beleértve az eltorzult nemzeti érzésből fakadót is – meg kell feszülnie. 

A másik tévút azonban nem kevésbé jellemző manapság. Fontos látnunk, hogy 
Gal 3,28 és Kol 3,11 nem használhatók fel holmi a nemzeti identitásunk in se értékeit 
tagadó, ám az e nézetet vallók által kereszténynek gondolt kozmopolitizmus, nemze-
tietlenség, horribile dictu nemzetellenesség alátámasztásául. Az egész problémakör 
éppen abból fejlődött ki és vált a reformáció legkardinálisabb jelentőségű felismeré-
sének (cselekedetek általi megigazulással szemben hit általi megigazulás) alapjává, 
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hogy Pál tántoríthatatlanul ragaszkodott ahhoz, amit az evangélium tisztaságának 
garanciális elemeként ismert fel. Ez pedig nem más, mint hogy a pogányokból lett 
keresztényeknek nem kell egyúttal zsidóvá lenniük sem vallási, de mint láthattuk, 
etnikai értelemben sem ahhoz, hogy keresztényekké, Isten gyermekeivé legyenek. 
Azaz ha őseiktől örökölt pogány vallási hagyományaikat meg is kellett tagadniuk, 
a teremtési rend szerint nekik juttatott nemzeti identitáselemeiket (ApCsel 17,26) 
nem kellett felcserélniük. S ha az akkori Római Birodalom globalizált és olvasz-
tótégelyszerű hellenista kozmopolitizmusa talán elhomályosítaná előttünk ennek 
evidenciáját, vegyük figyelembe a legősibb keresztény egyházak, az örmény, a kopt, 
a szír stb. kifejezetten nemzeti és mégis ezzel együtt az egyetemes Krisztus-hitben 
gyökerező, mélyen spirituális jellegét.

Összefoglalva: a spiritualitás szintje egyértelműen nemzetek feletti, és nem pedig 
nemzet alatti vagy azzal egy síkra helyezendő.38 Nemzeti hovatartozásunkat, nemze-
ti meghatározottságunkat nem alulmúlni kell tehát, megtagadva azt, hanem Istentől 
kapott teremtési rendbeli ajándékként, sőt feladatként felismerve annak helyét, 
rendeltetését az életünkben, megbecsülni és megküzdeni vele és érte. Mindvégig 
szem előtt tartva azonban életünk élet feletti célját,39 amelynek fényében nemzeti 
identitásunk érvényességi köre, bár semmi esetre sem alacsonyrendű, mégis bizo-
nyos korlátok közötti. Hogy mennyire nem alacsonyrendű ez az érvényességi kör, 
azt jól illusztrálja, hogy sokan voltak a történelem folyamán a hazájukért, nemze-
tükért életüket áldozók a Makkabeusok mozgalmától a magyarság fennmaradását 
a pozsonyi csatában hatalmas véráldozattal biztosító Árpád-féle vitézekig. Akár a 
biológiai élet feláldozásáig menő hősiesség példái ezek, amelyekről a hálás, hálátlan, 
avagy manapság leginkább tudatlan utókor nem felejtkezhet(ne) el.

Nemzetünkkel és hazánkkal akkor tesszük a legjobbat, ha úgy egyénenként, mint 
nemzeti közösségként is a páli értelemben s így a jó értelemben vett nemzetek fe-
lettiségre törekszünk elsőrendűen. Ez esetben bizonyára nem vétjük el a célt sem 
személyesen, sem az Isten által a mi nemzetünkre szabott küldetés vonatkozásában 
sem. Szívből kívánom, hogy Kol 3,5–14 jelölje ki individuális és kollektív törekvéseink 
mércéjét egyaránt: „Öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami földi: a paráznaságot, a 
tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimá-
dás, mert ezek miatt haragszik Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek; 

 38 Vö. 1Kor 12,13: „Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, 
akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.” Ezen 
igevers és az általa értelmezett fenti főszövegbeli kijelentés kapcsán tartsuk szem előtt, hogy a 
„spiritualitás” szó a latin Spiritus Sanctusból, a Szentlélekből eredeztethető. 

 39 Fil 3,19: „Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üd-
vö zítőül.”

01.indd   76 2016. 04. 29.   16:06:03



Nemzeti identitás és Krisztusban lét 77

most azonban vessétek el magatoktól mindezt: a haragot, az indulatot, a gonoszságot, 
az istenkáromlást és szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, 
mert levetkőztétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, 
aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt 
már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, 
szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Mint Istennek szent és 
szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, sze-
lídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek 
panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. 
Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent.” 
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Klasszikus idézetek Bornemisza Péter műveiben

A klasszikus görög és római szerzők legtöbb alkotása túlmutat önmagán. A legna-
gyobb alkotók egy konkrét történet kapcsán általános, emberi problémákat fesze-
getnek, ezért alkalmasak ezek a művek arra, hogy bennük minden kor gondolkodói 
saját koruk kínzó kérdéseire keressenek válaszokat.

Az Oszmán Birodalom rohamos gyorsasággal hódított a 15. században. 1453-
ban Konstantinápoly török kézre került, és Isztambul néven az Oszmán Birodalom 
fővárosa lett. A görög menekültek elárasztották Európát, és magukkal hozták a 
klasszikus görög szerzők fennmaradt műveit. Európában felvirágzott a könyvnyom-
tatás, ezeket a kéziratokat kinyomtatták, számos görög alkotás latin fordításban is 
megjelent.1

A wittenbergi egyetem hallgatóinak körében közismert volt Melanchthonnak 
az a kijelentése, hogy a Biblia olvasása után leghasznosabb a klasszikus görög 
drámák tanulmányozása, mivel ezek fontos erkölcsi mondanivalót tartalmaznak.2 
Me lanchthon latinra fordította a Bizáncban megjelent görög nyelvű kis krónikát, 
ezt az összefoglaló munkát ma történelemkönyvnek mondanánk. A wittenbergi 
mester előszót is írt fordítása elé, amelyben leszögezte a legfontosabbat: „Legyen 
az élet normája a Tízparancsolat!” Szomorú véget érnek mindazok, akik nem ezek 
szerint a parancsolatok szerint élnek.3

Bornemisza Péter, a fölfelé ívelő magyarországi reformáció egyik legmarkánsabb 
egyénisége Bécsben tanult, Georg Tanner tanítványa volt. Tanner pedig pont akkor 
tanult Wittenbergben, amikor Melanchthon a klasszikus görög drámákat magya-
rázta. A bizánci krónikában megfogalmazott alapelvekről is hallott, ezeket adta 
tovább a bécsi egyetemen tanuló Bornemiszának. Bornemisza Tanner biztatására 
magyarította Szophoklész Élektra című tragédiáját. Szándékosan nevezem Borne-

 1 Bódi 2014.
 2 CR V: 167–168.
 3 CR IX: 533–534.
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misza munkáját magyarításnak, hiszen a Magyar Élektra szerzője egy szóval sem 
mondja, hogy szó szerint fordított. A tragédiához kapcsolt latin utószóban világosan 
felvázolja munkamódszerét. Megelégedett Szophoklész mondanivalójának a leg-
egyszerűbb és legvilágosabb tolmácsolásával. A latin nyelvű utószóban klasszikus 
görög és latin irodalmi idézetek szerepelnek a Bibliából vett citátumok mellett. A 
klasszikus idézetek mindegyikét összhangba lehet hozni a Biblia tanításával. Az 
utószó egyértelműen Melanchthon és Tanner hatását tükrözi. A kérdésről részle-
tesen szóltam egy korábbi tanulmányomban,4 ezért itt nem tárgyalom az Élektra 
kapcsán felmerülő kérdéseket.

Szophoklész művének átdolgozása után Bornemisza a lelkészi hivatás mellett 
kötelezte el magát. Prédikációiban eleinte kevés klasszikus idézet szerepel, mintha 
szakítani akarna humanista múltjával. Később sokasodnak az antik íróktól vett ci-
tátumok, néha latin nyelvű idézetek is keverednek a prédikációk magyar szövegébe. 
Bornemisza megjegyzi, hogy ezeket csak a tanult személyek kedvért dolgozta bele a 
magyar szövegbe. A prédikációk olvasása során leszűrt következtetéseim egy részét 
már elöljáróban is közlöm olvasóimmal. Az antik szerzők hiánytalan ismeretét és 
feldolgozását nem várhatjuk a hazai reformáció vezéralakjától, posztilláiban (pré-
dikációiban) rövid antik idézetek szerepelnek, ezek mellett a Bibliából vett idézetek 
állnak, az antik szentenciákat összhangba hozza a reformátori teológia legfonto-
sabb mondanivalóival. A prédikációkban állandóan visszatér az a gondolat, hogy 
a bűnt Isten büntetése követi, minél inkább késik a büntetés, annál rettenetesebb 
lesz. A nagy reformátor részben hű maradt humanista múltjához. Számtalanszor 
olvashatjuk, hogy „Herodotus szava”, más antik szerzőkre is hivatkozik hasonló-
képpen. Ez jelentheti azt, hogy néhány mondatot szó szerint idéz, de lehetséges, 
hogy emlékezetből írja az adott részt, és csak a tartalom származik a megjelölt 
szerzőtől. Elképzelhetőnek tartom, hogy külföldi tanulmányai során cédulákra 
készített feljegyzéseket, a cédulák halmazából kikeresett néhányat, és beillesztette 
prédikációjába. Ebből a módszerből adódik, hogy néhány latin idézet során az 
eredeti mű bizonyos szavait felcseréli, egyes szavakat szinonimával helyettesít. Ez 
jelzi, hogy kapkodva jegyzetelt. Ezeknek a latin idézeteknek a vizsgálata leginkább 
az ókori irodalom kutatóit érdekli, részletes ismertetésüktől eltekintek egy olyan 
tanulmányban, amely szélesebb olvasóközönségnek szól. A Bornemiszánál található 
klasszikus idézetek nagy része annyira tömör és eredeti összefüggéséből kiragadott, 
hogy az adott témában járatlan olvasó számára nem sokat mond.5

 4 Bódi 2010.
 5 Az egész kérdéskört részletesen tárgyalja Borzsák 1960. Erre az alapvető munkára végig támasz-

kodtam cikkem megírásakor.
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Milyen módszert követhetek, ha Bornemisza antik szerzőkkel és műveikkel 
kapcsolatos megállapításait szeretném megismertetni olvasóimmal? A hiánytalan 
ismertetés szétfeszítené tanulmányom kereteit. Azt látom leginkább célravezető-
nek, ha néhány közismert ókori szerzőt választok, és ismertetem, hogy Bornemisza 
milyen szövegkörnyezetben idézi műveiket. Az adott ókori szerzőkről és műveikről 
részletesebb tájékoztatást adok, hogy a nagy reformátor mondanivalóját világosabbá 
tegyem. Arról is szólok röviden, hogy a Bornemisza által idézett klasszikusokat 
hogyan értékelik napjaink kutatói.

Foglalkoznunk kell az első kötet utolsó posztillájával, ezt Bornemisza a vízke-
reszt utáni napra szánta.6 Ebben Krisztus születésének körülményeiről, a napkeleti 
bölcsekről és a szent család meneküléséről van szó, a Máté írása szerinti evan-
gélium 2. része alapján. Heródes király személyéről igen részletes tájékoztatást 
kapunk, a Biblia viszonylag szűkszavú tudósítását Bornemisza Josephus Flavius 
Zsidó régiségek című műve alapján egészíti ki.7 (Ez a mű A zsidók története címen 
jelent meg magyarul; cikkemben ragaszkodom az eredeti görög cím szó szerinti 
fordításához.) Hivatkozik is „iosephus doktorra”, de nem egészen szó szerint idézi. 
„Heródest naponkent keservesb betegség gyötri vala, Isten ellen való gonoszsági-
nak büntetése rajta lévén. Mert mind kilső, mind belső hévségnek sütése, mint az 
tűznek égetése benne neveködik vala. Ételre nagy kévánsága vala, de soha meg nem 
telhetik vala. Belei bévől eves sebekkel rothadoznak vala, és kegyetlen kólikának 
fájdalmival kínlódik vala. Lábai felpuffadt daganattal teljesek valának, álgyéka is 
olyan vala, szemérmes teste kedig megrothadván nyives férgeikkel rakva vala, és az 
buja gerjedezéssel felállván iszonyú utálatos vala, továbbá a sok fájdalmak között 
minden tagjai és torkának leheletei dögös szagosak valának.” Heródes haláltusáját 
Bornemisza félelmetes naturalizmussal tárja az olvasó elé. Ez a pokoli szenvedés 
bűneinek következménye, legnagyobb gonoszsága a betlehemi gyermekmészárlás 
volt. Heródes Krisztust is meg akarta ölni, ezért Isten büntetése ez az iszonyú szen-
vedés. Bornemisza most is saját korának üzen, és ezért aktualizál. Elmondja, hogy 
vannak „mostani Heródesek”, ezeket „igekergető” fejedelmek megnevezéssel illeti, 
ezek közé sorolja nemcsak a korabeli uralkodókat, hanem a katolikus püspököket 
és bíborosokat is. Az ókori „igekergető” császárok is „mind elvesztek”, tehát életük 
csúfos véget ért. A keresztényüldözők közt sorolja fel Bornemisza Nerót, Deciust 
és Maxentiust. Heródes kínjainak ecsetelése után még öngyilkossági kísérletéről 
is olvashatunk, szintén Josephus Flavius alapján. Ez az olvasásra is szánt hosszú 
prédikáció a magyar széppróza kialakulásának egyik döntő fontosságú dokumen-

 6  P I: 430r–58r.
 7  Ant. 1980, 17: 6–8.
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tuma. Megjegyezzük, hogy Heródes halálát minden bizonnyal bélrák okozhatta. 
Az ókeresztény apologéták ezt az iszonyú halálnemet költötték rá minden üldöző-
jükre. Akik nem így végezték, azok önkezükkel vetettek véget életüknek. Elegendő 
itt Lactantiusnak A keresztényüldözők halála című művére utalni. Az Apostolok 
cselekedeteiben is azt olvassuk, hogy I. Heródes Agrippa „férgektől megemésztve” 
halt meg (12,23). Az ókori példa emlegetése sohasem öncélú Bornemiszánál, mindig 
hű marad az Élektra magyarítása során alkalmazott módszerhez: aktualizál, saját 
korának üzen, nem szó szerint fordít. Szinte mindig szó van a bűn büntetéséről. 
A hazai modern szakirodalomban Borzsák István mutatta ki, hogy Bornemisza 
Heródes halálának ecsetelése során nem Josephus Flavius eredeti görög szövegét 
vette alapul, egy latin fordításra támaszkodott, amely Bázelben jelent meg 1544-ben, 
és több kiadást megélt. Ennek a kiadásnak a fejezetszámozását követi Bornemisza, 
amely nem egyezik az eredeti görög számozással. 

A második kötet egyik prédikációja a felfuvalkodottakkal, kevélyekkel foglalkozik 
Dániel könyvének 4. része alapján. „Nabukodonozor [Nabukadneccar], ki hatalmas 
királynak alítván magát, végül ökörré lőn.”8 Ebben a prédikációban már klasszikus 
hivatkozást is találunk, de szerzők megjelölése nélkül. Kroiszosz, a mesés gazdagsá-
gú lűd király olyanná vált, mint Írosz. Kroiszosz a lűd birodalom mesés gazdagságú 
királya volt, magát tartotta a világon a legboldogabbnak. Szolón, a híres athéni 
törvényalkotó látogatást tett az uralkodónál, és azt fejtette ki előtte, hogy halála 
előtt senkit sem lehet boldognak nevezni, mert nem tudjuk, hogy az illető szépen 
fejezte-e be életét. Kroiszosz birodalmát a perzsa uralkodó, Kűrosz döntötte meg. 
Ekkor jutottak a bukott uralkodó eszébe Szolón szavai. Ezt a bukást Hérodotosz, a 
Kr. e. 5. századi történetíró művészi igénnyel ábrázolja.9 Írosz koldus volt Odüsz-
szeusz házában. Róla az Odüsszeia XVIII. énekében olvashatunk. Bornemisza itt 
nem jelöli meg forrását, de nem is szükséges keresnünk, őt nem a lűd király mint 
történeti tényező érdekli, nem is az Odüsszeusz házában élő koldus fontos. Az az 
érdekes, hogy a leghatalmasabból is a legnyomorultabbá válhat valaki. Ez a példa 
minden korabeli kis példatárban szerepelt. Melanchthon is hivatkozik rá abban a 
bevezetésben, amelyet Arisztotelész Etikája elé írt.10 Nem tartom valószínűnek, 
hogy itt a wittenbergi mester hatását kellene mindenképpen keresnünk.

Bornemisza prédikációinak 2. kötetében elszórt megjegyzéseket találunk Pilá-
tusról. Megtudjuk, hogy „hol röttegett, hol kevélykedett”.11 Tisztségét elvesztette, 

 8 P II: 271r.
 9 Hist. 1989, 1: 28–33., 84–88.
 10 CR XVI. 373.
 11 P II: 688r.
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önkezével vetett véget életének. Meglepő antik idézetre bukkanhatunk Pilátussal 
kapcsolatban. Különleges tartalmi idézetről van szó, amelybe tévedés csúszott. 
Pilátus kevélységét a mitológiai Lycaonéhoz hasonlítja Bornemisza. Az ő előadása 
szerint Lycaon nem adott szálást Iuppiternek, a földre látogató római főistennek, 
ezért farkassá változott. Ebben az esetben Bornemisza két történetet kever össze. 
Mindkettőt Ovidius mondja el Átváltozások című művében.12 Ovidius, Augustus 
császár korának nagy költője Átváltozások címen írt 15 könyvből álló hatalmas 
versfolyamot. Ebben mitológiai személyek átváltozásairól olvashatunk. Ovidius 
abból indult ki, hogy semmi sem állandó, minden változik. Saját korát is ilyen nagy 
változásként élhette meg, hiszen a köztársasági államforma monarchiává válto-
zott Caesarnak és Augustusnak köszönhetően. Az utolsó nagy átváltozás Ovidius 
művében Caesar istenné válása (apotheószisz). Lycaon történetét az 1. könyvben 
találjuk. Lycaon befogadta ugyan a földre látogató főistent, de meg akarta tudni, 
hogy isten-e. Ezért megpróbálta meggyilkolni. A kísérlet után változott farkassá, 
házát villámcsapás érte. A másik történetet az Átváltozások 8. könyvében találjuk. 
Iuppiter és fia, Mercurius a földre látogatnak, őket valóban senki nem akarta be-
fogadni házába, végül az idős házaspár, Philemon és Baucis fogadta be az emberi 
alakban megjelenő isteneket. Az istenek megjutalmazták őket kegyességükért. 
Mikor haláluk órája elérkezett, fákká változtak, és egymás mellett álltak, a helyi 
lakosok azóta is mutogatták a fákat az odalátogató utazóknak. Ezt a két történetet 
keveri össze Bornemisza. Csak arra emlékezett, hogy nem fogadták be az istent, az 
is eszébe juthatott, hogy egy gőgös személy, Lycaon farkassá változott. Azt hiszem, 
hogy a derék reformátor ezúttal semmilyen jegyzetet nem használt, valamelyik 
egyetemen olvashatta Ovidius művét, és emlékezetére hagyatkozott. Ha jegyze-
teire támaszkodott, akkor ezek nagyon elkapkodott feljegyzések voltak. Az olvasó 
csodálkozhat, hogy miért hasonlítja Bornemisza Pilátus kevélységét Lycaonéhoz. 
Kissé zavarosnak érezhetjük a hasonlatot. Nyomatékosan felhívom a figyelmet arra 
a tényre, hogy nem csak a kevélységről van szó a szövegben, Lycaon kétségbe vonja 
Iuppiter isten voltát. Pilátus sem volt tisztában Krisztus személyének természetével. 
Ez utóbbi megállapítás nem Bornemiszától származik, én próbálom a hasonlítást 
megmagyarázni.

Szólnom kell arról a prédikációról, amelyet Bornemisza a pünkösd utáni 11. va-
sárnapra szánt.13 Egyértelműen olvasásra szánt hosszas eszmefuttatásról van szó. 
Jézus megjövendölte Jeruzsálem vesztét. A prédikáció elején Lukács evangélista 
szövegét találjuk Bornemisza fordításában (Lk 19,41–48). A magyar reformátort nem 

 12 Met. 1982, 1: 218–243., 8: 618–724.
 13 P IV: 38v–70r.
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az érdekli, hogy megtörtént eseményből való jövendölésről (vaticinium ex eventu) 
van-e szó. A prédikátornak ez a szentírási hely alkalmat ad arra, hogy Jeruzsálem 
vesztéről részletesen szóljon Josephus Flavius tudósításainak figyelembevételével. 
Bornemisza közli, hogy Jézus megsiratta Jeruzsálemet, tehát nem akarta a város 
vesztét. Isten senkinek sem akarja a vesztét. Nincs eleve elrendelés! A lutheri irány 
hazai követője ezt határozottan leszögezi, de nem mondja, hogy Kálvin tanítását 
cáfolja. A pusztulás egyértelműen a zsidóság bűnének következménye. Jézus korában 
még voltak a zsidóknak bábkirályai, Júdeában római helytartók is működtek. Nero 
uralkodásának utolsó éveiben fellázadtak a zsidók a helytartók kapzsisága miatt. 
Florus helytartót „kihajtották az országból”, Nero egyik tábornokát, Vespasianust 
küldte Júdeába és Galileába, hogy rendet csináljon. Bornemisza elmondja, hogy a 
zsidók elfordultak Istentől, bálványimádásra vetemedtek, bíráikat is, később királya-
ikat is semmibe vették. Már Mózes ellen is „fogokat csikorgaták”, visszakívánkoztak 
Egyiptomba. A pusztában „farba rúgák az ő Urokat, Istenöket”. Bornemisza nem 
pontosan követi Josephus Flavius Zsidó háború című művének leírását, tartalmi 
idézetekről van szó, az anyagot céljainak megfelelően csoportosítja. Josephus előkelő 
zsidó arisztokrata volt, kezdetben csatlakozott népe szabadságharcához, később 
a rómaiak fogságába került, megjövendölte, hogy Vespasianus tábornok császár 
lesz. Ezt sejthették is élesen látó politikai elemzők. Bornemisza tömöríti Josephus 
tudósítását. Közli, hogy Nero öngyilkos lett, a katonák Vespasianust „emelték az 
császárságra”. Ez korántsem ilyen egyszerű. A magyar prédikátort nem érdekli, 
hogy Kr. u. 68 júniusától 69 júliusáig mi történt a birodalomban. Nem érdekli a 
négy császár éve, hogy Vespasianus csak Galba, Otho és Vitellius halála után ül-
hetett biztosan az uralomban. Ez utóbbi eseménysorozatot Tacitus megrázó erejű 
drámává formálta Korunk története című munkájában, de Josephus művei is nélkü-
lözhetetlen források a kor megismerése szempontjából. Bornemiszát a bűnt követő 
isteni büntetés érdekli, a zsidók még az ostromlott városban is pártoskodnak. Az 
ostromlott város mindennapjait Josephus tudósítása nyomán tárgyalja Bornemisza. 
Az emberek egymástól ragadják el az ételt, megfőzik a saruk szíját és a bőrt. Van 
olyan anya, aki még gyermekét is megsüti, és a sült felét elfogyasztja. Vespasianus, 
az új császár Rómába megy, Jeruzsálemet a császár fia, Titus ostromolja és veszi 
be Kr. u. 70-ben. Lángok martaléka lett a jeruzsálemi templom. Josephus nyomán 
mondja Bornemisza, hogy „az vitézek Titus híre nélkül [tudta nélkül] gyújtották fel 
az templomot”. A templom felgyújtásával Titus példát akart statuálni, győzelmét 
teljessé akarta tenni. Josephus a győztes Titust Rómába kísérte, a renegát zsidó a 
császár vendége volt, a császári család támogatta abban, hogy görög nyelven írott 
műveit kiadja, így látott napvilágot A zsidó régiségek és A zsidó háború című munka. 
A renegát mindenképpen fel akarta menteni patrónusait, ezért mondja, hogy Titus 
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nem is kívánta a templom lerombolását. Bornemiszát ez sem érdekli. Csak a rette-
netes büntetéssel foglalkozik. A romba döntött város láttán Titus így kiált fel: „nem 
én, hanem Isten lőn ez városnak elrontója!” Ezzel a felkiáltással zárja Bornemisza 
az ostrom leírását. Ez a felkiáltás Josephus szövegében nem az ostrom leírásának 
végén áll, Titus akkor kiált fel, mikor az ostromoltak hulláit szemléli, de ekkor 
még folyik az ostrom. A magyar prédikátor csattanós befejezést akar, ezért helyezi 
szövege végére a Josephusnál előbb található szavakat. A magyarok is elfordultak 
Istentől, ezért úgy járhatnak, mint a zsidók. Ez a magyar prédikátor legfőbb üzenete.

Josephus nemcsak azért volt népszerű hosszú évszázadokon keresztül, mert 
kiegészítette a Biblia olykor szűkszavú tudósításait, hanem azért is, mert Zsidó 
régiségek című művében található egy rövid, Jézussal kapcsolatos bekezdés. Ebben 
azt olvassuk, hogy bölcs ember volt, ha „egyáltalán embernek lehet nevezni”. A 
szövegben azt találjuk, hogy sokan követték, keresztre feszítették, harmadnap feltá-
madt. Azzal a határozott kijelentéssel is szembesülhetünk, hogy „ő volt a Krisztus”. 
Ebből látszik, hogy ezt a részletet nem írhatta Josephus, hiszen egy hithű zsidó nem 
ismerheti el Jézus messiás voltát. A mű szövegébe később kerülhetett ez a betoldás, 
minden bizonnyal valamelyik buzgó keresztény másoló révén. Bornemiszának nem 
voltak szövegkritikai aggályai, ekkor még a többi teológusnak sem, nagy örömmel 
olvashatták a zsidó tudós Jézussal kapcsolatos megjegyzéseit.14 

Hérodotosz, a nagy görög utazó volt az első európai történetíró, aki hatalmas 
művében megírta a görög–perzsa háború történetét. Történetírónk Kr. e. 484 
körül született a kis-ázsiai Halikarnasszoszban, a város perzsa uralom alatt állt. A 
kis-ázsiai görögök, akik a perzsák alattvalói voltak, az együttélés során toleranciát 
tanúsítottak a perzsák iránt. Ez a toleráns nézőpont érvényesül Hérodotosz mű-
vében. Szerzőnk elismerően szól a perzsa birodalom jól működő adórendszeréről, 
elfogulatlanul jellemzi a birodalomban élő népek szokásait. Szemrebbenés nélkül le 
meri írni, hogy bizonyos indiai népek megeszik szüleik holttestét, a görögök pedig 
elégetik vagy eltemetik. Minden helyen az a természetes, amit megszoktak. Írónk 
eljutott Egyiptomba, beutazta a perzsa birodalmat, a Kr. e. 440-es években eljutott 
Athénbe. Ez a városállam ekkor volt hatalma csúcsán, a virágzó athéni demokrá-
ciát Periklész nevével együtt szokás emlegetni, de ebben az időben élt Athénben a 
híres drámaíró, Szophoklész is. Hérodotosz mindkettőjükkel megismerkedett. A 
híres történetíró valamikor a Kr. e. 420-as években halt meg. A perzsákon aratott 
világtörténelmi jelentőségű győzelem után néhány évtizeddel Athén és Spárta több 
mint két évtizeden át háborúban állt egymással, a politikai hegemóniáért vívott 
véres háborúban mindkét államnak voltak szövetségesei. Elmondható, hogy ez a 

 14 Ant. 1980, 18: 3.
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konfliktus az egész görögséget érintette, és peloponnészoszi háború néven szokás 
emlegetni. Nem tudjuk, hogy erről a konfliktusról mi volt Hérodotosz véleménye, 
csak néhány évig élt a háború kitörése után. Történetírói koncepciójával ő maga 
ismerteti meg az olvasót. Az egész történelem nem más, mint a kicsik és nagyok 
időnkénti helycseréje. Ami egykor kicsi volt, nagy lesz, ami nagy volt, kicsivé lesz. Ez 
az államokra és birodalmakra vonatkozik. Kroiszosz lűd birodalmát megdöntötte 
Kűrosz, a perzsa birodalom megalapítója. Kroiszoszról már szóltam cikkem elején. 
Dareiosz perzsa uralkodó Kr. e. 490-ben háborút indít a görögök ellen, Mara thónnál 
győznek a görögök. Dareiosz fia, Xerxész Kr. e. 480-ban minden eddiginél hatalma-
sabb támadást indít a görögök ellen. A termopülai szorost védve elesik Leonidász 
spártai király, majd Szalamisznál Themiszthoklész döntő győzelmet arat a tengeren. 
A görögök győzelme Kr. e. 479-re teljes volt. Eddig az időpontig követi nyomon 
Hérodotosz az eseményeket. Miért csak eddig? A görögök döntő győzelmet arattak. 
Ha a történetíró koncepciója igaz, akkor a görög területeknek kicsivé kell válniuk, 
hiszen a nagyból kicsi lesz. Hérodotosz megsejtette a görög területek hanyatlását, 
a görögség történetét a csúcsponton fejezte be. Hérodotosznál központi fogalom a 
gőg (hübrisz), ez okozza az egyén bukását, de a birodalmakét is. Bornemiszánál is 
kiemelten szerepel a gőg, ami a bukást okozza. Hérodotoszról nem csak ez utóbbi 
megállapítás okán szóltam részletesen, ezt a szerzőt részben eredetiben ismerte a 
magyar prédikátor, részben tartalmi idézeteket közöl tőle. A továbbiakban Héro-
dotosz hatását próbálom nyomon követni a reformátor prédikációiban.

Bornemisza öt prédikációból álló nagy sorozatban foglalkozik a kevélységgel, az 
ellenségeskedéssel, az önfeláldozással és az igaz keresztény barátsággal. Bibliai és 
ókori példákat egyaránt találunk. Megismerkedhetünk Zópürosz „csuda dolgával”.15 
Ez a „hadnagy” annyira szerette urát, hogy mikor Babilont nem tudta „megvenni” 
(elfoglalni) a király, hű embere levágta saját orrát és fülét, azt hazudta, hogy királya 
tette vele, a babiloniak beengedték a városba, így szerezte meg urának a várost.16 
Hérodotosz novellája erősen megkopott a prédikátor tolla alatt. Nem tudjuk meg, 
hogy Dareiosz perzsa király ostromolta Babilont. Az ő katonája volt a magát elcsú-
fító előkelő perzsa. Az ostrom elhúzódásának okairól sem értesülünk. Nincs szó a 
magát megcsonkító előkelő és a király között zajló pergő párbeszédről. Arról sem 
olvashatunk, hogy Zópürosz fokozatosan egyre népszerűbb lett Babilonban, és be-
engedte a városba a perzsákat. Bornemiszát csak az önzetlen, önfeláldozó szeretet 
érdekli. Hérodotosznál megjegyzi a király, hogy húsz Babilonnál többet érne, ha 
katonája nem lenne megcsonkítva. Bornemiszánál azt mondja az uralkodó, hogy 

 15 P IV: 543r.
 16 Hist. 1989, 3: 150–160.
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bárcsak annyi Zópürosza lenne, mint a pomagránát magja. Azt kell mondanom, 
hogy minden ókori elbeszélés így kopik, így válik rövid példává, olyan tanulsággá, 
amelyet a keresztényeknek is meg kell szívlelniük.

Határozottan ki merem jelenteni, hogy Hérodotosz egyik fontos, rövid szövegét 
Bornemisza eredetiben ismerte, hiszen majdnem szó szerint idézi. A leírásban a 
Hérodotosznál szereplő összes lényeges mozzanat megtalálható. A lap szélén pon-
tos helymegjelölést is találunk. Röviden megismertetem olvasóimat a történelmi 
háttérrel, majd rátérek a szinte szó szerinti Hérodotosz-idézet ismertetésére. A Kr. 
e. 490-es marathóni győzelem után az volt a kérdés, hogy Athén tengeri vagy szá-
razföldi nagyhatalom legyen-e. Themiszthoklész, a nagy athéni államférfi az előbbi 
koncepciót képviselte, Ariszteidész az utóbbit. Themiszthoklész elérte ellenfele 
száműzését. Megindult a flottaépítési program, és Xerxész perzsa király hatalmas 
támadást indított az európai görögök ellen. Kr. e. 480 augusztusának végén már 
túl vagyunk Leonidász hősies csatáján, amelyet Thermopülainál vívott, Athént 
kiürítették, a görög szövetséges flotta Szalamiszhoz hajózott, a perzsák a kiürített 
Athént foglalták el. Themiszthoklész athéni sztratégosz (hadvezér) mindenáron 
Szalamisznál akart tengeri csatát vívni a perzsákkal, mert a szűk szalamiszi szo-
rosban nem érvényesülhet a perzsa hajóhad számbeli fölénye. A többi görög szö-
vetséges a Peloponnészoszt akarta megvédeni, el akart hajózni Iszthmoszhoz (ez a 
földnyelv választja el Közép-Görögországot a Peloponnészosztól). A szövetségesek 
elhúzódó vitája nem tartozik szorosan tárgyunkhoz. Bennünket az érdekel, hogy 
Xerxész körülzárta a görögöket, most már mindenképpen meg kellett ütközniük. 
A csata előestéjén a korábban száműzött Ariszteidész még átcsúszott az ellenség 
gyűrűjén. Ekkor tartottak haditanácsot a görögök. Innentől kezdve Bornemiszát 
követem. „Ariszteidész kihívatta a tanácsból Themiszthoklészt, aki pedig nem volt 
barátja, hanem nagyon is ellensége.” Themiszthoklész kiment hozzá. „Ariszteidész, 
a korábbiakra feledést borítva, ezeket mondta: a pártharcokra ráérünk később is, 
de akkor is abban versenyezzünk, hogy ki tehet több jót hazájával.” Bornemisza a 
lap szélén feltünteti, hogy Hérodotosz VIII. könyvének 79. fejezetéről van szó. Ilyen 
szokatlanul pontos helymegjelöléssel ritkán találkozunk. A prédikátort nem a görög 
történelem érdekelte, nem is Themiszthoklész történelmi jelentőségű szalamiszi 
győzelme. Őt a sérelem elfeledése foglalkoztatta. Az a bölcs, aki elfeledi a korábbi 
sérelmeket.17

Megjegyzem, hogy a korábbi sérelmekre csak rövid ideig borítottak fátylat, a 
perzsák fölött aratott győzelem után kiújult a két politikus vitája, Themiszthok-
lésznek távoznia kellett Athénből, a perzsa király alattvalójaként halt meg. Erről 

 17 P IV: 542 r.
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Bornemiszánál nem olvashatunk. Habsburg Miksa császár éppen ellentéte Arisztei-
désznek, a legigazságosabb államférfinak. Erről már olvashatunk a magyar prédiká-
tor szövegében. „Maximilianus császár ugyan meghala mérgében, hogy ellene egy 
szegény szolgáját, Somlyai Báthori Istvánt emelék a lengyel királyságra.” Habsburg 
Miksa, a királyi Magyarország uralkodója valóban rossz szemmel nézte Báthori 
István erdélyi fejedelem lengyel királlyá választását, ami 1575-ben történt. Ez az 
ellentétbe állítás nagyon jellemző a szókimondó reformátorra. Az ilyen megjegy-
zések gyakran veszélyeztették Bornemisza egzisztenciáját, de ő ezzel a legkevésbé 
sem törődött, hű maradt az Élektra magyarítása során megfogalmazott elveihez. 

Térjünk vissza Hérodotoszhoz. Xerxész soha sem pozitív példa, az antik törté-
netírók is gőgjét szokták emlegetni. Az európai hadjáratra készülve hidat veretett a 
Hellészpontoszon, hogy Ázsiából átkeljen Európába. A hidat szétrombolta a vihar, 
az uralkodó kivégeztette az építés vezetőit, a tengerre 300 korbácsütést méretett. 
Ez a legnagyobb gőgnek számít. Újra elkészült a híd, az uralkodó Abüdoszban, 
a Hellészpontosz ázsiai oldalán szemlét tartott serege fölött. Elnézte a hajókkal 
beborított tengert. Boldognak mondta magát, majd sírni kezdett. Nagybátyjának, 
Artabanosznak kérdésére elmondta, hogy azért fakadt sírva, mert ezek közül az 
emberek közül száz év múlva egy sem fog élni.18 Hérodotosztól tudjuk, hogy Arta-
banosz ellenezte a hadjáratot. Ez a részlet szerepel Bornemisza halállal kapcsolatos 
prédikációjában.19

Bornemisza ezúttal nem Hérodotoszt idézi. Hieronymusra, a Vulgata fordítójára 
hivatkozik. Hieronymus Héliodóroszhoz írott leveléről van szó, a címzettet barátja 
halálán érzett fájdalmában kívánta vigasztalni a levél írója.20 Hieronymus Hérodo-
tosz leírását vette figyelembe. Hieronymus is, Bornemisza is elmondja, hogy nem 
csak Xerxész seregére igaz a megállapítás, hogy minden ember meg fog halni. Azt 
is megfogalmazzák mindketten, hogy a világon minden szüntelenül változik, az 
embernek egész élete során számos csapást kell elszenvedni. Szólnom kell még egy 
Hérodotosznál található történetről, amelyet Bornemisza saját mondanivalójának 
megfogalmazására használt fel. Most is sokan megérdemelnék, amit Kambüszész 
művelt Sziszamnész bíróval, aki pénzért hamis ítéletet hozott. A bírót Kambüszész 
elevenen megnyúzatta, bőrével bevonatta a bírói széket, amelybe Sziszamnész fiát 
ültette, hogy soha ne feledje, milyen székben ül.21 A történetet Hérodotosz akkor 
meséli el, amikor elbeszéli, hogy Dareiosz perzsa király Otanészt tette meg a ten-

 18 Hist. 1989, 8: 45–46.
 19 P IV: 360. 
 20 PL XXII: 601–602.
 21 P V: 417v.
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gerparti hadak fővezérévé. Otanész fia volt a megnyúzott bírónak. Kambüszész, 
aki megnyúzatta, a Perzsa Birodalom második uralkodója, Kűrosz fia volt. Héro-
dotosznál az a szerepe a történetnek, hogy megmagyarázza, miért bánt Otanész 
kegyetlenül a leigázott görög városok és szigetek lakosaival.22 Otanész buzgósága 
érthető, nem akart apja sorsára jutni. Cikkem elején említettem azt a kis bizánci, 
görög nyelven írott krónikát, amelyet Melanchthon dolgozott át és fordított latin-
ra. Most azért hivatkozom rá, mert Sziszamnész történetének rövid elbeszélése 
során ez szolgálhatott forrásul Bornemisza számára. Melanchthontól megtudjuk, 
hogy Kambüszész dühöngő zsarnok volt. Uralkodásának egyetlen méltánylandó 
mozzanata az, hogy Sziszamnészt megnyúzatta, a wittenbergi mester hivatkozik 
is Hérodotoszra.23 „Aki fegyvert fog, fegyvertől vész el.” Ez az alapelv igazolódik 
Kambüszész esetében, ezt Melanchthon határozottan leszögezi. A zsarnok király 
megölette édestestvérét, egyik nővérének halála is lelkén szárad. Egyszer elszakadt 
kardhüvelyének tartószíja, kardjának pengéje combjába fúródott, ez az elfertőződő 
seb okozta halálát.24 Bornemisza nem foglalkozik Kambüszész sorsával, őt csak a 
megnyúzott bíró érdekli, és az, hogy az ő korában is vannak olyanok, akik meg-
érdemelnék, hogy Sziszamnész sorsára jussanak. Melanchthon megjegyzi, hogy 
Kambüszész balesete Isten büntetése volt. Bornemisza ezt is kifejthette volna, ha 
alaposabban tanulmányozta volna mestere hosszas leírását. Ez egész prédikátori 
koncepciójába is beleillett volna, de ne várjunk el ilyen sokat a három részre szakadt 
haza igehirdetőjétől! Ezekkel a gondolatokkal búcsúzom a Hérodotoszhoz köthető 
idézetektől. 

Befejezésül olyan prédikációt említek, amely jól példázza, hogy a prédikátor mire 
használja az antik római mitológiát. Határozott véleményem, hogy Bornemisza elég 
jól ismerte Ovidiust. Ezt igazolja a szeplőtelen fogantatásról szóló prédikációja is.25 
A továbbiakban a prédikátor gondolatmenetét követem. Az ördög arra vezette a 
pogányokat, hogy már Krisztus születése előtt is sok isten létezett. Vannak olyanok 
is, akik szűztől születtek. Ennek igazolására Ovidius „kába történetét” hozza fel 
Bornemisza. A történetet Ovidius Római naptár (Fasti) című művében találjuk.26 
Iuno, Iuppiter felesége magtalan volt. Iuppiter megütötte saját fejét, kiugrott belőle 
Minerva. Iuno haragra gerjedt, ő is gyermeket akart, de apa nélkül akart szülni. 
Tanácsot kért Florától, a virágok istenasszonyától. Flora mutatott neki egy virágot, 

 22 Hist. 1989, 5: 25.
 23 CR XII: 790.
 24 Hist. 1989, 3: 30–38., 61–66.
 25 FP 30–31.
 26 Fasti 1954, 5: 229–258.
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amellyel megütötte hasát, így jött világra Mars. Bornemisza előadása nem egészen 
pontosan követi Ovidiust. A római költőnél nincs szó Iuno magtalanságáról, csupán 
mellőzéséről, és arról, hogy Minerva anya nélkül született. Azt sem olvashatjuk, 
hogy Iuppiter megütötte saját fejét. Nem tudom eldönteni, hogy a magyar pré-
dikátor Ovidiust emlékezetből idézte-e, vagy valamelyik mitológiai kézikönyvet 
használta, nem is ez az érdekes. Bennünket az igehirdető mondanivalója érdekel. 
A keresztény igehirdető határozottan cáfolja az antik istenek létezését, azt állítja, 
hogy híressé lett embereket istenekként tiszteltek az oktalan pogányok. Erre pedig 
az ördög vette rá őket. A prédikátor azért írta le a „kába történetet”, hogy buzdítsa 
és figyelmeztesse olvasóit: ne törődjenek ezekkel az istenségekkel, és szilárdan 
higgyenek az Egyetlenben, aki valóban szűztől született.

Bornemisza Péter Európa különböző egyetemein tanult, járt Bécsben, Padovában 
és Wittenbergben. Tanner és Melanchthon hatása döntőnek bizonyult. Mesterei 
óráin sokat jegyzetelhetett, ennek köszönhette a klasszikusok viszonylag beható 
ismeretét. Az egyetemeken a tudomány legfrissebb eredményeivel találkozott. Né-
hány pontatlanságát, nem egészen pontos idézeteit nem kérhetjük számon, mostoha 
körülmények között dolgozott. A legkorszerűbbnek számító tudásanyaggal tért 
haza, mondanivalóját, ismereteit anyanyelvén közölte olvasóival és hallgatóival.

Posztillásköteteivel egész nemzetét szolgálni akarta, ezért tartom indokoltnak, 
hogy tanulmányom egy olyan kötetben lásson napvilágot, amely a teológiával és a 
nemzettel foglalkozik.
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lelke által az együgyü keresztyéneknec iduösseges epületyekre ira Bornemisza Peter. 
Sempteröl 1574 [typ. Bornemisza]. RMNy 355.
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P III = Harmadic resze az evangeliomokbol es az epistolakbol valo tanvsagoknac, mellyeket az 
keresztyeneknec gyülekezetibe szoktac predikalni minden ünnep nap. Kit az Wr Iesvsnac 
Lelke altal az együgyü keresztyeneknec iduösseges epületyekre ira Bornemisza Peter. 
Sempteröl 1575 [typ. Bornemisza]. RMNy 362.

P IV = Negyedic resze az evangeliomokbol es az epistolakbol valo tanvsagoknac, mellyeket a 
keresztyeneknec gyülekezetibe szoktac predikalni minden ünnep nap. Kit az Wr Iesvsnac 
Lelke által az együgyü keresztyeneknec iduösseges epületyekre ira Bornemisza Peter. 
– (Predicaciok nagy soc czodalatos kisirtetekröl.) Sempteröl 1578 [typ. Bornemisza]. 
RMNy 422.

P V = Oetoedic es vtolso resze az evangeliomokbol es az epistolakbol valo tanvsagoknac, 
mellyeket mindenic wrnapian szoktanac predikalni. Kit az Wr Iesvs lelke altal az együgyü 
kereztyeneknec iduösseges epületyekre ira Bornemisza Peter. Detreköböl 1579 [typ. 
Bornemisza]. RMNy 432.

PL = Patrologiae cursus completus. Series Latina. Accurante J[aques]-P[aul] Migne. 1–221. 
Migne, Lutetiae Parisiorum, 1841–1864.

Szakirodalom

Borzsák István: Az antikvitás XVI. századi képe. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1960.
Bódi Emese: Melanchthon közvetett hatása Bornemisza Péterre. Lelkipásztor, 85. évf. 

2010/8–9. 356–359.
Bódi Emese: Melanchthon. Evangélikus Naptár 2015. Luther Kiadó, Budapest, 2014. 88–91.
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Csepregi Zoltán

A magyarországi evangélikusság nyelvi és 
etnikai viszonyai a 16–17. század fordulóján

Liturgikus és irodalmi nyelvek, anyanyelvi prédikátorok 

Az egyháztörténeti szakirodalomban axiómának számít az a tétel, hogy a lutheri 
reformáció nagy hangsúlyt fektetett az anyanyelvűségre. Ugyan a népnyelvi pré-
dikáció már a középkorban is természetes volt, de a népnyelvi liturgia, a népnyelvi 
oktatás és a népnyelvi könyvkiadás elterjedése már egyértelműen összefüggésbe 
hozható a reformáció törekvéseivel.

Másik ilyen közismert körülmény, hogy a soknemzetiségű Magyarországon a 
reformációs igehirdetés is sok nyelven szólalt meg, majd a felekezetszerveződés 
úgy hozta magával, hogy az új irányzatok közül elsősorban a lutheri irányzat őriz-
te meg ezt a nemzetiségi, nyelvi és kulturális pluralizmust, míg a református és 
az unitárius egyházak (apró kivételektől és rövid életű missziós próbálkozásoktól 
eltekintve) döntően a magyar etnikum mellett köteleződtek el.

Jóllehet idáig közhelyeket ismételgettem, mégis, ha közelről vizsgáljuk a hazai 
reformáció etnikai térképét, meglepő felismerésekre is szert tehetünk. Egyik kérdé-
sünk az lesz, hogy pontosan melyek azok az anyanyelvek vagy népnyelvek, amelye-
ken evangélikus reformátoraink miséztek, prédikáltak, énekeltek és írtak. A másik 
pedig az, hogy a reformáció századára mennyire érvényesek a „magyar református 
vagyok” és „a lutheránusok vagy tótok, vagy svábok” modern kori sztereotípiái.

Az itt kínált körkép az 1600 körüli évek Magyarországáról nyújt pillanatfelvételt. 
Azért választottam ezt az időszakot, mert ekkorra a hitújítás folyamata lényegében 
lezárult, a felekezetek már jobbára elkülönültek egymástól (még ha ez szervezetileg 
nem is történt meg az ország teljes területén), nem kezdődött el viszont az erőszakos 
rekatolizáció, amely újra átrajzolja majd a felekezeti térképet.

Hogyha összegyűjtjük a forrásokból,1 milyen etnikai jelzőkkel illetik a többnem-
zetiségű evangélikus gyülekezetek prédikátorait (hiszen homogén közösségekben 

 1 Az alább bemutatott adatokat részben az Evangélikus lelkészek Magyarországon (Elem) kutatásnak, 
részben a Magyar Evangélikus Digitális Tár (http://medit.lutheran.hu) keresési lehetőségeinek 
köszönhetem.
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ilyen jelzőkre nem volt szükség), akkor (betűrendben) a következő lista áll össze: 
cseh, horvát, lengyel, magyar, német, szász, szlovák, vend. Ezek közül a magyart, a 
németet, az Erdélyben használt szászt és a szlovákot biztosan nem kell magyarázni. 

A cseh jelző legtöbbször azt takarta, hogy a felföldi szlovákok írásban a cseh 
irodalmi nyelvet használták, ugyanez vonatkozott bibliafordításukra, liturgikus 
könyveikre, kátéikra és énekeikre is. Tehát ahol Magyarországon cseh gyülekezetről, 
kápolnáról, istentiszteletről olvasunk, ott szlovákot kell érteni rajta. A „cseh prédi-
kátor” már kétértelmű megjelölés, mert valóban szolgáltak csehországi születésű 
papok magyarországi szlovákok között, főleg azok, akik az ellenreformáció miatt 
kényszerültek emigrációba. Ezért is kérdéses, hogy az annak idején elhangzott 
prédikáció nyelve pontosan mi volt; mind a cseh, mind a szlovák nyelvű prédikálás 
mellett lehet nyelvészeti-nyelvtörténeti érveket felsorakoztatni.2 Mivel ez a kérdés 
jóval inkább hely- és személyfüggő, mint a liturgia vagy az éneklés ügye, elképzel-
hető, hogy a lelkész származásától, képzettségétől, meggyőződésétől vagy a hívek 
igényétől, a gyülekezet hagyományától függően anyanyelvi szlovák és irodalmi 
nyelvi cseh prédikációkra egyaránt sor került.

A szlavóniai horvátok első reformátora Sztárai Mihály volt, s a wittenbergi diákok 
között is találni néhány szlavóniai horvátot. Ezzel szemben „horvát prédikátorokat” 
Nyugat-Magyarországon találunk, főleg a mai Burgenland területén, Németújvárott, 
Rohoncon, Szalónakon, Németkeresztúron, Répcekőhalmon.3 Sopronból is jártak ki 
papok a kópházi horvátokhoz, ha éppen volt horvátul beszélő prédikátoruk, mint 
a körmendi születésű Dragonus Gáspár.4

A lengyel jelző hasonlóan kétértelmű, mint a fent említett cseh. Előfordult Bárt-
fán, ahol ha éppen nem a prédikátor származására, akkor talán a helyi szlovák 
gyülekezetre értették (hiszen a sárosi szlovák nyelvjárás igen közel áll a lengyel-
hez). Ugyanakkor a tizenhárom elzálogosított szepességi városban (közelebbről 
Késmárkon) is használták, amelyek közigazgatásilag Lengyelországhoz tartoztak. 

 2 Ugyanez az alább is többször említett feszültség állt fenn az újfelnémet irodalmi nyelv és az erdélyi 
szász nyelvjárás, valamint a krajnai szlovén és a muravidéki vend között, de lényegében minden 
népnyelv irodalmi változata és helyi nyelvjárásai összefüggésében. A funkcionális nyelvészet ismeri 
a „szent” és a „profán” nyelvváltozatok tudatos megkülönböztetését. Ezt a szembeállítást erősíthette 
a lelkész kívülálló volta, aki többnyire nem helybeli volt, hanem esetleg egészen messziről szárma-
zott. A nyelvjárást beszélő nemcsak hogy nem várta el, hanem egyenesen megbotránkoztatta őt, 
ha a templom falai között emelkedett stílus helyett saját hétköznapi dialektusát hallotta. Ezzel a 
hagyománnyal szemben időről időre mint megújulási törekvés megfogalmazódott az „anyanyelvi” 
istentisztelet és igehirdetés programja, azaz a mindennapok nyelvének bevonása a templom terébe.

 3 Payr 1910, 37., 45., 150. o.; Iványi 1990, 203–204. o.; Bariska 2000.
 4 Payr 1910, 37. o.; 1924, 21. o.; Elem I/1: 394. o.
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Elképzelhető, hogy a „lengyel” prédikátorok és káplánok a késmárki várban valóban 
lengyelül, a sztaroszta kíséretének és katonáinak szónokoltak és miséztek, ha azok 
éppen nem katolikusok voltak. A vendekről a következő részben külön is ejtek szót.

Ha az igehirdetés nyelveit kell összeszámolnunk, akkor (a cseh és lengyel kérdé-
ses besorolásától függően) 6–8-ig jutunk, hiszen az erdélyi szász dialektust sem 
azonosíthatjuk minden további nélkül a némettel. (Adataink szerint a reformáció 
korában csak korlátozott átjárás létezett e kettő között, a nyelvjárási különbségek 
épp az érthetőség határán mozogtak.) A liturgikus nyelvek száma azonban ennél 
lényegesen kevesebb, hiszen ezek már az írásbeliséggel, az irodalmi nyelvekkel 
voltak kapcsolatban. Szertartási könyvek (főleg agendák, ima- és énekeskönyvek, 
akár nyomtava, akár kéziratban) már csak négy nyelven voltak forgalomban: csehül, 
magyarul, németül és szlovénül.5 

Felekezet és anyanyelv viszonya 

Muravidék 
Vas vármegye adójegyzékeiben maradtak fenn egyértelműen protestáns prédiká-
torokra vonatkozó adatok a Rába–Mura-vidéki járásból. 1599-ben 16, 1601-ben 19 
községben találni concionatort, sőt Tisinán még külön egy káplánt is.6 (Nevek híján 
csak feltételezhető, hogy a muraszombati lelkész Szalaszegi Györgynek János nevű 
fia és utódja lehet,7 a szenttrinitási pedig az az ismeretlen keresztnevű Gombosi, 
akinek fiáról, Gombosi Jánosról a vizitációs jegyzőkönyv tesz említést 1627-ben,8 
míg a martyánci az ugyanezen iratban emlékezetből megnevezett Johannes Jago-
nics.9 A többiek még ennyire sem ismertek.) Annyi mindenesetre megállapítható, 
hogy a 16–17. század fordulóján a Muravidék középkori eredetű plébániáin már 
többnyire protestáns papokat találunk.10 A dunántúli egyházvidék központi részén, 
a Nádasdy és Batthyány uradalmi központokban is csak az 1590-es években kezdett 
tanításában és szervezetében elkülönülni a református és evangélikus irányzat, és 
az elválás folyamata majd’ két évtizedig tartott. Az egyházigazgatási erőterektől 
(Németújvár, Csepreg, Sárvár, Pápa) távol fekvő, s nagyobbrészt más földesurak-

 5 Heltai 2008, 82. o.; Csepregi 2011; Hubert 2015; Csepregi 2016. Az egyes példákat az RMNy-
ből lásd alább. 

 6 MPEA 7: 104–107. o. Vö. Csepregi 2014.
 7 Payr 1910, 62., 110. o.; 1924, 258., 263., 607. o.; Köblös–Kránitz 2009, 592. o.
 8 Payr 1910, 120. o.; Benczik 2008, 133–135. o. (nr. 46).
 9 Payr 1910, 111. o.; 1924, 263. o.; Köblös–Kránitz 2009, 431. o.; Elem I/1: 761. o.-
 10 Payr 1924, 263. o.; Köblös–Kránitz 2009, 431. o., 592. o.

01.indd   93 2016. 04. 29.   16:06:05



Csepregi Zoltán94

hoz tartozó Muravidéken pedig inkább időben lemaradva, mint időben megelőzve 
zajlottak hasonló események.

A muravidéki reformációtörténet mozgalmas epizódja az az emberöltő, amikor 
átmenetileg megerősödött a református egyházszervezet a területen. A kálvini 
irányzat rövidebb-hosszabb időre több mint húsz gyülekezetbe küldött saját prédi-
kátort, és ezek önálló egyházmegyébe is tömörültek. Ezt a fejleményt a történetírás 
hagyományosan és kizárólagosan a birtokosok felekezetváltásával magyarázza. 
Tény, hogy a 17. század elején a kálvinizmus átmenetileg többséget szerzett magá-
nak Magyarországon, elsősorban a magyar etnikum körében, és az is tény, hogy 
a muravidéki birtokos családok több tagja ennek az irányzatnak vált követőjévé. 
A mai egyháztörténet-írásban azonban nem lehet már mindent a kegyurak szám-
lájára írni, ezért további magyarázatokkal kísérletezem, megengedve, hogy minden 
helyi történet egyedi, melyben ma már megfoghatatlan személyes motívumok is 
szerepet játszhattak.

Szigetvár eleste után a somogyi és zalai népesség, ha tehette, a töröktől távolabb 
húzódott, a Kanizsától védett területre. Nem annyira a parasztok, mint a mozgé-
konyabb kézművesek és kereskedők választhatták ezt a megoldást. A Muravidéken 
is megindult egy magyarosodási folyamat, főleg a mezővárosokban és a templomos 
falvakban, a kisebb települések vend jellegét ez érintetlenül hagyta. Ezek a refor-
mátus magyarok jelentették a bázist az újonnan kiküldött kálvinista prédikátorok 
számára.11 A reformátusok átmeneti expanziójának kudarca egyértelműen abból 
fakadt, hogy igen kevés vend prédikátorral rendelkeztek, bázisuk a templomos falvak 
magyar nyelvű, tehetős népességére szorítkozott, és a vend nyelvű fíliákban nem 
tudtak támogatókat szerezni, ezekben tartósan a lutheránus irányzat uralkodott. 
Ez a megosztottság szó szerint megfogalmazódik az ún. martyánci templomper 
irataiban.12

Az 1620-as években egyre több református lelkész írta alá a Formula Concordiae-t, 
azaz csatlakozott az evangélikus egyházszervezethez, egyre több vend származású, 
evangélikus püspök által felavatott lelkész jelenik meg a Muravidéken, és ezt a váltást 
az 1627-ben az evangélikusok által lefolytatott egyházlátogatás pecsételi meg. Ekkor 
tíz gyülekezetet vizitáltak, az itt felvett jegyzőkönyv egyháztörténeti vonatkozásán 
túl igen értékes gazdasági és néprajzi adatokat is tartalmaz.13 

 11 MPEA 8: 23–24., 31., 52., 54–55., 73. o.
 12 Thury 1998, I: 354–369. o.; Payr 1924, 236–267. o.; Šebjanič 1977, 21–24. o.; 1979, 12–14. o.; 

Benczik 2008, 152–153. o. (nr. 55); Köblös–Kránitz 2009, 61–62. o.; Szabó 2012, 69–92. o.
 13 Payr 1910, 102–128. o.; Šebjanič 1977, 17–21., 27. o.; 1979, 10–12., 15. o.; Benczik 2008, 132–135. o. 

(nr. 45–46).
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Arra, hogy a muravidéki vendek 1600 körül liturgikus nyelvként a krajnai szlovént 
használhatták, valószínű feltételezések mellett csupán két forrásunk van. Johannes 
Manlius 1587-ben Monyorókeréken kiadott egy Agenda Vandalicát, azaz vend 
agendát, amelynek sajnos egy példánya sem maradt fent.14 A Vas megyei nyomdahely 
és a cím arra utal, hogy a kiadvány a Muravidék számára készült, Manlius pályája 
és szakmai tapasztalatai alapján viszont biztosra vehetjük, hogy a könyv a krajnai 
nyelvjárásban készült (ő korábban Laibachban nyomtatott szlovén könyveket). Az 
1627-es vizitációs jegyzőkönyv pedig Szenttrinitáson feljegyez egy Luther-féle Házi 
posztillát krajnai szlovén nyelven (Lutheri Postilla Domestica Carniolica).15

„Slavonia”
A wittenbergi ordinációs matrikulák lelkészi önéletrajzaiban előfordul a Slavonia/
Sclavonia helynév, az összefüggésből pedig kiderül, hogy nem a Dráva és Száva 
közötti horvát lakosságú Szlavóniát, hanem a szlovák többségű Északnyugat-Ma-
gyarországot értették alatta, nagyjából Trencsén, Nyitra, Liptó és Árva vármegyék 
területét.16 Ennek a helynévhasználatnak az első előfordulása 1569-ből való, amikor 
kivételes módon a szepességi Késmárkot sorolták ide,17 utolsó adatunk pedig 1601-
es.18 Ez a megnevezés később szemlátomást kiszorult a gyakorlatból.

A művelődéstörténetben sokat emlegetett „Hungarus-tudat”, a különféle nyelvű 
magyarországiak későbbi összetartozása 1600 körül még nem volt magától értetődő. 
A jeles hebraistaként számon tartott Trencsén vármegyei Nicolaus Colacinatus ma-
gát nem Hungarusként vagy Pannonusként diktálta be a wittenbergi anyakönyvbe, 
mint sok honfitársa, hanem Sclavusként.19

A legtöbb észak-magyarországi város vegyes lakosságú volt, a német, a magyar 
és a szlovák etnikum osztozott rajtuk, csupán ezek aránya mutat változatosságot 

 14 RMNy nr. 597A.
 15 Payr 1910, 120. o.; Benczik 2008, 133–135. o. (nr. 46).
 16 Joannes Lazyczkius Pannonius (1587): Interea Prividiensi schola, cui praefuit Doctissimus vir Al-

bertus Hussellius, in nostra Slavonia tum celeberrima facta, MEEE 90; WO JGPÖ nr. 306; Georgius 
Crinaceus de Brodek (1588): Deinde contuli me in Schlavoniam in oppidum Bischae, vbi versatus 
sum sub R. V. domino Nicolao Baciceo Arvensi, WO JGPÖ nr. 319. Lásd még: WO JGPÖ nr. 170, 
317, 353, 510, 649. 

 17 WO 2: nr. 907: prophectus in Schlavoniam Tiropolie sub Praeceptore D. Richardo.
 18 WO JGPÖ nr. 649.
 19 AAV 2: 161 (1569): a Klacsánban született Colacinatus ezután mintegy másfél évtizedig állt különféle 

magyarországi iskolák élén (RMSz 145). Az 1584-ben Wittenbergben beiratkozott velicsnai Hie-
remias Sartorius szintén Slavus (AAV 2: 320; RMSz 700). Ugyancsak Sclauusként mutatkoztak be 
a Wittenbergben ordinált oszlányi Martinus Holecius, a zsolnai Alexander Zielinus és a Trencsén 
vármegyei Nicolaus Haras: WO 2: nr. 141, 799; WO JGPÖ nr. 502; MEEE 115; Elem I/1: 650., 705. o.
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a földrajzi fekvés vagy a korszakok váltakozása szerint. Ez a többnyelvűség azt 
jelentette, hogy az egyházközségekben német, magyar és szlovák prédikátorokat, 
diakónusokat vagy káplánokat alkalmaztak, és a helyi adottságoktól függően a 
kisebbségek esetleg saját templommal vagy kápolnával is rendelkeztek, noha az 
egyházszervezet városonként közös maradt.20 Fent a cseh jelzőről szólva már ki-
derült, hogy a szlovákok egyházi nyelvhasználata, illetve lelkészeik megjelölése a 
forrásokban nem egyértelmű, ezért e kérdéssel érdemes külön foglalkozni.

A magyarországi szlovákoknak és nyelvüknek a megnevezése az 1600 körüli 
– nyomtatott és levéltári – forrásokban latinul: S(c)lavus vagy S(c)lavonicus, né-
metül: windisch, magyarul pedig: tót.21 Ugyanezek a jelzők más vidékeken ugyan 
muravidéki vendeket vagy szlavóniai horvátokat is jelenthetnek, ám ennek mos-
tani gondolatmenetünkben nincs jelentősége. Többnyire a fenti szavakat találni a 
lelkész, templom, gyülekezet jelentésű főnevek jelzőjeként is, ha a helyi szlovákok 
istentiszteletéről van szó. 

Néhány lelkésszel kapcsolatban előfordul ugyan a ’cseh’ jelentésű jelző is, de ez 
kimutathatóan mindig származásukra utal, nem pedig feladatkörükre (és éppen 
cseh anyanyelvük miatt alkalmazták őket szívesen szlovákok papjaként). Négy eset-
ben viszont a latin Bohemus, Bohemicus melléknevek félreérthetetlenül a lelkészi 
szolgálatra, az istentiszteletre vonatkoznak, nem pedig az azt végző személyre:

– a besztercebányai Jacobus Schröter 1580-ban Németlipcsében a cseh káp-
lánságra kap meghívást;22

– az 1580-as felső-trencséni kánonok előírják, hogy az istentiszteleten a hívek 
csehül énekeljenek;23

– 1616-ban és 1619-ben két lelkész, illetve tanító meghívásával kapcsolatos 
irat a jelöltek magyar és cseh nyelvtudását hangsúlyozza.24

20  Kubinyi 1986; Bak 1993; Szende 2011.
21  MPEA 2: 6–9., 11–13., 15–16., 18., 59., 79., 82. o.; MPEA 7: 9.; Breznyik 1883, 1: 35–37., 39., 46., 48., 

71., 210., 216., 218., 288., 291., 298., 301., 323., 333–334., 350. o.; Hain 1910–1913, 278. o.; Katona 
2011, 142., 275., 298., 309. o.; Kuzma 2014, 95. o. Ezek az adatok Beszterce- és Selmecbányáról, 
valamint Lőcséről, az ötvárosi jegyzőkönyvekből, továbbá a murányi és felső-poprádi cikkekből 
származnak. Vö. RMNy nr. 1033(47), 1632(11). 

22  WO JGPÖ nr. 156: oblata est mihi uocatio […] Ecclesiae Lipschensis ad munus ecclesiasticum loco 
sacellani Boemici. Az 1590-es murányi cikkek mégis „szlovák nyelvű” éneklést írnak elő, igaz, 
hogy 1596-ban ugyanitt a katekizmust is „szlováknak” mondják, holott ennek fennmaradt részletei 
biblikus cseh nyelvűek. MPEA 2: 17–18., 59. o.; RMNy nr. 479.

23  MPEA 7: 28: Ubi autem desunt docti scholastici, canantur omnia Bohemicae [!] vel piae cantiones 
de temporibus.

24  MPEA 15: 212., 239. o.
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Ezek az adatok azt a feltételezést támasztják alá, hogy amint a ránk maradt szer-
tartáskönyvek is,25 úgy a szlovákok istentiszteletein használt liturgikus nyelv is a 
biblikus cseh (bibličtina) volt. Ebben az esetben tehát pontosabban fogalmazunk, 
ha nem anyanyelvi, hanem népnyelvi istentiszteletről beszélünk.26 A prédikáció 
problémájáról fent már szóltam. 

Dunántúl 
A Dunántúli Protestáns Egyházkerület 1600 körül a Duna és a Balaton közötti tájra 
terjedt ki, főképp Sopron és Vas vármegyék területére (természetesen a mai Burgen-
landot is beleértve), de tartoztak ide Zala, Moson, Győr és Veszprém megyei gyüle-
kezetek is. A lutheránusok és kálvinisták közti szakítás éppen a kérdéses időszakban 
zajlott, és e folyamat 1612-ben zárult le. Vizsgálódásunk számára egyedülálló forrás 
a Konkordiakönyv első kiadásának egy fennmaradt példánya a lelkészek és tanítók 
aláírásaival.27 1596 és 1672 között 663-an írták alá így az Egyességi iratot, többsé-
gükben frissen ordinált lelkészek. 1596–1610 között 122 aláírót találunk, akiknek 
részben családneve, részben szolgálati helye vagy életpályája alapján igyekeztem 
megállapítani etnikai hovatartozását. Mivel a Formula Concordiae aláíróiról van 
szó, így semmiféle kétség nem merülhet fel, hogy nem reformátusok vagy valamiféle 
meghatározhatatlan protestánsok ők, hanem szigorú értelemben vett lutheránusok.

Az aláírók túlnyomó többsége egyértelműen magyar nevű, (ha megadja) magyar 
közegből származó és magyar faluban működő lelkész vagy tanító. Egyszerűbb a kivé-
teleket felsorolni: 20 német (16%), hét horvát vagy vend (Belechich, Jagodich, Miholics, 
Musics, Pythiraeus, Ratkovicz, Tsebenich: 5%). Természetesen akadnak nehezebben 
meghatározható vagy határesetek is, így hét horvát nevű, akik viszont magyar gyü-
lekezetben prédikáltak (Thokoych Csepregen, Klaszekovits Fertőszentmiklóson, 
Csepregi Dianovits Sótonyban, Lynbetich Hegyfaluban, Keleminovich Hidegségen, 
Zvonarich Sárvárott, Vodoricz Tétényben). Továbbá négy szlovák származású (Perich 

 25 Biblikus cseh = „szlovák”: RMNy nr. 479, 564 (káté, imádságok és énekek, csak igen töredékesen ismert), 
App. 95, App. 104, 1594 (káté, imádságok és énekek), 1632, 1655 (Tranoscius ima- és énekeskönyve).

 26 Az 1590-es murányi cikkek viszont egyértelműen azt írják elő, hogy az úrvacsorát szlovák köz-
nyelven osszák ki, hogy mindenki értse: nec in administratione sacramentorum alia, quam vulgari 
sclavonica utatur lingva, eaque clare et distincte, ut omnes audire intelligereque possint. MPEA 2: 
16. o. Lehet, hogy ez a mondat nem a beszélt szlovákra, hanem az irodalmi cseh népnyelvre értendő? 
Vagy feltételezhető-e a gyakorlatnak olyan földrajzi vagy település-földrajzi elágazása, hogy a váro-
siasodottabb vagy a morva határhoz közeli északnyugati területeken inkább cseh, míg a falvakban 
vagy a magyar lakossággal kevert déli tájon inkább szlovák nyelvű liturgiát tartottak?

 27 OSzK Quart. Lat. 1177. Részben saját kezű aláírások, részben korabeli másolatok. Payr Sándor egy 
18. századi másolat alapján adta ki: Payr 1910, 52–99. o.
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Tétényben, Andreades Csepregen, Stephanides Szoporban, Havar Vaton) és egy né-
met nevű (Frank de Szörcsök Varsányban), akik szintén magyar környezetben éltek. 
Információk hiányában besorolhatatlan személy csupán egy akad (Joannes Mallo). 

A régi dunántúli evangélikus kerületben tehát meghatározó magyar többség 
mellett német és horvát kisebbséget találunk. Az elemzett lista muravidéki vend 
helynevet csupán származási helyként tartalmaz (Pusczini), ezért a délszláv nevű 
személyek nagyrészt a kerület nyugati sávjában élő horvátok lehetnek. A horvát 
nyelvű reformáció szerény sikereiről fent már írtam. Az ott felsorolt városok mellé 
az Egyességi irat aláírásai még egy falut tesznek, Lövőt, melyben kizárólag horvát 
nevű személyek szolgálnak (Belechich, Miholics, Musics). Ez lehetett a dunántúli 
evangélikusok egyetlen tisztán horvát nyelvű gyülekezete, liturgiájának nyelvére 
csak Gregorius Pythiraeus horvát énekeskönyveiből következtethetünk.28

Felső-Dunamellék 
A dunántúlihoz hasonló közös protestáns egyházkormányzati alakulat volt a fel-
ső-dunamelléki egyházkerület a Mátyusföldön, a Csallóközben és a Szigetközben, 
ahol jobbára magyar papok evangélikus elöljárókat választottak maguknak, amíg 
a Thurzó-család befolyása ezt számukra tanácsossá tette. A közelség és a hasonló 
nyelvi körülmények miatt természetes volt az átjárás a dunántúli és a felső-du-
namelléki lelkészi állások között.29

A két felekezet békés elválása itt az 1610-es évekre esett.30 Ezzel a folyamattal 
függ össze annak a dokumentumnak a keletkezése, amelyben 1614 és 1618 között 69 
felső-dunamelléki lelkész írta alá az Ágostai hitvallást (ezen már egyértelműen az 
Invariatát értve).31 A neveket és szolgálati helyeket a fenti módszerrel megvizsgálva 
a következő arányok adódnak:

magyar  37 (54%)
magyar–szlovák  11 (16%)
szlovák  9 (13%)
német  2 (3%)
vend 1 (1%)
nem meghatározható 9 (13%)

28  RMNy nr. 982, 1021. Vö. Elem I/2: 365. o.
29  Csepregi István, Dianovits János, Hollósy János és Miklós: Elem I/1: 337., 339., 707–708. o.; Pálházi 

Gönc Miklós, Pápai Péter: Elem I/2: 227., 235. o.; Sibolti Demeter, Stephanides Mihály: Elem I/3.
30  Fabó 1869, 123–136. o; Thury 1998, 1: 405–407. o.
31  Fabó 1869, 102–105. o.
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A besorolhatatlan személyek olyan latinos neveket viselnek (Davidis, Molitoris, 
Scripta), melyek több nemzetiségnél is előfordulnak, illetve származási vagy szolgá-
lati helyük is többnyelvű. A magyar gyülekezetek papjai között itt is akadnak horvát 
nevűek (Dianovits, Radicz). A muravidéki származásúak közül a muraszombati 
Kothay Jakab a magyar frakciót erősíti, Nicolaus Castriferreus tiszolci lelkész vi-
szont valószínűleg vend, és a később kibontakozó szlovén–szlovák lelkészcsere első 
képviselője. A „magyar–szlovák” csoport azokat takarja, akiket nevük és származási 
helyük ugyan a szlovákokhoz köt, ám pályájukat már magyar területen futották 
be. Ilyenek a fent már említett liptói Andreades Mihály, akit Sárvárott ordináltak, 
Sopronban magyar, Pozsonyban viszont magyar–szlovák prédikátor volt, és magyar 
környezetben az Andrásfy nevet is használta, vagy Stephanides Mihály, aki a Duna 
mindkét oldalán magyar falvakban, Szoporban és Csallóközkürtön lelkészkedett.32

A magyar többség ezen a területen is meghatározó, ám második helyen már nem a 
németek, hanem a szlovákok állnak. A felső-dunamelléki magyar nyelvű evangélikus-
ságot a 17. századi ellenreformáció szinte teljesen eltörölte (a Thurzó család kihalása 
után ugyanis a katolikus Esterházyak lettek itt a legnagyobb földesurak): a városi 
gyülekezetek mellett csak néhány faluban, így Alsó- és Felsőszeliben maradt nyoma.

Gömör és a Barkóság
Gömör vidéke az evangélikus hagyományban arról nevezetes, hogy a Dunántúl 
és a Barcaság mellett itt található „tősgyökeres” (tehát nem betelepült, áttelepült) 
magyar nyelvű evangélikusság. Sajnos az 1735-ig önálló, murányinak, majd gömö-
rinek nevezett egyházkerület nem tud felmutatni olyan terjedelmes papi névsorokat 
az 1600 körüli évekből, amilyeneket a Dunántúl és a Felső-Dunamellék esetében 
elemeztem. Rendelkezésre áll viszont az 1590-es és az 1596-os murányi cikkek, 
valamint az 1604-es gömöri cikkek aláíróinak névsora, összesen 36 lelkésztől 41 
aláírás – a világiakat nem számítva.33 Az aláírók között magyar papot egyet sem 
találni (csak a világiak között akadnak magyar nemesek: pl. Borbély János, Kisfaludi 
János, Bakos János). A fennmaradt adatok alapján a lelkészek túlnyomó többsé-
gét a szlovákok közé kell sorolnunk a mellett a néhány német mellett (Atzmann, 
Friedt, Radler, Schrötter), akik elsősorban Murány várában, valamint Dobsina és 
Rozsnyó városában teljesítettek szolgálatot. Ha ebből a gyülekezetek nyelvére is 

 32 Elem I/1: 43. o.
 33 MPEA 2: 15., 21–22., 68–71., 117. o.
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következtethetünk, akkor a szlovák többség34 és a német kisebbség mellett magyar 
evangélikusságnak 1600 körül alig látni a nyomát.35

Tudnivaló, hogy Gömör a magyar nyelvterület határán fekszik, és itt éppen a 
17. században zajlottak gyors etnikai változások, nevezetesen egy magyarosodási 
folyamat. Ennek oka hasonló volt ahhoz, amit imént a Muravidékkel kapcsolat-
ban írtam: a török hódítás egyrészt északra nyomta az Alföld magyar lakosságát, 
másrészt ugyanezen okból a vásárutak is északabbra helyeződtek, az Alföld északi 
pereméről a Rima és a Sajó völgyébe. Ez egyrészt a magyarság, másrészt a refor-
mátusság arányát növelte meg a gömöri és kishonti mezővárosokban, templomos 
falvakban. Nem hittani bizonytalanságból, és talán nem is földesúri önkényből vagy 
lelkészi ingatagságból, hanem valószínűleg a tömeges beköltözés miatt váltott át a 
17. század közepén néhány gyülekezet, így Alsóbalog és Uzapanyit az evangélikus 
közösségből a reformátusba.36 Más elmagyarosodó falvak viszont, amennyiben a 
rekatolizációt is kiállták, megmaradtak evangélikusnak.

Barcaság 
Ha a Barkóság előbb volt evangélikus és csak később lett magyar, épp fordítva történt 
ez a Barcaságban, amely előbb volt magyar, és csak később lett evangélikus. A 17. 
század elejéig ugyanis semmi problémát nem jelentett az erdélyi szászok számára, 
hogy magyar jobbágyfalvaik, mint a barcasági tíz falu, rendre református prédi-
kátorokat hozattak, ezeket többnyire az enyedi vagy a pataki kollégiumból hívták 
meg. Ekkoriban még maguk a szászok sem voltak olyan vonalas Luther-követők, 
mint később. Arról, amit ekkori egyházi rendtartásaik a harang, az orgona, a ké-
pek, a kovászos és kovásztalan kenyér használatáról, a gyóntatásról, a liturgiáról, 
az éneklésről mondanak, leginkább a „kriptokálvinista” jelző juthat az eszünkbe. 
Ebből csak akkor támadt bonyodalom, amikor Bethlen Gábortól kezdve református 
fejedelmek ültek Erdély trónján, akik missziós lelkülettel avatkoztak volna bele a 
Királyföld vallási viszonyaiba. Erre válaszul a szászok is megpróbáltak igazodni a 
németországi központok teológiai irányelveihez, melyeket ekkor már egyöntetűen 

 34 A murányi cikkek mindkét változata következetesen „szlovákról” beszél (Slavonica lingua; slavice), 
amikor népnyelvi istentiszteletről, éneklésről vagy katekézisről van szó: MPEA 2: 16–18., 59. o.

 35 Az első ismert magyar lelkész, a fent már említett Kothay Jakab 1618-tól lesz Széchy György gömöri 
főispán udvari prédikátora (Fabó 1869, 105. o.), később ugyanő szerepel alsóbalogi evangélikus 
esperesként (Mikulik 1917, 53., 61–62. o.). A Széchy-család környezetében 1621-től találkozunk 
murányi magyar várkáplánokkal. Rozsnyón tartottak ezidőtt magyar nyelvű prédikációt is, amit a 
mindenkori, magyarul is beszélő káplán látott el, de e káplánok között nem akadnak magyar nevűek 
(MPEA 2: 117. o.).

 36 Mikulik 1917, 74–76. o.
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a Konkordiakönyv határozott meg. A konfesszionalizáció trendje pedig azt követelte 
meg, hogy például Brassó város territóriuma vallásilag lehetőleg homogén legyen. 
Saját szász papjaik viszont nyelvi nehézségek miatt nem boldogultak a barcasági 
csángókkal. Első próbálkozásként a 17. század elejétől kezdve Brassó város és a 
barcasági falvak magyar prédikátorait feleskették az Ágostai hitvallásra, illetve a 
szász szuperintendens alá rendelték.37 Ez azonban a tanítás tartalmát tartósan nem 
befolyásolta, sőt a fejedelmi hatalom által felbátorított református lelkészjelöltek 
később egyre gyakrabban tagadták meg az eskütételt. A fennmaradt névsorok 
alapján38 ítélve a 17. század közepéig az itteni papok még túlnyomórészt erdélyi 
magyarok. A Barcaságból tanulmányútra induló diákok (köztük a leghíresebb: Apá-
cai Csere János) pedig kivétel nélkül református intézményeket céloztak meg, azaz 
ebből következtethetően a gyülekezetek is reformátusok.39 Szász földesuraik ezért 
a Felföldről származó, megbízható lutheránus iskolamestereket és prédikátorokat 
alkalmaztak itt, Privigyei Lukácsot,40 Szeli Györgyöt, Matthaeides Mihályt. Néhány 
nemzedék alatt sikerült is békés eszközökkel az evangélikus egyházba téríteniük a 
barcasági magyarságot. Az anyanyelv meghatározó, orientáló szempontja helyére 
fokozatosan a felekezeti hovatartozás vezérlő elve lépett.41 Ahogy ezt fent a gömöri 
barkókkal kapcsolatban is láttuk, a barcasági csángók sem „tősgyökeres” magyar 
lutheránusok, hiszen 1600 táján még tőrőlmetszett reformátusok.

Szlovák reformátusok? A zempléni és ungi protestáns unió 
Miskolci Csulyak István esperesnek köszönhetően igen jól dokumentált a zempléni 
egyházmegye 1600 körüli története. Ehhez a szervezethez mintegy hat évtizeden 
keresztül együtt tartoztak magyar reformátusok és szlovák evangélikusok. Az 
egyháztörténészek szeretik korai protestáns unióként aposztrofálni ezt a közös 
egyházmegyét,42 bár a források alapján nehezen választható ki a megfelelő besoro-
lás: önkéntes vagy kényszerű együttélésről van-e szó, csupán az egyházigazgatásra 
terjedt-e ki az együttműködés, vagy az egyházközségek belső életét is érintette.

Az 1611-es református vizitációs jegyzőkönyvben az tűnik szembe, hogy egyes 
(Varannó környéki, az egyházmegye északi részén fekvő) gyülekezetek adatait latinul, 
míg a többiekét magyarul rögzítették. E megfigyelésből az a következtetés adódhat, 

 37 Binder 1993, 15–16., 110–111. o.
 38 Uo. 112–140. o.
 39 Uo. 141. o.; Szabó–Tonk 1992, nr. 759, 1265, 1740, 2783 (Apáca: 1648; Krizba: 1647, 1698; Hosz-

szúfalu: 1673).
 40 Elem I/2: 354. o.
 41 Csepregi 2011, 16–17. o.
 42 Zoványi 1934; Dienes 2009; Kónya–Kónya 2013, 169–174. o.
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hogy e mintegy húsz anya- és leányegyház nem magyar, hanem szlovák nyelvű lehe-
tett. Az 1629-es jegyzőkönyv itt egyházközségi tisztviselőket is megnevez, akiknek 
családneve kevés kivétellel szlovák eredetű.43 Az 1660-as jegyzőkönyv pedig e gyü-
lekezetek híveit és papjait egyértelműen „lutheránusnak” és „ágostai hitvallásúnak” 
nevezi44 – ami mégsem akadályozza meg a református esperest az egyházlátogatás 
lefolytatásában. Az egyházlátogatási jegyzőkönyvek szerint a lelkészek részint fel-
vették az albát, részint nem. Ez alapján a zempléni református egyházmegye nem 
egyszerűen nyelvi (magyar–szlovák), hanem dogmatikai-liturgiai szempontból volt 
vegyes (helvét és ágostai hitvallású). Varannó mezővárosában két templom is volt, 
magyar és tót, s általában a magyar prédikátor volt az elsőpap, míg szlovák kollégája 
népesebb hallgatósággal, ám alacsonyabb fizetéssel45 káplánként volt besorolva mellé. 

Az állítólagos uniónak sem létrejötte, sem megszűnése nincs pontosan dokumen-
tálva, az egyházmegyei zsinati jegyzőkönyvek csak annyit árulnak el, hogy 1597-ben a 
varannói lelkész feladatává tették – önálló esperesi cím nélkül – a környékbeli szlovák 
gyülekezetek igazgatását.46 Ennek a megoldásnak valószínűleg nyelvi okai lehettek, 
Varannó papjáról feltételezhette a többnyire délen élő magyar esperes, hogy szót 
ért szlovák szomszédjaival. A 17. század közepéről pedig már arról is van – egyetlen 
– adatunk, hogy a varannói alesperes joghatósága a szomszédos ungi református 
egyházmegye területén található néhány szlovák nyelvű evangélikus gyülekezetre 
is kiterjedt, mintha időközben ezek is tagjaivá váltak volna a zempléni uniónak.47

Az egyesülés kezdeményezője talán a földesúr, ecsedi Báthory István lehetett, 
erőszak alkalmazásának azonban nincs nyoma.48 Az „unió” megnevezést az 1662-es 
zsinaton használták először, bár ez a jegyzőkönyv már éppen a lutheránusok elsza-
kadási szándékáról tudósít,49 akik a következő évben valóban a sárosi evangélikus 
egyházmegyéhez csatlakoztak, létrehozva a sáros-zempléni esperességet.

 43 Dienes 2008, 7–65. o. Magáért beszél a parnói papnak a jegyzőkönyvben rögzített, megsemmisítő 
kritikája híveiről: vocavit eos pogányszki. Dienes 2008, 39. o. Miskolci Csulyak István leveleskönyve 
e lelkészeket és gyülekezeteket 1633–1635-ben már egyértelműen „szlováknak” (Slavonici) nevezi: 
MPEA 11: 186–187. o.; 12: 215. o.

 44 Dienes 2008, 112–113., 274–275. o.; 2009, 172. o.
 45 Dienes 2008, 112–113. o.
 46 Zoványi 1934, 226; Dienes 2009, 173. Ekkor történetesen a szlovák Mednensky András, Károlyi 

Gáspár veje, későbbi zempléni esperes volt a varannói pap (Elem I/2: 54. o.). Utódai idején alakult ki 
az a munkamegosztás, hogy Varannón a magyar lelkész volt a parókus, ám ennek szlovák káplánja 
állt alesperesként a környékbeli gyülekezetek élén, ami gyakorta függelmi vitákhoz és presztízs-
harcokhoz vezetett. MPEA 13: 139. o.

 47 Dienes 2001, 254. o.; 2009, 175. o.; Kónya–Kónya 2013, 173–174. o.
 48 Dienes 2009, 173–174. o.; Kónya–Kónya 2013, 170. o.
 49 Dienes 2009, 174. o.
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Nyelvtudás és nyelvtanulás

Tavalyi tanulmányomban gyűjtöttem össze néhány adatot arról, hogy a diákot szülei 
„a nyelv kedvéért” küldték hol ide, hol oda, és hogy megfogalmazódott az az igény 
a polgárság körében, hogy illik ismerni „az ország nyelveit” (lehetőleg többet).50 
A magyarországi lelkészjelöltek nyelvtudásával kapcsolatban akkor mondottakat 
szeretném itt további információkkal kiegészíteni. 

Ennek a törekvésnek a legkorábbi hazai adatai között először a besztercebányai 
Jacobus Stenczll önéletrajza tűnik szembe, aki 1579-ben arról ír, hogy a magyar 
nyelvet Rozsnyón a török veszéllyel dacolva sajátította el.51 A török fenyegető közel-
ségét később azok a diákok is hangsúlyozzák, akik a magyar tanulmányok kedvéért 
a még magyar kézen lévő Egert keresték fel. Mondataik azt sugallják, hogy a tudás 
érdekében még komoly áldozattól és kockázatvállalástól sem riadtak vissza. Ezt a 
szempontot viszont, hogy „a nyelv kedvéért”, leírva először 1588-ban, a privigyei 
Michael Kawicky önéletrajzában láttam, aki szülei ösztönzésére és rábeszélésére 
a németprónai iskolát választotta a német nyelv megtanulása kedvéért.52 Az utána 
jövő lelkészjelöltek már egymás fordulatait ismételgetve variálták ezt a témát.

A magyar nyelvtanulás legnépszerűbb helyszínei Eger (4 említés), Sárospatak 
(3), Szenc (2), Gönc (2), Nagybánya (2), Beregszász (1), Debrecen (1), Eperjes (1) és 
Rozsnyó (1) voltak. A német nyelv kedvéért választották szlovák diákok Németpróna 
és Selmecbánya iskoláját, míg a német Stephanus Xylander eperjesi magyar nyelv-
leckéi mellett egyedülálló módon nem csehül akart tanulni, hanem szlovákul (!) 
Németlipcsén és lengyelül a sziléziai Krapitzban.53

Hogy a másik népnyelv elsajátítása elsősorban nem iskolás módszerekkel, hanem a 
gyakorlatban, anyanyelvi környezetben történt, ezt a fenti példák meggyőzően mutatják 
be. A nyelvi alapú iskolaváltogatás és „diákcsere” mégis napvilágra hozott egy komoly 
elvi problémát, hiszen a felsorolt középiskolák mind „latin iskolák” voltak, amelyek 
programjában a bibliai és klasszikus nyelvek művelése állt első helyen, nem pedig a 
népnyelvi kompetenciák fejlesztése. A tarcali iskola 1600 tájáról való törvényeiben 
maradt fenn ez a szabályozás: „Akit rajtakapnak, hogy anyanyelvén beszél, botlásáért 
alkalmanként egy pénzt fizessen, ha pedig a rektor kapja ezen, akkor büntetése 2–10 
pénz legyen, és kívülről tanulja meg valamely érdemes szerző versét. Mindazonáltal 
egy cserediákkal a nyelvtanulás kedvéért bárkinek joga van saját anyanyelvén beszélni, 

 50 Csepregi 2015, 65. o., 68–69. o.
 51 WO JGPÖ nr. 133; MEEE 55. o.
 52 WO JGPÖ nr. 329; MEEE 92. o.: discendae Germanicae linguae gratia. 
 53 WO JGPÖ nr. 580; MEEE 120. o.: ad linguas  Slavonicam, Hungaricam et Polonicam addiscere.
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másként azonban tilos.”54 A tarcali szabályzat valószínűleg nem volt egyedülálló, a kor 
többi iskolájában is bizonyára hasonlóan jártak el. De milyen idegen ajkú cserediákok 
fordultak meg a nyelv kedvéért Tarcalon? Aligha reformátusok, és még kevésbé törökök! 
Az a tény, hogy a fenti mondatokat éppen egy kis hegyaljai magyar református iskola 
törvényeiből idézhettem, arra hívja fel a figyelmet, hogy ezek az iskolák igen vonzóak 
lehettek a Felföld nyelvtanulásra vágyó német és szlovák evangélikusai szemében is.
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Az evangélikus egyház és a nemzeti, 
nemzetiségi kérdések a bécsi döntések után
Sólyom Jenő (†1976) emlékezetére

Az első világháborút lezáró Párizs környéki békerendszer mind egész Európában, 
mind a trianoni döntés következményeitől súlyosan érintett Magyarország és a 
kelet-közép-európai és észak-balkáni térség területén nyitva hagyott, illetve állan-
dósított húsba vágó gazdasági, politikai, katonai, etnikai, kulturális és társadalmi 
problémákat és ellentéteket, amelyek tartósan az átrendeződés – illetve valójában 
a rendezetlenség – állapotában tartották a kontinens viszonyait. A világméretű 
kihatással jelentkező európai fejlemények és az 1920-as trianoni békedöntés ösz-
szefüggéseiben megjelent átfogó és elemző művek és tanulmányok mellett felér-
tékelődött manapság az egyes részterületek vizsgálata is. Ezért a kisebbségben élő 
magyarországi evangélikusság sorsának áttekintése is indokolt vállalkozás, amiben 
a korabeli egyháziaknak – teológusoknak, egyházvezetőknek és az érdekelt társa-
dalmi mozgalmak képviselőinek – a tanulmányai és véleménye is hozzájárulhatnak 
a korszak teljesebb megértéséhez.

Az 1920-as trianoni döntés következményei 
a magyarországi evangélikusságra 

Az első világháborút lezáró békerendszer Kelet-Közép-Európa területén, különösen 
is a történelmi Magyar Királyságra vonatkozóan messzemenő következményekkel 
járt. Az ország terület- és népességvesztése, illetve a fennmaradt Magyarországot 
körülvevő utódállamok kialakítása és berendezkedése teljesen átalakította a tér-
ségben az egyházak, vallásfelekezetek évszázados szerkezetét, arányait, társadal-
mi-kulturális beágyazottságát is. Az átalakulás nagyságrendjét jól érzékeltetik a 
statisztikai számok is:
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Magyarország lakosságának százalékos felekezeti megoszlása a trianoni döntés tekintetében 
(Forrás: KSH, Révai nagy lexikona)

1910
(millió fő)

1920 
Trianon előtt

(millió fő)

1920
Trianon után

(millió fő)

Veszteség 
(%-ban)

Veszteség 
(ezer fő)

1930
(millió fő)

Összlakosság 18,264 7,987 8,685
Római katolikus 49,3 52,1 62,9 –57,0 6,110 67,1
Görög katolikus 11,0 9,7 2,1 –91,0 1,860
Református 14,3 12,6 21,3 –37,7 0,980 20,9
Evangélikus 7,1 6,3 6,3 –63,8 0,855 6,1
Ortodox 12,8 14,3 1,0 –97,9 2,926
Unitárius 0,4 0,3 0,1 –93,1 0,069
Zsidóság 5,0 4,5 6,2 –49,5 0,461 5,1

A felekezeti lebontású adatokból könnyen kiolvashatók a legfontosabb következ-
mények. Először is az, hogy a különböző felekezetek nem egyforma mértékben 
voltak érintettek, és érintettségüket elsősorban a nemzetiségekhez kötődő törté-
nelmi-földrajzi hátterüket szem előtt tartva érthetjük meg. Akár a keleti ortodox, 
akár a görögkatolikus felekezetekhez tartozók történelmi vagy etnikai-nemzetiségi 
gyökereit tekintjük, jobban érthető, hogy szinte teljes egészében a trianoni határo-
kon kívülre kerültek. (Ugyanez az összefüggés érvényes az unitárius felekezetre is 
regionális beágyazottsága következtében.) Hasonló magyarázatokat kell keresnünk 
az evangélikusság közel kétharmados létszámvesztése mögött is: több nemzetiség-
hez kötődő történelmi-földrajzi gyökerei miatt járt az 1920-as kényszerváltoztatás 
ilyen nagymértékű és megrendítő konzekvenciákkal. 

Az evangélikusságot érintő főbb nemzetiségi arányváltozások a trianoni döntés nyomán 
(Forrás: KSH)

1910
(millió fő)

1920 – Trianon után
(millió fő)

Veszteség
(%-ban)

Veszteség
(millió fő)

Összesen 18,264 7,987
Magyar 9,945 6,723 33,1 3,327
Német 1,903 0,554 72,8 1,483
Szlovák 1,946 0,165 91,6 1,803

Az adatok elemzéséből könnyen kiolvasható a másik jelentős változás is, a Ma-
gyarország új határain belül maradt kereszténység, az ún. történelmi felekezetek 
egymás közötti arányainak alapvető megváltozása. A felekezeti sokféleség drámai 
beszűkülése figyelhető meg, amely jelentősen hatott a római katolikus egyház 
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többségi helyzetének további megerősödésére. Ugyancsak kitűnik a számokból a 
reformátusság arányszámának és ezzel együtt társadalmi-politikai befolyásának 
hirtelen megnövekedése. Mindezek tükrében világosan felvázolható az a kettős 
problémahalmaz, amely az evangélikus egyház elmúlt évszázadának kiindulópont-
jából adódott: egyrészt a szétszakított belső szerkezetéből eredő működési zavarok 
és nemzetiségi konfliktusok következtében, másrészt az egyházak és vallásfeleke-
zetek gyökeresen átalakuló társadalmi-politikai helyzetéből, amelyben meg kellett 
találnia megváltozott státuszát, meg kellett fogalmaznia új egyházi identitását.

Annak, hogy a két világháború közötti revizionizmus mélyen hatott az egyházi 
közösségekre is, egyaránt lehetett kiindulópontja az 1920-ban bekövetkezett tör-
ténelmi nagyságrendű sorsfordulat, de a magyarság ügye melletti fokozott elkö-
teleződés is. A revizionista remények és törekvések történetében az 1938-as első, 
majd az 1940-es második bécsi döntés jelentette a beteljesedés pillanatát még 
akkor is, ha ennek a hátterében az erre az időre már egyensúlyát vesztett európai 
politikai rendszer következtében nem állt a kontinentális nagyhatalmak egysége. 
A brit és francia érdektelenség hivatalos bejelentése után lényegében Németország 
és Olaszország nemzetközi döntőbíráskodásával meghozott döntések az etnikai 
alapú revíziót valósították meg.1 Ettől a folyamattól volt elhatárolható a nemzet-
közi döntések nélküli, katonai megszállással végrehajtott területszerzés 1939-ben 
Kárpátalján, illetve 1941-ben a Bácskában. A Magyarországhoz visszatérő, illetve 
általa katonai erővel elfoglalt területek átmenetileg jelentősen megváltoztatták az 
egyházak – közöttük a magyarországi evangélikus egyház két, területében is érin-
tett egyházkerületének – életét, a szervezeti változásnál is fontosabb volt azonban 
a döntések nemzeti és nemzetiségi identitás terén megmutatkozó hatása.

A német Memorandum és fogadtatása az evangélikus egyházban

Az 1938. november 2-ai első bécsi döntés, amely Ausztria és Csehszlovákia jelentős 
részének német bekebelezésével, azaz a Harmadik Birodalom határainak keleti 
kiterjesztésével egy időben jött létre, erős aktivitást váltott ki a kelet-közép-európai 
régió, benne a visszatérő területekkel is gyarapodó Magyarország németségének a 
soraiban. Az 1923 után önszerveződő módon meginduló, kulturális egyesület for-
májában élő német nemzetiségi hagyományápolás korszakát ezzel a fordulattal ha-
zánkban is felváltotta a német érdekérvényesítés új szakasza: az immár szomszédos 
hitleri Németországgal a háttérben 1938. november 26-án megalakult Budapesten 

 1 A bécsi döntéseket a nyugati hatalmak, Nagy-Britannia és Franciaország is érvényesnek ismerte el, és 
csak a második világháborút lezáró 1947-es békeszerződés során nyilvánították végleg semmisnek.
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a Volksbund der Deutschen in Ungarn szervezete. Az 1939 áprilisában összeállított 
Alapszabályban mindössze annyi szerepel, hogy „a Volksbund célja a német néphez 
tartozó magyar állampolgárok kulturális igényeinek a népi élet megnyilvánulásainak 
minden területén való előmozdítása és támogatása, a hazához való kötődésnek az 
ápolása és erősítése”.2 A „minden területen” megfogalmazáson túl nem találunk 
bővebb kifejtést a szövegben, ellenben Franz Baschnak, a Volksbund vezéralak-
jának a szervezet megalakulásakor mondott szavai már sejtették, hogy ez alól az 
egyházi élet sem lesz kivétel: „Népünk összegyűjtése és gondozása tekintetében a 
Volksbundban nem ismerünk életkori határt és nemi, felekezeti vagy hivatásbeli, 
származási és osztálykülönbségeket.”3 A népiség ápolása és szervezése többé nem 
csupán kulturális kérdés volt, hanem a németség népi önszerveződésének és egy-
ben offenzív autonóm elkülönülésének programja is, amelynek alapján a nemzeti 
hovatartozás minden más elvi alapot maga alá gyűrt. Idevágóan emeli ki Norbert 
Spannenberger, a Volksbund történetének kutatója az első látásra meglepő történel-
mi összefüggést: „A Volksbund megalakulása végső soron a Harmadik Birodalom 
politikájának volt köszönhető […] ezt ugyanakkor az alapítók összhangba hozták 
Magyarország revíziós politikájának a sikerével.”4 A Volksbund tehát egyszerre 
hangoztatta a „németség újraszervezésének” és a „magyarosítási kényszer” elleni 
fellépésnek a programját.

Ezek a szempontok nyertek még határozottabb formát az 1940. augusztus 30-án 
meghozott második bécsi döntés után, amellyel egy időben és helyen írták alá a 
népcsoportokra vonatkozó kormányközi protokollt Németország és Magyarország 
képviselői. Az egyezmény szövege5 tételesen tartalmazta, hogy a Magyar Királyság 
semmilyen formában nem korlátozhatja a német népcsoporthoz tartozás, illetve az 
ebből eredő nemzetiszocialista világnézet iránti elkötelezettség kifejezését, garan-
tálja a jogot a német iskolák és tanárképzés feltételeinek biztosítására, tartózkodik 
irányukban mindennemű magyar asszimilációs kényszertől, s ezért cserébe a ma-
gyar állammal szembeni lojalitást a német népcsoport minden tagjának tiszteletben 
kell tartania. Ez az államközi megállapodás volt a közvetlen kiváltó oka annak a 
nyilatkozatnak, amelyet Memorandum evangélikus német gyülekezeteink égető 
kérdéseinek megoldásáról címmel adtak át az öt összeállító személy6 aláírásával – 

 2 Satzung des Volksbund der Deutschen in Ungarn §2. In: Spannenberger 2002, 407. o.
 3 Spannenberger 2002, 149. o.
 4 Uo. 152. o.
 5 Uo. 415–417. o.
 6 Scholtz Ödön ny. esperes, Schrödl Mátyás alesperes, dr. Weidlein János gimnáziumi igazgató, 

Zimmermann János ny. esperes, Spiegel-Schmidt Frigyes egyházkerületi missziós lelkész – később 
csatlakozott dr. Gündisch Guidó, a Pesti Német Egyház felügyelője.
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akik a hazai német evangélikus gyülekezetek szószólóit megillető igénnyel léptek 
fel – az Evangélikus Egyházegyetem Elnökségének 1940. november 4-én.

A német Memorandum létrejöttének, illetve az azt követő közegyházi vitának 
a körülményeit meglehetős részletességgel tárgyalja Harmati Béla egy 2009-ben 
tartott előadásában.7 Itt azonban sokkal fontosabb az, hogy ennek az ellentétnek 
tartalmi és elvi elemeit ismertessük. Maga a Memorandum egy hosszabb törté-
neti vázlattal indul, amelynek célja nyilvánvalóan az, hogy meggyőzze az olvasót 
a reformátori elvekben még érvényesülő és a „fajilag és nyelvileg nem egységes” 
hazai protestantizmus első századaiban még létező kölcsönös tiszteletről, ami a 
19. századtól folyamatos, majd az 1920-as és 1930-as években drámai fordulatot 
vett az erőszakos magyarosítás következtében. A Memorandum megállapításai 
nem az általános közéletre vagy kultúrpolitikára irányultak, hanem kifejezetten a 
magyarországi evangélikus egyházat vádolta azzal, hogy ilyen elvek, elvárások és 
intézkedések mentén elnyomta a német gyülekezetekben élő német evangélikus-
ságot. Ezt követően programot hirdetett, amely kiterjed a németség igényeinek 
megfelelő lelkészképzés, egyházszervezeti önállósodás és iskolakérdés kialakítására.

A Memorandum – azon túl, hogy több ponton hivatkozik rá – számos konkrét 
elemében és egészében is visszatükrözte a bécsi döntésekhez köthető, a német 
népcsoport helyzetére vonatkozó államközi egyezmény felfogását. Alapvető célja 
a „népi elv” prioritásának következetes érvényesítése az egyházon belül. Az aláírók 
állítása szerint „az az óriási veszély fenyeget, hogy népünk a jövőben az egyházban 
csak a múlt túlhaladt maradványát látja. Pedig német népünknek is szüksége van 
egyházra. (…) Nemcsak nyelvében kell prédikálni, hanem új gondolatvilágába, új 
problémák közé, egy szóval új történelmi valóságába kell a Krisztust beleállíta-
ni.”8 Bár az irat első bekezdéseiben hangsúlyozzák, hogy ez a német népiség nem 
feltétlenül jár együtt a nemzetiszocialista eszmével, a továbbiakban mégis egyre 
világosabban lehet erre következtetni: „Vannak olyanok, akik azt mondják, min-
den előzékenység hiábavaló, mert a német népcsoport mint az »egyházellenes« 
nemzeti szocializmus exponense a priori egyházellenes. Ezzel szemben meg kell 
állapítanunk, hogy – bár sokszor nehézségekkel – de mégis eredményesen dolgozik 
a németországi egyház is. Ez a munka azonban ott is csak úgy volt lehetséges, hogy 
az egyház teljes szolidaritásba lépett népével.”9 Hogy félreértés ne maradhasson, e 
ponton említik – világos támogatással – a Deutsche Christen diktatúrához lojális 

 7 Harmati Béla: A „német Memorandum” (1940) és a Magyarországi Evangélikus Egyház (konferen-
cia-előadás, 2009). http://archiv.evangelikus.hu/teologia/nemet-memorandum/.

 8 Spiegel-Schmidt 1942, 7. o.
 9 Memorandum, 10. o.
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egyházának elhatárolódását „az ezt a szolidaritást megtagadó »szélső hitvallási 
front«”, azaz a Hitvalló Egyház képviselőitől (Barth, Niemöller). Ezen a ponton 
a Memorandum összeállítói, ha nem is harcosan képviselték, de szélesre tárták 
a kapukat a Harmadik Birodalommal kötött egyezmény felfogása előtt, amely az 
egyházi összetartozás fölé nemcsak a népi elvet helyezte, hanem az evangélium-
hoz hű kereszténységgel szemben a nemzetiszocialista meggyőződés szabadságát 
is.10 Ez a felfogás messzemenően érvényesült a Volksbund számos vezetőjében és 
agitátorában is, s ez vezetett több gyülekezetben is az egyházzal, a lelkészekkel és a 
hitélettel szembeni nyílt fellépéshez, ahogy ezt Kapi Béla püspök is jelezte 1941-ben 
megfogalmazott észrevételeiben: „A mai helyzetjelentés szerint a német politikai 
mozgalom sok gyülekezetre káros hatással volt. (…) Némely gyülekezetben üres 
a templom, mert délelőtt és délután istentisztelet helyett a »Verein«-be mennek a 
hívek. Ellentétet szítanak az egyházi vezetők és a nép között. Sőt az egyik jelentés 
szerint »tervszerű lázítás folyik a magyarérzelmű tisztviselők ellen«.”11

A népi elv érvényesítéséről azon a felfogáson voltak a Memorandum szerzői, hogy 
három német esperesség – nyugat-dunántúli, dél-dunántúli és országos szórvány 
– szervezésével korlátozott autonómia, végső soron azonban egy önálló egyház-
kerület vagy német egyház létrehozása lenne a cél. Ezen a ponton mind Kapi Béla 
püspök, mind Wolf Lajos esperes (a későbbi Ordass Lajos püspök) éles kritikával 
véleményezte a javaslatokat: talán meglepő módon nem elsősorban egyházfegyelmi 
szempontból, hanem az egyházat súlyosan megosztó célja és az egyháztól idegen, 
külső elvek alkalmazása miatt. A népi elv keresztülviteléről gyakorlati tapasztala-
tot is szerezhettek időközben a Magyarországhoz visszacsatolt területek példáján. 
Wolf Lajos Válasz című írásában említi a „Szász Országos Egyház” döntését több 
erdélyi – köztük a kolozsvári – magyar gyülekezetről, amelyeknek éppen a nemzeti 
hovatartozásra hivatkozva küldtek felszólítást, hogy elhagyva a szász egyházat, 
csatlakozzanak a magyar evangélikus egyházhoz. Hasonló bomlasztó elhatároló-
dási folyamat zajlott le a Bácskában élő német és szlovák gyülekezetek között is.12

A Memorandum más megvalósítandó célkitűzéseiben sem kevesebb a kritikus 
elem. A német gyülekezetek számára képzendő, illetve továbbképzendő lelkészek 
ügyében még nyíltabban mutatkozott meg mind a magyarországi evangélikusság 
megosztásának, mind a német nemzetiszocialista rendszerrel való együttműködés-

 10 Elegendő itt a Barmeni teológiai nyilatkozatnak (1934), a német Hitvalló Egyház alapdokumen-
tumának a szavait idézni: „Elvetjük azt a hamis tanítást, amely szerint az egyház igehirdetése 
forrásaként köteles lenne Istennek ezen egyetlen szaván kívül más tényeket és hatalmasságokat, 
jelenségeket és igazságokat Isten kinyilatkoztatásául elfogadni.” (I. tétel)

 11 Kapi 1942, 9. o.
 12 Wolf 1942, 7–8. o.
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nek a szándéka. Az aláírók javaslata szerint a hallgatók az akkor négyéves teológiai 
képzés felét kötelezően valamely németországi teológiai fakultáson töltsék, „hogy 
megfelelő kiképzést kapjanak egy nemzeti szocialista közösségen belül – amilyenné 
a bécsi egyezmény értelmében a mi népcsoportunk is lesz – való lelkészi szolgá-
latra”.13 A már végzett lelkészeknek továbbképzésen kellene átesniük a birodalmi 
Deutsches Kirchliches Aussenamt szervezésében, amellyel a német egyház vagy 
egyházkerület eleve közvetlen kapcsolatban állna.

Az államközi szerződésben garantált német iskolai képzés jegyében az aláírók 
javaslatot tesznek arra, hogy az evangélikus egyház – „a német egyházközségek ele-
mi iskoláinak a bécsi egyezmény értelmében német iskolákká való átszervezésén”14 
túl – működő iskolái közül áldozzon fel kettőt erre a célra: a bonyhádi és a soproni 
iskolát. Wolf esperes és Kapi püspök mindkét iskola történetét és helyzetét részlete-
sen bemutatva cáfolta az ezt megalapozó igényt, amely szerint mind alapításukban, 
mind fenntartásukban való részvételük feljogosítja a németséget erre az átvételre.15

Igen figyelemreméltó Kapi Béla püspöknek több, az egyes vádakat és javaslatokat 
érintő észrevételein túl megfogalmazott, általános következtetése: „Propaganda 
veszi hatalmába iskolásgyermekeinket. Horogkeresztes jelvényeket osztogatnak 
közöttük. (…) Az egyházi tisztviselőkkel szemben elégedetlenséget szítanak s mes-
terségesen fokozzák az egyébként is erősödő bizalmatlanságot.”16 Néhány bekez-
désre kiterjedő értékelésében az egyház és a totalitárius ideológiák, diktatúrák 
konfliktusának alapvető területeit sorolta fel: behatolás az egyházi vezetők közé, a 
bizalmatlanság terjesztése, az ifjúság nevelésének az átvétele, a propagandagépezet 
gátlástalan kiaknázása – végeredményben az Isten igéje fölé helyezett népi, faji, 
ideológiai elvek pusztítása. A vádat, hogy az evangélikus egyház érvényesítette 
volna a magyarosítás törekvését önnön gyülekezeteivel szemben a múltban, ezért 
határozottan visszautasítja: „Amennyire valóság esetén helytelen lenne a Memo-
randum benyújtói által kifogásolt magyarosítási törekvés, éppen úgy kifogásolható 
az is, ha egy népcsoport faji és világnézeti érvényesülésének szolgálatába akarja 
állítani az egyházat.”17

 13 Memorandum, 12–13. o.
 14 Uo. 18. o.
 15 Wolf 1942, 11. o. Kapi 1942, 15–17. o.
 16 Uo. 9–10. o.
 17 Uo. 12. o.
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A reformáció és a nemzet

„A reformáció és a nemzet” megfogalmazás az 1939–1940-es munkaévre kiadott 
belmissziói munkaprogram egyik fejezetcíme, nyilvánvalóan megfogalmazza ezt a 
kortárs gyülekezetek életében egyre aktuálisabbá váló témakört.18 A magyar nem-
zetegyesítés sikereként megélt bécsi döntések, illetve az ezek nyomában végrehajtott 
katonai területfoglalások az etnikai alapú revízió bekövetkeztével nemcsak a német 
népi kérdés, hanem mindenekelőtt a magyar nemzeti kérdés formájában kerültek 
a kor középpontjába. Ennek nyomait mutatja az evangélikus egyházban született 
teológiai összeállítások és tanulmányok egész sora ezekből az évekből, amelyek 
közül kiemelkedik Sólyom Jenő egyháztörténész-professzor számos idevágó írása. 
Mind egyháztörténeti vonalvezetése, mind világos teológiai alapállása olyan átte-
kintést ad erről a súlyos egyházi polémiáról, amely a mai evangélikusság számára 
is biztos eligazodást jelenthet.

A Keresztyén Igazság folyóiratban 1939 őszén jelent meg A magyarajkú evan-
gélikusságról címmel az egész tárgykört áttekintő írása.19 Nézőpontja világos: „A 
magyarság ma önvizsgálatot tart […]. A magyar evangélikusság is késznek mutat-
kozik ilyen önvizsgálatra.”20 A népi és fajvédő ideológiák képviselőinek kibontako-
zó és öntudatos harca idején kiindulása egy olyan egyházi önvizsgálat, amely az 
evangéliumi hivatás és összetartozás tekintetében tart „revíziót”, helyzetértékelést. 
Ennek különböző szempontjait összesen tizenkét pontba szedve az alábbi csomó-
pontokban emeli ki.

Hazai összefüggésben először is helyesebb magyar ajkú, mintsem magyar evangé-
likusságról beszélni, mert „az evangélium mindenkinek a maga nyelvén hirdettes-
sék”. Az egyház nem eshet abba a hibába, „amelyet a zsidótörvényekkel kapcsolatban 
sokszorosan elkövettünk – írja Sólyom –, hogy t. i. a tisztán egyházi szempontot a 
nemzet, a magyarság, az állam viszonylataira is alkalmazni ajánlottuk, nevezete-
sen, hogy a keresztséget, az egyház egyik szentségét az asszimiláció, a nemzethez 
tartozás, az állampolgári egyenlőség garanciájának akartuk elismertetni”. Az egy-
házhoz tartozás nem válhat tehát sem a népi asszimiláció, sem a népi (fajelméleti) 
disszimiláció játékszerévé. „Elvégre papjainknak nem etymologusoknak és fajbio-
lógusoknak kell lenniök, hanem teológusoknak és igehirdetőknek. Az egyházban 

 18 Az 1939–1940-es Belmissziói munkaprogram hatrészes egyháztörténeti-teológiai összeállításának 
két legfontosabb szerzője a teológiai fakultás két egyháztörténész-professzora, Wiczián Dezső A 
reformáció és a nemzet és Sólyom Jenő A reformáció egyházának szolgálata a nemzetek közt címmel 
közölt tanulmányával.

 19 Sólyom 1939a, 261–267. o.
 20 Uo. 261. o.
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nincs helye családfakutatásnak. Mosolyogva kell félretennie útjából a vér szavára 
utaló kijelentéseket…”21

Nyilvánvalóan nehezítette ugyanakkor a helyzetet, hogy kívülről – akár a magyar 
politika és társadalom irányából, akár német irányból – jelentős nyomás alá került 
az egyház. „Felháborító és minden testvériséget megcsúfoló módon szólnak bele 
néha idegen országbeliek egyházunk munkájába, mert sejtelmük sincs evangéli-
kusságunk népi összetételéről.” Ez a külső ideológiai befolyásolás súlyosan meg 
akarja osztani az egyházat etnikai alapon: „Az autonómia a valóságban heteronómia 
akar lenni, olyan önkormányzat, amely leplezi a kívülről irányítottságot, az idegen 
törvényt.” Ebben a politikailag kiélezett helyzetben az egyháznak tisztán meg kell 
maradnia a népi-nemzetiségi bomlasztó szándékokkal szemben, mivel „az egyház 
lemond egyetemességéről és missziói hivatásáról, ha elzárkózik azoktól, akik más 
nyelven hallgatják az igét. […] a pusztulástól féltében tragikusan életét veszti.”22 A 
nemzetiségi alapú átszerveződés ugyanis egyszerre fenyegetné a vegyes összetételű 
gyülekezetek és családok természetes összetartozását, s nyilvánvalóan más feleke-
zetek és szekták karjaiba taszítaná őket. Éppen a lutheri teológiából is az következik, 
hogy az ige hirdetésében az egyház nem a népi elvet, hanem az evangéliumot követi, 
s azt azon a nyelven hirdeti, amely a hallgatóknak leginkább a szívük szerint való. 
Ez pedig az evangélikus egyház közösségeiben a 20. század közepére az egymással 
együtt élő egyházalkotó nemzetiségek valósága: „…az evangélikus egyházközség 
sem a magyarok, a tótok, a németek egyházközsége, nem azoké olyan értelemben, 
hogy más nemzetiségű vagy más ajkú evangélikusoknak semmi közük ahhoz.” 
Ennek a káros, az egyház lényegétől elszakadó mentalitásnak a gyökereit „a felvilá-
gosodás kettős rontásában” nevezi meg, amely „az egyházközséget összetévesztette 
az egyesületekkel […] az evangélium szolgálatát összecserélte a kultúrmunkával”.23

Sólyom Jenő az egyházszervezés gyakorlati szempontjából is említ néhány ténye-
zőt. Mindenekelőtt visszautasítja, hogy az igehirdetésben és a lelkipásztorolásban 
a közös népi hovatartozás lenne a döntő szempont lelkész és gyülekezet között. 
Az egyetlen elvárható követelmény, hogy a lelkész nyelvtudása feleljen meg a reá 
bízott gyülekezet szükségleteinek – a többi kölcsönös jóakarattal megoldható. Más 
terület, „átvett feladat” azonban az, ami erre az egyházi közösségre most ellentétes 
hatással rátelepszik: „az egyház úgynevezett kultúrmunkája” az iskolaügyben és 
az egyesületekben, ahol „a munka felől való rendelkezést meg kell osztania külső 

 21 Uo. 262. o.
 22 Uo. 264. o.
 23 Uo. 263. o.
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tényezőkkel: társadalommal, polgári községgel, állammal, felsőséggel”.24 Éppen ez 
az a terület, amely átvett jellege miatt a legbonyolultabban kezelhető.

Végül kitér a revizionizmus lázában feléledő magyar nemzeti mozgolódás sokféle 
egyházi vetületére is. Mindenekelőtt határozottan kiemeli, hogy a hazai evangélikus-
ság közösségét híven kifejező „magyar ajkú” jelző mellett tudatosítani kell a magyar 
evangélikusság létezését is. Ez két szempontból is sürgető és indokolt: egyrészt 
közvetlenül érinti a Magyarországhoz visszatérő erdélyi és felvidéki gyülekezetek 
jelentős részét, másrészt korrigálni kell az egyháztörténeti szakirodalom nyomán 
elterjedt téveszméket. „A szakirodalomban ugyanis általában az a megállapítás 
pusztít és dúl, hogy a reformáció lutheri irányát – kezdeti átmenet után – a német 
és tót lakosság fogadta el, a magyarság pedig a kálvinizmushoz tért el. Ehhez ké-
pest érthetően külföldön is az a felfogás, hogy legfeljebb újabbkori magyarosítás 
révén állott elő magyar evangélikusság.”25 Ebben az értelemben kell tehát tisztázni 
a kérdést egyrészt a trianoni békeszerződés után identitását formáló református 
történetírás felé,26 másrészt viszont a Volksbund által hangoztatott evangélikus 
egyház elleni vaskos, történelmi asszimilációs vádakkal szemben.27

Sólyom ugyanakkor világosan mérte fel az éledő magyar nacionalizmusban rejlő 
veszélyeket is: „…végzetes lenne számunkra, ha egyházunk életébe is átcsapna a 
törzsökös magyarság kellékeit kereső mozgalom.” Teológiai álláspontja szerint az 
evangélikus egyház állásfoglalása tisztán és következetesen megfogalmazható: 
„Vajjon nem hűtlenség-e egyházunktól, ha elzárkózik a magyarság olyan módon 
való szolgálatától, mint amilyent közönségesen elvárnak tőle? Nem az-e éppen a 
kötelessége, hogy magyarosítson minden eszközzel? Bátran kell felelnünk: nem.”28

Ehhez a kijelentéshez természetesen hozzátartozott az egyház állami-politi-
kai és társadalmi viszonyrendszerére vonatkozó elvi alapok részletes kifejtése is, 
amiről Egyház és politika címmel írt tanulmányt ugyancsak az 1939-es évben.29 
A 25 pontból álló témacsokorban lényegében minden közös, megkülönböztető és 
elválasztó szempontot megvizsgált, írása minden tekintetben méltó párhuzamosa 
a nemzetiszocialista diktatúra kritikájaként nemzetközi körben is számos helyen 
megfogalmazott tanulmányoknak és hitvallásoknak az állam és egyház, társadalom 
és egyház viszonyrendszeréről.

 24 Uo. 265. o.
 25 Uo. 266. o.
 26 Vö. Sólyom 1939b, 239–242. o.; 1943, 35–36. o.
 27 Vö. Wiczián 1939, 203–211. o.
 28 Sólyom 1939a, 266–267. o.
 29 Sólyom 1939c, 133–139. o. Az ebben a korszakban lezajló folyamat értékeléséről lásd még: Béres 

2015, 132–133. o.
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Sólyom Jenő hasonlóan világos álláspontra helyezkedett a német Memorandum 
vitájában is. Népi elv és egyházi szervezet, valamint Egyházi szervezet és népi ténye-
zők című írásaiban30 vezette le a területi elv érvényesülését az egyházszervezetben, 
amely ugyan nem következik az evangélikus hitvallásokból, de történelmi adott-
ságként mégis meghatározta az evangélikus egyház történetét. Az ezzel szembe-
helyezett népi elv, illetve az egyháznak a népi elv alapján történő átszervezésére 
vonatkozó követelés hitvallásos szempontból tehát semleges kérdés, „a népi elv 
ellenben hajlandó a már meglevő egyházi egység megbontására is”. Ebből követke-
zően „ma az evangélikus egyházjogban nem elméletileg ütközik össze a territoriális 
elv és a népi elv”,31 amelynek érvényesülésével az egyházat megosztó jellege miatt 
le kell számolni. A német Memorandum kiadójának, Spiegel-Schmidt Frigyesnek e 
megállapításokkal szemben megfogalmazott hozzászólását részletesen kielemezve 
Sólyom megalapozottan állapítja meg: „Egyáltalában csak egyházpolitikai érve-
lésnek tudom minősíteni a Hozzászólásban található theológiai eszmélkedést”,32 
s ezzel a kritikus teológiai következtetéssel teljessé teszi a Kapi Béla és Wolf Lajos 
által megfogalmazott közegyházi állásfoglalásokat.

Sólyom Jenő professzor komplex – egyháztörténeti, teológiai és egyházjogi – 
precizitással megalapozott álláspontja tehát egy kritikus történelmi korszakban, a 
magyarországi evangélikusság gyülekezeteinek, közegyházi életének és egyházve-
zetésének szegezett sorsdöntő kérdésekben dolgozta ki az egyházi hitvalló álláspont 
teológiai alapjait. Ekkor született írásai a mai egyházi tájékozódást is alapvetően 
segítik mind a bécsi döntések nyomán, a világháború éveiben kialakult történelmi 
és egyházi helyzet megértésében és értékelésében, mind a 20–21. század totalitárius 
eszméivel és diktatórikus törekvéseivel szembeni keresztény egyházi értékrend 
megfogalmazásában.
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Teremtés, emberiség és nemzet
Szükségünk van-e még a nemzetre?

A jelenlegi migrációs válság, az Európai Unió és tagállamai vezetőinek különböző, 
sokszor a válságot a maga valós méretében felfogni nem akaró reakciói különösen 
is aktuálissá tették nép, nemzet és emberiség viszonyának kérdését. Közben már 
jó ideje folyik a vita arról, hogy milyen mértékig engedhető meg a központosítás, 
kinek és miért lenne jó egy Európai Egyesült Államok (USE).1 Az alábbiakban 
bemutatjuk, hogy a nép, nemzet történelmi képződmény, ezért aligha fogható fel 
teremtési rendként. Ugyanez fokozottan igaz a nemzetállamra. Ezt Luther kétféle 
kormányzásról szóló tanításának mai értelmezésénél is figyelembe kell vennünk. 
Ugyanakkor a jó kormányzás, mint Luthernél is, Isten gondviselésének rendjéhez 
tartozik. A gondviselő Isten ugyanaz, aki Krisztusban megbékéltette magával a 
világot. Végül arról ejtünk néhány szót, hogy a nemzet, nemzetünk a jelen világban 
identitásunk része. Ezt a részt is, mint mindegyiket, helyén kell kezelnünk. 

Történelem és nemzet

Az 1989–90-es rendszerváltoztatással, a berlini fal leomlásával, majd az EU bővíté-
sével és jelenlegi, minden korábbinál sokkal fenyegetőbbnek tűnő válságával kiéle-
ződött a kérdés: mi a nép, a nemzet? Fontosak-e még a nemzetállamok? Annyi bajt 
hozott már Európára a nacionalizmus, hogy a nemzetet csírájában el kell fojtani?2

 1 Az Európai Egyesült Államok gondolata legkonkrétabban Victor Hugótól származik, aki 1849-ben 
vetette fel a párizsi világ-békekonferencián. Lásd: Reading 2012. Vö. Szentpétery 2012, 78. k.

 2 A Tóth Károly nyugalmazott dunamelléki református püspök (1931–2014) által 1991-ben alapított, 
az elmúlt év végével támogatás híján megszűnt Ökumenikus Tanulmányi Központ tanulmányi 
füzetei többször is foglalkoztak nép, nemzet, állam és egyház, továbbá az európai integráció viszo-
nyának kérdéseivel: Az egyházak és a nacionalizmus. Budapest, 1992. (ÖTF 3.); Vallás és egyház a 
rendszerváltozás után Magyarországon. Budapest, 1993. (ÖTF 6.); Vallás és politika a 21. század 
elején. Budapest, 2001. (ÖTF 17.); A magyar egyházak és uniós csatlakozásunk – Európa lelkét akar-
juk (ÖTF 18.); Walter E. Pilgrim: Kényelmetlen szomszédok? Jézus és az apostolok az egyház-állam 
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Bár a natio, nationes a késő antik korban is előfordul, és a középkorban is szerepet 
játszik, kulcsfogalommá a 18. században lett, a nemzeti mozgalmak és a nemzetál-
lamok felemelkedésével. A mai állami és kulturális környezet nem érthető a nemzet 
fogalma nélkül. Ezt még azoknak is el kell ismerniük, akik számára a nemzet és a 
nemzettudat fogalma meghaladottnak és elutasítandónak tűnik.3 

Európában a 18. században kétféle nemzetfogalom alakult ki. Friedrich Meinecke 
ezeket államnemzetnek és kultúrnemzetnek nevezte.4 Franciaországban a kifejezés 
pusztán politikai értelmet kapott. A nemzet az állam és az állam népének szino-
nimája lett. A nemzet politikai és hitvallásos közösség volt, amely szabadságban 
és önrendelkezéssel akart élni, és ennek megfelelő rendet alkotott. Az állami szu-
verenitás letéteményese, és identitását az emberi és polgári jogok nyilatkozatában 
találta meg.5 Hasonló folyamat játszódott le az USA-ban. A telepesek múltjukat 
maguk mögött hagyva amerikaiként éltek tovább, és kialakították a megfelelő 
demokratikus intézményeket. A politikai akarat alkotta meg a nemzetet, tekintet 
nélkül az etnikai és kulturális különbségekre. Németországban ezzel szemben a 
nemzet szellemi-kulturális egységként alakult ki, a nyelv, a származás, a történelem 
és a kultúra adottságain tájékozódva. Johann Gottfried Herder kollektív egyéneknek 
tekintette a nemzeteket, amelyek szervesen fejlődnek, mint a növények és az állatok.6 

A szerzők szerint azonban a fenti fogalmak messzemenően elméleti konstruk-
ciókon nyugszanak. Franciaország és az USA esetében jogos a kérdés, hogy az 
állítólagos népakarat valóban minden embert magában foglalt-e az adott területen. 

viszonyról. Ford. Kiss Emil et al. (ÖTF 20.); Johannes Rau: A Biblia és a politikus. Ford. Tóth Károly. 
(ÖTF 21.); végül az ÖTK utolsó, 23. füzete: A Trianon-seb gyógyulása felé, 2012. 

 3 Nation im Widerspruch 1999, 25. o.
 4 Meinecke 1928, 3. o. (Az első kiadás 1907 végén.) Mindjárt az első fejezetben megjegyzi, hogy 

minden fenntartás ellenére így lehet felosztani a nemzeteket.
 5 Ehhez lásd Ring 2004, 25. o. Gyakori kérdés, hogy a 18. században a még általánosan elterjedt etno-

centrikus látásmódból miért alakult ki az egyik helyen „államnemzet”, a másikon „kultúrnemzet”. 
A kérdés azonban meg is fordítható. „Mivel a nemzetnek mint »azonos eredetű, azonos nyelvű és 
kultúrájú, egyenlő jogokkal bíró közösségnek« a felfogása sokkal elterjedtebb a világban (még az 
Enciklopédia első két kiadásában is így szerepelt), az is felvethető, hogy a nyugati típusú fejlődés, 
azaz az államnemzet kialakulása a »speciális«, ami eltér a nemzetté válás egyetemes történelmi 
útjától. Ebben az esetben a kutatóknak nem a közép- és kelet-európai nemzetek fejlődésének devi-
anciáján kell töprengeniük, hanem azokon a sajátos történelmi és kulturális feltételeken, amelyek 
között az államnemzetek kialakulása kivételesen lehetővé vált.” 

 6 Nation im Widerspruch 1999, 25. o. Herder szerint „minden nemzetet (…) a maga helyén kell vizs-
gálni…” Hívja az olvasót „abba a nagy kertbe, ahová a népek tartoznak, ahol növényként tenyésznek, 
ahol minden hozzájuk tartozik, a levegő, a föld, a víz, a nap, a fény, sőt a hernyó is, amely rajtuk 
kúszik, és a féreg, amely szétrágja őket. A természet arra törekedett, hogy mint minden organizáció, 
a sokoldalú emberiség is élő háztartás legyen.” Herder 1978, 565. o. Kiem. az eredetiben.
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Valójában a politikai elit határozta meg az akaratot és hozott döntéseket –, tegyük 
hozzá, ahogyan ma is.

Ami pedig a nemzet természetes adottságait illeti, ezek sem olyan egyértelműek. 
A legtöbb modern nagy nép – de sok kis nép is – heterogén elemekből állt össze. 
A közös terület, nyelv, kultúra és vallás sem kezdettől fogva adott, hanem történelmi 
képződmény. Némiképp karikírozva: „Keletkezésekor a nemzet maga határozza 
meg azokat a jellemzőket, amelyek őt meghatározzák.”7 

Azt, hogy a nép, nemzet, etnikum, „faj” mennyire történelmi képződmény, a mai 
szakirodalom nem győzi hangsúlyozni. Eriksen alapműnek számító könyvében az 
etnicitás fogalmából indul ki, és azt magyarázza. Bár a hétköznapi nyelvhaszná-
latban még ma is a „kisebbségi kérdés” és a „faji viszonyok” jelentéskörére utal, a 
szociálantropológiában „mind a saját, mind a mások megítélése szerint kulturálisan 
különböző csoportok közötti kapcsolatokra vonatkozik”. Igaz, hogy elsősorban 
a nemzet alatti egységeket, különböző értelemben vett kisebbségeket tárgyalják 
a fogalom kapcsán. De a többségi vagy domináns csoportok is legalább annyira 
etnikaiak, mint a kisebbségiek.8 Ugyanakkor fontos különbséget tenni az etnikai 
és az etnicitás fölötti nacionalizmus között.9 

Ernest Gellner a nacionalizmus témájában megkerülhetetlen művében amel-
lett érvel, hogy a nemzetek és a nacionalizmus nem természetes jelenségek, mert 
nem állandó vonásai az emberi életnek, csak az iparosodástól számíthatók. Vagy-
is majdhogynem szükségszerű kapcsolatban vannak vele. A nacionalizmus nem 
egyedüli kihatása az ipari társadalomnak, amit „a reformáció és a nacionalizmus 
közötti lebilincselően érdekes kapcsolat” is illusztrál. Az írásbeliség hangsúlyozása 
és a Szentírás-hittel történő támadás a papság monopóliuma ellen, az ezzel járó 

 7 Nation im Widerspruch 1999, 25. k.
 8 Eriksen 2008, 19. o.
 9 Uo. 164. o. Majd: „A nacionalista ideológia olyan etnikai ideológia, amely egy etnikai csoport 

nevében államra tart igényt.” Ez a meghatározás azonban a norvég szerző szerint három okból 
lehet problematikus. Először is a nacionalizmus néha olyan polietnikus, etnicitás feletti ideológi-
ában nyilvánulhat meg, „amely a közös kulturális gyökerek helyett a közös állampolgári jogokat 
hangsúlyozza”, például sok afrikai állam vagy Mauritius esetében. Másodszor bizonyos csoportok 
a nemzet és az etnikum kategóriáinak szürke zónájában találhatják magukat. Amíg egyesek teljes 
függetlenséget szeretnének, mások nyelvi vagy egyéb jogokkal is megelégednének az államon belül. 
„Egy mexikói az Egyesült Államokban etnikai csoporthoz tartozik, de ha visszatér Mexikóba, már a 
nemzet tagja.” Harmadszor pedig a média és a mindennapok fogalomhasználata nem következetes. 
Például a volt Szovjetunióról úgy beszéltek, mint amely „104 nemzetet” foglalt magában, de „közülük 
csak egy maroknyi volt olyan értelemben nemzet, hogy vezetői teljes függetlenséget akarjanak”. Az 
etnicitás és a nacionalizmus konfliktusa egy alávetett és az uralkodó etnikai csoport konfliktusa is 
lehet a modern nemzetállam keretei között.
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individualizálódás és a mozgékony városi népességhez fűződő kapcsolat – ezek „a 
reformációt olyan társadalmi jellemzők és attitűdök éllovasává avatják, amelyek 
aztán modellünk értelmében meghozzák a nacionalizmus korát”.10 

Patrick J. Geary témánk szempontjából szintén fontos művében azt kívánja be-
mutatni, hogy „valójában sem az európai népek, sem pedig a politikai autonómiához 
való feltételezett jogaik nem különösebben régiek. A mai Kelet- és Közép-Európában 
megfigyelhető szuverenitásigény a 19. század találmánya, azé a koré, amely Rousseau 
és Hegel romantikus politikai filozófiáját ötvözte a „tudományos történetírással és 
az indoeurópai nyelvészettel, hogy létrehozza az etnikai nacionalizmust”.11 

Komoróczy Géza az ókori Mezopotámiára tekintve tárja a nemzetéért aggódó 
olvasó elé, hogy a népek változása, a nyelvcsere a világ legtermészetesebb dolga. 
Így az akkádok a Kr. e. 3. évezred második felében vagy utolsó harmadában nem 
kiirtották a sumérokat, hanem úgy kezdődött a váltás, hogy a sumér családok adtak 
egyre gyakrabban akkád nevet gyermekeiknek. De már előtte a sumérül beszélő 
Dél-Mezopotámia is nyelvcsere révén alakult ki. Szerinte sokkal inkább kell etnoge-
ne zisről beszélnünk, mint amennyire közös származásról. Ebben a hódítás vagy 
a bevándorlás csak az egyik tényező; döntő az integráció s ennek nyelvi és egyéb 
folyamatai, következményei. Az identitásváltás ennek értelmében „többnyire nem 
dráma”, hanem „valamifajta konfliktusmegoldás; az egyensúlyi állapot megterem-
tése; valamifajta társadalmi fölemelkedés. Az egyén biztosan annak érzi.” Ezt az 
értelmezést alkalmazza a „népekre” is, az etnikumok identitásváltása egyéni dön-
téseket összegez. „»A sírt, hol nemzet süllyed el« (…) valóban körülveszik a népek. 
De »gyászkönny« bizony, nincs a szemükben soha.”12 

10  Gellner 2009, 56. kk. Az utószóban (181–229. o.) John Breuilly Gellner nézeteit, a vele kapcsolatos 
vitákat és válaszait elemezve rámutat: „Gellner azt a nézetét is felülvizsgálta, amely szerint a nemze-
tek nacionalizmusból fakadó, modern jelenségek. A nemzetnek, úgy tűnik, már a modern kor előtt 
is voltak változatai. A kulturális sovinizmus modernitás előtti esetei szintén ismertek (pl. az ókori 
görög városállamokban), még ha ez nem is volt elegendő a politikai egység megteremtéséhez. Gellner 
nem tagadja, hogy az ókori Izrael a modern korszak előtti nemzetnek tekinthető. A huszitizmus a 
cseh nemzeti tudat megnyilvánulása volt. A kora újkor központosító államai a nemzeti identitás 
érzését erősítették; a reformáció korszakának protestantizmusa is nemzeti jegyeket mutatott.” 223. 
o. A kritikán végigvonul, hogy Gellner alábecsüli az eszmék szerepét. Vö. Ring 2004, 9. kk. 

11  Geary 2014, 22. o.
12  Komoróczy 2011a, 213. kk. Az integrációnak és az etnogenezisnek ezt a szemléletét alkalmazza 

Izrael népére is: vagyis a kivonulás és a honfoglalás története, de előzményeik családtörténetté 
szerkesztése is utólagos konstrukció. Uő 2011b.
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Teremtés és nép, nemzet

Az Újszövetség az államokat, társadalmi rendszereket és népeket reális adottságnak 
tekinti, és komolyan számol velük. Ezek azonban önmagukban nem lesznek teoló-
giai reflexió tárgyává, hanem az Ószövetségben megkezdett pályát folytatják. Azaz 
az újszövetségi szerzők továbbra is magától értetődőnek tartják, hogy ezek részei 
az Isten által teremtett és fenntartott világnak (ApCsel 14,16). A népek sokaságát 
azonban nem vezetik vissza Isten teremtő akaratára, és fenntartásukat sem tekintik 
isteni megbízatásnak. Itt el kell oszlatni egy félreértést ApCsel 17,26–27-tel kap-
csolatban: „Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon az egész 
föld színén, meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék 
az Istent, hátha kitapinthatják és megtalálhatják…” 

Valójában itt nem a népekről, hanem az emberekről, az egyetlen ősatya leszárma-
zottairól van szó. Nem a népeket, hanem tagjaikat mint embereket vezeti vissza a 
teremtésre. Nem a népek partikularitásán, hanem az emberiség univerzalitásán van a 
hangsúly.13 Luthert idézve és az előző évi oktatói kötetben megjelent tanulmányomra 
utalva: „Hiszem, hogy Isten teremtett engem, minden teremtménnyel együtt.”14

Ez kétségtelenül azt is jelenti, hogy az emberiség biológiailag egységes.15 Biológiai 
degeneráció persze más élőlényekhez hasonlóan például beltenyészet következtében 
is előfordul, az erkölcsi és a vele járó kulturális degeneráció pedig „természetes” a 
bűn alá rekesztett világban, hiszen ezért szorul megváltásra az emberiség. A népek 
eredete is az egy vérből teremtett emberiség engedetlenségére vezethető vissza 
(1Móz 11,1–9). Úgy is mondhatjuk, hogy az Úr emiatt teremtett – igen, teremtett – 
eredetileg valószínűleg nem túl nagyszámú különböző nyelvet, amelyek azután még 

 13 Nation im Widerspruch 1999, 79. k.
 14 Szentpétery 2015. 
 15 Többek között a „mitokondriális Éva” és az „Y- (kromoszóma)-Ádám” – a különböző világnézeti 

háttér és az e háttér miatt adódó nagyságrendi időbeli eltérés ellenére is – ezt mutatja. Az eljárásról 
lásd pl. Cavalli-Sforza 2002, 85–91. o. Rövid, népszerű újabb összefoglalás pl.: Ádám nem ismerte 
Évát (www.medicalonline.hu/cikk_print/adam_nem_ismerte_evat, 2016. 02. 24.) és az alapjául 
szolgáló cikk: Tia Ghose: Genetic ’Adam’ and ’Eve’ Uncovered (www.livescience.com/38613-gene-
tic-adam-and-eve-uncovered.html, 2016. 02. 24.). Hangsúlyozzák, hogy nem az első létező modern 
emberek voltak, hanem csak két szerencsés 1-200 000 éve élt egyén, vagy „Ádám” még régebben. 
Nem is egy helyen, és nem biztos, hogy éppen egy időben éltek, csak az akkori népességből az ő 
leszármazási vonaluk mindmáig töretlen maradt. Tegyük hozzá: nehéz elképzelni, hogy az emberiség 
százezer évekig gyűjtögetett, vándorolt és barlangokban élt, és mintha csak az elmúlt tízezer éven 
belül tett volna szert jelentős kultúrateremtő képességre. Mindenesetre a rasszizmus azok körében 
sem szalonképes, akik miközben az ember állati származását vallják, nem győznek elhatárolódni 
az emberiség elképzelhető maximális egységét hirdető bibliai tanítástól. 
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jobban szétváltak. Ennyiben, csakis ennyiben és nem többen közelíthetjük a nép, 
nemzet fogalmát a teremtéshez. 

A teremtési rendekről szóló tanításban egyes teológusok megkísérelték, hogy 
az emberi élet struktúráit a helyes, erkölcsös viselkedés szolgálatába állítsák. A te-
remtett dolgok rendezettségében találkozunk a teremtő Isten minden emberre 
érvényes törvényével. Itt többé-kevésbé megkülönböztették egyrészt az Isten által 
teremtett rendeket mint alapstruktúrákat, másrészt ezek emberi megnyilvánulásait. 
A kifejezés így kétértelművé válik, és egyrészt az isteni rend, rendelés, másrészt az 
emberi rendek mint ezen isteni rendelés történeti megvalósulása között hullámzik. 
Így azután a konkrét emberi rendeket is Isten teremtéseként értékelhették, amelyek 
kötelezőek az emberre nézve.16 

A problémákat látva például Walter Künneth17 és Helmut Thielicke18 teremté-

 16 Nation im Widerspruch 1999, 84. o. E felfogás legismertebb képviselője Paul Althaus volt, az ő ide 
vonatkozó tanítását foglalja össze Theo Dieter: Das Volk als Schöpfungsordnung bei Paul Althaus. 
In: uo. 181–195. o. Teológiai alapgondolata szerint a nép Isten teremtménye és adománya. Mint 
minden isteni adomány, a nép is létével arra kötelezi tagjait, hogy megőrizzék és továbbfejlesszék. 
Ha nem így tesznek, Isten és önmaguk mint nép ellen vétkeznek. Ezáltal teológiailag igazolható, 
hogy nemzeti kisebbségek kulturális és nyelvi jogaikért fellépjenek, és hogy például felszabadító 
háborút lehet viselni gyarmatosítók ellen. Ez a megfontolás úgy-ahogy még elfogadható. Furcsamód 
Althaus nem igazolja részletesen, hogy miért számítja a népet a teremtési rendekhez. Ha a teremtési 
rendekre a szükségszerűség jellemző, akkor a nép esetében a szükségszerűségnek egy történeti fo-
galmát kell igénybe vennie, hiszen az emberek sokáig éltek anélkül, hogy az újkori értelemben vett 
népek (vagy nemzetek) lettek volna. Teremtési rendként az embernek hűnek kell lennie népéhez. 
Kérdés azonban, hogy ez közelebbről mit jelent; ezt nem teológiai szempontok határozzák meg, 
kivéve, ha kifejezetten ellentétes Isten parancsolataival. Az állam normája – Luthertől eltérően – 
ez a bizonytalan körvonalú népiség (Volkstum). A végső probléma, hogy a teremtési rendként való 
felfogás valójában a rendetlenség növekedését segíti. Lásd uo. 192 kk. 

 17 Künneth szerint a bukott világban már nem lehet teremtési rendekről beszélni, mivel a kifejezés 
azzal az igénnyel léphetne fel, hogy megmutassa, a bukott teremtésben mely rendek felelnek meg 
az eredeti teremtésnek. A bűneset után csak isteni rendek vannak, hiszen a világ nem csupán a bűn 
világa, hanem még mindig teremtés. Ezek fenntartási rendek, amelyek megóvják a világot a végső 
pusztulástól. A fenntartási rendben nem Isten eredeti teremtését ragadjuk meg, de megtapasztaljuk 
akaratát, hogy a bűn közepette is fenntartja teremtményét. Künneth 1982, 173. k. A bűn és bu-
kás legyőzésének és a teremtés céljához vezetésének fogalma a feltámadási rend. Egyszerre jelenti 
Isten teremtésének elismerését, restitúcióját és betöltését, valamint Isten fenntartási rendjeinek 
elismerését, feloldását és beteljesülését. Uo. 175. o.

 18 Thielicke kikel azok ellen, akik a „genuin” lutheri teológia nevében a „természetes rendek”, mint 
család, nép, faj iránti alávetettséget hangsúlyozták 1934-ben, úgy állítván be ezeket, mintha csak 
Isten munkálkodna bennük és általuk, az emberi bűn pedig nem. Thielicke 1951, 1626. k., vö. 2144. 
kk. Egyes eretnek lutheránusok tanítása a teremtési rendekről odáig ment, hogy szerintük „a nép 
szava Isten szava”. Thielicke 1955, 832. o. A világ rendjeit, például az államot nem tekinthetjük egy-
szerűen „teremtési rendeknek”, hanem a Nóéval kötött szövetség alapján szükségrendelkezéseknek 
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si rendek helyett fenntartási vagy gondviselési rendekről (Erhaltungsordnungen) 
beszél. Vagyis számolnak azzal, hogy Isten rendelései nem sértetlenül léteznek, 
hanem mindig csak a bukott világ törékenységében. Dietrich Bonhoeffer is isteni 
fenntartási rendekről, majd megbízatásokról (Mandaten) beszélt, amelyekkel a 
munkában, házasságban, felsőbbségben és egyházban találkozunk.19 Ugyanakkor 
itt is fennáll a veszélye annak, hogy valamely földi adottságnak túlzott méltóságot 
tulajdonítsunk, hogy a történelmit történelem felettinek tartsuk. A tanulmánykötet 
szerzői szerint a teremtési rend mint teológiai kifejezés már csak azért is alkalmatlan 
arra, hogy ennek alapján beszéljünk teológiailag népről és nemzetről, mert annyira 
félreérthető, és visszaélésre ad lehetőséget. 20

A fenti véleményben megfogalmazott jogos aggodalmat elfogadva hadd állapítsuk 
meg, hogy aligha van olyan teológiai kifejezés, amelyet ne lehetne félreérte(lmez)ni, 
és amellyel ne lehetne visszaélni. A teológia a szükség vagy a hiány tudománya: ha 
nem következett volna be törés Isten és ember kapcsolatában, nem lenne rá szükség. 
Az ember rejtőzött el az Isten elől, mégis annak érzi szükségét, az hiányzik neki a 
legjobban, hogy a Deus absconditus legalább néha-néha „előbújjon”. Ha a terem-
tésben rend van – hiszen ennek alapján lehet következtetni a Teremtőre –, és ha 
az ember Isten képmása, akkor valamilyen teremtési és nem „csupán” fenntartási 
rend, rendek léte az emberek életében nem lehet kérdés. A kérdés csak az, hogy mi 
tekinthető és tekintendő annak. A teremtési rend mindenképpen viszonyítási alap, 
még ha nem is lehet róla tökéletes fogalmunk. Hiszen azok is hozzá viszonyítják a 
jelen világ elrendetlenült rendjét, akik elvetik vagy legalábbis aggályosnak találják 
e fogalmat. 

(Notverordnungen) a bukott világ számára. Uo. 1404. o. Habár itt nem az Erhaltungsordnung 
kifejezést használja, nála is ez az értelme.

19  Bonhoeffer 1Móz 3,21 magyarázatánál beszél arról, hogy bukott világunk minden rendje Isten 
fenntartási rendje Krisztusra tekintettel, nem teremtési, hanem fenntartási rend, nem önmagában 
értékes, hanem egyedül Krisztus által, rá való tekintettel. Bonhoeffer 1955, 113. k. Etikájában fejti 
ki az isteni mandátumokról, megbízatásokról szóló tanítást. A felsőbbség mandátuma feltételezi 
a munkáét és a házasságét, amelyek által a teremtő Isten a maga teremtő hatalmát gyakorolja. 
A jog érvényesítésével és a kard hatalmával a felsőbbség megőrzi a világot Jézus Krisztus számára. 
Végül pedig az egyház mandátuma arra szolgál, hogy Jézus Krisztust valóságosan megjelenítse az 
igehirdetésben, az egyházi rendben és a keresztény életben. Bonhoeffer 1958, 70. kk. (72. k.) 

20  Nation im Widerspruch 1999, 86. o.
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Kétféle kormányzás – egy isteni megbékélés

A Leuenbergi Konkordia (mai GEKE, Európai Protestáns Egyházak Közössége) 
által kiadott, tömör és jól áttekinthető összefoglalás szerint is a Luthernél szereplő 
funkcionális meghatározás (a társadalmi rend és az állam feladata az élet fenntar-
tása) a 19. század végén, a 20. század elején ontológiai felfogásba ment át, vagyis 
állam és nemzet Isten által alapított egységekké lettek. Nem vették figyelembe a 
történelmi változásoknak való alávetettségüket. Ennek megfelelően a népet mint 
teremtésbeli egységet sorsközösségnek is tekintették. A tényt, hogy nemzetállami 
területre korlátozott „népek” nem léteznek, és hogy a nemzetekre tagolódás tör-
ténelmi fejlemények, emberi döntések következménye, kevéssé vették figyelembe. 
Különösen német területen volt jellemző a felsőbbség paternalista felfogása, trón 
és oltár egysége. A felsőbbség isteni rendeltetése mellett fontos volt Luther nyo-
mán a lelki és a világi kormányzás megkülönböztetése. Eközben azonban gyakran 
szem elől tévesztették az Isten kétféle kormányzása közötti összefüggést, aminek 
következményeképpen „öntörvényűséget” tulajdonítottak a világi kormányzásnak.21 
Hadd jegyezzük meg, úgy tűnik, hogy a kétféle kormányzást – az elválasztásig me-
nően – megkülönböztető tanítás békeidőben elég jól működik, főleg azok számára, 
akik nem gondolják át mélyebben. Válsághelyzetben viszont annál fontosabb, úgy is 
mondhatjuk, hogy égetően szükséges az összefüggés meglátása. Jelen sorok írásakor 
pedig válsághelyzet van…

Joachim Track tulajdonképpen erre mutat rá azzal, hogy szerinte a kétféle kor-
mányzásról szóló tanítás három ponton szorul korrekcióra:

Először is Luther nem látta, hogy a rendek történelmileg sokkal változékonyab-
bak. Az élet rendjei nem olyan egyszerűen adottak a teremtéssel, vagy olvashatók 
ki belőle. Nyilvánvaló, hogy a hatalmi viszonyok és a jog rendje nem nélkülözhető, 
de a közelebbi, konkrét megjelenés nagyon is a történelmi körülmények függvénye. 
A felsőbbséghez való viszony is más, hiszen a demokráciában a nép a szuverenitás 
letéteményese. Ez mindenki felelősségévé teszi a rendet és a felsőbbség működését. 
– Tegyük hozzá: a demokratikusnak nevezett államokban is döntően a mindenkori 
érdekcsoportok gondoskodnak a nép (nekik) megfelelő gondolkodásáról. A mostani 
menekült-/migrációs válság bőven szolgál rá példákkal.

Másodszor Luther az állam feladatának meghatározásakor a rendre helyezi a 
hangsúlyt. Bár azt is mondja, hogy az állam gondoskodjon a jogról, és hogy a béke 
a legfőbb külső jó, különösen is a parasztokkal kapcsolatos vitái azt mutatták meg, 

 21 Kirche – Volk – Staat – Nation 2002, 32. k., 121. k.
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hogy számára a rend ténye sokkal fontosabb volt a módjánál. Számunkra persze a 
hogyan sem kevésbé fontos.

Harmadszor pedig Luthernél a viszonyok olyan meghatározása, hogy a személyes 
felelősség területén (önmagunkért) a Hegyi beszéd szerint élünk, a nyilvános felelős-
ség területén (másokért) pedig a rend fenntartásán tájékozódva, problematikus. Ez 
a viszonylag statikus kétféle területre rendelés kikapcsolja a megbékélés valóságát 
a társadalmi és politikai életből, és ennélfogva megfordítva, vagyis a személyes 
életre nézve nem „reális”. Tényszerűen ez azt jelenti, hogy a társadalmi élet a régi 
aiónhoz tartozik. Az új aiónban megnyíló valóság így nem hatékony a társadalom-
ban, legfeljebb a keresztény diakónia korlátozott formáiban.22 Luther a Nagy káté 
negyedik parancsolathoz fűzött nagyszerű magyarázatában mutatta meg, hogy az 
emberek együttélésében, a jogban és a politikai felelősségben hogyan talál helyet a 
megbékélés és szolidaritás iránti készség. Luthernek ezek a megfontolásai azonban 
a kétféle kormányzásról szóló tanítás későbbi tárgyalásakor többnyire elkerülték a 
figyelmet. Track szerint tehát Lutherrel szemben, ugyanakkor vele együtt azt kell 
mondanunk, hogy a megbékélés valóságának az élet minden területén érvényesülnie 
kell(ene), nem csupán „önmagáért” az egyes embernek.23 

Itt jegyezzük meg, hogy protestáns egyházi vezető látogatása szolgáltatott al-
kalmat „Európa lelkének” programszerű meghirdetéséhez. Jacques Delors, az Eu-
rópai Bizottság elnöke (1985–1995, az utolsó nagy formátumú politikus ebben a 
tisztségben) „lelki kalandnak” nevezte Európát. 1992-ben Klaus Engelhardt badeni 
püspököt, a német protestáns egyházak (EKD) tanácsának akkori elnökét fogadva 
felhívást bocsátott ki: „Ha tíz év múlva nem sikerül lelket, lelkiséget adni Euró-
pának, a játszmát elveszítettük.” Így indult a „lelket adni Európának” program.24 
A Békesség Lelkéből sohasem elég!

 22 Track 1999, 258 k. Luther Márton: A világi felsőségről, hogy meddig tartozik neki az ember engedel-
mességgel. In: Luther 1906, 363–410. o. A hegyi beszédről, uo. 382 kk., vö. 372. k. A fejedelmekről 
– mutatis mutandis – uo. 394. o. 

 23 Track 1999. Bár a szerző nem részletezi, hogy a Nagy káté magyarázatának pontosan mely részeire 
gondol, lásd Az elöljárók atyai tisztsége, A világi felsőbbség is Isten eszköze, A tiszteletlenség társadal-
mi következményei és a Lelki atyáink megbecsülése című részeket. Luther 1983, 154–158. o. Luther 
(és Kálvin) világi felsőbbségről szóló nézeteinek tankönyvszerű, rövid, de alapos és áttekinthető 
összefoglalását lásd Birkás 2015, 191–204. o.

 24 Delors 2011, 2., 5. o. Lásd Szentpétery 2012, 89., 91. o. 
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A nemzet, nemzetünk fontosságáról 

A német evangélikus tanulmánykötet is kénytelen megállapítani: a jelzett problémák 
semmiképpen sem jelentik azt, hogy a keresztények számára a nemzet valósága ne 
számítana.25 Amennyiben a mai világban a nemzet a társadalmi és állami életet 
meghatározó és identitást megalapozó tényező, annyiban megkerülhetetlen. Hi-
szen nem feledhetjük, a bukott világra is érvényes, hogy az emberek által formált 
és a bűn következményeitől szenvedő világ még mindig Isten világa, és ezért az 
élet kibontakozásának helye. Ugyanez érvényes a nemzetre mint e világ részére. 
A kereszténység nem mondhat le arról, hogy komolyan vegye a konkrét valóságot. 
– Tegyük hozzá: a nemzeti érdekek képviselete egy valóban felelős vezetés által a 
reformáció tanítása szerint sem elítélendő, még akkor sem, ha az Európai Egyesült 
Államok hívei oly könnyedén populistának bélyegzik. Valamely nemzet tagjaiként 
vagyunk, lehetünk európaiak. 

Pálnak a keresztények világ iránti magatartásával kapcsolatos útmutatása se-
gíthet: a Krisztus által megszabadított emberek ne vonják ki magukat a világból, 
hanem ott gyakorolják a szeretetet, ahol élnek (1Kor 7,17–24). Ez értelemszerűen a 
nemzetre is vonatkozik. Pál és a többi szerző azt a helyet, helyzetet, ahol az egyes 
keresztények és az egyház található, ebben az értelemben eleve elfogadja. Vagyis 
nem egy állítólag visszavonhatatlan és megingathatatlan teremtési rend részeként, 
hanem Isten által kiutalt helyként, az ő akarata iránti engedelmesség megélésére, 
annak mércéje alapján (Róm 12,2).

A reformáció Pál etikájának ezt a vezérgondolatát alkalmazta a korabeli három 
rendre. Nem számol a jövőbeli változásokkal, ezért ma már természetesen szó 
szerint nem alkalmazható. Alapgondolata azonban annál inkább: a felelősség te-
rülete az egyes keresztények életében különböző, és különböző követelményeket 
támaszt. A követelményeknek nem egyszerűen megfelelni kell, hanem gondos etikai 
vizsgálattal kikutatni, hogyan lehet nekik hitben és szeretetben eleget tenni, írják 
a német evangélikus tanulmánykötet szerzői. 

A Széchenyinek tulajdonított mondás: nyelvében él a nemzet26 Európának ezen 
a részén mindenképpen igaz. Például ír vagy skót nyugodtan lehet úgy valaki, hogy 
nem beszéli a kelta, gael nyelvet. A Kárpát-medencében azonban a nyelvi váltás 
óhatatlanul a nemzeti hovatartozás megváltozását is jelenti. 

Franciaországban az Osztrák-Magyar Monarchia, illetve a történelmi Magyaror-

 25 A továbbiakban vö. Nation im Widerspruch 1999, 87. kk. 
 26 Ezt szó szerint nem ő mondta először, hanem Kőváry László Székelyhonról című munkájában 

(Kolozsvár, 1842) Laborfalváról szólva. Balázs 2005, 84. o.
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szág nemzetiségi elvre hivatkozó felosztásának idejére már egyszerűen megoldották 
az egységes nyelvhasználat problémáját. A 19. századtól az államnyelv kizárólagossá 
lett az oktatásban, annak ellenére, hogy a lakosság több mint ötven százaléka még 
az 1860-as években sem tudott franciául. A Habsburg Birodalomban, benne Ma-
gyarországon (és tegyük hozzá, Erdélyben is) is a reformáció hatására alapelvnek 
számított az anyanyelvi iskoláztatás. Az anyanyelvi népiskolák rendszere az esetleges 
túlkapások ellenére az első világháború végéig fennmaradt.27 

Nemes Nagy Ágnes vallomásai megerősítenek abban: ha már nyelvekre kellett 
tagolódnia az emberiségnek, akkor legalább egy okunk már van rá, hogy Európában 
értékelni tudjuk hovatartozásunkat:

„A magyar nyelv költészetre kivételesen alkalmas. Hadd támogassam meg ezt a 
merész meggyőződést egy egyszerű okkal: a magyar nyelv formai-verselési lehető-
ségeivel. Hadd mondjuk el újra meg újra: ritmikai rendszereink külön-külön meg 
egymásra hatásukban olyan verselési bőséget hoznak létre, ami másutt Európában 
nem található. Ami pedig a magyar rímet illeti: az európai (tehát indoeurópai) 
nyelvek 20. századi, jogosult rímundora csak részben érvényes a mi egészen más 
szerkezetű nyelvünkre. Nem, még egyáltalán nem játszottunk le mindent, amit a 
magyar nyelv kottái jelölnek.”28 

A reformáció nélkülözhetetlen feladatának tekintette, hogy minél többekkel 
megértesse Isten igéjét, ezért a nép nyelvén kellett terjesztenie a Szentírást. Biblia-
fordítások korábban is készültek, de messze nem akkora hatással. Reményik Sándor 
oly csodálatos tömörséggel foglalja össze Károli Gáspár munkásságát, a Teremtő 
kommunikációját az ő képét Földünk eme részén hordozó teremtményeivel: „Az 

 27 Ring 2004, 193. o. Előtte megállapítja: Abban, hogy a francia kormányzat nem tulajdonított külö-
nösebb fontosságot az elemi iskolák fejlesztésének, az is szerepet játszott, hogy a plébániák sűrűsége 
és a városi önkormányzatok gazdagsága sokak alapfokú oktatását tette lehetővé. (Uo.) 

 28 Nemes Nagy 1989a, 95. o. Sőt a rímkészletet illetően még tovább megy: 
  „Azt mondja nekem a kiváló francia költő. »Itt van a maga versének első sora franciául. Ha azt 

kívánja, hogy a továbbiakban formahíven fordítsam, leírom mellé az összes francia rímlehetősé-
get. Van vagy öt darab. Nézze. Lehet, hogy egy, legfeljebb kettő nem jut eszembe. De edzett, régi 
költő vagyok, belenyugodhat, hogy sokkal több nincsen. Melyikhez igazítsam a második verssort? 
Válasszon.« – Megtekintettem a rímlehetőségeket, és megkértem szépen a költőt, hogy fordítsa 
versemet rímtelenül.

  Okultam. Jobban megtanultam, mint valaha bármiből, hogy mit jelent a magyar nyelv ragozó mi-
volta. Hogy mit jelent egy nyelvben az a sok, áldott rag, amely szüntelenül változtatja a szóvéget, 
tehát a rímlehetőséget is. Megértettem az európai, indoeurópai nagy nyelvek rímfáradtságát, s 
megértettem, hogy agglutináló nyelvünk rímkészlete gyakorlatilag kimeríthetetlen.” Magyar líra 
a világban. Nemes Nagy 1989b, 100. k.
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örök Isten beszél – magyarul.”29 Miért ne beszéljen nyelvünkön is minél tovább, 
egészen az utolsó napig?

* * *

Összefoglalásul elmondhatjuk: ha a nép, nemzet nem is tartozik az eredeti teremtés 
rendjéhez, a jelen világ rendjében – mindenféle európai és világmegváltó társada-
lommérnöki „projekt” ellenére – belátható időn belül nem nélkülözhető. (Miközben 
napról napra kérdésesebb, hogy mennyi idő a „belátható”.) Akkor sem, ha a nemzet 
és a nemzetállam történelmi kategóriaként jelenlegi formájában mindössze két-két 
és fél évszázados képződmény, vagy sokszor még annyi sem. Csak – identitásunk 
minden más tényezőjéhez, például a reformációhoz hasonlóan – helyén kell kezel-
nünk. Vagyis más népek, nemzetek és más keresztények minél alaposabb megis-
merésének és megértésének vágya közben sem kell feladnunk értékeinket. Akkor 
mások értékeit is jobban meg tudjuk becsülni. 
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Finta Gergely

„Ha Krisztus Lelke egyesít, bontsuk ki bátran 
színeit”
20. századi szerzőink és szövegíróink énekei énekeskönyvünkben

Az 1982-ben kiadott Evangélikus énekeskönyv legfontosabb célkitűzése az volt, 
hogy visszaemelje a gyakorlatba énekanyagunknak azt a részét, amely a reformáció 
idején vagy azelőtt keletkezett. Ez az anyag képezte az evangélikusság énektörzs-
anyagát a 18. századig, azonban a 19. századi énekgyűjtemények épp ezzel bántak 
a legmostohább módon. A 20. századi énekeskönyvekben a tételek újraközlésekor 
nemcsak a tartalom megjelenése tűnt fontosnak, hanem a forma is, hiszen az énekek 
ritmikus változatának felelevenítése volt a szerkesztők szándéka, a 20. században 
korábban megjelent gyűjtemények (Régi magyar istenes énekek, Cantate, Református 
énekeskönyv, az 1911-es Dunántúlihoz kapcsolt „új rész”) szellemiségének szerves 
folytatásaként. Énekeskönyvünk erre tekintettel reforménekeskönyv.

’82-es énekeskönyvünknek van azonban egy másik sajátsága is, ami jellegében és 
az énekek számában sem lebecsülendő. Ez pedig a szerkesztés korának – esetünk-
ben a 20. század második felének – hangját megszólaltató szándék. Ezt képviselik 
a gyűjteménybe újonnan felvett énekek a külföldi repertoárból, de ennél még erő-
sebben érezhető ez az attitűd abban, hogy énekeskönyvünk számára jelentős számú 
szöveg és jónéhány dallam is íródott. Sőt a szerkesztők erre kifejezett felkérést is 
megfogalmaztak, ezzel az új réteggel serkentették az anyag bővítését.

Amíg a reformtörekvésekben a református és katolikus kortárs énektárakkal 
párhuzamos úton járt az evangélikus szerkesztőbizottság, az új anyagra való felkérés 
sajátos színt ad énekeskönyvünknek. Ebben nem a magyar történelmi felekezetek 
énekeskönyveivel, hanem sokkal inkább a nemzetközi protestáns gyakorlattal ál-
lítható fel párhuzam.

Erről a témáról átfogó tanulmány még nem jelent meg, de az Evangélikus Élet 
több ismeretterjesztő cikket közölt már.1 Írásunkban az énekeskönyvi anyagra 
alapozva ezeket is figyelembe vesszük.

 1 Lásd Finta 2007a–b és Ecsedi 2013a–f.
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Új dallamok az énekeskönyvben

Az énekeskönyvet szerkesztő „dallami bizottság” tagjai tudatosan követték koráb-
bi korok énekeskönyv-szerkesztőit, amikor maguk is komponáltak új dallamokat 
– tegyük hozzá, nagyon korlátozott számban. Ezeket és néhány más szerzőtől 
érkezett dallamot számba véve választották ki, melyek kerüljenek be a gyűjtemény-
be.2 A Trajtler Gábor vezette bizottságban ekkor három jeles idősebb egyházze-
nész-komponista tevékenykedett: Fasang Árpád, Rezessy László és Sulyok Imre. 
Munkájukban egyformán nagy jelentőséget kapott a komponálás, a tanítás és az 
egyházzenei szolgálat, de életüknek adott periódusában az énekeskönyvi munkára 
fordították energiájuk legjelentősebb részét.3

A dallamok áttekintését kezdjük azzal a három tétellel, amelyen a magyar népdalok 
hatása érződik. Ez nem is az elemzés, sokkal inkább a megtanítás szempontjából fon-
tos sajátság, hiszen a népdalok tanítása az Evangélikus énekeskönyv megjelenésének 
korában a zenepedagógia egyik legfontosabb célkitűzése volt hazánkban. Erre építve a 
népdalokhoz kapcsolódó dallam– és formavilág jó esélyt jelentett a megismertetésben.

Fasang Árpád egyetlen dallama szerepel énekeskönyvünkben (106 – Ébred a hajnal). 
Ez öt rövid sorból áll, amely pentaton hangnemével, kupolás sorszerkezetével és az 
első sor tételvégi ismétlésével a magyar népdalok világát idézi. Az ének könnyen 
tanulható, természetes jellegét erősíti a sorok azonos ritmusa is. Mivel csak ez az 
egyetlen, reggeli szöveg kapcsolódik ehhez a dallamhoz, elterjesztésének lehetősége 
korlátozott. Következő gyűjteményünk szerkesztésekor érdemes volna második 
szöveggel „megsegíteni, megerősíteni” ezt a szép ívű melódiát.

Ugyancsak a magyar népdalok hangvételét idézi Sulyok Imre három dallama közül 
kettő. 71-es énekünk (Urunk, hála, hogy te táplálsz) ereszkedő szerkezete és pentaton 
hangsora az előbb említett Fasang-dallamhoz hasonlóan izoritmikus, csak ebben 
az esetben két hosszabb, azonos ritmusú sorból tevődik össze a dallam. Az ének 
Väinö Malmivaara oului finn püspök szövegét hordozza. Érdekessége a szövegnek, 
hogy amíg az első versszak egy hálaadó asztali áldást önt versformába, a második 
már az örök javak felé fordítja a figyelmet. Ezért is használják néhány gyülekezetben 
úrvacsorára előkészítő énekként4. Erre a dallamra idézi énekeskönyvünk Túrmezei 
Erzsébet szövegét is „Elfogadtál és elhívtál…” kezdettel (EÉ 475).

 2 Trajtler 2009, 41. o.
 3 Finta 2007b. 
 4 Trajtler 2009, 34. o.
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A dallamsorok azonos ritmikája megfigyelhető a 127-es éneken is (Feljött már 
a csillag…). A tétel hangkészlete dór. Szerkezete az ereszkedő és a kupolás jelleget 
egyesíti. Az ének népdalszerűségét Dóka Zoltán szövegének első versszaka is alá-
húzza. A dallam Scholz László szövegével is szerepel még énekeskönyvünkben: Ízt 
ad a só, megtart… (EÉ 473). Ez a szöveg Lukács evangéliumának só-, lámpás- és 
hegyen épült város hasonlatát idézi fel. Ezzel az erős szöveggel megismertetése 
több helyen már sikerrel járt.5

Sulyok Imre énekeskönyvünkben közölt harmadik dallama (EÉ 432 – Kínok árnyé-
kaiból…) jóval összetettebb. A változó ritmikájú sorok között negyed-nyolcad képletek 
mellett szinkópákkal is találkozhatunk. Hangkészlete Sulyok egykori tanárának, 
Kodálynak egyik gyakran alkalmazott skálája, az úgynevezett heptatonia secunda, 
amelynek jellegzetességét a záróhang fölötti kis szekund adja.6 Ecsedi Zsuzsa hívja 
fel a figyelmet, hogy a hangkészlet mikrostruktúrái a dallam több pontján néhány 
hangos pentaton elemekre bonthatók.7 Nem tudjuk, hogy a szerző a népdalból ismert 
elemeket illesztette egyéni módon egymás mellé, vagy a Kodály által többször hasz-
nált hangsort vette tudatosan alapul. Mindenesetre egyéni és karakteres kompozíció 
született, amely kifejezően hordozza Weöres Sándor mély bűnbánatot megszólaltató 
versét. Sulyok ezen énekéhez saját orgona- és kórusfeldolgozás is kapcsolódik.

A dallami bizottság harmadik jeles alakja ugyanebből a generációból Rezessy László. 
Első dallama (EÉ 472 – A másik ember más, mint én) a két korábban említett dal-
lamhoz hasonlóan izoritmikus tétel: minden sor ritmusa megegyezik. Sajátosságát 
a mixolíd hangsor biztosítja, könnyen felfogható jellegét pedig az, hogy az első sor 
megismétlése után a harmadik is visszatér variált formában.

A másik Rezessy-dallam énekeskönyvünk utolsó darabja a gyülekezeti énekek 
között (EÉ 527 – A mennyekben, a mennyekben). A sok módosított hang – ahogyan 
Ecsedi Zsuzsa is rámutat – valójában váltóhangokat takar, ezzel egyfajta imbolygó 
karaktert adva a 17. századi svéd örökélet témájú szövegnek.8

Az előbb említett három szerzőnél fiatalabb generációt képviselt Szokolay Sándor. 
A 398-as számú ének (Jézus Krisztus, Mesterünk) dúr dallama fokozatosan emel-
kedik magasabbra, majd az utolsó sorban szép ívvel tér vissza a kezdő hangra. 

 5 Az előzetes elképzelések szerint a tematikus kapcsolódás miatt fontos szerepet kaphat ez az ének 
a 2016. júliusi Föld sója, közép-európai keresztyén találkozón.

 6 Lásd Bárdos 1962/63.
 7 Ecsedi 2013a–b. 
 8 Uo.
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Szokolay dallamának egyszerűsége jól kapcsolódik Túrmezei Erzsébet szövegének 
egyszerű képeihez.

Az új dallamok egyik legkarakteresebbike Trajtler Gábor kompozíciója: Jézus a 
jó pásztor (EÉ 401). Hangneme az úgynevezett magyar vagy cigány skála, amelynek 
alaphangja és kvintje alatt is kisszekund szerepel. Ezek alatt pedig bővített szekund 
lépés következik. A tétel motorikusságát az osztinátószerű bolgár ritmus biztosítja 
a maga asszimetrikus karakterével. Hazai dallamaink közül ez a legismertebb kül-
földön. Számos nemzetközi énekgyűjteményben megtalálhatjuk, Finnországban 
különösen is kedvelt. Ezt igazolja számos feldolgozás, köztük több könnyűzenei. 
A dallamszerző, Trajtler Gábor és a szövegíró, Dóka Zoltán szoros munkakap-
csolatban álltak. Talán ennek is köszönhető a szöveg és a dallam egymást erősítő 
egysége. Az ének János evangéliumának jézusi „én vagyok”-mondásait idézi fel.

Dóka Zoltán, számos énekszöveg írója egy dallamot is komponált: Jézus, áldd 
meg népedet… (EÉ 464). A dallam jó formaérzékről tanúskodik: az első két sor 
megismétlődik, majd a következő új zenei anyagban szekvencia következik, végül 
variált ismétléssel zárul az ének. A szöveget is Dóka Zoltán írta, ez biztosítja a 
kompozíció stabil egységét. 

Új szövegek

Az előbbiekben kilenc új dallamot ismertettünk. Ennél jóval nagyobb számú – 
csaknem hatvan – új szöveg található énekeskönyvünkben, amely „ad notam” 
kapcsolódik korábbi dallamokhoz.9

Trajtler Gábor beszámolójából tudjuk, hogy a szövegek gondozásán népes mun-
katársi gárda dolgozott, akik között többféle kegyességi és teológiai irányzat képvi-
seltette magát. Szintén ő tudósít arról, hogy új szövegek írására az egyházpolitikai 
és politikai szempontoktól mentesen kérhettek fel lelkészeket.10 Így vált lehetővé, 
hogy egyházpolitikai okból félreállított lelkészek – elsősorban Scholz László és Dóka 
Zoltán – versei erősen meghatározzák énekeskönyvünk új szöveganyagát.

Scholz László tizenegy ének fordítását végezte, és tizenhat saját szöveggel gazdagította 
énektárunkat. A 2007-ben megjelent Gyülekezeti liturgikus könyv (GYLK) strófikus 
énekeket tartalmazó részében még egy további szövege került közlésre. Verseit erős 
biblikus kötöttség jellemzi. De szövegei nem egyszerű átköltések. Inkább Luther bib-
liai tematikájú énekeihez hasonlóan a szöveg értelmezését és aktualizálását kínálják.

 9 Ezek közül nyolc megjelent már a Keresztyén énekeskönyv új részében, az ún. 700-as énekek között.
 10 Trajtler 2009, 21. o.
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A 70-es ének (Szálljon az ének…) a 150. zsoltár magasztaló karakterével indul, 
majd a felfoghatatlan, de gondviselő Istenhez szól 1Kor 2,9 nyomán. Az ének gon-
dolati íve a Jelenések könyvét idéző (Jel 7,12) eszkatologikus istendicséretig vezet.

Húsvéti éneke (EÉ 225 – Támadj fel új életre már) húsvét második ünnepének 
tematikájához illően Krisztus feltámadásának ránk gyakorolt indító erejét énekli 
meg. Az alapgondolat Ef 5,14-et visszhangozza.

Bizonyára több gyülekezetben végzett hűséges szolgálata ihlette ünnepi énekeit. 
Pünkösd énekanyagát két tétellel is gazdagította. ApCsel 2 személyes versbe foglalása 
a 245-ös ének (Szentlélek, Lelke Atyának s Fiúnak), az elcsüggedt ember pünkösdi 
imádsága szólal meg a 246-os számú tételben (Csüggedt, alélt vagyok) Zsolt 6,3; 
38,7 és 143,4 nyomán. 

Hasonlóan a lelkészi szolgálatban gyökerezik keresztelési éneke (EÉ 298) az Atya 
megelőző szeretetéről, amelynek kezdő gondolata a tékozló fiú elé siető atyát idézi 
fel (Lk 15,11–32). A második versszakban pedig az üdvösségre vezető hit képe (Róm 
4,4) mutat rá a keresztség mélységére. Az ének sajátsága, hogy három versszakának 
vége mindig a teljes Szentháromságot magasztalja, szemben a bevettebb formával, 
amely „Atya-, Fiú-, Szentlélek- versszakokra” tagol számos keresztelési éneket.

Scholz László kedvelt és ismert konfirmációi éneke (EÉ 300 – Először lépek ol-
tárodhoz) a konfirmandusok és a gyülekezet váltakozó énekére épül. Ez az ének is 
gazdag bibliai képekben: szoros kapu (Mt 7,14), Jézus a jó pásztor (Jn 10,1–21), az 
evangélium fegyverzete (Ef 6,10–20), az örök élet nagy lakomája (Mt 22 és Lk 14).

Egy 20. századi német hitvalló ének dallamán szólal meg az egyszerre felséges és 
irgalmas (Ézs 57,15), nem változó (Jak 1,17) Istent magasztaló szöveg, amely az utol-
só versszakában a Jelenések könyvében leírt (Jel 21,23) istendicsőítés magasságáig 
vezet (EÉ 330). Az első három versbe belefoglalta az író a háromszoros Sanctust is.

A következő két ének még nyilvánvalóbban parafrazeál bibliai igéket: a 394-es 
(Mindenkor veled vagyok) a 73. zsoltár 23. versétől kezdődő szakaszának Jézusra 
vonatkoztatott értelmezése. A 395. (Jézus a szőlőtő) pedig a jól ismert jánosi ha-
sonlat újrafogalmazása. 

A 396. ének (Hová forduljon…) egy prédikációhoz hasonlítható, amelynek a végén, 
megoldásként hangzik az ige: „Jézus, te vagy az út magad” (Jn 14,6).

A következő énekben (EÉ 397 – Szép hajnalcsillag) az elején találjuk a jól ismert 
képet: Jézus a hajnalcsillag (2Pt 1,19; Jel 22,16). Szép keretbe foglalja az éneket, hogy 
ez a kép az ének legvégén visszatér. 

Nagyon erős és nyilvánvaló a kötődése Ézsaiás elhívási történetéhez (Ézs 6) a 
460-as éneknek (Tisztítsd meg szíved…). 

A 472-es tétel (A másik ember más, mint én) a páli Krisztus-test és tagjai hasonlat 
(1Kor 12,12–31) modern újrafogalmazása.
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A dallamok ismertetése során már említett 473-as ének (Ízt ad a só, megtart) 
Jézus Hegyi beszédben elmondott hasonlatait (Mt 5,13–16) veszi sorra: só, lámpás, 
hegyen épült város. A versszakokban személyesen megfogalmazott önkritikus 
kérdésekre az utolsó versszak ad vigasztaló választ a megváltásra emlékeztetve. 

Krisztus népének összetartozását, a megbocsátást énekli meg Scholz László a 
474-es énekben (Úgy fogadd be a testvért). Máté evangéliumának gondolatait ér-
zékeljük a vers mögött (Mt 23,8; 18,22). 

Az énekeskönyvben utolsóként szereplő Scholz-éneken tükröződik legjobban 
keletkezésének kora: a 489-es ének a 20. század második felének életérzését idézi 
a 68-as énekünkhöz (Föld és nagy ég…) hasonló módon Isten iránti hálaadással. 
A nyelvezet mögött felismerhetjük a 148. zsoltár gondolatmenetét: a világmindenség, 
a teremtmények dicsérik az Istent. Ebbe kapcsolódik bele – utolsóként – az ember. 

Ahogyan korábban említettük, egy további Scholz-tétel nem 1982-es énekes-
könyvünkben, hanem a 2007-ben kiadott GYLK-ban jelent meg. A 822-es ének 
szövegében a próbában, bajban való hálaadás imádsága szólal meg. 

A lelkész-énekszerzők között Scholz László után Dóka Zoltán írta a legtöbb új 
költésű éneket énekeskönyvünk számára. Tizenöt fordított szöveg11 mellett tizen-
kettőt sajátként jegyez. 

A szlovák népdalra írt Elmúlt az éj… (EÉ 105) első versszaka szép metaforával 
hasonlítja Jézust a felkelő naphoz. Dóka másik reggeli énekéről (EÉ 106 – Ébred a 
hajnal…) Fasang Árpád dallama kapcsán már szóltunk, csakúgy, mint népdalszerű 
esti énekéről (EÉ 127).

Egy 20. századi német Credo-ének (Wir glauben Gott in höchsten Thron – EG 184) 
nyomán írta a 252-es éneket (Jer, dicsérd Istent, nagyvilág). A német tétel azonban 
inkább csak kiindulópontot szolgáltatott Dóka Zoltán számára. Érdekes, hogy a 
krisztológiai szakasz – feltehetően terjedelmi okokból – nem tesz említést a feltá-
madásról. Bár a Megváltó megszólításba természetesen a feltámadást is beleértjük.

A 270-es ének (Jó Istenünk, örök Atyánk) és a dallamok ismertetéséről szóló sza-
kaszban már említett 271-es (Te hívtál minket, Jézusunk) Isten népéről szól, annak 
hálaadását szólaltatja meg. Mindkettő elterjedését nehezíti, hogy kevéssé ismert 
dallamhoz kapcsolódik.12

Az úrvacsorához rendelt énekek között sajátos helyet foglal el Dóka Zoltán éneke 
(310 – Vegyétek, egyétek). A szöveg a szentség hálaadási és új életre indító jellegét 
domborítja ki. Ez ennyire markánsan csak a 304-es Luther-énekben és a 20. századi 

 11 A fordítások között három spirituálészöveg is neki köszönhető (EÉ 565, 567, 568). 
 12 Ecsedi 2013d.
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norvég Olaf Hillestad énekében (EÉ 312 – Szent asztalod ma készen áll) jelenik meg, 
de más-más súlyponttal. Így a szöveg mindenképpen fontos, markáns színt képvi-
sel az úrvacsorai énekek között. Sokak számára kissé idegen a karácsonyi dallam 
használata. De ez külön aktualitást adhat az éneknek a karácsonyi időszakban, és 
máskor is indokolható a hálaadó karakterre tekintettel.

Az Egyházi szolgálatra indítás fejezet karakteres darabja a Fel, fel, ujjongj Isten 
népe (314). Az ünnepélyes szöveghez jól illik a Wachet auf… korál lendületes, nagy-
ívű dallama. 

Az EÉ 401-est szintén említettük a dallamok ismertetése keretében. A jól követhető, 
biblikus szöveg Jézus „én vagyok”-mondásaitól ihletve született a szerző és dallamíró 
teológiai tanulmányai nyomán.13 Minden képhez lényegretörő teológiai súlypontot 
kapcsol. Széleskörű nemzetközi ismertsége után itthoni elterjesztésének is ideje volna. 

A 463-as ének (Áldlak, irgalmas Isten) minden bizonnyal a legismertebb Dó-
ka-énekek egyike. Egyszerű és jól ismert dallamon énekelhetjük ezt a hálaadó, 
könyörgő énekimádságot. 

A következő tétel (EÉ 464 – Jézus, áldd meg népedet…) is szerepelt a dallamok 
ismertetése között. A szöveg a Szentlélek megújító áldását kéri a keresztyén életre 
és küldetésre. Akár a pünkösdi fejezetben is szerepelhetne.

A 482-es ének (Neked zendül, Istenünk, a hála) házassági évfordulóra szánt 
hálaadás és könyörgés.

Dóka énekeinek számbavételekor nagyon fontos megállapítás, hogy szövegei két 
kivételtől eltekintve mind eszkatologikus távlattal fejeződnek be. Ha tudjuk is, hogy 
ez a teljes énekanyagban is gyakori, ilyen egyértelmű súlyozás minden bizonnyal 
mélyen vallott teológiai látásmódot és személyes reménységet tükröz. 

A lelkészi karból Scholz László és Dóka Zoltán mellett Bodrog Miklós írt nagyobb 
számú énekszöveget énekeskönyvünk számára. Négy fordítása részben külföldi 
huszadik századi anyagot tesz közzé énekeskönyvünkben. Tíz saját szövege pedig 
ismét új színt jelent az előbbiekben ismertetettekhez képest. Lelkészi, teológiai 
tanári és pszichológusi tevékenysége megfigyelhető énekszövegein is.

90-es énekünk (Jó Krisztusunk, mellénk állj!) bibliai képet idéz az első versben (1Pt 
1,19), a második versszakban erőteljes képpel ábrázolja a szív esendőségét: „…mély ör-
vény az emberszív…” A 3. versszakban megjelenik a Bodrog-énekek egyik legjellemzőbb 
motívuma: az önmagunk körül forgolódás, amelyből a Szentlélek mozdíthat ki. A fe-
szültséget tovább fokozza a negyedik vers: „Hány lélek sebzett és kemény, hány gyötrött 
nép és tört remény…” A feloldást az ötödik vers gyógyító szeretetért való imádsága adja. 

 13 Trajtler 2009, 37. o.
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Reggeli énekszövegében (EÉ 104 – Elszállt az éj, az álom) a szép költői képre 
szeretnénk felhívni a figyelmet: „…a szívem napra tárom”. Az utolsó versszak az új 
naphoz az új út képét kapcsolja. 

Az esti énekek között egy dán népdalhoz kapcsolt versszakai találhatók (EÉ 
126 – A nap világa, ím, kihúny) Az ének első versszakának eszkatologikus zárását 
felerősíti az ötödik vers.

A „Vak sötétben a világ” kezdetű karácsonyi éneke (EÉ 172) markáns kezdete után 
jól ismert karácsonyi képek következnek olykor modern köntösben („Fénybe borul 
a mező, jászolban egy csecsemő”), majd személyes buzdítással folytatódik a szöveg. 
Az előbb idézett kép párja ebben a szakaszban: „Amerre csak kék az ég, vesződség 
is van elég” – a karácsonyi örömhír továbbadására buzdít. 

Bodrog óévi éneke (EÉ 177 – Tehozzád száll fel énekünk) az első vers hagyo-
mányosabb karaktere után tartogat erőteljes, meghökkentő képet: „Kőszívünket 
megtörheted: hússzívként szolgáljon neked. Add sziklazúzó igédet…”

253-as szentháromsági éneke (Áldjuk Teremtőnk: értünk alkotott…) minden bi-
zonnyal leggyakrabban használt szövegei között szerepel. A teremtő Isten, megváltó 
Jézus és megszentelő Szentlélek tanítása itt egyes szám első személyben megfogal-
mazott imádsággá alakul eszkatologikus zárással kapcsolódva. 

Az Egyház, ige, szentségek fejezetben található Bodrog-énekben (EÉ 273 – Új fény 
támad, kél a hajnal) ismét az önmagunk körül forgolódás veszélye jelenik meg: 
„Nem vagy önmagad rabja már”, illetve „Ne reszkess soha magadért!” 

Gyakran a vízkereszti időszakban fordul elő Bodrog Miklós Jézus-éneke (EÉ 400 
– Jézus, mennynek ragyogása). A kezdő kép – Jézus a világosság – a további ver-
sekben is visszaköszön: „Élet napja csak te vagy!” Az utolsó versszak is ezzel indul: 
„Vége lesz az éjszakának ott, hol Jézus tündököl.” A személyes vonatkozás azonban 
itt sem marad el: „Gyógyítsd konok pogányságunk, s mindörökké téged áldunk!”

A Keresztyén felelősség, küldetés fejezetben szerepel 478-as számmal a „Mind 
elvégezted, Jézusunk” kezdetű ének. A küldetés próbatétele is megfogalmazódik 
benne: „Ránk gyöngeségünk nehezül, de felold jóságod.” Az első és utolsó vers 
azonban mennybemenetel ünnepének summáját adja. 

Bodrog Miklós a Hazaszeretet fejezetet is gazdagította egy tétellel. A mondanivaló 
gerince a versszakok kezdő soraiba van foglalva: „Áldás és békesség otthonunkra, 
szép hazánkra!”, „Minket az Úristen nem teremtett kósza szélnek”. A harmadik 
versszakban a korra jellemző módon tágul a tartalom: „Egymásért élhetünk és 
együtt a nagyvilágért.”

Bodrog Miklós szövegeiben gyakran visszatérő kép a figyelmeztetés az önmagunk 
körül forgolódás veszélyére, a saját mélység reális és önkritikus ábrázolása. Nyelve-
zetét több énekben szép költői kép, máskor formabontó megfogalmazás gazdagítja. 
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Különösen ez utóbbira tekintettel érdekes, hogy nem írt szöveget kortárs dallamra, 
hanem a korábbi repertoárból is inkább a jobban ismertek hordozzák szövegeit.

Az énekeskönyv talán legmeghatározóbb szöveggondozója Túrmezei Erzsébet dia-
konissza költőnő, akinek nyolcvankét fordítása mellett több mint tíz új verse szerepel 
az énekeskönyvben.

A karácsonyi időszak egyik értékes régi magyar énekének dallamára két szöveg 
is megjelent az ünnepkörhöz: a 148-as (Szép hajnalcsillag, Jézus, ragyogj fel), mely a 
sokszor idézett képet használja: Jézus, a hajnalcsillag. A refrénes szerkezetű 171-est 
(Itt a karácsony! Itt a Megváltó!) pedig keretbe foglalja az első versszak megismét-
lése az ének végén. 

Újévi énekének (EÉ 184 – Ha Jézus Krisztus jár velünk) legtalálóbb pontja a 
harmadik versszak elejének kapcsolódása az eredeti passiói szöveghez: „Keresztje 
győztes, szent jelünk…”14

A 290-es énekben (Hű Urunk, Jézus, hajlékodba jöttünk) megjelenik az Úr mi-
voltát szolgaságra cserélő Jézus ábrázolása. Ezzel a képpel a 315-ös énekben is 
találkozunk (Örök Isten, kezed ezer áldást ad). A szolgálat szó egyébként is sokszor 
fordul elő a diakonissza testvér szövegeiben. Lehet, hogy ebben a kor diakóniai 
teológiájának befolyását láthatjuk, de Trajtler Gábor mutat rá, hogy erre semmilyen 
felsőbb utasítást nem kaptak a szerzők. Túrmezei Erzsébet azonban komolyan és 
őszintén vallotta a keresztyén életet döntően meghatározó szolgáló jelleget.15

A templomszentelés ünnepét gazdagíthatja a 317-es ének (Zengjen ma boldo-
gan…), összekapcsolva a kőből és a lelkekből épült templomot.

A 356-os, „Igen Atyám…” kezdetű ének az isteni akaratban való megnyugvásnak 
ad hangot. Az első négy versszak azonos kezdetére az első és az utolsó vers közös 
záró sora felel. 

A dallamok ismertetése között már említett 398-as ének (Jézus Krisztus, Meste-
rünk) egyszerű zenei nyelvezetének párja a szöveg egyszerűsége. 

Túrmezei Erzsébet minden bizonnyal legismertebb szövege a régi magyar dal-
lamra énekelt Szent örök Isten (EÉ 431). A szöveg belső dinamikája jól tükrözi a 
Krisztus által megváltott élet új kezdetét. A tanítványi lét útját pedig a 475-ös 
(Elfogadtál és elhívtál) tárja elénk.

Sajátos csoportot képeznek a Túrmezei-énekek között azok a korábbi tételek, 
amelyek egy versszakához továbbiakat írt a költőnő. Ilyen a 223-as húsvéti, a 227-es 
mennybemeneteli, a 291-es záró és a 461-es passiói ének. Trajtler Gábor a köny-

 14 Ecsedi 2013e.
 15 Trajtler 2009, 25. o.
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nyebb taníthatóság reményében kérte a kiegészítő versszakokat.16 Olykor azonban 
érezhető, hogy stílusfeszültségbe kerül a régi és az új szöveg. Leginkább a 213-as 
éneken szűrhető ez le. 

Végül szükséges megemlíteni, hogy Túrmezei-szövegek jelentek meg az úgyne-
vezett bibliaórai énekek között, és egy tétel a GYLK-ban (796) kapott helyet. 

Az énekeskönyv számára küldött néhány szöveget Weöres Sándor is. A169-es szám-
nál közölt tételről (Jászolban a szalmán) azonban kiderült, hogy angol énekes-
könyvekben megtalálható, feltehetően 19. századi angol eredetű szöveg fordítása.17 
A másik Weöres-szövegre (EÉ 432 – Kínok árnyékaiból) egy korabeli Evangélikus 
Életben figyeltek fel a szerkesztők, mint a legmélyebb bűnbánat megszólaltatójára, 
és így adták ki Sulyok Imrének megzenésítésre.18 

Az énekeskönyvben egy-egy verset találunk még más lelkészektől: Pintérné Nagy 
Erzsébettől, Balicza Ivántól és Madocsai Miklóstól. Marschalkó Gyula két szöve-
get írt a törzsanyag számára. Hozzájárulása az énektár anyagához azonban ennél 
jelentősebb az énekverses rendekben. Három Gloria in excelsis-, egy Sanctus- és 
két Agnus Dei-parafrázist írt jó liturgikus érzékkel.

Ezen a ponton szükséges megemlítenünk, hogy szövegek terén a Gyülekezeti 
liturgikus könyv is közöl új anyagot.19 A már említett két ének mellett még jelentő-
sebb az új énekverses rendek sorozata. A 618–629. szám alatt hat-hat énekversből 
álló ciklust találunk. A tételek az istentisztelet Doxologia, Kyrie, Gloria, Sanctus, 
Agnus és Benedicamus elemeit hivatottak helyettesíteni, csakúgy, mint az 1982-es 
énekeskönyv 1–10. és 11–13. számozott sorozatai. Az új rendek megírásának leg-
fontosabb indoka az volt, hogy az eredeti liturgikus tételek tartalmát még jobban 
tükröző szövegek szülessenek. Elsősorban a Kyrie hódolati karakterét érzékel-
hetjük deficitnek az énekeskönyvben. A másik fontos felismerés, hogy a Gloria 
és Laudamus gazdag dicsőítő tartalma nem vagy nagyon nehezen adható vissza 
egyetlen versszakban, ezért az új sorozatok közül hat többversszakos Gloria-tételt 
közöl. A GYLK sorozatait a szerkesztők Bence Gábor vezetésével úgy állították 
össze, hogy a sorozatok tételei stílusegységben legyenek. A már meglévő anyag 
mellé ebbe a fejezetben jelentős számú új szöveg is íródott. A legtöbbet, 13 tételt a 
szerkesztőbizottság közös munkával alakította ki. Fehér Bence 6, Kertész Eszter 4, 
Bálint Zsolt 1 énekverset írt. 

 16 Uo. 35. o.
 17 Uo.
 18 Uo. 37. o.
 19 A szerkesztés munkájáról lásd Bence 2009.
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Végigtekintve ezt a sokszínű és gazdag repertoárt, nehéz volna közös jellemvonást, 
pláne valamiféle nemzeti jellegzetességet találni. Néhány esetben kiemeltük a 
népdalszerűséget, de ez a dallamok vonatkozásában sem mondható általánosnak, 
a szövegekre tekintve pedig kifejezetten szórványos jelenség. Sokkal inkább a ko-
rábbi protestáns és a korabeli nemzetközi gyakorlattal való párhuzam emelhető 
ki, amellyel a már meglévő értékek mellé újakat alkotnak. Az ismertetett dallamok 
és szövegek szerény formában valami olyasmit körvonalaznak, ami a reformáció 
korában is kibontakozott Magyarországon: a kor élményanyagát és hittapasztala-
tait énekekbe foglalták. Az anyag sorsa is valószínűleg hasonló lesz: a következő 
énekeskönyvbe megszűrve továbböröklődik a tételek egy része, másik pedig helyet 
ad a következő generáció hasonló tevékenységének.
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Reformáció és anyanyelvű éneklés

A többgyökerű, többnyelvű hazai lutheránus egyház énekanyagának vizsgálata 
igen szövevényes, adottságából kiindulva igen változatos. Jelen tanulmány merít 
az eddig végzett kutatásokból. Tudományos igényre több okból sem törekedhet, 
de szerzőjének tanár volta miatt igyekszik egy témába betekintést engedni, s a to-
vábbi munkákhoz – legyenek azok iskolai vagy gyülekezeti jellegűek – támpontot 
nyújtani, a mondanivalót pár érdekes példával alátámasztani.

„A csaknem 3,5 millió kereszténynek a [16.] század végén már több mint a fele 
református, negyede evangélikus, a többi pedig antitrinitárius, katolikus és ortodox 
volt. Összességében tehát a lakosság mintegy 85-90 százaléka vált protestánssá.”1

A reformáció tanítása hamar elérte hazánkat is, a 16. században az ország nagy 
része protestánssá vált. Az új tanok új énekkincset hoztak létre. Az anyanyelvűség 
megjelenése és egyházi szertartásokon való használata minden felekezet számára 
általánossá vált, a kezdetekben egymástól még kevéssé elkülönülő közös magyar 
anyaggal. Az egyszólamú, ekkor még minden bizonnyal hangszerkíséret nélküli gyü-
lekezeti ének itthon is közösségformáló, identitáshordozó istentiszteleti elemmé vált.

Hubert Gabriella A régi magyar gyülekezeti ének című átfogó munkájának elején 
két fontos kérdésre – mit énekeltek és mikor énekeltek – adott választ. 

Mit énekeltek? – Luther hatását figyelhetjük meg elsősorban: „Dávid és mások 
zsoltárai (Psalmen) – bibliai énekek, mint Mózes, Debora, Salamon, Ézsaiás, Dá-
niel, Habakuk éneke, a Magnificat, a Benedictus és hasonlók, vagyis a canticumok 
(Lobgesänge) – nem bibliai, de Istenről szólóak, mint pl. a korabeli lelki énekek 
(geistliche Lieder).”2

Mikor énekeltek? – Templomban (istentiszteleten: reggel, délelőtt, délután, az 
ún. kátéistentiszteleteken; lelkészszenteléskor; szuperintendens-választáskor; zsi-

 1 Pálffy 2000, 190. o.
 2 H. Hubert 2004, 47. o. 
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naton; nyilvános hitvitán; templomszenteléskor; házasságkötéskor; temetéseken; 
iskolákban; a templomon kívül is mindig és mindenhol.

A Canthus Catholici énekeskönyv előszavában latinul ez áll: …quod in templis 
didicerunt, hoc in agapis, symposiis, vineis, campis dulcisono modulamine per-
sonant… – azaz: „Az istentiszteletre a templomba gyűlt hívek olyan jól éneklik a 
zsoltárokat és énekeket, hogy kész kántornak tartanád valamennyit. Amit pedig a 
templomban tanultak, azt a lakomákon és összejöveteleken, a szőlőkben és mezőkön 
szépen csengő hangon éneklik.”3

Nem egyszerű dolog énekeink vizsgálata, hiszen nagyon szövevényes egy-egy 
dallam eredetének meghatározása, gyakorlatban való meggyökerezésének és további 
történetének követése, a lehetséges népzenei kapcsolatok feltárása stb. A reformáció 
korát követően ráadásul sokáig nem találunk kottás lejegyzéseket. A magyar nép-
zenegyűjtés és -kutatás a 19. század végén indult, s a 20. század elején teljesedett 
ki, ami után aztán a lejegyzés és rendszerezés hosszas folyamata, majd az össze-
függések feltárása kezdődhetett. Kodály Zoltán maga szorgalmazta a népzene és 
egyházi ének kapcsolatának kutatását. Kodály tanítása nyomán nem értelmezhetők 
énekeskönyveink a népzene ismerete nélkül. A kevés számú kottás lejegyzés sokszor 
hibás kottaképet mutat, amelynek korrigálását a népzene végezte el. A kutatásnál 
szükséges a felekezeti határok átlépése is, hiszen a magyar anyag nagy része öku-
menikus jellegű.

Csomasz Tóth Kálmán munkáinak olvasása mellett a legátfogóbb képet Dobszay 
László A magyar népének című könyvének olvasásakor szerezhetünk. Dobszay 
tételről tételre adatolja négy felekezet – katolikus, református, evangélikus és bap-
tista – ma használatban lévő énekeskönyvét, feltárva az eddigi kutatás eredményeit. 
Történelmi koronként elemez, összefüggésekre világít rá, s a magyar népzene alapos 
ismerőjeként keresi, kutatja, jelöli az egyházi ének és népdal-népzene kapcsolatát. 
Elsősorban dallami szempontból vizsgálódik, de a szövegeredetre való utalások is 
rendszeresek könyvében. Forrásmunkának is kiváló, hiszen terjedelmi okokból sok 
minden csak utalás formájában kerülhetett be a könyvbe, illetve a hatalmas anyag 
nem tette számára lehetővé minden részlet kidolgozását. 

Szóhasználatában katolikusként a népének kifejezést használja, s nem a nálunk 
megszokott „gyülekezeti ének” kifejezést. Ha sokat halljuk, olvassuk és forgatjuk e 
két megfogalmazást, hamar ráérzünk – nemcsak vájt fülű zenészként – az árnya-
latnyi különbségére.

Anyanyelvű énekléssel a reformáció kora előtt is találkozunk. A reformáció kora 
előtti anyanyelvű egyházi énekeket középkori kancióknak nevezzük. Kanciók főleg a 

 3 Bárdos 1990, 177. o.
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hivatalos istentiszteleten, azaz misén kívüli alkalmakkor hangzottak el, úgynevezett 
egyéb liturgikus cselekmények alkalmából, mint például körmenetek stb. A kanciós 
anyag jellemzői közé tartozik, hogy java részében a két keresztény fő ünnephez, 
karácsonyhoz és húsvéthoz kapcsolódnak, rövidek, tömörek. A reformáció korá-
ban születő énekanyag épp ellenkezőleg: az istentisztelet szerves része, a szövegek 
tartalma lefedi a teljes keresztény életet, sok versszakos. S míg a kanciós anyagnál 
a dallam és szöveg egységéről beszélhetünk, addig a reformáció korának énekeire 
az „ad notam” gyakorlat jellemző: egy kedvelt dallamra utalva számos vers születik.

Igen gyorsan elkészült a reformáció korának énekanyaga, a század harmadik 
harmadából már megtaláljuk a legfontosabb darabokat. Az énekek szerzői átlagos 
zenei-irodalmi műveltségű papok, prédikátorok voltak. Az énekeskönyvek tanulsága 
szerint bekerült a 16. századi repertoárba középkori kanciós anyag eredeti szövegé-
vel, de új szövegekkel is; kialakult a históriás-krónikás énekek egyházi stílusa is, s 
átvettünk külföldi jövevénydallamokat is, az evangélikusoknál Luther és kortársai-
nak énekeit. A magyar gyakorlatba bekerült lutheránus korálok esetében a ritmikai 
szerkezet fellazult, a ritmus a szövegértelmezéshez, hangsúlyos verseléshez idomult, 
azaz a magyar nyelvre fordítás által vált magyar anyaggá, nemzethez köthetősége 
elsősorban nyelvi eredetű. 

E repertoár nem ismert felekezeti határokat, nemcsak a református és evangélikus 
egyház osztozott a befogadásban, hanem – szövegmódosítással vagy új szöveggel 
– a katolikus is, mint arról aztán a 17. század két jelentős katolikus gyűjteménye, a 
Kájoni gyűjtemény és a Canthus Catholici is tanúskodik. Erősek e repertoár népzenei 
kapcsolatai is, mivel templomi használattól függetlenül is énekelték őket egyéb szer-
tartásokon, például halotti virrasztásokon vagy a keresztényi élet egyéb ájtatosságain.

Dobszay László ezt az énekkincset nevezi „törzsanyagnak”, ami aztán főleg tör-
ténelmi okokból a 17. század végétől folyamatosan elhalványult, majd eltűnt, hogy 
aztán a 20. századi reformmozgalmak újra életre hívják – különösen is a református 
énekeskönyv. Ez az anyag az, ami meglátása szerint egy közös, ökumenikus ének-
gyűjtemény magját képezhetné, amelyről később még szólok.

Míg a lutheri reformáció Németországban gazdag gyülekezeti énekrepertoárt 
hozott létre, s ennek hatása mind az európai zenetörténetre, mind az európai népé-
nek történetére nézve döntő, Magyarországon e hatás kisebb, s szinte kizárólag az 
evangélikusságra korlátozódik. Ennek vélhető oka az, hogy a lutheri minta a 16. és 17. 
században inkább önálló alkotások születésére ösztönzött, mint dallamok átvételére. 

A másik ok talán a zenei írásbeliség hiányosságaiban keresendő, amelyről Cso-
masz Tóth Kálmán így ír: „Az emberi művelődésnek sokszor egészen magas fokáig 
nem nélkülözhetetlen kelléke az írásba foglalás. Különösen áll ez az ún. »orális« 
művészeti formákra, mint a költészet és a zene. A magyar nép eredete szerint egy 
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ilyen orális kultúrformához tartozik. Szájhagyomány útján fenntartott, eredetileg 
össznépi zenei gyakorlata a feudális társadalmi keretben és a történelmi megpró-
báltatások között a paraszt- és pásztornép körébe húzódott vissza. Ez a körülmény 
az európai zenei írásbeliség és a magyar nép zenei kultúrája között, mint Kodály 
mondja, »nem rangkülönbséget, hanem csak korkülönbséget jelent«. Élénk és vi-
rágzó, a nép minden rétegére kiterjedő szóbeli praxisban, kivált, amikor abban egy 
elnyomott nép vagy társadalmi osztály életösztöne és önvédelme jut kifejezésre, 
és hiányzik a komolyabb iskolázottságot feltételező zenei íráskészség, esetleg hosz-
szú-hosszú ideig elodázódhat a zenei írásba foglalás szükségének tudata.”4

Mi jellemzi a „német korálokat”? Előzményei közt megtaláljuk a gregorián dalla-
mokat, himnuszátdolgozásokat; a középkori német nyelvű kanciós anyagot, eredeti 
formában, de dallamilag-szövegileg átdolgozva is; metrikus énekeket; néhány genfi 
zsoltárt; világi műzenét.

A „német korálok” magyarországi életének folyamatosságáról nincsenek pontos 
adataink, hiányoznak a kottás források. Nem bizonyítható, milyen alakban kerültek 
e dallamok a magyar gyakorlatba, milyen mértékben és hogyan alakultak, formá-
lódtak a következő évszázadban. A késő 19., majd 20. századi kottás megjelenésük 
jó részénél nem tudjuk, milyen forrásból merítettek a közreadók. Beszélhetünk-e 
hagyományról, vagy helyesebb újraközlésről beszélnünk?

A szövegek fordítói a századfordulón élt evangélikus lelkészek, Zábrák Dénes 
(1852–1913), Sántha Károly (1840–1928), Payr Sándor (1861–1938). Verseiket már 
az 1911-es énekeskönyv, majd az 1955-ös is átdolgozta, s ezt a munkát folytatta 
részben vagy egészben az 1982-es Evangélikus énekeskönyv is. 

A hazai evangélikusok a 17. század második felétől vettek át növekvő számban 
német korálokat, aminek történelmi okai vannak. A hitviták kora és a török kiűzése 
után itthon az igen erős ellenreformációs tevékenység, katolikus restauráció hatására 
a tanbéli különbségek mellett a felekezetek énekanyagukban is el kívántak különülni 
egymástól, háttérbe szorítva a közös magyar alaprepertoárt. A protestantizmus két 
ága elvált egymástól, számarányuk megváltozott. A magyar evangélikusság néhány 
határ menti városban, főleg német, szlovák vagy vegyes lakosságú településen vált 
domináns felekezetté, a reformátusok az ország más területein, péládul a török 
uralom alatt álló, majd felszabaduló középső részeken. 

Az énekanyag változásai a 17. század folyamán először csak kis lépésekben tör-
téntek, például a korábbi énekek szövegeinek átírásával, majd a folyamat felgyorsult, 
és a század végére nagyjából le is zárult. A katolikus énekek nagy része új, ellen-
reformációs, kora barokk darab, a reformátusoknál első helyre a genfi zsoltárok, 

 4 Csomasz Tóth 2003, 258. o.
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majd a pietista énekek, nálunk, evangélikusoknál a németből fordított lutheránus 
korálok kerültek. 

A német korálok mellett nagy hatással volt a hazai evangélikusságra az 1636-
ban megjelent Cythara Sanctorum. Tranoscius (1592–1637) kottás énekeskönyve a 
szlovák evangélikusság számára egészen századunkig a legfontosabb énekeskönyv, 
amely a magyar ajkú evangélikusok énekkultúráját is befolyásolta. „Tranoscius”, 
Tranovsky György énekeskönyve 402 énekéből 168 saját alkotást tartalmaz, amelyek 
egy része latin vagy német eredetiből való fordítás. A csatos-veretes énekeskönyvhöz 
kétszáz esztendőn keresztül ragaszkodtak a Magyarországra települő szlovákok. 
A ragaszkodás megmaradt ugyan, de a 20. század fordulóján változás történt, a 
felnövekvő nemzedék már egyre kevésbé beszélte a nyelvet, az énekekhez fordítá-
sokra volt szükség. Ezt a munkát Vietórisz József végezte el. 1935-re készen volt a 
teljes, máig egyetlen magyar nyelvű Tranoscius-fordítás.

A népzene és az egyházi ének kapcsolatát bemutató, nyolc kazettából álló so-
rozat jelent meg a Magyar Egyházzenei Társaság gondozásában. Olyan népzenei 
felvételeket hallhatunk ezeken, amelyek mindegyike a mai énekeskönyvekben ta-
lálható énekekhez kapcsolódik, az énekek folyamatos népzenei élete a 20. századig 
bizonyítható. Sajnos csak csekély számú evangélikus éneket találunk közöttük, 
hiszen énekeink esetében, történelmi okokból, alig mutatható ki több évszázados 
élő hagyomány.

A magyar nép asszimilált dallamokat. Énekelt, s éneklés közben a saját képére is 
formált. Népdal és egyházi ének egymás mellett élő s egymásra ható kultúra. Kodály 
Zoltán tanítása nyomán hangjegyes könyveink megítélésében nem nélkülözhetjük a 
népzene tanulságait. Színesebb, változatosabb néphagyomány elsősorban katolikus 
területeken alakult ki.

„A nyelv hatására kialakított ritmus által váltak magyarrá, a néphagyományba 
való beilleszkedésük és a klasszikus népi előadásmód által váltak népivé.”5

Énekkincsünkből erre jó példa a Vom Himmel hoch – Mennyből jövök most hoz-
zátok (EÉ 150) kezdetű Luther-ének, amely gyorsan elterjedt, igen kedveltté vált, 
s mindhárom felekezet énekeskönyvébe bekerült a 16. században. Evangélikus és 
református használata töretlen, de a hivatalos katolikus énekeskönyvekből a 18. szá-
zad folyamán kimaradt. Egyes területeken azonban, például Erdélyben, hagyomány 
alapján, népszokásba ágyazottan éneklik. Karácsonyi kántaként ritmusmódosulással 
5/8-os vagy 6/8-os ritmust kap. A Kolozsvár környéki reformátusok a kiegyenlített 
ritmus mellett gazdagon díszítve éneklik a dallamot.

5 Dobszay 1995, 10. o.
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A 20. századi népzenei gyűjtések egy másik kedves énekünket is dokumentálták, 
egyenletes ritmusú előadásban. Az Ó, Krisztus-fő, sok sebbel (EÉ 200) dallama né-
met eredetű, először Hans Leo Hassler gyűjteményében jelent meg 1601-ben világi 
dalként, amelyhez később társult a Herzlich tut mich vers, majd 1656-ra az O Haupt 
voll Blut. Magyarországon az Eperjesi Graduálban (1635) találjuk először, Calvisius 
ötszólamú feldolgozásában ismeretlen eredetű bűnbánati verssel: 

Gyötrődik az én lelkem nagy sok bűneimért 

„Kevés azon dallamcsoportok száma, melyek valóban a magyar történelemben 
gyökereznek (ilyennek talán csak a 16. századi históriás énekek stílusa nevezhető).”6

A tizenhatodik századi lejegyzésekben többnyire csak szövegekkel találkozunk. 
„Igen sok XVI. sz.-i magyar költői szövegnél találunk ma már teljesen ismeretlen 
énekre utaló megjegyzéseket. Ezeknek egy része talán motivikus elemeire szétesve 
vagy ismeretlenül ott bujkál a népzene dallamai között, a többi pedig végleg feledés-
be merült. Jellemző például, hogy a kor egyik legnépszerűbb költői versszakformája, 
az ún. Balassi-strófa, melyben talán két-háromszáz XVI-XVII. sz.-i, jórészt világi 
versszöveg maradt fenn, ma mindössze egyetlen egyházi megőrzésű, és egy népi 
gyakorlatban fennmaradt dallamot tartott fenn, de e kettő közül az előbbi való-
színűleg egy korábbi, négy nagysorból álló forma XVII. sz.-i redukciója.”7 

Bocsásd meg, Úristen
Balassi bűnbánati énekének sorszerkezete 6+7, 6+7, 6+6+7. Dallama rokonítható a 
magyar sirató stílussal és a középkori melodikával egyaránt.

A katolikus néphagyományban a dallam halottas szövegekkel is ismert, lágyabb, 
parlandós változatokban. Énekeskönyvünk dallamának mai formáját a Kájoni-kó-
dexben találjuk. 

 6 Dobszay 1995, 10. o.
 7 Csomasz Tóth 2003, 259. o.
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Kájoni János erdélyi ferences szerzetes gyűjteménye 1634 és 1661 között készült 
vegyes tartalmú gyűjtemény. Megtalálhatóak benne hangszeres és vokális darabok, 
egyházi és világi művek, népdalok egyaránt. Az utókor számára összefoglaló erejű 
munka, amely jól mutatja, hogyan muzsikáltak, milyen műveket ismertek a korban, 
s a saját repertoár egyes rétegei miként éltek egymás mellett, hatottak egymásra. 

A lényegesen kisebb számú kottás lejegyzésekre a pontatlanság, elnagyoltság és 
következetlenség jellemző.

A Lőcsén 1651-ben Szőlősy Benedek szerkesztésében megjelent Canthus Catho-
lici katolikus gyűjtemény protestáns szempontból is kiemelkedő, hiszen a közös 
magyar anyag egyes tételei, köztük protestáns énekek is, e kötetben először jelentek 
meg nyomtatásban. Az énekeskönyv korszaklezárásnak is tekinthető, hiszen olyan 
gyakorlatot mutat, ahol még nem borult fel a magyar hagyományban keletkezett 
és gyökeret vert énekek és a jövevénydallamok aránya, s a markáns felekezeti elkü-
lönülés jelei sem jelentkeznek még.

Krisztus, virágunk (EÉ 222)
Dobszay a 17. századi barokkos stílusú énekek közé sorolja, amelynek szövege és 
dallama is a Canthus Catholicira utal. Az ének eredetéről nincsenek adataink. 
Barokkos a dallam hangnem szempontjából, hiszen dúr hármashangzatvázra épít, 
de barokkos, újat hozó ritmikailag is, hiszen a magyar stílusra jellemző parlando 
helyett feszes lüktetésű, ¾-es. Ha régi mintákra épít, akkor az a hívósor, amelynek 
ismétlődése után refrénszerűen (és ismételve) következik a „Feltámadt Krisztus, 
vigadjunk” sor. Katolikus gyűjtemények is közlik, de a népzenébe nem került be.
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A Canthus Catholici utáni évtizedekben visszaszorul a közös magyar énekanyag, a 
gyülekezeti énekek egyre nagyobb száma német eredetű korál. Az élő hagyományra 
jellemző variálódás a zenei írásbeliséghez kötött koráloktól távol áll, így az evangé-
likus gyakorlat zenei szempontból elszigetelődik, népzenéhez, néphagyományhoz 
aligha köthető. Az egyházi énekek esetében színesebb, változatosabb néphagyomány 
elsősorban katolikus területeken alakult ki.

Külföldi dallamok magyar népzenében végbement „metamorfózisáról” beszél Cso-
masz Tóth Kálmán ismert énekünk bemutatásával.

A Nun bitten wir den heiligen Geist 1524-es alakja énekeskönyvünk 232. számú 
éneke. Német eredetű, 12. századi első versszakához énekeskönyvünkben Luther 
három további versszaka kapcsolódik. 

Jer, kérjük Isten áldott Szentlelkét (EÉ 232)
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Az ének magyar alakját először a 18. században, 1744-ben jegyezték le Kolozsvárott, 
de szövegében már két évszázada (Várad, 1566) élt az orális gyakorlatban. 

Halgass meg minket, nagy Úristen (EÉ 275)

Ismert népdalunk, a Bújdosik az árva madár elhalványodottan, de felismerhetően 
mutatja a középkori eredetű, pentaton jellegű dallam hatását. 

Közös magyar énekeskönyv?

A Magyar Egyházzenei Társaság 1996-ban konferenciát rendezett, amelynek fő 
témája egy tervezett közös magyar felekezetközi énekgyűjtemény megjelentetése 
volt. A kötet iniciátora, Dobszay László olyan ökumenikus használatra alkalmas 
kötet szerkesztésére tett javaslatot, amely épít az ősi, közös keresztyén/keresztény 
hagyományra, s fontos szerkesztési elve a magyar eredetű anyag további kutatásai 
után, azok tapasztalataira épülve a három felekezet által egyaránt elfogadható 
dallami és szövegi verzió megjelentetése. 

Példaként került elő a mindhárom felekezet által jól ismert és kedvelt ének:
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Ne szállj perbe énvelem (EÉ 412)

Dallama középkori, európai gyökerű, másrészről viszont a „kis-kvintváltó” előtag 
miatt magyar dallamtörténeti érték. A „kis-kvintváltás”, amelyben az első két dal-
lamsor oktávról kvintre, majd kvintről az alaphangra ereszkedik, a magyar népzene 
finnugor és türk rétegét idézi. Mindhárom felekezet számára több változatban is 
élt, bekerült a népzenébe, ahol aztán még több változattal gazdagodott. Az ország 
nagy részén ismert volt. Első kottás lejegyzését az Eperjesi Graduálban találjuk 
(1635). Kanizsai Pálfi János verse a 143. zsoltárra épít.

E minta alapján keresték a konferencia előadói azokat a kapcsolódási pontokat, 
melyek alapján egy közös énekeskönyv szerkeszthetővé válhat. A dallami kérdések-
nél is összetettebb és bonyolultabb azonban a helyzet a szövegeket illetően. „Álta-
lában elmondható, hogy a református szövegeket alapvetően jellemző egyszerűség 
a gyülekezetiség szempontjából is fölötte áll egyes katolikus szövegek szecessziós, 
vagy egyes evangélikus szövegek romantikus stílusának. Az is igaz viszont, hogy a 
református szövegek archaizmusa előbb-utóbb recepciós nehézségeket fog okozni, 
hosszúságuk pedig sokszor nem egy gazdag tartalom jele, hanem bőbeszédűség, 
vagy a XVI. századi költők rímkényszerének eredménye.”8

Milyen legyen a közös nyelv?
Evangélikus részről Trajtler Gábor volt a konferencia előadója, később nyomtatás-
ban is megjelent cikkében olyan gondolatokat fogalmaz meg, amelyek lényegében 
ragadják meg a lutheránus énekkincs sajátosságait s a más felekezeti énekanyaggal 
való összekapcsolás nehézségeit. Gondolatai olyan általános érvényűek, amelyek 
az utókor számára is fontos evangélikus alapelveket fognak csokorba, s átgondolá-

 8 Dobszay 1996–1997, 282. o.
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suk akkor is érdemes, ha az azóta eltelt húsz évben nem született meg a tervezett 
gyűjtemény, s ilyen irányú munkálatok egyáltalán nem folynak.

Trajtler a három felekezet közös énektárának legfőbb nehézségei között a nyelv-
használatot, szóhasználatot említette. A teológiai nyelv önmagában is identitást 
hordoz. Konszenzusra jutni ilyen kérdésekben talán lehetetlen feladat. Mindemellett 
a többi felekezettől kissé eltérően a lutheránus szóhasználat történelmi, egyháztör-
téneti koronként nagyobb változást mutat. A semper reformandi nyelvileg is kötelez.

Schulek Tibor és Sulyok Imre Régi magyar istenes énekek című válogatása nem 
nagyon terjedt el, s az énekeskönyv-szerkesztők, talán épp az énekek nyelvezete 
miatt, mind 1955-ben, mind 1982-ben kevéssé támaszkodtak erre az anyagra. 

A lutheránus énekkincs legnagyobb része nem magyar eredetű, hanem fordítás. 
A ritmikus énekléshez való visszatérés újabb nehézségeket vetett fel, amelyek or-
voslására Schulek Tibor 1950-ben tett kísérletet új fordítások bevezetésével.

A fordítások hitelességéről szólva Trajtler két példát említett: a Jesu dulcis memo-
ria – Jézus, édes emlékezet (EÉ 360) és a Wie schön leuchtet der Morgenstern – Szép, 
fényes Hajnalcsillagom (EÉ 361) magyar fordítása eltér az eredetitől, jelentőségéből 
ezzel nemhogy veszítve, de épp gazdagodva! 

Végezetül lutheránus felfogás szerint az énekek hármas funkciója az adoratio, 
oratio és praedicatio, melyhez szorosan kapcsolódik a viva vox evangelii. Mint az 
evangélium élő hangja, nem köthető történelmi korhoz egy-egy ének ereje és jelen-
tősége, minden korban születnek új és nagyszerű költemények. 

Szép Hajnalcsillag (EÉ 397)

2. Századok jönnek, S hamar el is tűnnek, Fényük kihuny, ködbe vész. Néked nem 
ártnak Felhők és árnyak: Fényességben csak egyre nősz!
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3. Bűnök homálya, Ínség holló-szárnya Mindent sűrűn eltakar. Irgalmasságod 
Vet csak világot – S ördögöt, poklot megzavar.

4. Szent egyházadban Tiszta sugár lobban, Lelkedből hullt égi láng: Nagy világ-
éj ben Reménységképpen, Míg örök nap nem tűz reánk.

5. Hozd a napköltét, Országod betöltét, Múljék el az éjszaka! Fussatok, árnyak! 
Jöjj, Uram, várlak, Lelkemnek fényes csillaga!

Scholz László (1911–2005)
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Kollektív vallásszabadság és a nacionalizmus 
kizárólagossága

A sokszínűség gazdagságot, de kockázatot is jelent egyszerre. Az életformák, a val-
lások, a nemzetiségi kisebbségek természetes módon gazdagítják egy társadalom 
kultúráját, de szinte ugyanilyen természetességgel kelt félelmet a sokféleség, ha 
ismeretlen marad, akár bevallja valaki, akár nem. Az említett félelemmel szemben a 
másik megismerése, a vele folytatott párbeszéd és demokratikus kultúránk erősítése 
lehet megfelelő módszer. Hiszen a demokratikus jogrendszerben az én szabadságom a 
másik szabadsága is!1 Számolnunk kell azzal, hogy a vallások, de a nemzeti identitást 
formáló értékek sem ismerhetők meg úgy, hogy valaki neutrális álláspontra helyez-
kedik, és abból a távlatból vizsgálja nemzeti és vallási környezetét. Sokkal inkább 
tudatosítanunk kell és meg kell ismernünk saját nemzeti és felekezeti identitásunkat, 
értékeinket és céljainkat ahhoz, hogy más nemzetek és vallások értő ismerőivé és 
barátaivá válhassunk. A helyes önismeret teremti meg azt a szabadságot, amely nem 
elszigetelődik, hanem nyit a másik nemzet, vallás, de egyáltalán a másik ember felé. 
A Krisztusban megélt szabadság a keresztény ember számára magában hordozza 
azt a tapasztalatot és ismeretet,2 hogy Isten leleménye az emberek megszólítására 
nem ismer korlátokat, a végeshez szokott emberi tudat nem lehet gátja Isten végtelen 
jóakaratának és nemzetek felett álló egyetemes szeretetének.

Mivel világunkat Isten teremtette, és megváltotta Isten hiányának nyomorú-
ságától, a protestáns egyházak nem idegenként tekintenek az Európa-szerte, de 
hazánkban is egyre nagyobb számban megjelenő más vallású emberekre, hanem 
úgy, mint akik „lakótársaink”, akik ugyanannak a polisznak a tagjai, akik Isten sza-
va által megszólítottak. A protestantizmus hozzászokott, hogy a hitet a felekezeti 
sokféleségben tisztelje, és így a vallásoknak is helye van a társadalomban, csakúgy, 
mint a vallások iránti érdektelenségnek.3 A következőkben a kollektív vallássza-

 1 Vö. Christlicher Glaube 2015, 9. o.
 2 Uo.
 3 Uo. 19. o.
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badság eszméje nemzetállamon belüli érvényesülésének vallásfilozófiai, politikai 
és teológiai dimenzióit tekintjük át.

Vallásfilozófiai dimenzió: vallási sokféleség és John Hick 
kopernikuszi fordulata

John Hick a vallásokat az isteni létalap eltérő emberi észleléseiként értelmezi. En-
nek következménye életművében jelenik meg, amit így szoktak röviden jellemezni: 
„A vallások pluralisztikus teológiája”. A pluralista vallásteológia megjelenése után 
néhány nappal évtizedek óta nem látott mértékű vitákat indított el. Az Angliában 
akkor már jó néhány évtizede ismert „inspirációs krisztológiát” a vallások közötti 
párbeszéd síkján a radikális vallásteológiai pliralizmus gyümölcsöztette. Az irányzat 
atyjának John Hicket tekintik.4 Vallásteológiája elsősorban a kései Wittgenstein 
különböző nyelvi kontextusokat feltételező filozófiájára és a kanti kritikának a 
megismerés számára hozzáférhetetlen magánvaló dolgot posztuláló alapelemére 
támaszkodik. A vallásokról alkotott elméletével kapcsolatban Hick kopernikuszi 

 4 John Harwood Hick Nagy-Britanniában született 1922-ben. 18 éves korában tért meg egy evangelikál 
mozgalomban, elsősorban Jézus alakja volt rá nagy hatással. Erről így szól: „…erőteljes evangelikál 
megtérés az újszövetségi alak, Jézus hatására. Jó néhány napig mentálisan és érzelmileg teljesen elme-
rültem egyfajta örvénylő nyugtalan izgalomban, mialatt egyre inkább tudatára ébredtem egy magasabb 
és hatalmasabb valóság jelenlétének magam felett, aki azt követeli tőlem, hogy felismerjem, és választ 
adjak jelenlétére.” Minden vallásfilozófiai reflexiója ebben a transzcendens tapasztalatban gyökerezik. 
Éppen ezért inspirálják legerőteljesebben Schleiermacher teológiai és Kant filozófiai gondolatai.

  A megtérési élményét követően az edinburghi egyetemre iratkozik be. Először azzal a szándékkal 
tanul filozófiát, hogy később egy presbiteriánus egyház lelkésze lehessen. Tanulmányait a II. világ-
háború megszakítja. 1948-tól Oxfordban írja meg disszertációját a hit és a tudás kapcsolatáról. Ez a 
munkája 1957-ben jelenik meg Faith and Knowledge címmel. 1950-től a cambridge-i Westminster 
College hallgatója, 1953-ban szentelik presbiteriánus lelkésszé, mintegy két évig Belfordban lelkész. 
1956-től veszi kezdetét akadémiai karrierje. Adjunktus a Cornell Egyetemen, amely ebben az időben 
erőteljesen a wittgensteini filozófia hatása alatt állt. 1959-ig (három szemeszteren át) a princetowni 
teológiai szeminárium tanára. Ekkor írja meg vallásfilozófiáját, amit később 10 nyelvre fordítanak 
le, és máig vallásfilozófiai alapmű. 1966-ban jelenik meg Evil and the Love of God című nagy hatású 
munkája, amelyben a teodíceával kapcsolatos kérdéseket tárgyalja. Ennek a munkának hatása mind 
a mai napig számottevő.

  1967-től 12 éven át a Birminghami Egyetem filozófiai tanszékén tanít. Ebben a városban, amely 
Európa leginkább multikulturális és vallási sokféleséget mutató városa, egy új tapasztalati mező 
tárul fel számára. A nem keresztény vallások spirituális mélységeinek őszinte átéléséről számol be 
Hick, másrészt rasszizmussal és intoleranciával kell szembesülnie. 1970-ben megjelenik könyve 
Érvek Isten egzisztenciája mellett címmel, amelyben már új utakat keres. Ekkor kezdi kifejteni 
újszerűen ható vallásteológiai nézeteit is. 1973-ban jelenik meg Gods and the Universe of Faiths 
című könyve, 1979-ben a Death and Eternal Life. Lásd Görföl 2012, 34–36. o.
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fordulatot emleget, amelynek lényege, hogy a vallásoknak nem önmagukat kell a 
középpontba helyezniük, hanem látniuk kell, hogy különböző észlelési és tapasz-
talási formákat képviselve keringenek az önmagában véve megismerhetetlen Isten 
vagy – Hick idővel meggyökeresedett kifejezésével – „a végső valóság körül”.5 

A vallási tapasztalatformák Hick szerint a noumenális isteni valóságnak csu-
pán fenomenális formáihoz kapcsolódnak6, a vallások eltérő elgondolásai pedig 
egyetlen alapvető téma variációinak tekinthetők, mind arra vonatkoznak, hogy 
miként „alakulhat át az emberi egzisztencia az önközpontúságból a Valóságban 
központosuló létformává”.7

Teodícea – irenaeusi modell
Hick szembeállítja az augustinusi és az irenaeusi modellt. A nyugati katolikus és 
a protestáns egyházakban az augustinusi modell terjedt el. Az ősbűnnel az ember 
elveszítette eredeti istenképűségét, ami az isten elleni lázadásban és az „olyanná 
akarunk lenni, mint isten” törekvésben mutatkozik meg. Ebből az állapotból fejlődik 
majd ki a fizikai és a morális rossz, az emberiség szenvedése. 

Az a felfogás, hogy egy tökéletesnek teremtett lény az isten elleni lázadás lehetősé-
gét magában hordozza, Augustinus számára abszurd. Amennyiben ez a lehetőség a 
teremtéstől fogva adott lett volna, akkor az ebből eredő hübrisz nem az ember bűne 
lenne. Amit Hick tulajdonképpen kifogásol, az ennek a történetnek a hihetősége.

Hick ezzel szemben előnyben részesíti Irenaeus úgynevezett „pedagógiai teoló-
giáját”, amit Schleiermacher ismét felélesztett. A szenvedést okozó rosszat ebben 
az értelemben a teremtés szülési fájdalmaként kell értelmezni, ami az emberi faj 
„morális nevelését” kell hogy szolgálja. Felébreszti az ember altruista érzelmeit, 
az együttérzést, a szolidaritást, a segítőkészséget. Ezzel az evolucionista modellel 
megfordul a szemléletünk. A hátratekintő, protologikus szemlélet helyett, amely a 
bűneset felől nézi az emberiség történelmét, és ebben a megváltásra szorultságát 
látja, Hick egy előretekintő, eszkatologikus álláspontot foglal el. Ennek megfelelően 
a világ tökéletes állapota nem mögöttünk, kezdetben, hanem előttünk, egy folyamat 
végén – creatio continua – van. A szenvedés ehhez a folyamathoz tartozik, Isten 
akarja ezeket, és értelmük abban keresendő, hogy hozzájárulnak a soul-making és 
a person-making folyamatához. Olyan kihívásokat állít az ember elé, amelyek által 
az ember morálisan növekszik. Hiszen egy szenvedés nélküli világ érték nélküli 
világ lenne! Abban nem jöhetnének létre humanitárius értékek.

 5 Vö. Patsch 2005.
 6 Görföl 2012, 38. o.
 7 Hick 1989, 36. o.
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A person making-érv Hick gondolkodásában szorosan kapcsolódik az akaratsza-
badság kérdéséhez. Isten az embernek relatív autonómiát adott, amely megengedi 
számára, hogy Teremtője ellen fordulhasson. Az ember okozta morális rossz ebben 
az akaratszabadságban gyökerezik. A rossz megakadályozásának az ára a szabadság 
elvesztése lenne. Ebben a döntési helyzetben Isten a szabadság mellett döntött, amely 
nagyobb értéket képvisel. Szabadnak lenni jobb, mint szenvedésmentesen élni.

Ezzel az értelmezéssel azonban Hick összekapcsolja azt a reményt, amely abból 
táplálkozik, hogy szenvedéseinknek egyszer csak vége lesz: ez az univerzális meg-
váltás. Ezzel ér véget az ember emberré válása. Hick abban bízik, hogy végül Isten 
minden egyes embert megnyer magának hitben és szeretetben, legyen bármilyen 
vallású vagy bármely náció tagja.

Leszerelési teológia?
Gábor György leszerelési teológiának8 nevezi a Hick vallásfilozófiájában megjelenő 
vallásközi békülékenységet: „a teológia kopernikuszi fordulata”,9 amelyet manapság 
John Hick pluralisztikus vallásfilozófiája és teológiája nyomán10 sokat emlegetnek. 
Gábor az exkluzivista álláspont feloldására való törekvését eleve elhibázottnak, 
némileg naivnak, de mindenképpen dilettánsnak tartja. Rámutat arra, hogy „az 
exkluzivista igazságfogalom a vallások lényegét jelenti, kizárólag a híveknek – a 
körülmetélés vagy a keresztség etc. által beavatottaknak – megadatott különleges 
pozíciót és irányultságot, amelynek feladása egyenlő lenne a saját tradíciónak mint 
esetlegesnek”11 a deklarálásával s a vallási hagyomány (ön)felszámolásával. 

„A vallásokból fakadó tolerancia a vallások teljes önfelszámolásához s egyfajta 
teológiai leszereléshez, azaz utópisztikus vallásközi béketárgyalásokhoz vezethetne 
el csupán, ahol megállapodás születhetne arról, hogy az én eszkatológiai hadosztá-
lyom visszavonásával párhuzamosan a te mariológiai hadosztályodat csökkented, s 
az én kegyelemtani csapattestemet a te krisztológiai hadtested ellenőrzése alá vonod, 
ennek fejében te a mindenkori szótériológiai bevetéseidet korlátozod. A békefenn-
tartó kéksisakosok pedig a sabesz bejövetelekor keresztet vetnek, s »Allah akbar!« 
felkiáltással kötelékbe rendeződve a védikus írások tanulmányozásába fognak.”12

John Hick elképzelése és Gábor György kritikája között sajátos megoldást kínál 
Wilfried Härle pozicionális pluralizmusa. Lényegesnek tartja a saját igazságismeret 

 8 Gábor 2008.
 9 Vö. Hick 1973.
 10 Lásd Hick 1989.
 11 Gábor 2008.
 12 Gábor 2008.
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feltétlen érvényességét, ugyanakkor tiszteli az idegen igazságigényeket is. A relati-
vista vagy a fundamentalista állásponttól eltérően nem minősíti a másik vallás 
igazságtartalmát sem pozitív, sem negatív módon. Härle számol azzal a ténnyel 
is, hogy az egyén gondolatban képes csak szakítani az igazságnak azzal a szemlé-
letmódjával, amelyhez hozzászokott. A szerző abból a keresztény megfontolásból 
indul ki, hogy hitet a Szentlélek ébreszt, tehát az nem a mi akaratlagos vagy véletlen 
döntésünk eredménye. Éppen ez utóbbi a más vallásúak iránti tolerancia alapja is, 
hiszen sem erőszakkal, sem pedig meggyőző érvekkel nem lehet elvégeznünk a 
Szentlélek hitet ajándékozó munkáját.13

Politikai dimenzió: a megkülönböztetés művészete 
és kollektív vallásszabadság

A protestantizmus világos és határozott különbséget tesz Isten és ember, az egy-
ház és Isten országa, evangélium és törvény, kegyelem és a cselekedetek, katolikus 
igény és helyi kötődés, állam és egyház, keresztény közösség és polgári közösség, 
valamint vallás és hit között. Ezt támasztja alá az a tény, hogy Luther Márton és 
Kálvin János reformációja az egyház és a társadalom megkülönböztetésének hiá-
nyából született. A megkülönböztetés nem azonos a szétválasztással, hanem nyitás 
a vonatkozások gazdag sokfélesége felé, amelyek a felismert különbözőségek nélkül 
nem bontakozhatnának ki, ehelyett csupán uniformizált és egyhangú hierarchia 
kényszere uralkodna az etikai döntések diszkurzív játékossága és az esztétikai észle-
lés szubjektív élménye helyett. Azok, akik képesek elsajátítani a „megkülönböztetés 
művészetét”, segítenek másoknak is rálelni az ebből fakadó szabadság és kreativitás 
terére. Ez egyaránt érvényes a keresztény hitre és az emberi értelemre. Szemben a 
gondolkodás szabadságát és az életfolytatás sokszínűségét elnyomó római katolikus 
világegyházzal, a protestantizmus ragaszkodott ahhoz és fenntartotta magának a 
jogot, hogy különbséget tegyen egyház és üdvösség, a Krisztusban megmutatkozó 
valóság, keresztény öntudat és általános értelemben vett vallásosság között (amit 
az ember törekvéseként értelmezett, hogy eljusson Istenhez).14 A megkülönböztető 
képesség megvalósulása által létrejött kognitív térben válik alkalmassá az egyház 
a külső és belső diskurzusra, aminek mindenkor az egyház megújulásához kell ve-
zetnie (ecclesia semper reformanda). A megkülönböztetés művészete így a kritikát 
éltető napfény, ami az igazság tisztánlátásának és megszólaltatásának feltételeit te-
remti meg, hogy az egykor felismert igazság aktualitását a jelenben se veszíthesse el.

 13 Vö. Härle  1998.
 14 Vö. Schneider-Quindeau 2001.
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Támogató semlegesség?
„Egyház és állam elválasztása legyen radikálisabb” – ezt az igényt az elmúlt évek-
ben egyre határozottabban és gyakrabban fogalmazták meg Európa-szerte, így 
hazánkban is. Mégis miből és honnan ered az említett igény? A rendszerváltás 
óta Magyarországon egyház és állam elválasztása pozitív szándékkal érvényesül, 
ami alaptörvényünkben is rögzítve van. Azonban tudatosítanunk kell, hogy ez az 
elválasztás – hasonlóan a német szándékhoz, Hans Michael Heinig szavaival élve 
– az egyházak életét „elősegítő semlegesség” intenciójával jött létre. Az NDK és a 
Magyar Népköztársaság egyházainak korabeli helyzete egyértelműen mutatja, hogy 
a „túl sok állami gondoskodás” megbénítja az egyházak vitalitását. A „támogató 
semlegesség” kockázatos lehetőség állam és egyház viszonyának ágenseként.

Szubszidiaritás és/vagy „központosított társadalmi rend”
A szubszidiaritás egyrészt jogi, másrészt politikai elvként értelmezhető az egy-
házban, az államban és a társadalomban. A szubszidiaritás elve értelmében az 
egyéni felelősség megelőzi az állami intézkedéseket. Általánosan elfogadott elvként 
a protestantizmuson belül az 1571-es emdeni zsinaton fogalmazódott meg.15 Az 
akkor elfogadott felfogás szerint a protestánsok elhatárolódnak a központosított 
társadalmi rendtől, és így mai kontextusra vetítve a társadalom föderatív és de-
mokratikus felépítését erősítik. A szubszidiaritás biztosítja, hogy a társadalmi fel-
adatokat elsősorban nem az államnak, hanem felelősségvállalásra képes társadalmi 
csoportoknak kell megoldania. Csak akkor van szükség a föléjük rendelt egységek 
beavatkozására – úgy törvények által, mint az anyagiak által nyújtott segítséggel 
–, ha ezek a csoportok nincsenek abban a helyzetben, hogy ezt a maguk erejéből 
és lehetőségei által megtegyék. Az állami beavatkozásnak mindig akkor rendelődik 
alá egy közösség, ha a saját erejéből felelősséggel nem képes megvalósítani az állam 
által is szükségesnek tartott törekvéseit és feladatait. 

Kétségtelen: a szubszidiaritás elve a demokrácia egyik legjelentősebb sarokköve. 
Ezért a kormányoknak kell/lehet/szükséges mindent támogatniuk, ami a közjót szol-
gálja: egyesületeket és alapítványokat, a kultúrát és a sportot vagy akár a polgárok 
rövid távú társadalmi elkötelezettségét is. Ez megnyilvánulhat a kedvezményezett 
adózói státuszban, azaz amikor a kedvezményezettek állami feladatokat vállalnak 
át. Magától értődő, hogy ugyanazon jogok és kötelezettségek kollektív módon ér-
vényesek, így az egyházakra is.

 15 Blei 2006.
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Három nyilatkozat a közelmúltból
Az állam az egyházadóból – tudomásom szerint – a bajor protestáns egyházaknak 
évi mintegy 10 milliárd eurót bocsát rendelkezésére, amelynek folyósítása azonban 
egyértelmű jogi kötelezettségek vállalásával is jár. Természetesen az egyház az em-
lített állami bevételek nélkül is életképes maradhatna. Axel Noack volt magdeburgi 
püspök egyszer azt a kijelentést tette, hogy „nekünk nem kell semmilyen [fizetett] 
egyház, sem [fizetett] alkalmazott”, „az istentiszteleteket meg tudjuk tartani ön-
kéntes szolgálókkal is a nappaliban”. Ebben nyilván igaza is volt, de – ahogyan 
Thomas Begrich később rámutatott – az nyilván egy másik/másfajta egyház lenne. 
Egy olyan egyház, amelynek a társadalmi elköteleződése és felelősségvállalása vagy 
jelenléte jóval szerényebb lenne.

A Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház 
elnökségének nyilatkozata 2007-ből: 

„…elengedhetetlennek tartjuk, hogy a szétválasztott, de egymásra utalt egyház 
és állam viszonyát a kiszámíthatóság és a jogbiztonság jellemezze, s a megállapo-
dások, szerződések, írásbeli állásfoglalások alapján, valamint a szóbeli ígéretek 
megvalósulásával váljon lehetővé a közjó érdekében történő együtt-munkálkodás.

A két történelmi protestáns egyház mind hitéleti tevékenységével, mind pedig 
társadalmi feladatátvállalásával (oktatás, egészségügyi- és szociális ellátás) mindent 
megtesz azért, hogy létrejöjjön hazánkban a társadalmi konszenzus, megvalósuljon 
a társadalmi igazságosság, tudatosodjon hazánk polgáraiban az egymás iránt viselt 
felelősség.”16

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szociáletikai Bizottságának 
egyház és állam kapcsolatát érintő vitairatából: 

„Az európai társadalmak modernizációtörténete egy vészes ellentmondásos-
ságot bizonyít. A társadalom egyfelől igényli a hagyományokon felülemelkedő, 
kötetlen, önmegvalósításra és önrendelkezésre képes egyének jelenlétét – másfelől 
éppen azokat a társadalmi intézményeket építi le és lehetetleníti el a pluralizmus 
és az értéksemlegesség jegyében, amelyek képesek lennének megadni az egyén 
kibontakozásának, értékítélete kifejlődésének kereteit. Ezért beláthatatlan követ-
kezményekkel jár a történelmi egyházak morális tradícióinak relativizálása és a 
keresztyén értékekkel szembeni semleges álláspont hangsúlyozása – jóllehet e 
kísértésnek maguk az egyházak sem képesek ellenállni. Az Isten előtti felelősségre 
való hivatkozás ugyanis nem vallási gyámkodást jelent a politika felett – de jelzi 
annak a szabadságnak a realitását, amely egyrészt megjeleníti az egyén méltósá-

 16 A Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége 2007. 
augusztus 26-ai nyilatkozata.

01.indd   161 2016. 04. 29.   16:06:13



Orosz Gábor Viktor162

gának érinthetetlenségét, másrészt előfeltételét és egyben kontrollját is képezi a 
liberális jogállam működésének.”17

„Kiegyensúlyozott aszimmetria”
Az eddig elhangzottak tükrében látható: nem másról van szó, mint az állam és az 
egyház kölcsönös „egymásba hajlásának” elméleti intimitásáról (megkülönbözte-
téséről, de nem szétválasztásáról), amely gyakorlati és nyilvános, a társadalomra 
nézve konkrét következményekkel jár. Ezért röviden szükséges a hatalomgyakorlás 
természetét (legyen az egyházi vagy politikai vagy akár egyházpolitikai) önmagában 
is meghatároznunk. Steven Lukes szemléletesen fejti ki a hatalomgyakorlás eredőit 
és módozatait.18 A szimmetrikus hatalomgyakorlás alapja, hogy A-nak és B-nek célja 
közös. Ekkor a hatalom együttműködésen és konszenzuson alapul. Az aszimmetrikus 
hatalomgyakorlás, amikor a másik fél beleegyezése vagy beleegyezőnek tűnő ma-
gatartása kikényszerített. Ez utóbbi esetben a hatalom hierarchián és uralkodáson 
nyugszik, illetve általuk valósítja meg a célját. A hatalom forrásaként pedig azok az 
értékek szolgálnak, amelyekben vagy az egyház, vagy az állam (mint a társadalom 
elosztó médiuma), vagy mindkettő részesít/részesíthet bizonyos közösségeket. 

Az aszimmetria görög eredetű szó, jelentése nem közös mértékű. Két oldal vagy 
mérték együttléte, amelyek nem azonos formájúak és méretűek. Állam és egyház 
kapcsolatában – az építészet egyik terminusával élve – „kiegyensúlyozott aszim-
metria” elérésére lehet/kell törekedni. Értékek nélkül az állam sem töltheti be 
funkcióját, ezért a semlegesség vagy akár a „támogató semlegesség” fogalmai sem 
alkalmasak arra, hogy az állam egyházakhoz való viszonyát kifejezzék. A kapcso-
lat kiegyensúlyozottsága azonban garanciája lehet állam és egyház viszonyában a 
hosszú távú stabilitásnak.

Keresztény hit és nemzeti identitás

Lehet-e diktatórikus a különbözőség, és vajon az egyformaság beválthatja-e a közös-
ség szabadság, béke és jólét utáni vágyát? A nacionalizmus az integráció ideológiá-
jaként határozható meg, ami egy nagy csoport (náció) iránti lojalitást más csopor-
tokkal szemben abszolút előnyben részesít.19 Másként: a nacionalizmus az a politikai 
magatartás, amely a nemzetnek mint társadalmi közösségnek különösen is nagy 
jelentőséget tulajdonít. Eszerint az emberiség nemzetekre van felosztva, amelyek 

 17 Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szociáletikai Bizottsága: Egyház és állam kapcsolata.
 18 Lásd Mackey 1994, 2–4. o.
 19 Vö. Graf 68. o.
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egyenként sajátos jelleggel bírnak. A politika oldaláról vizsgálva a nacionalizmust az 
államnak a nemzetállam lenne az ideális formája. Tehát a nyelvileg és kulturálisan 
adott nemzeti határok mentén szükséges az államhatárokat meghúzni, valamint 
minden nemzetnek jogában áll államot alapítania. Hasonlóan az egyes emberhez, 
minden nemzetnek joga van létét önállóan és idegen befolyás nélkül meghatároz-
nia (autonómia és szuverenitás).20 Hiszen a nemzet olyan szocilizációs közösséget 
testesít meg, amelyhez hozzátartozik az otthonosság érzetének biztosítása, a sajátos 
viselkedésmód, értékképzetek, vallási beállítódás, életformák és életstílus.21

A faji, vallási, etnikai alapon kirekesztő magatartás jelenik meg a neonáci moz-
galmak fellépésében, amelyre jellemző, hogy a társadalomban jelen lévő konfliktu-
sokért – így például a szegénységért, a rossz közbiztonságért, az erőszakért – egy 
bizonyos etnikumot, sőt nemzetet tesznek felelőssé, és az ő megbüntetésük által 
vélik megoldani a számukra elfogadhatatlan helyzetet. Bűnbakot képeznek, amely-
lyel szembe tudnak helyezkedni, és azt okolják vélt igazságérzetük szerint. Ezzel 
szemben továbbra is érvényes a Barmeni hitvallás üzenete.

A szocialista nacionalizmus olyan fajtája a nacionalizmusnak, amelyben a nemzeti 
önmeghatározás a társadalmi és gazdasági egyenlőséggel párosul. A nacionaliz-
musnak ez az ága főként Afrikában és Ázsiában terjedt el a II. világháború után 
az európai gyarmatosító hatalmaktól való megszabadulás következményeként.22

A nacionalizmus és a vallás kapcsolata dialektikus. Gyakran használják a naci-
onalizmus eltérő fajtáinak legitimizálására a vallásokat. Sokszor a nemzeti össze-
tartozás érzetét és a kulturális önazonosság tudatát biztosítja. Az iszlám az arab 
nacionalizmus különböző formáit egyesíti, vagy a gondoljunk a zsidó nacionalizmus-
ra. De hasonló szerepet játszik a római katolikus kereszténység Lengyelországban 
vagy Horvátországban.

A vallási pluralizmus ismertetőjegyévé vált életvilágunknak, ami egyrészt a 
vallásszabadság, másrészt a 20. század végi migráció kísérőjelensége. A „vallások 
visszatértével” szekularizmus utáni vallásosság alakult ki, amely a nyilvánosság 
színterein megjelenve szembesít bennünket számtalan kérdéssel. Ennek a sokféle-
ségnek az értelmezése és tolerálása központi feladat mind a vallási közösségek, mind 
a demokratikus jogközösség számára. Hiszen „ahol egykoron a templom állt, most 
a vallási-világnézeti orientációk piaca kapott helyet, ahol a valóság különböző, egy-
mással konkuráló jelentéseit kínálják”,23 amelyek mindegyike a végérvényes igazság 

 20 Vö. Grenholm 21. o.
 21 Lásd Track 2008, 45. o.
 22 Grenholm 22–23. o.
 23 Schwöbel 2003, 15. o.
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igényét támasztja abban az értelemben, hogy a társadalmi cselekvés feltételeit és 
mikéntjét erre az igazságismeretre alapozza. Ezekkel a megállapításokkal együtt 
azonban a vallási diszkrimináció24 kérdése és az antidiszkrimináció feladata is adott.

Hangsúlyoznunk kell Christoph Schwöbel tübingeni evangélikus teológus meg-
állapítását, aki kifejezetten a reformátori hagyományok alapján úgy vélekedik, hogy 
a kereszténység maga is konstitutív módon pluralista. Ez abból fakad, hogy a hitet 
egyedül Isten teremti meg az emberben, és az emberi cselekvés számára ez a hit 
kisajátíthatatlan. Az Istentől ajándékozott hit mindig a személyes hitbizonyos-
ság alakjában van jelen, de éppen ez adja személyes sokféleségét is. A személyes 
hitbizonyosság ismerete egyúttal alapja a „más hitbizonyosságokkal szembeni 
toleranciának is”.25 A keresztény gyülekezeteknek a pluralizmus eme helyzetéből 
fakadóan „az identitás kialakításának iskoláivá kell válniuk”,26 ez azt is jelenti, 
hogy a „pluralizmus begyakorlásának elsődleges helyeivé kell lenniük”.27 Schwöbel 
soraiból kitűnik: a keresztény közösségeken belül a másik hitbeli meggyőződésével 
szembeni tolerancia nem csupán lehetőség, hanem adottság és feladat is egyben.

Másrészt a vallás a nacionalizmus kritikáját is nyújtja. Így a mai katolikus és 
protestáns szociáletikusok bizonyos megértést tanúsítanak a közép-európai és 
a harmadik világban jelentkező nacionalista törekvésekkel szemben, mivel azt a 
nagyhatalmakkal és a gyarmatosítókkal szembeni jogos válaszlépésnek tartják, 
mert a nemzeti identitásról, a népről, a hazáról és a nemzetállamról való gondol-
kodás jelentős segítséget nyújt a nemzeti identitás megtalálásához, valamint a 
nemzetközi közösséggé formálódáshoz.28 Ugyanakkor az agresszív és totalitárius 
megnyilvánulásait határozottan elutasítják, mivel azok a béke és a nemzetközi 
szolidaritás akadályai.

 24 A „diszkrimináció” fogalma két nyelvi szinten használatos: az egyik politikai, míg a másik alkot-
mányjogi. Politikai szinten csoportok vagy csoportérdekek egyenlőtlen bánásmódjának kritikájáról 
van szó a társadalmi sokféleség és a liberális demokrácia keretein belül. Ilyen csoportok lehetnek 
egyrészt a kisebbségek – fogyatékkal élők, homoszexuálisok, külföldiek, vallási közösségek –, más-
részt nagyobb csoportok, amelyeknek nincs politikailag definiált képviseletük – pl. autóvezetők, 
nők. A másik szint alkotmányjogi. Ezen a szinten a fogalomnak nincs csoportokra vonatkozó 
közvetlen jelentése, hanem az egyénekre vonatkoztatva jelenik meg, hiszen egy individuummal 
szembeni vélt vagy valós egyenlőtlen bánásmódot jelöl az alkotmányra hivatkozva. Politikai szinten 
a fogalom használata akkor történik, ha emberek egy csoportja egyenlőtlen bánásmódban részesül, 
és egyúttal a társadalomnak egy másik csoportja az egyenlő bánásmódot követeli a hátrányban 
részesülő csoportnak. Lásd Becker 1996, 1. o.

 25 Schwöbel 2003, 19. o.
 26 Uo. 22. o.
 27 Uo. 23. o.
 28 Lásd Track 2008, 36. o.
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Egyebek mellett ezt tartjuk szem előtt akkor is, amikor tanulva a történelemben 
tragikusan megjelenő keresztény intolerancia hibáiból, törekszünk iszlám testvéreink 
jobb megértésére és a velük való együttműködésünk erősítésére. Ebben a tekintetben 
azonban a közelmúltban megjelent ortodox rabbik iratának29 alábbiakban idézett 
mondata a zsidók, keresztények és – hozzáteszem – az iszlám hívek szorosabb együtt-
működését szorgalmazhatja. „Bennünket, zsidókat és keresztényeket sokkal több 
minden köt össze, mint ami elválaszt: Ábrahám erkölcsi egyistenhite; a menny és a 
föld egyetlen Teremtőjével való kapcsolatunk – aki szeret és óv mindnyájunkat –, a 
Szent Zsidó Iratok, valamint a hagyomány kötelékébe, az élet értékeibe, a családba, 
az együtt érző becsületességbe, az igazságosságba, az elidegeníthetetlen szabadságba, 
az univerzális szeretetbe és az eljövendő világbékébe vetett hitünk.”30 Hozzátehetjük, 
hogy az 1965-ben elfogadott Nostra Aetate kezdetű római katolikus nyilatkozat az 
egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról a harmadik szakaszában kimondja: 
„Az Egyház a muszlimokra is megbecsüléssel tekint.”31

Napjainkban azonban számolni kell a fundamentalista iszlám érvényességi igé-
nyéből következő, más nézetet és vallási meggyőződést nem tűrő természetével, és 
szembe kell nézni azzal, hogy ebből fakadó küzdelme az értéksemlegességét hang-
súlyozó pluralista nyugati demokráciában is megvalósul. Amennyiben elfogadjuk, 
hogy a vallások elfogadottságuk iránti igényét nem szabad az állam által elnyomni, 
vagy egyszerűen hagyni, hogy erőszak által valósuljon meg az az értékrend, ame-
lyet képviselnek, akkor a mi korunk nyugtalanító kérdése: hogyan használja ki a 
vallásszabadság jogi kategóriáját a radikális, fundamentalista elveket valló iszlám, 
megbújva a békességet kereső muszlimok mögött? Milyen következményei vannak 
mindennek a vallásközi párbeszédre, a vallásoktatásra, Európa békéjére nézve? 
Hogyan tudjuk megóvni európai közös értékeinket, amelyek az elmúlt évtizedek-
ben szinte már magától értetődők voltak? A semleges jogállam, ahogyan a német 
alkotmányjogász, Ernst-Wolfgang Böckenförde fogalmaz, olyan előfeltételekből él, 
amelyeket sem megteremteni, sem biztosítani nem képes. Ma ezeket az előfeltéte-
leket éri támadás a fundamentalista iszlám részéről. Egyetemes európai értékeink 
megőrzése ezért nem csupán zsidók és keresztények összetartását, hanem minden, 
az emberiség jövőjéért felelősséget érző és békességet kereső ember összefogását 
kívánja!

 29 Ortodox rabbinikus nyilatkozat a kereszténységről.
 30 Uo.
 31 Nostra Aetate.
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Béres Tamás

Nemzettudat a globalizált világban

Peter Berger két példája

Egy napokban megjelent írásában Peter Berger röviden, de gondosan bemutatja a 
gyökerében többnemzetiségű amerikai evangélikus egyház jelentős közösségeit. 
Leírja, hogy a bevándorlók által alapított gyülekezetekben nemcsak a nyelvhaszná-
lat mutatta hosszú ideig a főként német, svéd, norvég, finn és szlovák gyökereket, 
hanem sok helyen még ezeknél is tovább tartott az eredeti nemzetiségi szokások 
használata. Főként e két kulturális elem segítségével őrizte az egyház valamely 
európai nemzeti identitását. A fordulópontot az amerikaiak németellenes érzései 
hozták el az Egyesült Államok első világháborúba való belépése kapcsán. A német 
nyelvű gyülekezeti alkalmak ezt követően gyorsan elmaradtak. A múlt század 
közepére az összes amerikai evangélikus zsinati területi egyház elhagyta eredeti 
nemzeti identitását. Berger azzal fejezi be írását, hogy egy új lelki otthont kereső 
episzkopális WASP személynek1 manapság semmi gondot nem jelentene bármelyik 
evangélikus egyház ajtaján bekopogni, legalábbis ami a láthatatlan nemzetiségi 
gyökereket illeti. A belépni készülőnek egyetlen feladattal kellene megbirkóznia, 
és ezt a tanítás terén hozott döntés jelentené. A szerző szerint legvalószínűbb, 
hogy erre a gyakorlatban a homoszexuálisok házasságának engedélyezésére vagy 
a bibliaértelmezés lehetőségének kereteire várt válaszok szerint kerülne sor. Az 
említett, After Ethnicity című írásában2 Berger voltaképp egy korábbi saját cikkének 
gondolatmenetéhez szól hozzá, amelyben az ortodox kakofónia hátrányait elemzi 
egy ehhez hasonló csatlakozás esélyének szempontjából.3 Úgy véli, a fellelhető ti-
zennégy különféle nemzeti ortodox egyház már az érdeklődés fázisában elveszi a 
legtöbb olyan amerikai kedvét, aki egy-egy átélt jó élmény hatására esetleg forgatná 
is fejében a belépés gondolatát.

 1 Fehér, angolszász protestáns, akiket a közbeszéd vallási szempontból leginkább az episzkopális 
egyházhoz köt (White Anglo-Saxon Protestant).

 2 Berger 2016a.
 3 Berger 2016b.
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Berger ezeket a gondolatait nem foglalja szoros értelmezési keretbe, ezért az ol-
vasók szabadok abban, hogy az amerikai példáinak hátterében húzódó kérdéseket 
többféleképpen is feltegyék. Négy lehetséges kérdéscsoportot említek. 1. Tudva, 
hogy a szerző néhány évvel ezelőtt már leszámolt a vallások jelentőségének fenn-
maradásával, majd egy későbbi művében revideálta álláspontját,4 a két írás kapcsán 
rákérdezhetnénk önmagában a vallások életképességének titkára. 2. Az újjáéledő 
nemzeti érzelmek utóbbi időben sokat kutatott jelensége felől megnézhetnénk 
azokat a különleges eseteket, amelyekben a nemzettudat változik: kikopik a hasz-
nálatból, új formákat keres továbbéléséhez, vagy ő maga válik újabb társadalom-
tematizálási módszerek alapjává.5 3. Megpróbálkozhatnánk a Habermas által leírt 
posztnemzeti állapot értelmezésével,6 például annak a kérdésnek a felvetésével, hogy 
vajon szükségszerűen mutatkoznak-e a vallási és nemzeti formák találkozásának 
jelei a jelenlegi modern végi/utáni kulturális állapotban, miután a premodern egyik 
leglátványosabb kulturális jelenségeként épp csereviszonyba került egymással a 
kettő, a vallási egységtudat nemzettudat általi, 16–17. századi helyettesítésekor. 
Berger az ortodox cikkében megemlíti különös találkozását egy szemmel látha-
tóan WASP fiatalemberrel, aki pár éven belül az albán ortodox egyház felszentelt 
papjává vált anélkül, hogy késztetést kellett volna éreznie akár egyetlen albán szó 
megtanulására is.7 Habermas (poszt-nemzeti) szóhasználatának továbbépítésével 
feltehetnénk a kérdést, hogy nem kell-e ebben az esetben egy poszt-posztnemzeti 
állapot beköszöntével számolnunk, amelyben – az olyan megszokott kulturális 
hordozóelemek helyett, mint a közös nyelvhasználat, a közös eredet mitikus élménye 
vagy a közös hagyományok életszervező erejének elfogadása – a maradandó vallási 
formák kínálnak lehetőséget egyfajta globalizált és univerzalizált, lecsupaszított, de 
a biztos identitás ígéretének jelentését hordozó nemzettudat megmentésére vagy 
újratalálására. 4. Érdekes és lényeges vállalkozás a vallási tájékozódás részelemeinek 
funkciójára is rákérdezni a tipizálhatóan amerikai, pragmatista nemzetfelfogás 
fogalmi és életterében a Robert Bellah által megnyitott és azóta promenáddá szé-
lesedő civil religion kutatás ösvényén, ahol a várható eredmények posztgeográfikus 
(Zygmunt Bauman) következményeit már nyilvánvalóan az amerikai kontinens 
határain túl is kimutathatnánk, és egységesedő értelemben kezdhetnénk beszélni 
az euroatlanti kulturális-szellemi találkozások cross-kulturális jellegéről.

Ahogy a Berger említett két írásához kapcsolódó iménti kérdésasszociációk irá-

 4 Berger 1979 és Berger 1996–1997.
 5 Wilson 2013.
 6 Habermas 2006.
 7 Berger 2016b.
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nyainak példája is mutatja, a nemzet-kultúra-vallás kutatására vonatkozó vallásszo-
ciológiai kérdések jelenlegi tematikájában egyrészt mindegyik találkozik egymással 
néhány ponton, másrészt mind a négy felvetett problémakör önmagában is több 
mint érdekes, tisztázásra váró feladatot jelez. Most a harmadik kérdéscsoporthoz 
tartozó szempontként arra keresek választ, hogy a – bármilyen okból is – nagy 
kulturális túlélőnek nevezhető vallás a használható nemzetfogalmak jelentésfo-
gyatkozásának korában konkrétan hogyan segíthet hozzá újabb nemzetről alkotott 
fogalmak, illetve fogalom megalkotásához. Ehhez először röviden tekintsük át a 
nemzetfogalmak jelentésmeghatározásával kapcsolatos jellemző nehézségeket!

Nemzetfogalmak és a globalizáció

A nemzetfogalmakkal kapcsolatos első kérdés, hogy azok természetes módon, az 
ember vagy közösségei valóságából organikusan felépülő szerveződési szintek-e, 
vagy szükségképpen a mesterséges megszerkesztettség jelei fedezhetők fel rajtuk.8 
Akár funkcionális fennmaradásának magyarázatával, akár megszerkeszthetőségével 
számolunk, a nemzetfogalommal kapcsolatos jelenlegi legnagyobb probléma az 
egységről, illetve az összefüggések természetéről alkotott képünk drasztikus meg-
változása. Emiatt kerül szembe folyamatában egyre több kultúra az eddig használt 
kultúrafogalmának fenntarthatatlanságával, és emiatt válik csaknem kilátástalanná 
újabb használható nemzetfogalom megalkotása is.

A társadalom individualizációja az (organikus életszervezésre alkalmas középkori) 
hierarchikus és (az erre alkalmatlan, többé-kevésbé leplezett erőszakhatalommal 
fenntartott újkori) ideologikus kollektivista felfogások kora után nem a sokak által 
félve vizionált társadalmi atomizálódás jelenségét hozta el, hanem az egyén mint 
látens hatalmi szereplő és funkcionális egység felismerésének és jelentőségének 
idejét. Eközben azonban az is nyilvánvaló, hogy a bibliai teremtésleírásban vagy az 
arisztotelészi és szofista hagyományban gyökerező „társasági emberkép” – többek 
között olyan pozitív tudományosnak mondható oldalról is megerősítve, mint az 
etológia – nem vesztette el sem értékét, sem jelentőségét, sem a valóságos szociális 
folyamatok jellemzéséről szóló deskriptív erejét. Az ember egyszerre társas lény és 
önmagában vett entitásként befelé fordulni képes lény, akinek mind egyéni, mind 
szociális szintű szabadsága van olyan nagymérvű, hogy makrotörténelmi léptékkel 
mérve egyetlen társadalomelmélet sem húzható rá végső igazságként. Anthony 

 8 E kérdést tárgyalja doktori disszertációjának első fejezetében Zóka Péter. B. Anderson, E. Hobsbawm 
és E. Gellner konstruált elméleteivel szemben említi A. D. Smith felfogását, aki a nemzettudat 
legfontosabb alkotóelemeként említi a kulturális identitás múltba vesző gyökereit. In: Zóka 2014.
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Giddens, aki a modern végére vonatkozó felfogás tekintetében osztozik Habermas 
és Bauman véleményében – miszerint félrevezető és felesleges volna posztmodernről 
beszélni mindaddig, amíg ehhez megfelelően stabil kifejezéskészlettel nem rendel-
kezünk –, a mindenkori kortárs egyének tudatának reflexivitásában fogalmazza 
meg a társadalom változásaira választ adó törvényszerűségek kiindulópontját.9 
Ebben az értelemben nem beszélhetünk sem kiszámítható keretekről, sem például 
a marxizmus narratívájában szereplő osztálytársadalom mozgásának normatív 
törvényszerűségeiről, amely csupán a kapitalista társadalom keretei között volt 
értelmezhető, sem semmiféle szociológiailag releváns módon használható teleo-
lógiáról. A társadalmi valóság reflektált valóság, amely mindenekelőtt az egyének 
tudatában van jelen egyedül valóságos módon. Ezért az ehhez illő politikai felfo-
gásnak is túl kell lépnie a társadalmi csoportok közti egyenlőséget, illetve szociális 
igazságosságot célul tűző törekvéseken, és el kell jutnia az egyéni, illetve az egyéni 
döntésként választott-alkotott csoportok szintjén kialakuló életstílusok támoga-
tásának képességéig (egyenjogúsítási politika helyett life politics). Giddens ezzel a 
társadalomelméletek késő modernre jellemző felfogását viszi tovább az egyének és 
globális szintek közvetlen egymásra hatásának gondolati hátterével, amelyben Z. 
Bauman folyékony modernitása (liquid modernity)10 éppúgy érvényre jut, mint M. 
Castells leírása a hálózatos társadalomról, M. Obrov globális korszaka, D. Held új 
világrendje, G. Ritzer felfogása a társadalom mekdonaldizációjáról, M. McLuhan 
globális elektronikus faluja, K. Axelos planetáris társadalma vagy J. Habermas már 
említett posztnemzeti állapotról szóló nézete.11 

A planétánkon zajló jellemző változások értelmezésének eltérő szempontú leírá-
saiként az internet elterjedésének kezdeti időszakában bevett megkülönböztetés 
volt a mondializáció és globalizáció kifejezések használata. Az első szó a határok 
általános leomlásából következő új világhelyzet földrajzi-kulturális szempontjait 
volt hivatott kifejezni, és értéksemlegességre törekedett. A második szó ennél jó-
val erősebb kritikai célt kívánt megvalósítani az egységesülés mögötti, elsősorban 
hatalmi-gazdasági aspektusok előtérbe állításával. Idővel az utóbbi kifejezés kapott 
elsőbbséget, mert mögötte az az A. Heywood által is megfogalmazott felfogás 
jutott szóhoz, hogy semleges értelemben egyáltalán nem beszélhetünk a világot 
jellemző folyamatokról. Heywood két fajtáját különböztette meg 2003-ban a glo-
balizációnak: a neoliberális globalizációt és az állambiztonság szempontjai szerint 
indukált globalizációt, amelyekben mindkét esetben a gazdasági érdekek játszot-

 9 Art. Anthony Giddens. In: Ritzer 2003.
 10 Bauman 2011.
 11 Mitrovic 2005.
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ták a főszerepet.12 Míg az első ezt a piaci lehetőségek kitágításával akarta elérni, 
a második a terrorizmus elleni háború címén voltaképp ellenség nélküli háborút 
hirdetett, lévén a terrorizmus olyan állami szint alatti jelenség, amelynek szereplői 
nemzetközi intézményeken keresztül érik el céljaikat. A globalizáció ennélfogva a 
nyugati értékek védelmében létrejövő válasz, amelyben a sokarcú kulturális iden-
titás formáinak őrzése mellett szintén a háttérben húzódó gazdasági szempontok 
a legjelentősebbek.13

A mondializáció mint kifejezés kikopása ellenére az általa korábban jelölt érték-
semlegességre törekvő szemlélet lehetősége mégis tovább él a globalizáció leírásának 
egy másik csoportjában, amelyhez Giddenst is sorolhatjuk. Ebben az esetben a sok 
pragmatista megközelítés mellett mégis létezik a globalizáció filozófiája, vagyis egy 
olyan szemlélet, amely a gazdasági, politikai, társadalmi, szellemi szempontokat a 
jelenség leírásában azonos súlyú összetevőkként értékeli. Ezek a leírások elkerülik 
az értéksemlegesség mítoszának csapdáját, ugyanakkor annak tudatában, hogy a 
szemléletek egyben világot formáló erők is, körültekintően tartózkodnak bármelyik 
összetevő előítéletes kiemelésétől és előtérbe helyezésétől.

A világ, ahogy ma ismerjük

A globalizáció leírásaiban alkalmazott módszerek és feltételek közt ma a koráb-
biaknál már jóval kisebb szerepe van az ellentmondás-mentesség elvének, főként 
ami az egyes leírások egymáshoz való viszonyát érinti. A mindenek fölött érvényes 
„mesterelbeszélés” megszűntével a világ ontológiai leírásainak kizárólagos hitelé-
be vetett bizalmunk is megrendült. Hálásak vagyunk a bár kicsi (F. Schumacher), 
de érvényes (working) leírásoknak is. Preskriptív társadalmi rendszerek helyett a 
deskripció alkalmait keressük, egyszerre az azonosulás szándékával és az elkülön-
böződés (Derrida) igényével. A globális világ hálózati mintázataiban a párhuzamos 
univerzumokat (Leibniz) nemcsak intellektuális játékként tűrjük meg, hanem értékí-
téleteink (gyakorlatban gyökerező és kielégítő) megalapozását megerősítő jelekként, 
visszajelzésekként, egyfajta mellettünk hangzó tenor szólamként igényeljük is őket. 
Amit Plutharkhosz csupán visszatekintően tudott leírni jeles emberek életének 
egyes eseményei közti párhuzamok kimutatásával – meg kellett ugyanis várnia, 
amíg a történelmi távolság segítségével megfelelő rálátást kap életükre –, azt mi 
szinkronban éljük át társadalmi felebarátainkkal, és ennek alkalmait keressük is 

 12 Heywood 2005, 341. o. (Mitrovic 2005, 45. o.)
 13 Uo.
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mindenfajta elvi metodológia nélkül, létezésünk igazolásának technikailag támo-
gatott, ösztönös értelmi mozdulataival.

Az utóbbi évek egyik tanulságaként szembesülünk a tudás és a technológiák 
kapcsolatának fordított sorrendiségében rejlő erővel. A mai szemléletünket meg-
előző utolsó nagy próféta talán Baudrillard volt e tekintetben, próféciája pedig a 
paroxizmus. A paroxistát vonzották a végletes jelenségek, de nem hitt a vég valóságos 
voltában. Számára a vég csupán egy kedvező pozíció volt térben és időben, ahonnan 
ráláthatott a világára, talán azon túl is, és ahonnan szabadsága illúziójaként vállal-
hatta az illúzióvesztés minden exhibicionista terhét. Mai szellemi állapotunkat és 
társadalmi hangulatunkat ezzel szemben általában nem jellemzi semmiféle pátosz. 
Hajlamosak vagyunk a szellemi világ végének átélését akár egy újabb világkorszak 
nyitányaként is elfogadni, ha úgy alakul. Ez azonban semminek sem feltétele. Az 
új világgal való konfrontáció várható nehézségeit pár éve még a rizikótársadalom 
képleteivel fejeztük ki (U. Beck), ez adott bátorítást a veszély egyéni napirendbe integ-
rálására. A veszélyelkerülés veszélyvállalással megvalósított profilaktikus stratégiái 
azonban nagyon hamar intézményesültek a veszélyes sportok és fizikai készenlét 
ébren tartásának kis- és nagyvállalkozásaiban. Ahogy a veszélydomesztikáció e 
példája is rámutat: megszerzett ismereteink bármely formáját a következő lépésben 
könnyűszerrel alávetjük az intézményesítés, kommercializálás és áruvá konvertálás 
ösztönösnek látszó igényének, és mintha ez nemcsak az eddig megtett utolsó, hanem 
egyben a legtávolabbi megtehető lépésnek is minősülne morális értékeink sorában. 
Az a pont, ahol a jelenlegi közbeszédben létező világunk látványosan, de legalábbis 
tetten érhetően találkozik a gépeink által felépített poszthumán világgal, valószínűleg 
éppen ebben a folyamatban pillantható meg leginkább. Abban a folyamatban ugyanis, 
ahogyan tudásunk darabjait az exteriorizáció látszólagosan eltávolító gesztusa révén 
tesszük önmagunkhoz közelebb állóvá. A késő kapitalizmusra jellemző kifejezés 
ezen a ponton még az elidegenedés, illetve elidegenítés lehetett volna. Belső vilá-
gunk társadalmiasításának technikailag megvalósított használatát azonban nem a 
kizsákmányolás – esetleg önmagunk kizsákmányolásának – hangulata kíséri, hanem 
a tudatos bekapcsolódásé egy a kezünkre eső világba (Heidegger: Zuhandensein), 
ahol az adottságokat lehetőségként éljük meg, és ennek fejében hajlandóak vagyunk 
a lehetőségeket is adottságként elfogadni. A technológiáink által átalakított világban 
ezért nem vagyunk arra kényszerítve, hogy a világ egységét biztosító eszközöket vagy 
módszereket önmagunkban hordozzuk, tároljuk, őrizzük és műveljük például a közös 
szellemiség ápolására irányuló tudatos törekvésként, metanarratívaként, összejáró 
baráti társaságokban vagy a hierarchikus rend toposzaiként, hanem folyamatában 
átengedhetjük magunkat a saját képünkre alkotott technikai világ felől felénk áramló, 
egyszerre idegennek és kézközelinek tűnő, antropomorf dologi biztatásnak.
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Ebben a folyamatban azért nagyon nehéz helyet találni a nemzet szerepének, mert 
az általános érdeklődés hiányában egyrészt reménytelenül kontraproduktívnak 
látszik a ráfordított idő, másrészt nehéz volna tételesen megfogalmazni, hogy mit 
várnánk egy közös nemzetfogalomtól. Harmadrészt a helymeghatározással is bajban 
volnánk. Hol is valósulhatna meg az embereknek a virtuális világ közvetlenségéhez 
mért olyan másodlagos közössége, amelyért érdemes volna elmozdulni a könnyen 
elérhető, elsődleges identitásformáló és személyiség-meghatározó elemként ismert 
hálózati eszközeink mellől? Vagy hogyan és hova is lehetne kimozdulni otthonunk-
ból olyankor, amikor a csigaházunkat jelentő kapcsolati eszközeinket otthonunkként 
cipeljük magunkkal mindenhova? 

A politikai nemzetfogalom terhei  
és az interkulturális teológia törekvése

Hazai viszonyaink között az előbbi összefüggést leginkább a 2014 októberében el-
kezdődő, internetadó elleni tüntetés támasztja alá, amely a kormány által tervezett 
intézkedés gazdasági jelentőségéhez képest szokatlanul erőteljes volt. A tiltako-
zásban elhangzott politikai üzenetek mögött nem volt nehéz felfedezni az egyéni 
szabadság és identitás védelme iránti igényt. Azt a jelenséget, hogy a nemzetfoga-
lom légüres térbe került társadalmunkban, politikai szinten világosan megmutatta 
továbbá az is, hogy a márciusi nemzeti eszméiért mindig lelkesen kiálló magyar 
nemzet jelenlegi hétköznapjaiban a „nemzeti” jelző – legkésőbb a „nemzeti dohány-
bolt” mint szókapcsolat megjelenésétől fogva – egy világosan körvonalazható gaz-
dasági érdekvonal eszközeként terjedhetett el. Hozzá kell tenni, hogy a nemzetiség 
meghatározása tekintetében nehezebb helyzetben vagyunk itthon, mint azokban 
az országokban, amelyekben ez a kulturális, etnikai (etnogenetikai) vagy az állami 
egységesség történelmi hagyományaira épülő módon van jelen. 
A nemzetfogalom teológiai megalapozásának vagy megalkotásának lehetőségét 
vizsgálva éppen annyira nyúlhatunk teológiailag jelentős biografikus elemekhez (pl. 
K. Barth14), mint a valóság vallási jellegű konstrukciójának igényéhez (pl. T. Luck-
mann15) vagy a bibliai hit inkulturációs hatásának bibliai16 vagy teológiatörténeti 
példáihoz. Ez csupán néhány példa, a sor tetszőlegesen kiegészíthető az igénybe 

 14 Moseley 2013.
 15 Luckmann 1967.
 16 Pl. Wong 1992. A szerző a multikulturális gyülekezet identitása, felépítése és konfliktusai terén 

mutatja be itt a teológiai munka interkulturális kapacitását. 
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vett teológiai eljárások módszertani igazolásának és a kortársi együttgondolkodás 
transzparens szándékának függvényében.

A Tanak könyveiben a nemzetfogalom sajátos és konstitutív helyzetben áll, és 
megváltozott keretek között folytatódik az újszövetségi leírásokban. Az újszövetségi 
keret legfontosabb jellemzője egy a konkrét nemzetek felett álló emergens nem-
zetfogalom kialakulása,17 amelynek társadalmi helye az egész lakott föld (hé oikou-
mené gé). Ebben Jézus nevére nemcsak eszkatológiai (Jel 20,11kk) és liturgikus (Fil 
2,6kk) értelemben hajol meg minden térd, hanem ez a név a mindennapi közösségi 
életfolytatást is páratlanul nagy befogadó (Róm 12,4–5) és kulturális szintetizáló 
erővel látja el és teszi lehetővé (Mt 28,18kk, Jel 3,20, ApCsel 2). Az egyházatyák 
nyelvhasználatában az oikoumené kifejezés lassanként kozmikus jelentőségűvé 
tágul azzal párhuzamosan, ahogyan az evangélium megszenteli a világegyetemet 
(vö. Órigenész, János-kommentár), és mind a mai napig képes kifejezni a keresztény 
egyház egységét annak töredezett valósága ellenére. Az oikoumené szó a keresztény-
ség történetének meghatározó korai korszakában egyszerre fejezte ki az ismert világ 
határáig tartó kulturális egyetemesség igényét és a társadalom tagjainak egymás 
iránti funkcionális nyitottságát.

E két irányra ma a globalizáció és interkulturalitás kifejezéseket használjuk. Az 
utóbbi években interkulturálisnak nevezett teológia nem tekint romboló erőként 
vagy szükséges rosszként a globalizációra, hanem egyrészt mint a kereszténység 
történetét mindig is jellemző adottságra, másrészt úgy, mint aminek kialakulásában 
ő maga is meghatározó szerepet játszott. Az interkulturális teológia tudományos 
önreflexiójában jelentős szerepet kap a közösségalkotás sajátos, kultúrák fölötti 
formáinak kutatása, amelyekkel a kereszténység hozzájárult az emberi együttélési 
formák jellemző kialakulásához. Érdeklődik más vallások továbbadásának és el-
terjedésének körülményei, különösen azokéi iránt, amelyek kultúrák fölötti társas 
formákat hoztak létre. Szemléletéhez hozzátartozik az a nézet, hogy az eltérő kultú-
rákkal való összehasonlításban a kereszténység is jobban megértheti saját helyét és 
szerepét. Vizsgálja a kereszténység földrajzi, politikai, szociális és gazdasági jellem-
zőit – beleértve az európai történelem sajátos tanulságait –, miközben figyelembe 
veszi, hogy a kereszténység Európán kívüli története jóval jelentősebb az európainál. 
Mindezekre a kérdésekre a különböző kultúrákban élő keresztények összefogásának 
keresésével igyekszik válaszolni. Tevékenységével folyamatos példát ad az identitás-
keresés globalizációval megférő közösségi formáira, amelyekben a kereszténység 
mint nemzeteket integrálni képes nemzet jelenik meg (Ef 2,14; 1Pt 2,9).18

 17 Béres 2015.
 18 Küster 2005.
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Kivezetés – beavatással
Oktatási formák Paul Tillich szerint, tekintettel a nemzeti kérdés 
oktatásban elfoglalt helyére

Paul Tillich, a 20. század egyik legnagyobb hatású teológusa ugyan kevés művében 
foglalkozott az oktatás kérdésével, mégis kiemelt fontosságúnak tartja azt, amely 
még a rendszeres teológia számára is „feltétlen jelentőségű”.1 Az a néhány írás, 
amelyekben Tillich előveszi az oktatás – és különösen is az egyházi vagy a vallásos 
oktatás2 – kérdését, hasznos szempontokat adhat az egyházi iskoláról és a hitokta-
tásról történő mai eszmecseréhez is. 

Három oktatási cél – három oktatási forma

Tillich rendszerezése szerint3 az oktatást alapvetően három különböző cél határozza 
meg, s ezek alapján háromféle jellege van: a technikai, a humanisztikus és a beavató 
(inducting). A technikai oktatás fedi le a készségek és képességek fejlesztését, va-
lamint azoknak az alapismereteknek az átadását, amelyek általános része az írás, 
olvasás és számolás megtanítása, speciális része pedig az egyes mesterségekre való 
tanítás – legyen az akár kézműves- és iparosfoglalkozás, akár olyan szellemi munka, 
mint az orvosi vagy a tanári pályára való felkészítés. Ez a fajta oktatás mindig gya-

 1 Tillich 2002, 509. o.
 2 Vallásos oktatás alatt Tillich egyszerre ért az egyház közösségeiben mint a „Lelki Közösségek” 

megvalósulásának lehetséges helyszínein zajló hitoktatást – amely ma többek között a gyülekezeti 
hitoktatás, a konfirmációs oktatás vagy a bibliaórák területeit fedi le –, illetve az oktatási intézmé-
nyek keretei között gyakorolt vallásos oktatói-nevelői munkát is. 

 3 Tillich két alkalommal fogalmazza ezt meg: először a The World Situation című tanulmányában, 
amelyet 1945-ben írt, majd másodjára egy bő évtizeddel később, 1956 októberében a Theology of 
Education című előadásában. Ez utóbbit New Hampshire állam egyik híres egyházi iskolájában, a 
Saint Paul’s School-ban adja elő, az iskola alapításának 100. évfordulója alkalmából rendezett, The 
Church School in Our Time című konferencián. 
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korlati jellegű, s pontosan olyan régi, mint amióta a szülők tanítják a gyermekeiket 
az alapismeretekre és az eszközök mesterségszerű használatára.4 

Ám ez az oktatás sohasem csak kizárólag technikai, mert mindig együtt jár vele 
a humanisztikus oktatás több-kevesebb eleme is: például fegyelemre és figyelemre 
nevel, a munkában való felelősségvállalásra tanít, vagy a szakmai közösségnek való 
megfelelésre segít. A humanisztikus oktatás lényege Tillich megfogalmazásában: 
„az emberben rejlő mindenféle egyéni és társas lehetőség kibontakoztatása és 
fejlesztése”,5 „az emberi természet, az emberség aktualizálása”,6 vagyis azoknak az 
emberi potenciáloknak a ténylegesítése, „amelyek az oktatásban részesedő egyén 
történelmi sorsa szerint lehetségesek”.7 Tillich a humanisztikus oktatás gyökereit 
a korai reneszánsznak abban a vallásos vélekedésében találja meg, amely szerint a 
végtelen minden végesben jelen van,8 így számára ez az oktatási forma lényegében 
vallásos, formájában pedig kulturális. Tillichnél a humanisztikus oktatás kiindu-
lása és célja nem teljesen azonos a humanizmus nevelési elgondolásaival: nem a 
gyermekből mint „alaktalan anyagból” formálunk embert a tudás átadásával és az 
erények fejlesztésével,9 s nem az ember önmagában áll a középpontban, aki akár 
önerejéből is „felkapaszkodhat Istenhez”.10 Sokkal inkább abból indul ki a huma-
nisztikus oktatás értelmezésekor, hogy minden ember egy mikrokozmosz, akiben a 
nagy univerzum – annak minden vallási tartalmával – tükröződik. A humaniszti-
kus oktatás célja már egyezik a humanista nevelés céljaival: a feladat a gyermekben 
rejlő lehetőségek megtalálása és kibontása,11 de ezt számára a végtelennek az egyes 
emberben való tükröződése teszi lehetővé.

A legfontosabb oktatási forma leírását – más keresztény teológusokhoz és peda-
gógusokhoz hasonlóan – Tillichnél is a humanista neveléssel való összevetésben 
találjuk meg. A humanisztikus oktatás Tillich szerint a beavató oktatás ellenében 
született meg, annak mintegy ellenpontjaként. Tillich úgy látja, hogy a beavató 
oktatás mindig jelen volt kisebb-nagyobb mértékben az adott oktatási rendszer-
ben. A gyermekek beavatása a család rendszerébe, szokásaiba, hagyományaiba, 
szimbólumaiba természetes módon történt s történik ma is. Ennek célja nem a 
potencialitások aktuálissá tétele, hanem a csoport – család, közösség, törzs, nép, 

 4 Tillich 1956, 146. o.
 5 Uo.
 6 Tillich 1945, 15. o.
 7 Tillich 2002, 434. o.
 8 Tillich 1956, 147. o.
 9 Erasmust idézi Pukánszky–Németh 2006, 125. o.
 10 Uo. 113. o.
 11 Tillich 1945, 15. o.
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egyház – aktualitásába való bevezetés, végső soron pedig az, hogy „bevezessen a 
lét titkába”12 s az életkérdésekre adott vallási szimbólumok világába.

A beavató oktatáshoz is fontos megérteni Tillich „vallásos szimbólum”-fogalmát. 
Eszerint „a szimbólum és a jel különbözik; hogy ti. a jel nem áll szükségszerűen 
kapcsolatban azzal, amire utal, viszont a szimbólum részesedik abban a valóságban, 
amelyre vonatkozik. […] A szimbólum – mintegy korrelációban – együtt él és hal 
meg azzal a valósággal, amit szimbolizál, és azokkal az emberekkel, akik szim-
bólumként fogják fel.”13 Tillich a legfontosabb vallási tanításokat – mint például 
személyes Isten, Bukás, Kereszt, Új Lét, Krisztus, Isten Országa – szimbólumként 
értelmezte, amelyek nem csupán vallási – esetleg dogmatikai – fogalmak, hanem 
mélyebb valóságrétegre utaló szimbólumok. A beavató oktatás fontos eleme az ezek 
ismeretébe, megértésébe és megélésébe való bevezetés.

A beavatás történhet spontán módon, az egyénnek a csoportban való részvétele 
által, de lehet tudatos vezetés eredménye is. Ez utóbbinak fontos eszköze az értel-
mezés, amelyet Tillich az általa sűrűn gyakorolt logikai formában kapcsol össze: 
„A bevezetés megelőzi az értelmezést, de az értelmezés teszi teljessé a bevezetést.”14 
A beavatás és annak értelmezése szorosan összekapcsolódik a vallásos oktatásban 
is, mert „az egyház életét nem lehet megérteni az abban való részesedés nélkül; de 
megértés nélkül a részesedés gépies és kényszerű lesz”.15 Magyarázat nélkül nem 
valósul meg a beavatás, és ezt jól tudják a beavatódás döntése előtt álló emberek is, 
amint azt Péter apostol (Mt 15,15) vagy az etióp kincstárnok (ApCsel 8,31) kérdésé-
ben is láthatjuk, s mindkét esetben nyomon követhetjük a beavatódás lelkesedését és 
örömét is egy hitvallás (Mt 16,16), illetve egy keresztelés (ApCsel 8,36) formájában.

A beavatás és értelmezés kölcsönös kapcsolatára szemléletes példa a tanítás egyik 
bibliai formája (héberül lamad vagy yarah, görögül didasko) lehet,16 amelynek locus 
classicusaként az 5Móz 11,19kk verseket lehetne említeni: „Tanítsátok meg ezeket a 
fiaitoknak is: ezekről beszélj, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, 
akár fölkelsz! Írd föl azokat házad ajtófélfáira és a kapuidra…” De jól példázza az 

 12 Tillich 2002, 444. o.
 13 Uo. 197. o.
 14 Tillich 1956, 149. o.
 15 Tillich 2002, 509. o.
 16 A másik két oktatási formát is össze lehetne vetni a többi bibliai tanításfogalommal: a technikai 

oktatásnak megfelelhet a katecheo, amennyiben a hit technikai, formális, tételes tudásaira való 
tanítást értjük alatta; a humanisztikusnak a paideuo, amennyiben a nevelés kísérést és kibonta-
koztatást jelent; valamint a beavató a didasko mellett a paradidomival is párhuzamba állítható, ha 
Pál apostollal együtt a jelen szükségleteire is választ adó hagyományok továbbadását értjük alatta. 
(Lásd Kodácsy-Simon 2013.)
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értelmezésnek és a részvételnek a kapcsolatát az is, ahogy a zsidó hagyományok 
szerint az ünnepen való részvétel okát, hátterét, szimbólumait a szülő elmagyarázza 
a gyermekének, amikor az már rákérdez, vagy ahogyan a legkisebb fiú elmondja 
a szabadulás történetét a páskavacsorán. S a zsidó házak ajtófélfájára tűzött kis 
papírtekercs, a mezúza is a beavatás fontos elemeit jeleníti meg: a bevonást, az 
átlépést és a bennlétet. 

Tillich példaként kora amerikai iskoláinak esetét hozza. Úgy véli, hogy többek 
között a történelemoktatásra való nagyobb igénynek sem egyszerűen humanisz-
tikus, hanem beavató oktatás iránti igényből származó oka van, hiszen a nemzet 
múltját és hagyományait, életét és szimbólumait egy bizonyos életkor felett el is kell 
magyarázni, tudatossá is kell tenni az azokban való részvétel mellett.

Szülők – közös oktatási érték Tillichnél és Luthernél

Ezen a ponton legalább egy gondolat erejéig érdemes összevetni Tillich felosztását 
Lutheréval, elsősorban a szülők szerepe miatt. Bár Luther a tanítást más szempont 
szerint, tematikusan osztja fel17 – természetes tudásra, alapismeretek elsajátítására 
és hittartalmak ismeretére –, a szülőknek mégis mindkettőjük rendszerezése szerint 
kiemelt szerepe lehet, és fontos felelőssége van. A szülői példa az, amely Luthernél 
mindháromfajta ismeret átadására, Tillichnél pedig mindhárom megközelítés gya-
korlására alkalmas lenne: a technikai, a humanisztikus és a beavató szempontokra 
is. Vegyük észre ugyanis, hogy a technikai oktatással – az annak során megvaló-
suló humanisztikus célok mellett – erősen együtt jár a beavató jelleg is: az a tudás, 
ahogyan az apa elkészíti a fazekaskorongon az edényt, ahogyan az anya megvarrja 
a ruhát, ahogyan beszél az ügyvéd apa, ahogyan tanít a tanár anya, s amilyen fo-
galmakkal, amilyen hangsúllyal beszélnek Istenről, hitről a szülők, vagy ahogyan 
imádkoznak a nagyszülők. Az a mód, azok az örökíthető – de nehezen tanítható – 
részletek, amelyeket a gyermek mint tanuló ellesni, átvenni tud, de megtanulni nem, 
legalább olyan fontosak az életben való alkalmazáshoz, mint a tényszerű ismeretek, 
s ebben a szülők felelőssége – legalább az iskolaválasztás kérdéséig – jelentős lehet. 

17 Lásd Luther 1524; Kodácsy-Simon 2015. 
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Versengés az oktatási formák között 

De hogyan néz ki ennek a három oktatási formának a megjelenése az iskolában? S 
van-e különbség ezek egyházi iskolai megjelenésében? 

Tillich a választ történelmi példák elemzése során adja meg. Fontos számára az 
oktatás latin szavából (educatio) s annak jelentéséből kiindulni. Az e-ducatio jelenté-
se – „»kivezetni valamiből«, nevezetesen a »durvaság« állapotából” – ugyanis elve-
zet minket az oktatás fő kérdéséhez: „Kivezetni – de hová? (Pontosabban: mibe?)”18

A modern kor előtti európai oktatás célja Tillich szerint „az egyénnek az élő kö-
zösségbe és az egyház hagyományába” való bevezetése volt. Bár a három oktatási 
forma folyamatosan versengett egymással, mégis, a modern kor előtti időszakban 
a beavató tanítás megkérdőjelezhetetlen hatalommal bírt, amelyben nagy szere-
pet játszott az, hogy „mibe” történt a beavatás.19 Az a valóság, amelybe a beavatás 
történt, maga a keresztény egyház, a „Corpus Christianum” volt, amely egyszerre 
foglalta magában mind a vallási, mind a politikai, mind a kulturális kérdéseket. 
Talán még ennél is fontosabb szempont volt az, hogy ez a keresztény egyház töb-
bé-kevésbé egységes valóság volt, s bár tanításában mindig voltak szakadások, az élő 
közösséget s az abba való beavatás meghatározó szerepét elvitatni nem lehet tőle.

Az az ok, ami miatt a humanisztikus oktatás fellázadt a beavató ellen, a mai 
napig meghatározza a tanításról alkotott képünket. A humanisztikus oktatás a 
valamibe való bevezetés helyett elsősorban az egyént és az egyes ember képességeit 
akarta kiemelni, ezért fellépett a beavató oktatás ellen. A humanista nevelési elvek 
szerint az egyénben rejlő lehetőségek megvalósítását akadályozza a közösségbe 
való beavatás. Tillich teológiájában azonban ez a kettő békésen megfér egymással, 
sőt az egyediesülés és részesedés egymás dinamikus párjai, amelynek értelmében 
„részesedés nélkül nincs egyén, és közösségi lét nélkül nincs személyes lét. […] Az 
egyediesülés és részesedés a lét minden szintjén kölcsönös függésben van.”20 Az 
egyén–közösség dinamikájában való egyensúly megtalálása ma is fontos kérdése 
az oktatás és az egyházi iskolák mindennapjainak. 

A humanisztikus oktatás kezdetben arisztokratikus jellegű volt, vagyis a különleges 
egyéneknek járt – akik vagy feudális jogaik miatt, vagy egyéni képességeik miatt vol-
tak kiemelkedőek. A tömegeket azonban ez a fajta humanisztikus tanítási ideál nem 
tudta elérni. Tillich rámutat arra, hogy a népoktatással a humanisztikus oktatás céljai 
csorbát szenvedtek, hiszen az egyénre kevesebb figyelmet tudtak fordítani, ugyanak-

 18 Tillich 2002, 434. o.
 19 Tillich 1945, 15. o.
 20 Tillich 2002, 151. o.
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kor a beavató jelleg sem valósulhatott meg igazán, mert az egy felszínesebb síkra, az 
erkölcsi kérdésekbe és a társadalom normáiba való bevezetés szintjére helyeződött át.21

A 19. századra a humanisztikus oktatásból kikerült az oktatás fókusza és lelki 
központja, ami nélkül üressé vált. Tillich rámutat két nagyon fontos dologra, ami 
véleményem szerint a mai napig meghatározza az oktatásunkat. Egyrészt a tech-
nikai oktatás vált uralkodóvá, s az ipari társadalom igényeihez való alkalmazkodás 
lett az oktatás fő célja.22 A 19. századtól kezdődően, a modern kor gyors technikai 
fejlődésével párhuzamosan ez az új szempont lett meghatározó az oktatásban is, 
ami a tömegoktatással szoros oksági kapcsolatban állt, és amit Tillich az „alkalmaz-
kodás”23 (adjustment) kifejezésével jellemez. A technikai oktatás átvette a főszere-
pet, s megtanította készségekre és egy-egy részterületen belüli szakismeretekre a 
tanulókat. Tillich hangsúlyozza, hogy ebben a szakaszban az alkalmazkodás egyre 
fontosabb szerephez jutott: alkalmazkodás az épp fennálló társadalom igényeihez, 
a termelés üteméhez, az ipari fejlődés céljaihoz – s észrevehetjük, hogy még az 
uralkodó rend normáihoz való alkalmazkodás is technikai jellegűvé vált. 

Másrészt a technikai oktatásban nemcsak a beavató jelleg tűnik el, de még a hu-
manisztikus célok is kiüresedtek. Tillich rámutat arra, hogy mivel ezek hiányérzetét 
nem lehet eltüntetni, ezért azokat a kultúra elemeivel próbálták helyettesíteni. Erről 
a törekvésről azonban joggal állapítja meg, hogy nem járhatott sikerrel, hiszen a 
kultúra mögötti cél és tartalom eltűnt, a kultúra alkotásai pedig puszta eszközzé 
váltak az oktatásban, fókusz és középpont nélkül. Tillichnél ez a vallás és a kultúra 
kölcsönös egymástól függéséből érthető meg: „…a vallás a kultúra lényege, a kultúra 
a vallás formája.”24 A lényeget eltávolítva azonban „a múlt kulturális vívmányai egy 
idealisztikus fátylat húznak ennek a fajta [technikai] oktatásnak a meztelenségé-
re”,25 amely nem tudta – s ma is láthatjuk, hogy nem tudja – sokáig tartani magát. 

Nemzet és beavató oktatás?

A hiányzó középpontot valamivel pótolni kell. Alap, fókusz, végső cél nélkül nem-
csak tanítani és tanulni nem lehet, de az egész élet értelmét és mélységét megtalálni 
is lehetetlen. Az oktatásban többször is próbálták ezt valamivel pótolni, s Tillich 
tanulságosan írja le ennek következő lépését. Mivel az egyház megszűnt az oktatás 

 21 Tillich 1945, 16. o.
 22 Tillich 1956, 149–150. o.
 23 Tillich 1945, 16. o.
 24 Tillich 1973, 332. o.
 25 Tillich 1945, 16. o.
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közvetítője lenni – s vele a vallási szimbólumok a beavatás céljai maradni –, ezért a 
helyi közösségek, városok és nemzetek vették át ezt a szerepet. A nemzet lett az a 
közösség, amelynek életébe bevezetődött a tanuló, s amelynek történelme, múltja, 
nyelve, földrajza, társadalma és kapcsolati rendszere kapta a főszerepet az értelmezés 
és beavatás során.26 Ezt csak megerősítette az iparosodás gyors folyamata, amely a 
nemzeti egységek igényeihez és szükségleteihez igazított minden más szempontot. 
A technikai oktatás mögötti ürességet tehát a nemzeti ideával fedték be – mert 
valósan betölteni nem lehetett. 

A kérdés az, hogy vajon az ipari társadalom egyes csoportjaiba vagy az egyes 
nemzetekbe történő bevezetés betöltheti-e a beavató oktatás funkcióját. Amint 
korábban láttuk, hogy a kultúra elemei sem tölthetik be a humanisztikus oktatás 
szerepét, úgy erre a kérdésre is nemleges választ kell adni, amelyet Tillich így fo-
galmaz meg: „A beavatás eszménye, amint a középkori társadalomban is láttuk, 
meghaladta a társadalmi és nemzeti határokat. Ezek nem hiányoztak, de az oktatás 
végső célja túlmutatott ezeken valami végső, feltétlen, egyetemes felé. A középkori 
oktatás beavatása egy szimbólumokkal rendelkező közösségbe való beavatás volt, 
amely szimbólumokban az emberi létezés és értelem kérdéseire adott válaszok 
megfogalmazódtak. Úgy is mondhatjuk, hogy a beavatás az emberi létezés titkaiba 
való bevezetés volt!”27

A nemzeti elem lehet erős, de nem lehet kizárólagos, nem lehet központi. A nem-
zeti elem semmilyen oktatásból nem tud hiányozni, hiszen a kultúra részeként 
ez is a vallás formája, így a vallásos, egyházi oktatásban is szerepet kap, szerepet 
kell hogy kapjon. Gondolhatunk erre úgy, mint azt az ószövetségi példán vagy 
akár Tillich korának amerikai példáján keresztül láttuk. S észrevehetjük, hogy a 
nemzeti kérdés iránti fokozott érdeklődésben megmutatkozik a beavató oktatás 
iránti igény, de ennek fordítottja is igaz: a nemzeti elem elutasításában meglátszik 
az oktatásnak az a kudarca, amely vagy a bevezetést, vagy az értelmezést hagyja ki 
a tanítási-tanulási folyamatból. 

A nemzet kérdése kapcsán a baj akkor kezdődik, ha a nemzeti elem – minden 
más kulturális elemhez hasonlóan – a forma szerepéből a lényeg szerepére tör, s 
hagyjuk, hogy azt átvegye. De miért nem törhet a nemzet – vagy a kultúra – a lé-
nyeg szerepére? Miért nem lehet sikeres beavató oktatás az, amely ezt tűzi ki célul? 
Tillich rendszere alapján azt válaszolhatjuk, hogy azért, mert az ember létkérdései 
s az ezekre választ adó vallási szimbólumok túlmutatnak a nemzet fogalmán. 

Erre egy szélsőséges példát említhetünk, azt a történelmi helyzetet, amely Tillich 

 26 Tillich 1945, 17. o.
 27 Tillich 1956, 151. o.
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életét és gondolkodását is közvetlenül határozta meg. A II. világháború befejezésének 
évében megfogalmazott, The World Situation című írásában teljes elutasítással ír ar-
ról a szituációról, amikor egy nemzet vált azzá az ideológiai központtá, amely abszolút 
odaadást és rajongást várt el a hozzá beavatásra kerülő emberektől. Egy évtizeddel 
később, 1956-ban, a Theology of Education című előadásában viszont már ugyanezt a 
helyzetet elemzi is, s ennek során hívja fel a figyelmet arra, hogy „a második világhá-
ború előtt az európai fiatalok mennyire vágytak olyan szimbólumokra, amelyekben 
a létezés értelmének kérdése meggyőzően fejeződik ki számukra. Vágytak arra, hogy 
beavattassanak ezekbe a feltétlen odaadást kívánó szimbólumokba, akkor is, ha azok 
démoni-destruktív jellege hamarosan megmutatkozott. A fiatalok valami abszolút 
komoly dologra vágytak – nem pedig a kulturális termékekkel való játszadozásra.”28 

A fiatalok – a felnőttekkel együtt – ma is vágynak valamire, ami teljes komolysággal 
megszólítja őket, és abszolút súllyal bír az életükben. Nem biztos, hogy ma a nemzeti 
kérdés lesz az, amiben keresik és megtalálni vélik azt, ami felé feltétlen odaadással 
fordulnak, hanem mai világunk számos más elemére gondolhatunk, amelyeknek 
azonban az egyes ember életére nézve éppoly démoni hatása lehet. Erre utal a szá-
mos – fizikailag és lelkileg egyaránt – helyét kereső ember, az alternatív valóságokba 
való menekülés, vagy a rendkívül sokféle függőségi forma és nagyszámú függőségben 
szenvedő ember, amelyek mind-mind az ember beavattatásának igényét jelzik. 

A kivezetéshez hozzátartozik a beavatás. Beavatás nélkül nincs kivezetés. Az 
oktatás (e-ducatio) kivezetése valamit kell hogy adjon az azt megelőző állapot he-
lyett. Önmagában álló, „jelző nélküli” oktatás nincs, csak olyan, amely meg tudja 
mondani, hová juttatja el azokat, akiket kivezet a durvaság, barbárság állapotából. 

A kérdés tehát nem az, hogy szükség van-e ma beavató oktatásra, hanem az, hogy 
az oktatás, az egyházi iskola oktatása s a hittanóra meg tudja-e adni nekik ezt a 
beavatást. Az a beavatás, amit felkínál, vajon teljes erővel meg tudja-e szólítani őket? 
Vajon fel tudja-e mutatni a válaszokat a valódi életkérdéseikre? S képes-e megmu-
tatni, hogy az emberek létkérdésére a válasz a vallási szimbólumokban található?

Egyházi iskola és beavató oktatás 

Tillich ebben látja az egyházi iskola határozott szerepét, mert ez lehet az a hely, 
ahol a középkorig gyakorolt beavató oktatás továbbra is megvalósulhat – úgy, hogy 
a technikai oktatás szükségességét is elismerik, s a humanisztikus oktatás problé-
májára is megoldást találnak. A modern kor előtti egyházi iskolák és a maiak között 
legalább két nagy különbség létezik: a felekezeti megosztottság és – amint korábban 

 28 Tillich 1956, 152. o.
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már említettük – részben a technikai társadalmak különböző ütemű fejlődései és 
igényei által felerősített nemzeti megosztottság. A középkori helyzettel szemben a 
mai egyházi iskola a keresztény világ egy kis területére épül, egy adott felekezettől, 
hitvalló csoporttól vagy akár nemzeti egyháztól függ. Nem reprezentálja az egész 
kereszténység szellemiségét – s nagyobb probléma, ha nem is akarja ezt megtenni. 

Emiatt Tillich felhívja a figyelmet arra a veszélyre, hogy „ha a beavatás alapja túl 
kicsi, s nem elég erős ahhoz, hogy olyan személyes középpontot adjon, amely az élet 
minden területére kisugárzik”,29 akkor könnyen kerülhet az izoláció állapotába a 
tanuló, s a beavató oktatásban való részesülésének nem lesz hosszú távú eredmé-
nye. Amikor ugyanis egy későbbi életszakaszban kérdései és kételyei merülnek fel, 
s rájön, hogy a neki átadott szimbólumok és ismeretek nem az élet egészére adnak 
választ, akkor könnyen válhat szkeptikussá, s fordulhat mindaz ellen, amibe beve-
zetni szándékozta őt az oktatás.

Mai példákon keresztül is láthatjuk, hogy nem szükségszerű, hogy épp a – feleke-
zeti vagy nemzeti – közösségek azok, amelyek meghatározottságuk miatt túl kicsi 
alapon végeznék a beavató oktatást. Sőt a korábban említett történelmi példa épp az 
ellenkezőjére mutat precedenst. Ám ennek lehetséges veszélyét mindig szem előtt 
kell tartania az egyházi iskolának, a keresztény nevelésnek és a hitoktatásnak is: a 
közösség identitását meghatározó tanítások ne szűkítsék le a szimbólumok teljes 
tartalmát valamely részigazságra. 

Ezt megelőzendő, valamint a humanisztikus oktatás problémájára is megoldást 
keresendő az egyházi iskolának – s a benne folyó hitoktatásnak különösen is – meg 
kell fontolnia a létkérdések és az azokra adható válaszok dilemmáját. Ennek gyökere 
az, hogy az iskolás korosztály még nem feltétlenül fogalmazza meg magától azokat 
az életkérdéseket, amelyekre a kereszténység szimbólumai választ adhatnának. Ezért 
a tanároknak – különösen is a hittant oktatóknak – úgy kell tanítaniuk, hogy pró-
bálják megtalálni azokat az egzisztenciális kérdéseket, amelyek a tanulók számára 
fontosak, s mutassák meg, hogy a kereszténység szimbólumai épp ezekre adnak 
választ. A kérdés és válasz közötti valós korreláció – amely Tillich teológiájának 
egyik alapfogalma – nélkülözhetetlen a beavató oktatáshoz. Még akkor is így van 
ez, ha a kérdésszituációt a tanárnak és az iskolának kell előmozdítania. Ahol viszont 
ez megtörténik, ott a humanisztikus oktatás is magától értetődően létrejön, amely-
nek alapja szintén a saját magunkra vonatkoztatott kérdés: Milyen vagyok? Milyen 
lehetek? Miként valósítsam meg a lehetőségeimet, éljem meg az adottságaimat? 
Hogyan fejlődjek? Mivé akarok válni? Hogyan éljek Isten dicsőségére? Tillich is 
hangsúlyozza, hogy az igazi válasszal korrelációban lévő valós kérdésszituáció segíti 

 29 Tillich 1956, 153. o.
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a három oktatási forma együttes – egymást is segítő – megvalósítását, amelyben a 
humanisztikus oktatás megszűnik a beavató alternatívájává, adott esetben riválisává 
vagy konkurensévé lenni, s a technikai is az őt megillető helyre kerülhet. 

Az egyházi iskola kérdése nem csak az egyházi iskola kérdése.30 Az egyházi iskola 
kérdése egyrészt az egész egyház s az egyházi iskola mögött álló gyülekezet kérdé-
se, amely „Lelki Közösségként” kell hogy magában hordozza az iskolát, és ekként 
kell hogy bevezessen a lét titkába és az életkérdésekre adott vallási szimbólumok 
világába. Másrészt legalább annyira a kultúra és vallás, társadalom és egyház, ok-
tatás és egyház kérdése is, akiknek teljes összefüggésében kell kezelni ezt a kérdést. 
A kérdés Tillich szerint is végtelen, amelyet minden generációnak újra és újra meg 
kell válaszolnia. 

Ma, amikor az egyházi iskolák és az iskolák is éppúgy felvetik a létük kérdését, 
kellő bátorsággal meg tudják ragadni az – akár külső kényszerítő körülmények ha-
tására felmerülő – lehetőséget arra, hogy a beavató oktatást valósítsák meg. Ha túl 
tudunk lépni a pusztán technikai – akár vallási témákban is megjelenő technikai – 
oktatás szintjén, s a technikai oktatást a helyén tudjuk kezelni eszközként, valamint 
a végcél helyett hasznos formaként tudunk tekinteni a kulturális alkotásokra, s nem 
elégszünk meg a humanisztikus oktatás köztes értékeivel sem, akkor az egyházi 
iskola mindennél nagyobb értéket tud adni a diákjainak. Az egyházi iskolának 
ehhez „kötelessége túltekintenie a saját határain, hagyományain és törvényein”,31 
legyenek azok nemzeti, felekezeti vagy bármilyen más határok. 
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Szabó Lajos

Mikro- és makroközösségek szerepe az egyházi 
és a társadalmi életben

„Legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek,
aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet.”

(1Pt 3,15b)

Vonzás és aktivitás, zártság és nyitottság egy közösség életében

Miért van az, hogy az egyik közösségnek feltűnő és látható vonzereje van, a má-
siknak pedig nincsen ilyen kisugárzása? Mitől függ egy csoport hatékonysága és 
vitalitása? Mi tesz egy közösséget eleve vonzóvá és érdekessé, és mi az, ami miatt 
erre egy másik csoportnak esélye sincsen? Trendek, divatok és reklámok határozzák 
meg az esélyeket, vagy lehet mégis néhány állandó szabályszerűséget felfedezni és 
standardokat megfogalmazni a sikeres közösségképzésről és csoportalkotásról?

Az egyházon belül található közösségek/csoportok esetében is ugyanúgy feltehető 
ez a kérdés, mint a társadalomban működő közösségekkel kapcsolatban. Az egyik 
gyülekezet képes életerős csoportokkal látványosan megnövelni aktív tagjainak a 
számát, a másik pedig semmilyen elmozdulást sem képes elérni ezen a téren. Mitől 
függ ez? Személyektől? A vezető tehetségétől? A tagok összetételétől? A közösség 
tagjainak egymással való kapcsolatától? 

A mai egyházi élethelyzetben egyre fontosabb felkészülni arra, hogy csak abban 
az esetben lesz életképes jövője egy nagyobb méretű, hagyományos keresztény kö-
zösségnek – érthetünk ez alatt egy egész felekezeti egyháztestet is –, ha benne min-
dennapos képességként és élő gyakorlatként van jelen az új csoportok képződésének 
és aktivitásának lehetősége. Az egyoldalú tradícióba menekülés vagy a kapkodás a 
modernnek gondolt formák között nem vezet egészséges irányba. Új és megújuló kis-
csoportok nélkül nincsen növekedő élet a nagy egyháztestben sem. A fennmaradási 
képesség legfőbb jele az, ha egy közösség mindennapi életének állandó elemeként 
megtapasztalható benne az új csoportok születése és ezen keresztül maga a növe-
kedés élménye. Ennek hiánya gyengíti az adott közösség aktuális életképességét. 
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David J. Bosch szerint a Lélek erejével rendelkező egyháznak van jövője, ha külde-
tését illetően az egész emberi közösségre képes tekinteni. Ezt a felfogását támasztja 
alá azzal, ahogyan Moltmann, Lochman és Baker állásfoglalását szintetikusan 
összekapcsolja. Szerinte a korszerű missziói stratégiának az az előfeltétele, hogy 
legyen benne esélye a teljesen új csoport képződésének, és ez vonzó közösségként 
intenzíven hasson a környezetében. Lehetőleg határok és előítéletek nélkül, és minél 
tágabb tájékozódási és orientációs perspektívával, minél merészebb nyitottsággal. 
Az egyház mint közösség „Isten szeretetének, igazságának és igazságosságának 
a megvalósulása a mindennapi életben. Ezt a közösséget nem szabad lekicsinyel-
nünk. Különálló közösség ez, ám nem holmi egylet, nem gettó. A Lélek nem lehet 
az egyház túsza, mintha csak az lenne a dolga, hogy az egyházat fenntartsa és a 
külvilágtól óvja. Az egyház csak az egész emberi közösség szerves részeként létezik, 
mert mihelyst az egész emberi közösségtől függetlenül próbálja saját életét felfogni, 
azon nyomban elárulja azt az egyedüli célt, amelynek létjogosultságát köszönheti.”1 

Bosch rámutat arra is, hogy egy igazi missziói paradigmaváltásnak nemcsak és 
főleg nem gazdasági előfeltételei vannak, hanem mentalitásbeli, lelki és karakterisz-
tikus tényezőktől függ. A mikroközösség missziói képessége és a makroközösség 
missziói eredményessége teljes mértékben összefügg egymással. A nagyvárosi 
megújult, friss gyülekezetek lelkészei is ezt a konzekvenciát vonták le tapasztalata-
ikból: „Gyülekezeteink a közösség alapú gyülekezeti élettel a megújulási mozgalmak 
tanulságát erősítik meg: közösség nélkül nincs megújulás.”2 

A megújult, nagyvárosi gyülekezetekben lezajló minőségi újulások kis közös-
ségektől indulnak, és így fognak hatni a nagy közösségre is. Ennek a megújulási 
képességnek a fejlődését mindig hűen jelzi az, ha egy nagy közösség képes a teljesen 
új kis közösségek létrehozására a mindennapokban, vagy ezek szívesen integrálód-
nak benne. Sőt már eleve akkor egészséges egy nagy közösség, ha motiválja a kis 
csoportok létezését, működését, és él az ő működésük által megjelenő sokszínűség 
ajándékaival. Nem az idegenkedés a nagy közösség első reakciója, hanem az érdek-
lődés. A nyitottság pedig az igazi védelem, és ez a biztonságérzetének is alapja. „Az 
erős, jól működő, de nyitott közösség nyújtja a legbiztosabb védelmet és hátteret a 
különféle társadalmi és szellemi támadásokkal szemben.”3 

Szükség van egy olyan egyéni és közösségi vágy kialakulására a nagy közösségben, 
a már régóta meglévő vagy akár alapító tagok esetében is, hogy állandó prioritása 
legyen az új csoport kialakításának és integrálásának. Így válik természetessé 

 1 Bosch 2005, 471. o.
 2 Czövek 2010, 254. o.
 3 Uo. 153–154. o.
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benne az, hogy nem a régi közösségek mindenáron történő megmentése marad a 
fő cél, hanem az egészséges növekedés. Előbbi az oka annak, hogy sok esetben a 
papírformának megfelelni akaró statisztikai fenntartás és megőrzés emészti föl a 
legtöbb energiát a nagy csoport működésében. Ezzel a jelenséggel néznek szembe 
ma egészen konkrétan Európában a hagyományos egyházak közösségei. Különösen 
is igaz ez a mai magyar helyzetre.

Közösségépítés a tradíció és a megújulás kontextusában

A tradicionális keresztény közösségek ma nagyon nehezen képesek egy valóban 
rugalmas magatartásforma-változásra. Pedig az elmúlt században többször volt 
feltűnő jellemzője ezeknek a közösségeknek a belső és külső missziói megújulás 
és növekedés. Nemcsak a megújulás jellemezte őket, hanem annak gyorsasága és 
spontaneitása is. Mára azonban egyértelműen látszik, hogy a történelmi egyházak 
eddig jól alkalmazott közösségépítési és csoportképzési technikái, kitaposott útjai 
önmagukban egyáltalán nem működőképesek már, és nem is hatékonyak az újabb 
nemzedékek megszólítására és aktivizálására. Lassan rá lehet ébredni arra, hogy 
az évtizedes hagyományokkal rendelkező alkalmak és keretek többé már nem 
versenyképesek. A kontextus, a megváltozott élet új formák után kiált. 

Meggyőzően utal egy új, lelki orientációjú, járható missziói magatartás felvál-
lalására a debrecen-nagyerdei református gyülekezet lelkésze, Püski Lajos: „Két 
dolgot tehát nemcsak tehetünk, hanem tennünk kell. El kell oldanunk a megszokott 
parthoz hozzákötöző és így tétlenségre kárhoztató kötelet, és a szél mozdulásáért 
imádkozva fel kell vonni a vitorlákat!”4 Sikeres példáját mutatja a gyülekezetük 
annak, hogy lehetséges valóban gyorsan elszakadni a tradicionális megkötözött-
ségektől, és elindulni egy igazán bátor megújulás felé. 

Hasonló példákat ismerhetünk meg a Czövek Tamás által szerkesztett, Írd meg, 
amiket láttál – Hét lakótelepi gyülekezet címmel megjelent kötetben is (2010). Az 
itt bemutatott missziói gyülekezetek a példái annak, hogy lehetséges a megújulás 
és új kezdet ma is, de a bátorság és a kezdeményezőkészség sem elegendő, hanem 
szükség van a tudatos szervezési és lelki munkára. 

Minden időben újra aktuálisan meg kell azt élni, hogy az egyház korszaka valóban 
a Lélek korszaka. Ennek megfelelő a dinamikus magatartás, ami igazi és friss tar-
talmat és mozgósító erőt jelent. A kereszténység nem magát szervezi, hanem ráérez 
a Lélek mozgására, és felfedezi a Lélek működését aktuálisan a saját közösségeiben. 
Mekkora ellentmondás az, hogy szüntelenül imádkozik az egyház a Szentlélekért, 

 4 Püski 2013, 168. o.
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ám ugyanakkor mindent meg akar őrizni úgy, ahogyan éppen van? A megújulási 
vágy és a tradícióhoz kötöttség csak nagyon körültekintő és önkritikusan átgon-
dolt magatartásmóddal képes helyes arányba kerülni az egyház életében. A kettő 
egyensúlyának megtalálása minden korban nagy energiát igényel. De ez a feladat 
elkerülhetetlen.

A hamis megnyugvásban és beletörődésben megnyilvánuló passzív állapotot 
tartja a megújulás nagy akadályának korunkban Martin Werlen bencés szerzetes, 
aki vizitátorként látogatta a szerzetesi közösségeket, és magyarországi tartózkodása 
alatt írta meg népszerűvé vált egyházelemző könyvét, amelyben erőteljes szavakkal 
figyelmeztet a keresztény közösségek állóvízszerű életének veszélyeire. „Alig merünk 
új lépeseket tenni. Hozzászoktunk az egyházhoz és hitéletünkhöz. Egyszerűen min-
den úgy megy tovább, ahogy eddig. Ez azonban veszélyes, sőt életveszélyes!” – írja.5

Igaza van Werlennek: az új lehetőségének megélése létszükséglet valamennyi 
történelmi egyházi közösség számára, hazánkban is. A Magyarországi Evangélikus 
Egyház esetében is igaz az, hogy nem egyszerűen a létszámbeli visszaesés a veszélyes 
téma, hanem a fennmaradásért való küzdelem mikéntje is. Mert lényegében a túlélés 
a kérdés. Nem veszteségi rátáról van szó, hanem a növekedési attitűd hiányáról. 
A növekedéshez szükséges mentalitás hiányáról vagy háttérbe szorulásáról. Van 
néhány élénkülő, növekvő gyülekezet, ám ezektől eltekintve ma a fogyás realitása 
ijesztő méreteket ölt. A leggyorsabban fogyó közösségekben sokszor már a minden 
vasárnapi istentisztelet megtartása is gondot jelent a résztvevők kis létszáma miatt. 
Ebben a negatív tendenciában szerepet játszik az is, hogy evangélikus identitásunk 
tartalmi kutatása, újbóli megfogalmazása és szenvedélyes közvetítése gyenge lá-
bakon áll. Sokszor egyszerűbb csupán vinni napról napra a megszokottat, és nem 
szembenézni az aktuális helyzet drámaiságával. 

Még inkább élessé teszi ezt a kérdést az a kettősség, ahogyan ez a folyamat leját-
szódik. Amelyik közösségben a vonzás és a növekedés folyamata valamilyen megta-
pasztalható szinten zajlik, ott ez természetesnek és magától értődőnek mutatkozik, 
mintha mindezért nem is kellene nagyobb teljesítményt nyújtani. Ahol viszont a 
vonzás és növekedés hiánya mutatkozik, ott bántóan tűnik fel a sok próbálkozás 
és kudarcos tapasztalat, ez pedig nagyon zavarja a közösség belső dinamikáját, 
mert a közösség tagjai egyedülinek és állandónak élik meg a negatív tendenciát, 
eredménytelenségek halmozódnak fel tudatukban és tapasztalatukban hihetetlen 
gyorsasággal. A sikertelenség többszöri megtapasztalása még kevesebb bátorságot 
hagy, a kezdeményezőkészség is visszaesik, ez pedig kioltja a változtatás lehetőségét. 

Sokszor fixálódni látszik egy jelenség: ahol az egyik irány állandósulni kezd, 

 5 Werlen 2015, 18. o.
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ott ez marad a közösség életének a tendenciája éveken keresztül. Majdnem meg-
változhatatlan irányvételként veszi uralma alá az egész közösség életét. Így két 
véglete alakul ki a kis közösségeknek – sikeres és vegetáló csoportok –, a köztük 
lévő életképességbeli különbség pedig egyre nagyobb lesz. A sikeres csoportok 
szolidaritása és a gyengülő közösségek irányában megnyilvánuló segítségnyújtása 
nem igazán jellemző az egyházi makroközösségen belül, legfeljebb szórványosan 
jelenik meg. Alkalmi jelleggel és akciószerűen tapasztalható csak. A negatív kör 
pedig ezzel bezárul.

Lehet-e egy közösség vagy csoport vonzását és aktivitását tudatosan fejleszteni 
és erősíteni valamilyen speciális lépéssel, stratégiával és programmal? Fel lehet-e 
ismerni időben azokat a jegyeket, amelyek jelzik, hogy az adott közösség energiát 
veszít, és nem képes már a dinamikus és növekedő kapcsolatépítésre és -fenntartás-
ra? Min érdemes változtatni ekkor? Mit érdemes egyáltalán feltárni és megvizsgálni 
ilyen helyzetben? 

Azért is aktuális ez a kérdés, mert egyre többször hangzik el ma, hogy az ún. 
történelmi egyházak közösségei, gyülekezetei nem tudnak olyan eredményesen 
kommunikálni és megjelenni a mai társadalomban, mint a hagyományos feleke-
zethez nem kötődő, új típusú keresztény csoportok és kisközösségek. Ezek a hosszú 
történelmi út nélküli vallási közösségek rendkívül rugalmasak és életképesek. Olyan 
képet mutat ez sokszor, és olyan gondolatokat is ébreszt, mintha az évszázadokat 
maga mögött tudó rendszer a végéhez közeledne, és csak valami egészen új for-
máció élhetne majd tovább a jövőben. Külső kritika is sokszor jelzi a megfáradást. 
Ez megmutatkozik a keresztény történelmi egyházak belső pesszimizmusának 
fokozódásában is, ahogyan az önmagukkal való foglalkozás vagy a saját szerkezeti 
és strukturális kérdéseikkel való küzdelem leköti energiájuknak majdnem egészét. 
Nem marad számottevő szabad energia arra, hogy a megújulás és az új kezdemé-
nyezés valósága élmény lehessen a tagjai és a környezetében élők számára. Híjával 
vannak a szabadságérzésnek ahhoz, hogy valami teljesen új kezdődjön el rajtuk 
és bennük a mai kontextusban. Ez nem egy egyszerű optimista látásmód hiánya, 
hanem a megújulás lehetőségébe vetett meggyőződés gyengesége. 

Az európai országokban pedig egyértelműen látszik a keresztény egyházak éle-
tében a stagnálás vagy a fogyás. A puszta fennmaradásért folyó küzdelem lett a 
közösségek mindennapi realitása, nem a nyitás, a növekedés és a fejlődés. Nyilván-
való türelmetlenség is jár ezzel együtt, hiszen így a jelen számára is nagyon fontos, 
erőt adó jövőkép halványodik, erőtlenedik, és az aktuális missziói területekre sem 
hat motiválóan ez az életérzés. 

A közösségépítés fent jelzett kétirányú jelensége gyakran olyan formában jelent-
kezik, hogy a tendenciák automatizmusként élnek egymás mellett: ahol megvalósul 
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a növekedés, ott az stabilizálódik, ahol pedig a vonzás hiánya uralkodik, ott nincs 
kimozdulás a holtpontról. A fogyás, a zsugorodás és a leépülés válik itt „örök” témá-
vá. Hasonló ez a jelenség ahhoz, ahogyan a népesség csökkenése állandósult egyes 
európai országokban mára. A világ több más országában ugyanakkor a növekedés, 
nem pedig a fogyás a valóság. A legszegényebb környezetben is él egy alapvető 
optimizmus, a leggazdagabb környezetben pedig egy bizonyos kiábrándultság 
vagy érdektelenség uralkodik a jövőt illetően. Így az egyik csoportnak van esélye 
a megújulásra, míg a másiknak, úgy tűnik, nincsen. Krízisek halmazát állítják elő 
ezek a jelenségek a mikro- és makroközösségek életében. A krízis megfelelő kezelése 
viszont segíthet a kivezető utak megtalálásában.

Az egyházaknak szembe kell nézniük a korjelenségekkel. A teológiai kérdéseket 
és válaszokat is ennek megfelelően kellene megfogalmazni és kezelni. Ez azért is 
nagyon fontos és aktuális feladat, mert az identitástudat akkor bizonytalanodik el 
egy közösségben, amikor a jövőbe vetett bizalom és a jövő iránti érdeklődési vágy 
visszaesik, és többé nem szerepel a napi alaptémák között. Ráadásul a mindenkori 
keresztény identitásnak alapvető eleme a jövő felé forduló alapállás. A keresztény 
üzenet ma sem más, mint az előretekintő és az eszkatologikus távlat felől a mához 
visszakapcsoló meggyőződés hirdetése. A krízissel való szembesülés is a kivezetés 
és a fejlődés lehetséges voltába vetett hittel élhető meg, előresegítő módon. 

A gyakorlati teológia annak köszönheti az elmúlt évszázadban átélt reneszánszát, 
hogy közel lépett a kontextushoz, és bátran tekintett előre a legszélesebb ösz-
szefüggések rendszerében. Nem szűkült, hanem nagyon is tágult a horizontja 
ezzel, és ez nagy változást hozott a gyakorlati teológia mozgásterét illetően. Erre 
a gyökeresen megváltozott helyzetre tekint rendkívüli érzékenységgel Christian 
Grethlein teológiai munkásságában, amikor a gyakorlati teológiát relatíve fiatal 
teológiai tudományágként írja le, és mind történeti hátterét, mind mai kontextuá-
lis meghatározottságát „modern krízistudományként” határozza meg. Ez azt is 
jelenti, hogy erős és határozott kihívást támaszt a környezet, ez pedig változásra, 
átalakulásra sarkall. Mivel már a 19. század végétől kezdve ezzel a kihívást jelentő 
környezettel szembesül a gyakorlati teológia, így nem is tehet mást, mint hogy 
változik és átalakul.

„A gyakorlati teológiát máig meghatározza a kríziskoncepció, mégpedig két vo-
natkozásban: egyrészt a tárgyait a krízis nézőpontja szerint tematizálja, azaz a 
problémás kapcsolatok felől közelíti meg, amelyek innovatív cselekvést igényelnek. 
Konkrétan nevezzünk meg három ilyen »krízist«!

 A 19. sz. elejétől kezdve a politikai, szociális és kulturális változások vezettek 
a diszciplína alakításához. 
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 A »modernitás« által teremtett kihívások vezettek új módszertani eszmé-
léshez a 19–20. század fordulóján.

 Végül azok a reformtörekvések, amelyek a 20. század hatvanas éveinek végétől 
máig jelen vannak, folyamatos kísérletezést, az önértelmezés és a munka-
módszerek változásait idézték elő és határozták meg.”6

Ennek a folyamatnak a jegyében kerülhetett a közösségépítés is a kutatások és a 
gondolkodás középpontjába a gyakorlati teológián belül. A gyülekezetépítés – illetve 
ahogyan ma inkább szeretjük a fogalmat használni: a gyülekezetépülés, gyülekezetfej-
lesztés – azért is hangsúlyos ma, mert a közösségek alakulásának, fennmaradásának 
és fejlődésének a kérdései több társtudománynak is központi kérdésévé váltak. A ko-
rábban népszerű és sokak által igénybevett közösségi aktivitások kerültek veszélybe 
napjainkra, a kelet-európai volt szocialista országok közösségi kultúrája mindenestül 
kritikus állapotba került. Ez a krízis nem kímélte az egyházi közösségeket sem, csak 
talán kicsit enyhébben tört rájuk, és bizonyos késleltetett időzítéssel. 

A csoportok felelőssége a különleges krízisszituációk kontextusában

Mégis vannak azonban olyan váratlan, új események és változások egy közösség 
életében, amelyek előidéznek egy bizonyos rendkívüli cselekvést. Léteznek olyan 
időszakok, amelyek közös átélése kimozdíthatja a megmerevedett státuszból a 
csoportot/közösséget, és elhozza az esélyt arra, hogy átrendeződjenek a bebeto-
nozottnak hitt tendenciák a csoport/közösség életében. 

Ezt éljük meg európai összefüggésben a menekültekkel kapcsolatos, évek óta 
előrejelzett, mára hirtelen teljes valóságával jelentkező, drámai eseménysorozattal. 
A migrációs válság mindenképpen a mikro- és makroközösségek próbája az em-
pátia, a tolerancia és a befogadás vagy távoltartás összefüggésében. A félelemnek 
és a bátorságnak a határait feszegetik természetesen az ilyen volumenű események. 
Persze ennél jóval többet is jelentenek, hiszen jól látható ma, hogy a közösségek 
szélsőséges erői azonnal megpróbálják érvényesíteni akaratukat és álláspontjukat 
ebben a krízisszituációban. 

De az integráció esélyének megteremtése, illetve az ezzel való teljes vagy részleges 
szembenállás is egyaránt próbára teszi a kis és nagy közösségeket Európában. Nem 
könnyű pontosan felmérni, hogy milyen energiákat és indulatokat vált ki egy ilyen 
drámai esemény a csoportokból, országokból és a még nagyobb közösségekből. Min-
denesetre hihetetlen mértékben megnőtt ebben a helyzetben a kis és nagy közösségek 

 6 Grethlein 2012, 21. o.
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felelőssége. Már pusztán a kommunikációjuk is, de egyáltalán az egész hozzáállásuk 
meghatározó lehet a szélesebb társadalom közhangulatát és viselkedését illetően. 

Az emberek nagyobb közösségének a magatartása mindig egy kisebb közösségben 
kialakult és már ott gyakorolt magatartásnak a tömeges méretű megélése. Ahogyan 
a nagy tömegek előtti beszédnek is – a történelem tanulsága szerint – mindig meg-
van egy kisebb közösségben már megtartott próbája, ugyanúgy van felelőssége ma 
is a kis közösségek gondolkodásának, szóhasználatának és indulatának. A kérdés 
mindig az, hogy mikor észleli egy kis közösség az aktuális szavainak és tetteinek a 
jelentőségét egy közeledő, nagyobb változás összefüggésében. A tétet és a kockázatot 
is növeli az a szempont, hogy idejében vagy túl későn történik ez. Ha időben történik 
ez az önkritikus szembenézés, akkor van lehetőség a korrekcióra és mások kritikai 
megjegyzéseinek a figyelembevételére. Ha ez váratlanul egybeesik egy nagyméretű 
változás kényszerű és gyors megélésével, akkor nagy az esélye a szélsőséges indulatok 
előtérbe kerülésének. Az egyház mindenkori prófétai szolgálatának nagy kihívása 
az ilyen helyzet. Egyáltalán nem mindegy, hogy mikor és milyen tartalommal szólal 
meg az egyház ezekben a drámai konfliktusszituációkban. 

Hogyan vehetők észre a megfelelő időben ezek a változási helyzetek? Mit lehet 
tenni azért, hogy az egészségesebb közösség irányába történjen elmozdulás, és ne 
megoszlást és részekre szakadást eredményezzen a szituáció az adott csoportban? 
Mennyire múlik ennek a sikere a vezetőn vagy a közösség tagjain? Van-e őszinte 
felelősségérzet a vezetők és a vezetettek között, vagy egy érdekkényszer uralkodik 
mindenen? Általános trendek határozzák meg az irányvételt, vagy van lehetőség a 
helyi és az alacsonyabb szinteken is higgadtan dönteni? Mennyire kényszerítő a glo-
balizáció ereje, és mire van lehetősége a lokális próbálkozásoknak és megoldásoknak?

A többiek tapasztalatának és gondolatainak megismerése és feldolgozása a na-
gyobb közösség egészséges reakciójának fontos feltétele, válságok idején különösen 
is. A nyílt kommunikáció nagyon sokat segíthet. A folyamatos véleménynyilvánítás 
a csoportok belső életében szintén előreviszi a tisztázott és felelősséggel kimondott 
állásfoglalás megszületését. Minden elhallgatás, az információ és a tájékoztatás 
visszafogása megnehezíti a csoport kommunikációjának a helyzetét, és szinte le-
hetetlenné teszi a jó döntést.

A csoportban megvalósuló megfelelő reagálások kialakításához hozzájárulhatnak 
a tudományok, maga a teológia is. Igaz ez a mikro- és makroközösségek vonatko-
zásában egyaránt. Az események megélése és a konzekvenciák levonása minden 
csoportnak és közösségnek egyrészt ismétlődő, másrészt újra kialakítandó tevé-
kenysége. Ez elkerülhetetlen, szükségszerű tevékenység. Jó vagy rossz irányba, de 
valamerre mindenképpen el kell mozdulnia a közösségnek a külső nagy változásokra 
történő reagálás során.
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A mai korban születő kis- és nagycsoporti döntések hátterében vagy ott vannak 
a megalapozott háttértudások és -ismeretek, vagy nincsenek. Nyilvánvaló, hogy 
a jelenlétük a kívánatos. Ezért nagy a kommunikáció felelőssége: a tudományok 
eredményeit, állásfoglalásait a nyilvános vitákban meg kell ismertetni és minél 
többek számára elérhetővé kell tenni. A tudomány küldetése az, hogy felismerése-
ivel tájékozódást és döntést segítő módon kommunikáljon a kis és nagy közösségek 
felé. Szükség van a különböző vélemények szakszerű ütköztetésére éppúgy, mint a 
kritikai álláspont igénylésére és figyelembevételére. Talán ezzel is magyarázható az 
a jelenség, hogy a gyakorlati teológián belül a közösségépítés és a közösségpszicho-
lógia érezhetően élőtérbe került, és nagy igény mutatkozik az ilyen irányba mozduló 
kutatási területek munkájára. 

Egyre határozottabban jelenik meg a keresztény közösségekben a csoportos 
döntéshozatal iránti igény. Úgy tűnik, az egyes krízisszituációkban is előbbre le-
hetne jutni így. A csoportos, felelős döntéshozatal súlyának növekedése egyben a 
közösségek identitástudatát is erősítené. A civil vezetés szerepvállalása növekszik 
az egyházak életében, ezzel együtt természetesen visszaesik a hierarchikus, tekin-
télyelvű irányítás. Határozott mértékben előtérbe kerül a demokratikus vezetési 
stílus, és egyre hatékonyabban jelenik meg a különböző döntési szinteken az egyház 
gyakorlati életében. Vajon sikerül-e ennek az előnyeit megfelelően beépíteni egy 
megújulási folyamatba?

Igazán hatásos döntéshozatalhoz csak úgy lehet eljutni, ha azt valamilyen formá-
ban megelőzi a csoport informálása, helyzetbe hozása, és kialakul a bizalom légköre. 
A hatásos döntéshozatalhoz szükséges négy funkciót nevezi meg és tárgyalja azok 
jelentőségét Randy Hirokawa és Dennis Guran a csoportos döntéshozatal funkci-
onális szemléletének leírásában: 

1. problémaelemzés,
2. célkitűzés,
3. alternatívák felismerése,
4. a pozitív és negatív jellemzők kiértékelése.7 

Hangsúlyozzák azonban, hogy nem elegendő a fontossági sorrend felállítása, bár 
ez logikus sorrend kialakítását jelentheti, és utalhat arra, mit tartunk a legfonto-
sabbnak, azonban „a négy funkciónak egyaránt teljesülnie kell ahhoz, hogy minél 
valószínűbb legyen a legjobb döntés megszületése. Egyetlen funkció sem fontosabb 
a többinél.”8 

Az állandósuló tendenciák nagyobb összefüggésben, országok és nemzetek éle-

 7 Griffin 2001, 217. o.
 8 Uo. 220. o.
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tében is ugyanolyan fontos szerepet játszanak, mint azt fent körülírtuk. A nagyobb 
társadalmi csoportok ugyanúgy képesek arra, hogy állandósuló tendenciákat mutas-
sanak, mint a kisebbek. Az egyik társadalom közérzete rendületlenül az optimista és 
kiegyensúlyozott felé tart, míg a másiké ismételten pesszimista irányba mozdul, és 
ezzel nagyon változó és labilis lesz a közérzeti mutatója. A negatív jelenségek meg-
sokszorozódnak. Ilyen magyar jelenségre mutat rá egy előadásában Benda József, 
az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatói tanácsadója. „Ma Magyarországon 
háromezer településből kétezerben fogy a népesség. A lakosság elfogyásának pedig 
infrastrukturális következményei vannak: megszűnnek posták, iskolák, vasutak, 
utak. Ha most nem teszünk valamit, akkor ijesztő következmények lesznek!”9 

Tudjuk, hogy nem minden esetben magyarázhatók ezek a tendenciák pusztán a 
gazdasági háttérrel. A fokozott jólét sem a közösségekben, sem az egyéni életben 
nem terem magától életkedvet és jövőlátást. Sok esetben éppen a nehezebb sorsú 
országok, közösségek élik meg úgy az összetartozást és az egymásért tanúsított 
felelősség gyakorlását, hogy messze erősebb összetartó szálak jellemzik őket, mint 
egy vitathatatlanul jólétben élő társadalomét vagy közösségét.

Visszatérve az alapkérdéshez – hogyan segítheti egy váratlan kihívás a kis és nagy 
közösség életének megújulását – érdemes elgondolkozni a menekültekkel kapcso-
latos aktuális megnyilvánulásokon is. Mi okozza vajon azt, hogy az egyik egyházi 
közösség aktivitása magától értődik, a másiké pedig nem? Mi áll annak a hátterében, 
hogy az egyik közösségre a zártság és a belterjesség lesz jellemző, a másikra pedig 
éppen az ellenkezője: bárki számára nyitott, és nem tanúsít félelmet, ijedtséget, ha 
érdeklődők, „furcsa életű” emberek érkeznek a köreibe? Egyáltalán mitől függ az 
integráció képessége egy adott csoportban? Min múlik az, hogy képesek egymást 
elfogadni és erősíteni egy közösség régi és új tagjai, vagy épp az ellenkezője érvé-
nyesül: bizalmatlanság uralkodik a közösségen belül? Egyértelmű, hogy megújulás 
csak az új hatásoknak és új személyeknek a belépésével indukálódik egy közösség 
életében. Minél kevesebb a félelem és az elzárkózás, annál inkább lesz lehetőség 
a frissülésre és az új kihívásokkal való megküzdésre. Hogyan tehet szert egy egy-
házi közösség egészséges csoportéletre? Mitől függ az, hogy egy egyházi közösség 
állandóan a zsugorodásával foglalkozik, vagy pedig dinamikus növekedésben él? 

Az életerős közösségnek az az egyik legfontosabb ismérve, hogy benne a meg-
újulás lehetősége a tagok számára tisztán érezhető. A mikro- és a makroközösség 
is úgy tudja megmutatni az életképességét kifelé, hogy a fejlődését és a változásra 
való képességét megtapasztalják azok, akik szorosan a közösséghez tartoznak. Az 
újonnan érkezők is ezzel szembesülnek szinte első élményként. Ez az egyik alap-

 9 http://www.evangelikus.hu/kapcsolatok-es-nepessegfogyas. Letöltés: 2016. március 15.

01.indd   197 2016. 04. 29.   16:06:16



Szabó Lajos198

vető feltétele is annak, hogy valódi vonzerőt tudjon kifejteni a környezetében egy 
csoport. Így képződnek a nagyobb csoporton belüli saját, kisebb csoportok, ahová 
mindig szívesen besorolódnak új tagok. Itt, a kis csoportban a közvetlenség és a 
gyors kapcsolatépítés lehet motiváló.

A hasonló tulajdonságok, a megegyező érdeklődés vagy ugyanazon kérdéseknek 
a kutatása és megbeszélése gyorsan összeköti az embereket. Azzal az egyszerű 
élménnyel kerülünk bele a csoportba, hogy „jó ide tartozni”. Persze nem utolsósor-
ban a másikra való rátalálás és az egyedüllétből való kilépés, illetve a „hasznosság” 
tudatának erősödése is inspirálja a csoporthoz tartozás kialakulását.

Visszatérve a kezdeti kérdésfelvetéshez, az egyházi közösségeket fontos abból a 
szempontból megvizsgálni, hogy mi az oka a különbségnek: az egyik helyen ter-
mészetesnek látszik a csoportképződés pozitív folyamata, ugyanakkor egy másik 
helyszínen nagy erőfeszítések ellenére alig jön létre egy működőképes csoport, a 
vonzás és a növekedés pedig egyáltalán nem mutatkozik. 

A csoport képződésének önmagában is az a titka, hogy az érdeklődés kezdeti hely-
zetétől el tudnak-e jutni a csoport tagjai arra a szintre, hogy a kötődésük távlatát és 
eredményességét is meglátják majd. Az átélhető fejlődés kritériuma ez. A közösség 
fejlődése elválaszthatatlan az egyének fejlődésétől. 

Erre a megállapításra jutott el Christian A. Schwarz is, aki több évtizede inten-
zíven gyakorolja és kutatja a keresztény közösségépítést és -fejlesztést. „A közösségi 
élet szempontjából nincs értelme különbséget tenni egyéni fejlődés és közösségi 
fejlődés között. A közösség akkor fejlődik, ha a hozzá kötődő egyének fejlődnek. 
A közösségben akkor következik be minőségi változás, ha az emberek életében is 
bekövetkezik. A közösség akkor válik egészségesebbé, ha az egyén is azzá válik.”10 

A keresztény gyülekezeti közösségek megújulásával kapcsolatban különösen 
is érdemes tanulmányozni a 2015-ben magyarul is megjelent munkáját, amely a 
világ 86 országában 70 000 közösségre kiterjedő kutatás konklúzióját és gyakorlati 
eredményét tömöríti népszerű formában. 

A vallási közösség összefüggésében jelentős szerepe van annak a ma gyakran ta-
pasztalható jelenségnek, hogy egy élmény vagy egy nagyon mély érzelmi tapasztalás 
hoz valakit hirtelen közel egy gyülekezeti közösséghez. Szükség van egy ilyen jellegű 
első lelkesedésre és indulásra, mert ez győzi le a szorongást és a bátortalanságot. 
Ez a közösséghez való közeledés első lépése. Sokan akadnak el már ezen a ponton. 
Nagy esélyekkel indul az a közösség a meghívásával és megszólításával, amely ráérez 
az aktuális hívó szóra és kimozdító tartalomra.11 

 10 Schwarz 2015, 22. o.
 11 Uo. 37–54. o.
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Azt is meg kell azonban jegyeznünk, hogy a kezdeti élmény szakaszában sok 
esetben egy ideális és csupa jó megoldást kínáló jövőképet lát valaki. A csoportban 
való élet kibontakozása és a kommunikáció hétköznapivá válása és rutinná alakulása 
viszont minden csoporttagot olyan helyzet elé állít később, amelyben el kell dönteni, 
hogy kitart-e a csoport mellett, vagy vált és újabb kötődést keres máshol. Ha egy 
régóta várt megújulás esélye újra megtapasztalhatóvá válik a csoporthoz tartozás 
gyakorlatában, akkor van megtartó erő az adott közösségben. 

A gyülekezeti közösséghez való hűség és kitartás korábban kevésbé volt vitatott, 
mint napjainkban. A fegyelmezett és tradicionális alapú „hívő” magatartás nem 
kérdőjelezte meg az eredeti csoporthoz tartozás fontosságát olyan gyorsan és olyan 
mértékben, mint ma. Kudarcok, csalódások és krízisek idején nem az volt a kérdés, 
hogy valaki benne marad-e az adott vallási közösségben vagy nem, hanem csupán 
az, hogy milyen módon tudja helyreállítani a viszonyát a csoporttal. A kilépés, az 
elszakadás semmiképpen sem volt az elsődleges reakció része. Ma ez a lépés nagyon 
gyorssá és gyakorivá vált. A közösségeknek tudomásul kell venniük azt, hogy az 
odatartozás és az elszakadás hirtelen döntések következményeként állandóan jelen 
van az életükben.

Ott marad fent hosszabb ideig életképesen egy csoport, ahol a tagok többszörö-
sen átélhetik az újjal és az ismeretlennel való találkozást, és ennek az élménynek 
a során megszerzett tudásuk és a megtapasztalt közösségi kapcsolatuk egyaránt 
személyes életperspektívát mutat. 

A mikrocsoportok növekvő jelentősége

Önmagunk megtapasztalásában és a saját képességeink megismerésében van nagy 
jelentősége a kis csoporthoz tartozásnak, mert ez a természetes önismereti fejlődés 
lehetőségét nyújtja. Életkortól független igényként jelentkezik ez az aktivitás. Na-
gyon fontos megtartani ezt a képességet és készséget, mert a kis csoporthoz való 
tartozás a mentális egészség megőrzéséhez alapvetően hozzátartozik. 

A mai magyar társadalmi élet kontextusában is jól érzékelhető, hogy a kisebb létszá-
mú csoportok jelentősége nagyon megnövekedett. Sokan keresik annak a lehetőségét, 
hogy tartozzanak egy olyan közösséghez, ahol önismereti elmélyülésre ugyanúgy 
nyílik lehetőség, mint néhány emberhez való kötődésre. Ez a második cél is nagyon 
fontossá vált, mert meggyengültek a hagyományos kapcsolati lehetőségek a családi 
és lakóhelyi közvetlen környezetben. A társas életnek a kis csoportok által biztosított 
alkalmi találkozásaira, kommunikációjára és aktivitásaira minden embernek elemi 
szüksége van. Ha nagyobb összefüggésben nézzük: mindennemű közösségszervezés 
és közösségépítés fontos az individualizálódó társadalom mai állapotában. 
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Bagdy Emőke pszichológus abban látja a mai magyar társadalom egyik nagy 
problémáját, hogy egyre nagyobb számban hiányoznak belőle az igazi, pszichológiai 
értelemben is felnőtt léttel rendelkező emberek. Nevesítve azok, akik a közösségnek 
adni akarnak, benne felelősséget vállalni szeretnének, és elköteleződni tudnak az 
építő közügyekben. Kritikus az a tendencia, ami a fiatalabb generációk közösségi 
irányultságát jellemzi. „Ma mentálisan fertőzött kultúrában élünk, tárgyközpontú, 
konzum a világunk! Felhasználunk, kihasználunk, elhasználunk” – nehéz helyzet-
ben vannak ma a fiatalok, mert nem adni akarnak, csak kapni.12

A társadalom belső életerejét javító kis közösségekben pedig épp fordított a hely-
zet: az adni képes és felelősséget vállaló gondolkodással és hozzáállással rendelkező 
emberek lennének a meghatározóak, akik a többség felé kezdeményező aktivitással 
közelednének. 

A mikroközösségek előnyei és pozitívumai a maguk természetességében könnyen 
láthatók és gyorsan meg is tapasztalhatók. Ahogyan a szociálpszichológia alapvető 
definíciója is megfogalmazza ezeket: „A csoporthoz tartozás nagyon sok előnnyel 
jár. A csoportban kapcsolatokat, értékeket kínálnak, és azt, hogy mások megbecsül-
nek minket. Lehetővé teszik, hogy valamilyen önmagunknál nagyobb dolog részei 
legyünk. Úgy is mondhatnánk, hogy csoporttagként többet arathatunk, mint amit 
egyénileg elvetettünk, hogy sütkérezhetünk mások sikereinek fényében, és hogy a 
csoport hasonlóságérzést és menedéket nyújt számunkra. A csoporthoz tartozás 
érzése, amely a többiekhez köt minket, az alapja a társas életben való részvételünk-
nek. Segít megőrizni a mentális és fizikai egészséget is.”13 

Hogy miért növekszik ma Európában a mikrocsoportok népszerűsége, annak 
már minden oka benne van ebben az alapdefinícióban. A mások általi megbecsülés 
mint növekvő igény és a menedék megtalálásának a vágya nagyon erős motivációk 
a csoportok építésére. A másokhoz tartozás élménye elemi igény. A másik ember 
életének kísérése, illetve a saját élet utáni érdeklődés mások részéről szintén nagyon 
fontos szellemi és lelki igény az emberi életben. A kisközösségi összhang megtalálása 
eredményezi az egyén belső egyensúlyának javulását és stabilizációját is.

Nem fér kétség ahhoz, hogy ma a magyarországi munkahelyekről külföldre 
vándorlás egyik oka a hihetetlen alacsony jövedelmek mellett a másik ember mun-
kájának, alkotásának – és lényegében a személyének – a lekezelése és semmibe 
vétele. Ez olyan magatartásforma, ami sajnos ma széles körben elterjedt a magyar 
társadalomban: a szakmai és emberi megbecsülés hiánya. Egy közösség elfogadó, 
érdeklődő és egymást motiváló légköre nagyon pozitív erőként tud hatni még 

 12 http://www.evangelikus.hu/kapcsolatok-es-nepessegfogyas. Letöltés: 2016. március 14.
 13 Smith–Mackie 2001, 322. o.
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rendkívüli helyzetekben és nehezen elviselhető külső körülmények között is. Az 
önzésnek és az egyéni érdek előretörésének olyan mértékét lehet azonban ma 
megtapasztalni, amivel nagyon sokan képtelenek együtt élni, mert más értékeket 
szeretnének megtalálni és megélni a maguk életében. 

A magánéletben és a családi közösségekben egyre inkább hiánycikk a tényleges 
védelem és menedéknyújtás a szó legnemesebb értelmében a tagok számára. Ter-
mészetes kisközösségként a családok egyre nagyobb arányban képtelenné válnak 
arra, hogy megtartó és megerősítő hatásukat gyakorolják. Ezért is keresnek sokan 
megoldást más típusú, mesterségesen kialakított mikroközösségekben. Azonos 
érdeklődés, egyforma ízlés vagy egybeeső szabadidős tevékenység, esetleg a közös 
szórakozás hoz létre hiánypótló kisközösségeket, amelyekben mégis átélhetővé válik 
a kapcsolódás a másikhoz, és az individuális létforma mégis rátalálhat egy közösségi 
összetartozásra. Ezek a kisközösségek azért is érdekesek a keresztény egyházak 
mai élete szempontjából, mert amennyiben ilyen jellegű kapcsolódásokra nyílik 
lehetőség az egyház keretein belül, akkor ezek nagyon megerősíthetik az egyházi 
közösség vonzását a nem hagyományos úton érkező, érdeklődő emberek között. 

Nyilván eközben egy hátránnyal is számolni kell: ahogyan a mikrocsoport iránti 
ragaszkodás erősödik, és ez hangsúlyossá válik egy személy életében, azzal párhu-
zamosan általában felerősödik a kis csoporton kívülállók iránti ellenszenv, illetve 
a tőlük való elhatárolódás is. A mikrocsoport erősíti a saját közösség szerepét, és 
gyengíti a külső csoportok iránti érdeklődést és szimpátiát. De mindenképpen 
fontos a szerepe, mert mások által közvetített értékek és ismeretek megszerzésének 
fontos helyszíne az a kis közösség, csoport, ahol aktívan és intenzíven jelen vagyunk. 

Nem tekinthetők automatikusan zártaknak ezek a kis csoportok, inkább csak az 
elkülönülés színterei a nagyobb közösségből. A gyakorlatiasságuk és a közvetlensé-
gük rendkívül vonzó, míg a nagyobb csoportok személytelen és kevésbé gyakorlatias 
működése nem is tud ilyen helyzeteket teremteni. Nélkülözhetetlen elemei ezek 
a kis csoportok a mai társadalmi működésnek. Érdemes sokat invesztálni abba, 
hogy egészséges jelenlétük és aktivitásuk létrejöjjön és folyamatosan működjön a 
nagyobb közösségen belül. 

Az egyházi közösségekben is nagyon sokat jelentenek a kis csoportok. Jó gya-
korlati példa erre az, hogy keresztény egyetemista fiatalok között ma a kollégiumi 
kisközösségek és az összetartó házicsoportok jelentik a legerősebb bázist. Ezekből 
az egymásra nagyon odafigyelő kis csoportokból él a nagyobb templomi közösség 
is, ahol láthatóan sok fiatal van jelen az istentiszteleteken és a nagyobb létszámú 
rendezvényeken. Szinte minden eleven életet élő mai templomi közösség az össze-
tartó kis csoportokra épül, és azokból táplálkozik.

A nagyobb közösségek életét és fejlődését nagyban segítik ezek a mikroegységek 
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azzal, hogy itt a közeledésnek, az interakcióknak és az egymást segítő cselekvésnek 
biztos bázisa van. Ha a nagyobb csoport erre odafigyel, és igényt tart a kis csopor-
tok működésére, akkor ezek mindenképpen segítik a nagy közösség rugalmasságát 
és integráló erejét. Ezzel azt a tételt is fel lehet állítani, hogy a mikrocsoportok 
folyamatos működése lehet a nagyobb egység megalapozásának, fejlődésének a 
legfontosabb feltétele. Ott nyílik esély egy új nagyobb egyházi közösség létrejöttére 
és a közösségi kapcsolódások számának látványos növekedésére, ahol ezeknek a 
kis csoportoknak az aktivitása megelőzi és átjárja, folyamatosan kíséri a nagyobb 
közösség életét. 

Érdemes ebben az összefüggésben arra is gondolni, hogy az egyházi közösség 
növekedésének döntő feltétele az, hogy az alapját adó kisebb kapcsolódások, mik-
rocsoportok, házicsoportok elevenen és hatékonyan működjenek. Ezeken keresztül 
növekedhet a nagyobb egyházi közösség szélesebb társadalmi kapcsolódása is egy 
természetes és őszinte kommunikáció keretében. Alulról építkező megújulás indul el 
ezzel. Fordítva a folyamat nem is működik. A nagyobb csoport nem generál kisebb 
és mozgékony kisközösségeket, hanem a kisközösségek alapozzák meg a nagyobbat, 
és működésének legeredményesebb kontrollját is ők jelenthetik.

A keresztény kis csoportok összeilleszkedésének nyilvánvaló szabályait adja meg 
a kisközösség építésének bibliai alaphangja azzal, hogy az emberi igyekezeten kívül 
az igazi meghatározó erő ebben a folyamatban a Jézus Krisztus ígéretéhez való tö-
retlen ragaszkodás és az erre való építkezés. Ennek alapján az egyházban az egyes 
embernek a kereszténysége is csak a többiekkel, az egésszel való kapcsolódásban 
élhető meg, ahogyan az ember embersége sem valósulhat meg önmagában, ember-
társai nélkül. A kis létszámú csoporthoz való kötődéseken keresztül érkezik meg 
mindenki a nagyobb keresztény közösség életébe. A mikroközösséghez kapcsolódás 
ezért is fontos eleme a nagyobb egyházi közösség elérésének. 

„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöt-
tük.” (Mt 18,20) Az egyházban éppen ez a krisztusi jelenlét a különféle típusú és 
adottságú emberek egymáshoz illeszkedésének a biztosítéka. Minden közösségi 
létforma ennek az ígéretnek a fényében erősödik. Kicsi és nagy csoportok erre 
alapozva jönnek létre az egyházban. A diaszpórában a legkisebbek ennek alapján 
látják létjogosultságuk igazolását ma is. Az egymástól eltérő nézetek, habitusok és 
sajátosságok egymásmellettisége és egymásra találása a mai egyházi közösségeknek 
is fontos küldetése, ars poeticája. Az összhangra találás művészete ez. Ezt a speciális 
összekapcsolódási folyamatot nagyon szemléletesen rajzolja meg egy meditációjában 
Karl Barth: „Egy-egy cél elérésére ugyan néha-néha összefoghatnak az emberek, de 
éppen ezek a különböző célok és összefogások akadályozzák meg a teljes összeil-
leszkedést. A gyülekezetben a legfontosabb célért gyűlnek egybe, a kapcsolatuknak 
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tehát teljesnek és feltétel nélkülinek kell lennie: nem egy halmazzá összefolyva, 
amelyben az ember jelentéktelenné válik, hanem szabadságban összekapcsolódva! 
Az egybeszerkesztés így nem egy hézagmentes építmény létrehozását jelenti itt, 
sokkal inkább egy olyan építményét, amelynek a hézagaiban az egyes építőelemek 
sarkai és peremei egymáshoz illeszkednek, hogy képesek legyenek kölcsönösen 
tartani és hordozni egymást.”14 

Az értékek megosztása mint a közösségek hatékonyságának titka

Azért szeret valaki egy csoporthoz tartozni, mert lehetősége nyílik arra, hogy az 
elért eredményei és a kialakult gondolatai rajta kívül mások számára is megismer-
hetővé váljanak. A csoportnak pedig elemi szükséglete az, hogy a benne gyakorolt 
és megélt értékek a tagok összetartozását erősítsék, és az odatartozók megélhessék 
az egymás iránti nyitottságot. Egy csoport mindig természetes értékátadó és -átvevő 
közösség az odatartozók számára. 

A legkisebb gyermekek éppúgy megteszik az ismerkedő és társkutató lépéseket 
egy kis csoportban, mint a hatalmas élettapasztalattal rendelkező legidősebbek. 
Az egyházban éppen ezért minden generációnak meg kell adni azt a lehetőséget, 
hogy kötődéseket és összetartozásokat éljenek meg a tagjai a csoporttalálkozások 
alkalmával. Ebben sokat segíthet az, ha az egyes csoportokban kialakul egy közö-
sen elfogadott kommunikációs kultúra. Ezért különösen hangsúlyos a keresztény 
hit legfontosabb életmegnyilvánulásait és lelkiségi eszközeit kiemelten gyakorolni 
és a csoport életének a középpontjában tartani. Azok a csoportok válnak erőssé 
és hatékonnyá az egyházban, ahol ezek az életmegnyilvánulások, gyakorlatok és 
értékek állnak a központban, valamint az intenzív kommunikáció és a közös cse-
lekvés állandó és természetes jellemzője a csoportnak. Minden csoportnak megvan 
a maga életformája, magatartási normája és az együttlétek hétköznapi és ünnepi 
„liturgiája”. Ez az identitás része, és ez teremti meg a karakteres megjelenést kifelé is.

A mikro- és makroközösségek életereje nagyban függ attól, hogy az alapértékeik 
mennyire tisztán és egyértelműen ismerhetők fel. Az egyházi közösségeknek és 
csoportoknak is nagyon vigyázniuk kell arra, hogy ne a gyakorlati egyházi élet 
alapjaitól idegen, tőle távoli értékek domináljanak a mindennapi működésükben, 
hanem a saját értékek, amelyek eredetien az övék. Ezek a genuin jellemzők legye-
nek ténylegesen az alapvető értékek a csoport életében. Ugyanakkor legyenek ezek 
láthatóak a kívülállók számára is. Először ezek tűnjenek fel, ha valaki rátekint a 

 14 Barth 2006, 132. o.

01.indd   203 2016. 04. 29.   16:06:17



Szabó Lajos204

csoportra. Önmagukra és másokra nézve is élményt és erőforrást jelentsenek ezek 
a prioritások. 

Hiába minden erőfeszítés és ügyeskedés egy keresztény csoport kialakulásáért, 
megújulásáért vagy éppen fennmaradásáért, ha nem áll a középpontjában az eredeti 
érték, akkor előbb-utóbb kiürül és felszámolódik a közösség. Kell egy egyértelmű 
belső kohéziós erő, ami összetartja a tagokat. Lehet csak felszíni kötődéssel is egy 
csoport életet szervezni és megélni, de sohasem lesz képes egy ilyen alapon összeálló 
közösség igazi értékmegosztásra a tagjai életében. 

A keresztény kis és nagy csoportok nem állíthatnak a középpontba mást ma sem, 
mint a közös erőforrásokat, a keresztény hit és élet alapvető értékeit. A kezdeti 
időszak értékei kerülnek a mai kontextusba. Ezek pedig az Istenhez kötődésnek és 
az embertársakhoz való ragaszkodásnak az eredeti megélési területei: a Biblia, az 
imádság és az ének. A testvéri szeretet, vagyis az összetartozás érzése és az egy-
másért cselekvés vágya. A módszerek is eléggé állandóak és adottak: beszélgetés, 
odafigyelés és meghallgatás. A csoport kommunikációjának elemei pedig nem 
mások, mint aktivitás, kreativitás és szolidaritás. A csoport megélésének az útjai 
pedig: narratíva, csendesség és jelenlét. A felelősségteljes keresztény közösség meg-
valósulásának csatornái a befogadás, az elfogadás és a megértés. Ennek a műhelye 
lehet a gyülekezeti közösség kis és nagy csoportjaival egyaránt. 

A fejlődés és a megújulás motorjai a kisebb egységekben elinduló és dinamikus-
sá váló kezdeményezések. Egy vidéki város lelkésze ezt a mindennapi gyakorlatra 
vonatkoztatva nemrégen így fogalmazta meg: „A jelen helyzetben gyülekezeti szol-
gálatunk prioritását – természetesen mindent alárendelve az evangéliumhirdetés 
megkérdőjelezhetetlen elsőbbségének – a különböző kisebb csoportok, rétegek 
sajátosságainak, érdeklődésének figyelembevételében, de a kisebb egységekből 
felépülő nagy közösség belső dinamizmusának, szellős átjárhatóságának munká-
lásában látjuk. Istentiszteletek liturgikus, korosztályos, lelkiségi elágaztatásai, és a 
különböző, nem szorosan liturgikus istentiszteleti alkalmak sokfélesége határozza 
meg gyülekezeti munkánkat. Ezekre épülnek olyan kiemelt alkalmak, amelyek 
azután összehozhatják a tágabb közösség tagjait.”15 

A kiscsoportok képesek igazán a helyi adottságokat és a közvetlen környezeti 
lehetőségeket akceptálni. Egyúttal a bennük integrálódó embereknek azonnal 
megadják az aktivitási és önmaguk értékeit kiteljesítő magatartás gyakorlásának 
lehetőségét. A kölcsönös átadás és átvétel gyakorló közösségeiként építik majd fel 
a nagyobb közösség életét a munkájukkal. Sokszor spontán és meglepetésszerűen 
érezhető meg a nagy közösségben a kis csoportok munkájának eredménye.

 15 Ördög 2016. 

01.indd   204 2016. 04. 29.   16:06:17



205Mikro- és makroközösségek szerepe…

Összegzésképpen megállapítható, hogy nem a megújítási és szervezési technikák 
segítenek ma a gyülekezeti és egyházi közösségek növekedésének elérésében, hanem 
a mélyebb tartalomra és az életsegítő kapcsolatokra fókuszáló csoportok létrehozása 
és működtetése. Ugyancsak fontos a meglévő csoportok folyamatos fejlesztése. Nem 
a modellalapú megközelítés hatékony a közösség növekedésben, hanem az alap-
elvközpontú. Ennek megvalósítása két lépésből áll. „Első lépésként a világ minden 
táján megtalálható, különböző közösségek megfigyelése alapján meghatározzuk az 
egészséges közösségek jellemzőit. A második lépésben az így megfogalmazott alap-
elveket ültetjük át a gyakorlatba a saját közösségünk szükségleteinek megfelelően.”16 

Így érdemes mindig újra elkezdeni, illetve szükség esetén az alapoktól indulva 
felépíteni egy-egy kis közösséget, mert a nagyobb közösség megújulásának ez nél-
külözhetetlen feltétele.
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A kötet szerzői

Béres Tamás 1990-től lelkészként dolgozott Arnót–
Újcsanálos, Debrecen, Bénye és a hozzájuk tartozó evan-
gélikus gyülekezetekben. 1998-tól tanít az Evangélikus 
Hittudományi Egyetemen. Doktori munkáját Paul Tillich 
teológiájáról, habilitációs dolgozatát az ökoteológia téma-
köréből írta. 2013-tól egyetemi tanár, az EHE Rendszeres 
Teológia Tanszékének vezetője, az EHE teológus mester-
szakának szakfelelőse.

Bácskai Károly az Evangélikus Hittudományi Egyete-
men (EHE) 1992-ben kapott teológus-lelkész diplomát. 
Ugyanott tanulmányi titkári és egy évtizeden át óraadói 
feladatot látott el. Beosztott lelkészként Zuglóban és Me-
zőberényben szolgált. 1994–1995-ben ösztöndíjasként 
további tanulmányokat folytatott a németországi Mar-
burgban, a Philipps Egyetemen. 1997-ben a budapest-bu-
dahegyvidéki gyülekezet hívta meg lelkészének. 2006-ban 
az EHE-n újszövetségi tárgykörben doktori fokozatot szer-
zett. 2008-tól az EHE főállású oktatója, az EHE Újszövet-
ségi Tanszékének megbízott vezetője. 

Bódi Emese 1991-ben az ELTE Bölcsészettudományi Ka-
rán, nappali tagozaton szerzett történelem, valamint latin 
nyelv és irodalom szakos tanári diplomát. 1992-től a Bap-
tista Teológiai Akadémián tanít, majd 1996 októberétől 
az Evangélikus Hittudományi Egyetem főállású oktatója. 
Latin nyelvet, patrisztikát, valamint művelődéstörténetet 
oktat. Fő kutatási területe a klasszikus római irodalom 
története, valamint az antik retorika, különös tekintettel 
az ókeresztény apologéták munkásságára.
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Csepregi Zoltán 1988-ban az ELTE latin–ógörög 
szakán, 1994-ben az Evangélikus Teológiai Akadémia 
teológus-lelkész szakán végzett, majd 1998-ban a JA-
TE irodalomtudományi doktori programjában szerzett 
PhD-fokozatot. 2006 és 2010 között az EHE rektori tiszt-
ségét töltötte be. Az EHE Egyháztörténeti Tanszékének 
tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA doktora, a kora 
újkori protestáns megújulási mozgalmak kutatója. 16–18. 
századi latin és német szövegeknek nemcsak kiadásával, 
hanem fordításával is foglalkozik.

Cserháti Márta a Szegedi Egyetem magyar–angol–
finn szakán végzett. Teológiai doktori fokozatát az ang-
liai Durham egyetemén szerezte, témája a történeti Jé-
zus-kutatás harmadik hulláma volt. Ezt követően az EHE 
nyíregyházi hittanárképző tagozatán tanított, jelenleg az 
EHE Újszövetségi Tanszékének docenseként dolgozik. Fő 
kutatási területe az Újszövetség-kutatás és a társadalom-
tudományok kapcsolata.

Finta Gergely orgonaművész, egyházzenész az Evan-
gélikus Hittudományi Egyetem docense, az Egyházzenei 
Tanszék vezetője. 2003-ban doktorált egyházzenéből a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen D. Buxtehude 
orgonaművei és a liturgikus gyakorlat című munkájával. 
Tanulmányokat folytatott Németországban, a Herfordi 
Egyházzenei Főiskolán. Huszonhárom évig volt a bu-
dapest-zuglói gyülekezet kántora. 2009 novemberétől a 
Deák téri templom orgonistája. A Magyarországi Evangé-
likus Egyház zenei bizottságának és az Európai Protestáns 
Egyházzenészek Konferenciájának (ECPCM) tagja.
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Hausmann Jutta lelkész, az Evangélikus Hittudományi 
Egyetem Ószövetségi Tanszékének és Doktori Iskolájá-
nak vezetője. Teológiai tanulmányait Göttingeben, Erlan-
genben és Neuendettelsauban folytatta. Segédlelkészként 
szolgált Neuendettelsauban és Weidenbachban, majd ta-
nársegéd lett a neuendettelsaui Augustana-Hochschulén. 
1986-ban doktorált, 1992-ben habilitált, majd 1993–1994 
között a Bayreuthi Egyetem Biblikus Tanszékének egye-
temi tanára és vezetője lett. 1994-től az EHE ószövetségi 
professzora. Főbb kutatási területei: zsoltárok, bölcsessé-
girodalom, identitáskérdések.

Kinczler Zsuzsanna 1989-ben szerzett diplomát a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, zeneelmélet tanári 
diplomával kiegészített középiskolai énektanár és karve-
zetés szakon. Tanulmányait 1989–1992 között Németor-
szágban, Herfordban folytatta. 1993-től a Cinkotai Evan-
gélikus Egyházközség kántora. DLA címet a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetemen szerzett 2007-ben A porosz 
liturgiai reform és Felix Mendelssohn Bartholdy egyház-
zenei munkássága című munkájával. 2007 szeptembere 
óta az EHE adjunktusa. A Magyar Egyházzenei Társaság 
vezetőségi tagja, pedagógus szekciójának vezetője. A Ma-

gyarországi Evangélikus Egyház Kántorképző Intézete igazgatótanácsának elnöke, 
az Európai Protestáns Egyházzenészek Szervezetének (ECPCM) vezetőségi tagja.

Kodácsy-Simon Eszter 2000-ben az ELTE matemati-
ka-fizika tanári szakán, 2001-ben a Lutheran School of 
Theology at Chicago egyetem teológus mester szakán, 
2004-ben pedig az EHE hittanár szakán végzett. PhD fo-
kozatot az EHE-n szerzett 2009-ben, melyhez kutatást 
végzett a Helsinki Egyetemen is. Az EHE 2015-ben ala-
pított Valláspedagógia Tanszékének megbízott vezetője, 
a MEE Katechetikai és Hittan Stratégiai munkacsoportja-
inak vezetője, több hittankönyv és hitoktatási segédanyag 
társszerzője és szerkesztője, emellett óraadó hittantanár a 
Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban.
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Korányi András egyháztörténész, lelkész, egyetemi 
tanár. 1998-ban szerezett teológus-lelkész oklevelet az 
Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Doktori kutatá-
sát Budapesten és a németországi Marburgban végezte, 
2004-ben szerzett PhD fokozatot, 2009-ben habilitált a 
Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. 1999 
óta az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatója, 2013 
óta egyetemi tanár, 2014-től rektorhelyettes. Kutatási te-
rületei a késő középkor és a reformáció korának teológia- 
és spiritualitástörténete, valamint a 20. századi totalitá-
rius ideológiák és diktatúrák korának egyháztörténete.

Kőszeghy Miklós 1989-ben az ELTE Bölcsészettu-
dományi Karán, történelem szakon szerzett diplomát. 
Doktori fokozatát Bázeli Egyetem Bölcsészettudományi 
karán ókortörténetből szerezte, majd 2003-ban az Evan-
gélikus Hittudományi Egyetemen habilitált. A habilitáci-
ós téma: palesztinai héber nyelvű feliratok a fogság előtti 
korból. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Bölcsészettudományi Karán az Ókortörténeti Tanszék 
tanszékvezető egyetemi docense. 2015 áprilisától az 
Evangélikus Hittudományi Egyetem főállású docense.

László Virgil 2003-ban szerzett diplomát az ELTE- 
ÁJK jogász, 2012-ben az Evangélikus Hittudományi 
Egyetem teológus-lelkészi szakán. 2006 és 2008 között 
a columbusi Trinity Lutheran Seminary hallgatója, ahol 
szintén teológiai mester diplomát szerez. 2008–2010 és 
2013–2015 között a Magyarországi Evangélikus Egyház 
Országos Irodájának Ökumenikus és Külügyi Osztályán 
referens, 2010 és 2013 között az Északi Püspöki Hivatal 
teológiai és külügyi referense. Zsinati gazdahelyettes. 
2015 szeptemberétől az Evangélikus Hittudományi 
Egyetem Újszövetségi Tanszékének tanársegéde. Jelen-

legi kutatási területe: a keresztény ember istengyermekségének értelmezési formái 
az Újszövetség egyes rétegeiben.
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Orosz Gábor Viktor az EHE Rendszeres Teológia 
Tanszékének docense. 2009-ben a jelent meg disszertá-
ciója a L’Harmattan Kiadónál Idegen méltóság – Preimp-
lantációs genetikai diagnosztika és az emberi méltóság 
elve a teológia kontextusában címmel, 2015-ben pedig 
Az egyidejűség derűje - Esztétika, életstílus és teológiai 
antropológia című munkája a Blessed Hope Publishing 
gondozásában került az olvasóközönség elé. A Lelkipász-
tor – evangélikus lelkészi szakfolyóirat főszerkesztője, 
a MEE Zsinata Teológiai Bizottságának elnöke, az EHE 
ALUMNI programjának vezetője. Főbb kutatási területei: esztétikai teológia, bioe-
tika és etikai teológia. Honlap: www.oroszgaborviktor.eu

Szabó Lajos gyakorlati teológus. Tanulmányait az Evan-
gélikus Teológiai Akadémián és az Erlangen-Nürnbergi 
Friedrich Alexander egyetemen végezte. Gyülekezeti 
lelkészként szolgált Pécsett és környékén valamint a Bu-
dapest-Zuglói Evangélikus Egyházközségben. 1992-ben 
szerzett doktori fokozatot, disszertációjának címe: A taní-
tás a gyülekezetépítés tükrében. 1993-tól tanszékvezető az 
EHE Gyakorlati Teológiai Tanszékén. Rektor 1998–2006 
között, majd 2010-től. Több gyakorlati teológiai könyv, 
igehirdetés-gyűjtemény, imádságos és meditációs kötet 
szerkesztője, illetve szerzője.

Szentpétery Péter az Evangélikus Teológiai Akadémián 
szerzett diplomát 1980-ban. 1989-ig a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház külügyi előadója, majd titkára, mellette lel-
készi szolgálatot végzett Szentendrén és Érden. 1989–1990-
ben Tübingenben ösztöndíjas. 1990-től tanít az EHE-n, a 
Vallás- és Társadalomtudományi Tanszék vezetője. 1993-
ban védte meg Vere resurrexit – Jézus feltámadásának 
radikális valósága ma című doktori értekezését, 2009-ben 
habilitált a Károli Gáspár Református Egyetemen Omnia 
sunt facta per ipsum. Darwin hatása a teremtéshitre – teo-
lógiai és emberi kérdések című értekezésével. 2015-ig az Ökumenikus Tanulmányi 
Központ titkára, 2012-14 között az európai ökumené-kutatók társasága, a Societas 
Oecumenica titkára. 2012-től a MEÖT Vallásközi Dialógus Bizottságának elnöke.
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Varga Gyöngyi az Evangélikus Hittudományi Egyetem 
docense, az Ószövetségi Tanszéken tanít. Emellett 2011-
től 2014-ig az EHE egyik megbízott egyetemi lelkésze. 
1994-ben végzett az Evangélikus Teológiai Akadémián, 
majd Miskolcon kezdte lelkészi szolgálatát. A Tübingeni 
Egyetem teológiai fakultásán posztgraduális tanulmányo-
kat folytatott 1995–1998 között. 2001-ben doktorált az 
EHE-n. 2004–2012 között a Magyarországi Evangélikus 
Egyház lelkész-továbbképzési ágának, a Lelkészakadémi-
ának a vezetője.
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