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Elszó

Teológia és reformáció

Nem akármikor, a reformáció elindulásának jubileumi évében, 2017-ben jelenik meg 

ez a tanulmánykötet az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak tollából. 

Első hallásra talán túl általánosnak tűnő, mégis nagyon átgondoltan kiválasztott 

címmel adjuk közre ezt a tanulmánycsokrot: Teológia és reformáció. Egy ünnepi 

folyamatot lezáró kötetként jött létre ez a könyv abban a sorban, amelyben a kultúra 

(2014), az oktatás (2015) és a nemzetek (2016) után most mintegy összefoglaló negye-

dik viszonyszóként a reformáció maga jelenik meg a címben a teológia szava mellett. 

Valamennyi szerző a reformáció egy fontos szavának vagy jól ismert kifejezésének 

eredeti tartalmát vizsgálja meg ebben a kötetben úgy, hogy a jelenlegi személyes 

álláspontja is határozottan megjelenik az írásában. Ilyen módon mai, friss üzene-

teknek is gyűjteménye ez a könyv. Már az is érdekes és fi gyelemre méltó, hogy ki 

milyen kulcsszót választott a tanulmányához. A könyv szerkesztési alapját nem 

előre megkötött tematika adta, inkább az oktatók szabadon választott témáinak a 

befogadása és közzététele volt a cél. 

Arra kértük az oktatókat, hogy egy-egy szóval vagy fogalommal tisztelegjenek a 

reformáció értéke előtt. Majd ennek az ízét, tartalmát és mai kapcsolódását fejtsék 

ki – lehetőleg személyes megközelítéssel is, ki-ki a saját élményvilágának és kutatói 

munkájának bemutatásával. Nagy örömünkre színes és sokoldalú lett az összkép. 

Hosszabb és rövidebb, elméletibb vagy gyakorlatibb írások egyaránt születtek. 

Egy igazi „patchwork” produkció állt össze. Jól illik ez a mi korunkhoz abban az 

értelemben, hogy szeretünk csemegézni és pillanatnyi helyzetünknek megfelelően 

olvasgatni nagy kérdésekről szabadon. A tanulmányok erre adnak lehetőséget. 

Mindig egy külön oldalon közreadott szó vagy kifejezés segít a választásban, az 

elgondolkodásban. Ha valamelyik témával kapcsolatban elmélyültebb munkára van 

szükségünk valamikor később, akkor gyorsan vissza is kereshetők ezek az írások 

segédanyagként.

Egyetemi hallgatóknak, érdeklődő gyülekezeti tagoknak egyaránt készültek az 

írások. Ezzel is köszönetet mondunk a gyülekezetek tagjainak, hogy ma is végezhető 
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10  Elszó

és gyakorolható a teológia művelése, oktatása, mert őszinte igény van rá a gyakorló 

gyülekezeti tagok körében és nem utolsósorban a teológia tanulását vállaló fi atalabb 

és idősebb hallgatók folyamatos képzése során.

A reformáció speciális hatása a teológiára mint tudományra nem kérdőjelezhető 

meg. Ami a reformátorok korában előtérbe került és a megújulási folyamat kö-

zéppontjában állt, az nem más ma sem. A teológia centruma ugyanaz. A források 

ugyanott kereshetők. A megújulás kritériuma ma is döntő.

A teológia küldetése az evangélikus felfogás alapján mindig az egyházért végzett 

kutatási tevékenység és a mindenkori környezet megismerésének elmélyítése komoly 

és kritikus megközelítéssel. Érdeklődés és elkötelezettség éppúgy kritériumok, 

mint az egyéni felismerések és a személyes hitvallás, a szakmaiság és az érthetőség. 

A reformátori teológia ma is mindenekelőtt a Bibliára épül. Isten igéjének mélyebb 

megértése, nyitottabb felfogása és az emberi élet számára megélhető és megismer-

hető tanulása nem titkoltan a legfőbb cél. Így tudja munkájával segíteni a teológiai 

oktatás és kutatás az egyház egész közösségét is. Az ismeretek szinten tartása, az 

érdeklődés felkeltése vagy új felfedezések megosztása változatlanul a tudományos 

teológia művelésének célja. Elérhetővé kell tenni az ismereteket és az életben tör-

ténő eligazodáshoz szükséges teológiai gondolatokat minél több ember számára 

úgy, hogy ez megszólító és érdekes legyen.

Egyértelmű cél volt a reformáció kezdetekor, 500 évvel ezelőtt az, hogy aktív 

tanulási eseményként élje meg minél több ember a Szentírással való személyes 

találkozást. Olvassa bátran, kérdezzen mélyen és vitatkozzon korrekten. Legyen 

élő párbeszéd szószéken, katedrán vagy akár bibliaórai közösségben. Ha ez min-

den korban megújul, akkor lesz jelen az evangélium a világban is sokak számára 

elérhető módon. Nem egyedül, hanem közösségben érdemes felfedezni a Szentírást 

és annak üzenetét!

Az a tudományos kutatómunka, amely a reformáció nagy alakjainak példaadásával 

nyílt meg, bátor és kezdeményező volt. Módszerének olyan utat választott, amely 

végképp nem elszigetelten élt a többi tudománytól, hanem azok eredményeit és 

felfedezéseit komolyan véve és ezekkel egészségesen és kitartóan konfrontálódva 

életszerű kapcsolatot épített a valós környezetével. Élő dialógus volt ez a javából. 

Interdiszciplináris viszony volt már a reformátori teológia születése is. Közelebb 

kerülni a világi tudományokhoz, de megőrizni és megtartani az állandót, Isten 

kijelentésének páratlan és egyedi kincsét. Tanításban, kutatásban, igehirdetésben 

és nem utolsósorban életvitelben, életgyakorlatban.

Azt gondolom, hogy szerzőknek és olvasóknak egyaránt közös nevezője az idei 

jubileumi dátum és időzítés. Mindenki számára fontos a méltó ünneplés. Aktuális a 

kérdés: Hogyan lehet ma egy ilyen ünnepi alkalommal a teológiai gondolkodásnak 
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11Elszó

és a reformációtól kapott régi teológiai kifejezések aktuális újrafogalmazásának 

teret adni? Vagy milyen módon tudunk ma ezekkel a fontos témákkal kapcsolatban 

közös gondolkodást elindítani – nem burkoltan és nem is tagadva a népszerűsítés 

szándékát?

Bízunk benne, hogy jó ünneplési forma lesz ez a kötet mindazoknak, akik elolvas-

sák. Új ismeretekre tehetnek szert a megjelenő témákban, tovább is gondolhatják 

az írásokat, és beszélgethetnek is róluk. Talán az itt közreadott írások mindegyike 

lehet egy-egy alkotóeleme annak a színes ünneplési palettának, amelynek keretében 

hálával gondolunk egyházunkban a reformáció indulására, de nem kevésbé mai 

jelenlétére és megújító erejére. 

Köszönet minden szerzőnek a közreadott tanulmányáért és Pintér Zsuzsanna 

rektori titkárnak a kéziratok gondos begyűjtéséért és gondozásáért. Köszönet a 

Luther Kiadónak a könyv szerkesztéséért,  a megjelentetésért és természetesen az 

Evangélikus Hittudomány Egyetem oktatói és hallgatói közösségének az együtt 

gondolkodás és alkotás folyamatáért. 

Bízunk benne, hogy minél többen forgatják örömmel ezt a kötetet – evangélikusok 

és nem evangélikusok egyaránt!

Budapest, 2017. augusztus 

Szabó Lajos

rektor
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Reuss András

Más alapot senki sem vethet

Égre mutató négy kőoszlop állít emléket a reformációnak a budapesti Városligeti 

fasorban, a neogótikus stílusban épült evangélikus templom mögötti kis parkban. 

A szobrász, Lestyán Goda János latinul és magyarul véste rájuk a reformáció négy 

alapelvét. Ezek: egyedül a kegyelem (sola gratia), egyedül a hit (sola fi des*), egyedül 

a Szentírás (sola Scriptura) és egyedül Krisztus (solus Christus). Megszokott dolog, 

hogy ezeket kizáró kifejezéseknek (particulae exclusivae) nevezzük, ami fi nom 

utalás arra, hogy vitahelyzetben fogalmazták meg és alkalmazták őket. Olykor úgy 

tűnik, hogy már harci jelszavakká is lettek, bár valójában a keresztyén hit lényegét 

foglalták össze bennük az előttünk járt nemzedékek. Vitás helyzetek, amelyekben 

szükségünk lehet rájuk, ma is lehetnek és vannak, de ezektől függetlenül is hasznos 

tudnunk, amit ezek a mai hívő számára jelentenek.

Szorosan összetartozik ez a négy alapelv, mert egymást feltételezik és kiegészítik. 

Ha a négy bármelyikét helyesen akarjuk értelmezni, ajánlatos a négy alapelvnek 

erre az egységére ügyelnünk. Kezdjük bár a négy akármelyikével is, a többi hármat 

fi gyelembe kell vennünk. De azért mégis kezdjük Krisztussal, aki a hit szerzője és 

beteljesítője (Zsid 12,2), aki által kegyelmet kaptunk (1Kor 1,4; Róm 1,5), és akiről a 

Szentírás iratai szólnak (Lk 24,27; 5Móz 18,15; Zsolt 22; Ézs 9,5–6; 53). Ebbe bele-

gondolva elmondhatjuk, hogy az említett négy alapelv közül a Krisztusra vonatkozó 

a legfőbb, már csak azért is, mert nem pusztán emberek által kiagyalt teológiai 

alapelv, hanem valóságos történésre és élő személyre utal. A további három alap-

elv pedig azt írja le, hogy helyes értelemben mit jelent az ő története és személye 

számunkra, hogyan viszonyuljunk ahhoz, és hogyan ismerhetjük meg őt.

 * A sola gratia lehet alanyeset vagy ablativus, és ennek megfelelően a jelentése: egyedül [a] kegyelem 

vagy egyedül [a] kegyelemből. A sola fi des alanyesetben álló nyelvtani alak, amelynek jelentése: 

egyedül a hit. Használatos még ablativusban (sola fi de) is, jelentése ekkor: egyedül [a] hit által. He-

lyesek és használhatók tehát az itt felsorolt különböző latin nyelvi alakok és az ezeknek megfelelő 

magyar jelentések is.
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Reuss András16

Korunkat széles körben meghatározó törekvés, hogy ne csak megbecsüljünk és 

megőrizzünk mindenféle jót, hanem bánjunk tisztelettel az eltérő véleményekkel, 

és még ha nem is tudunk azonosulni velük, legalább tanúsítsunk türelmet irányuk-

ban, ha nem károsak az egyénre és a társadalomra nézve. Ebben a környezetben 

könnyen, de megalapozatlanul minősítik intoleránsnak a Bibliának és a keresztyén 

hitnek olyan állításait, mint hogy Krisztuson kívül „más alapot senki sem vethet” 

(1Kor 3,11), „nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek 

az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk” (ApCsel 4,10–12), és az, hogy 

Jézus Krisztus neve „minden névnél nagyobb” (Fil 2,9). De amikor Jézus három ta-

nítványa – Péter, Jakab és testvére, János – már nem az Ószövetség nagyjai, Mózes 

és Illés társaságában látták őt, hanem „csak Jézust egyedül” (Mt 17,8), akkor sem 

intoleránsak, sem beszűkültek nem voltak. Az őket követő nemzedékeknek sem kell 

azoknak lenniük. Krisztus ugyanis egyértelművé tette Isten szeretetét, bizonyossá 

tesz felőle, és minden embert befogadóan hirdetteti meg azt.

Az Isten létéről gondolkodó emberek – a mi kultúránkban különösen a görög 

fi lozófusok – racionálisan és logikusan végiggondolták, milyen tulajdonságokkal 

rendelkezhet az, akitől minden ered a földön, akinek hatalma van minden felett, 

és akit nem szabad az embernek úgy elképzelnie, mint aki az emberek rangso-

rában benne állva az első, és aki így ember által befolyásolható, lekenyerezhető, 

megnyerhető vagy akár túl is szárnyalható. Egyik-másik kifejezésükkel az emberi 

gondolkodás közkincseként még a Bibliában is találkozunk. Amikor azonban arról 

kell beszélni, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik ez az istennek nevezett 

létező, szinte kizárólag csak az emberfölötti hatalmáról tudtak beszélni ezek a 

régiek. Arra a kérdésre keresve a választ, hogy ez a legfőbb isteni hatalom mire 

használja mindenhatóságát, leginkább a vak sors mindenhatóságáról és az ember 

kiszolgáltatottságáról beszéltek.

Egyértelművé lett azonban Isten szeretete azok előtt, akik Jézussal találkozhat-

tak. Jézus ugyanis egészen páratlan erővel hirdette, hogy Isten nemcsak általában 

minden emberről gondoskodik, hanem a jókról és a gonoszokról, igazakról és hami-

sakról is (Mt 5,45). Az isteni szeretet tehát nem az ember erkölcsi magatartásával 

és szintjével áll egyenes arányban, amint nem egészen alaptalanul még a válasz-

tott nép is gondolta (Jn 9,1–3). Az Isten országa pedig a hihetetlen összegre rúgó 

adósságot nagylelkűen elengedő királyhoz hasonlítható, akinek példája egyúttal 

mérce az emberek között a kicsinyek számára éppúgy, mint a legnagyobbaknak 

(Mt 18,21–35). Jézus csodás gyógyításai nem öncélú és elkápráztató magamuto-

gatások voltak, hanem jelek Isten megígért irgalmasságáról, amelynek teljességét 

várjuk. Nemcsak tanított hát Isten szeretetéről, hanem az emberek elé élte Isten 

szeretetét. Ezért fordult különösen is a mélyben levőkhöz és nyomorultakhoz, hogy 
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Más alapot senki sem vethet 17

felemelje őket; a szenvedőkhöz, hogy vigasztalást adjon nekik, a saját bűnük vagy 

éppen a nem önhibájuk miatt kivetettek felé, hogy ne csupán emberi bocsánatban, 

hanem Isten bűnbocsánatában részesítse őket. Akik mindezt látva és hallva az 

események hatása alá kerültek, és megérintették őket a tapasztalataik, nem arra 

gondoltak, hogy egy nagyon kedves, szeretetteljes, empatikus ember van közöt-

tük, hanem arra, hogy közel jött hozzájuk Isten országa. Hiszen a bűnbocsánatot 

nem az indokolja, hogy valamilyen módon minden ember vétkes. Nem is azon az 

áron lehetséges, hogy eltekintünk az ember saját felelősségétől, mert csak terhet 

jelent vagy fölösleges komplexusokat okoz neki. Az isteni bocsánatot az a Jézus 

hirdette, aki nem helyezte hatályon kívül a törvényt, hanem betöltötte; aki nem 

lazított az előírásokon, hanem egész emberségünkre kiterjesztette érvényüket, 

amikor hirdette, hogy „én pedig azt mondom nektek” (Mt 5,12–48). Aki nemcsak 

azt mondta a rajtakapott asszonynak, hogy „én sem ítéllek el téged”, hanem azt 

is, hogy „és mostantól fogva többé ne vétkezz!” (Jn 8,11) A kereszthez vezető és ott 

beteljesedett passiójában ezért nem egy jó ember tragédiáját látjuk, hanem – bár-

mily különös és rejtélyes legyen is ez – Isten szabadító szeretetének nagyságát és 

egyértelmű megnyilatkozását, amely minket is azzal ajándékoz meg, hogy amint 

ő feltámadt, úgy minket is új életre támaszt fel.

Az Ószövetség számos szövege igazolja, hogy Isten irgalmáról és az ember által ki 

nem érdemelhető jóságáról a választott nép is tudott. A prófétai üzenetek tartották 

ébren a népben a reményt, hogy gyarlóságaik, hűtlenségük és balsorsuk ellenére 

irgalmasan jóságos hozzájuk az Isten. Krisztus eljövetelével, tanításával és életével, 

szenvedésével és halálával, valamint feltámadásával egyértelművé lett, hogy Isten 

legsajátosabb, legtalálóbb, leginkább hozzá illő és egyúttal legcsodálatosabb neve 

az Atya. És méghozzá nemcsak a választott nép, hanem minden nép számára kínált 

lehetőségként és hívásként.

A keresztyénség ezért nem egyszerűen valamiféle vallásosság, azaz megmagya-

rázhatatlan hit egy felsőbb lényben. Nem megindokolhatatlan optimizmus ennek a 

felsőbb lénynek az ember iránt tanúsított jóságában. Nem túlvilági megoldás vagy 

mennyei kárpótlás reménye a földi kudarcokért és frusztrációkért cserébe. A ke-

resztyénség Krisztus-hit. Csak az emberi fantázia vagy a fi lozófi ai gondolkodás torz 

szüleménye lenne az istenhit Krisztus nélkül, mert nem tud többet mondani, mint 

hogy a maga feje, vágyai és logikája alapján milyennek képzeli az ember fölött álló 

létezőt, de nem tudja megmondani, milyen valójában. A keresztyén hit azonban 

az apostol nyomán és vele együtt vallja, hogy Krisztus az Isten képe (2Kor 4,4; Kol 

1,15), akire nézve mondjuk, hogy Isten szeretet (1Jn 4,8). Amit Krisztus tanított, 

és ahogyan ő élt, azt sokféleképpen le lehet írni és lehet értelmezni, de amit ő tett 

értünk, azt senki más nem teheti és nem adhatja meg. Teljes egyértelműséggel csak 
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Krisztusra nézve vallhatjuk a mindenható Isten szeretetét a Szentírás tanúságtétele 

alapján.

Bizonyossá is tesz Krisztus és a Krisztus-esemény, mert magában hordja azt a 

dimenziót, hogy itt nem pusztán a múlt megtörtént eseményéről van szó, amelyre 

ki-ki a maga beállítottsága és érzelmi töltése szerint emlékezik vissza. A bizonyos-

ságra kettős értelemben gondolhatunk. Az egyik a történeti bizonyosság, ami a 

Krisztus-történet hitelessége. Nem tudunk másra mutatni vagy utalni, mint a 

végbement eseményekre és az ő azokat értelmező szavaira. Az első követők és 

tanítványok szavaira, amelyek mindezt megőrizték és továbbadták. És arra, hogy 

az egykor megtörtént események és az egykor elmondott szavak ma is olyan kö-

vetkezményekkel járnak, amelyek hatása alól nem tudja kivonni magát az ember. A 

bizonyosság másik fajtája személyes. Egyesek ma is elutasítják, mert jelentéktelennek 

tartják. De mégis olyan fontosnak, hogy szükségét érzik, hogy állást foglaljanak vele 

szemben. Másokat úgy érint meg, hogy megváltozik az életük, amikor megismerik 

Krisztust. Nincs más bizonyosságunk, mint az apostoloké, akik Jézus parancsára 

és szavában bízva indultak neki az evangélium hírével a világnak. Nincs más re-

ménysége és támasza a keresztyén embernek, egyedül Krisztus, akibe nem kisebb, 

de nem is nagyobb bizonyossággal kapaszkodhatunk, mint egyedül a hit bizonyos-

ságával – miközben nem szűnünk meg a hit harcában lenni. S e lelki tapasztalatok 

alapján úgy érezhetjük és úgy élhetjük meg, hogy mi, maiak az egyre növekvő időbeli 

távolság ellenére nem távolabb vagyunk tőle, mint az egykori tanítványok, hanem 

inkább közelebb, mert arról is van ismeretünk és tapasztalatunk, ami azóta történt.

A hátunk mögött lepergett közel kétezer év tapasztalata, hogy az evangélium 

diadalmasan hódított és a világ szinte minden pontjára eljutott. És az is, hogy az 

evangélium hirdetői nagyszerűen helytálltak. De az is, hogy Krisztus tanítványai 

olykor megbotlottak, megbuktak, csődöt mondtak, Urukhoz méltatlannak bizonyul-

tak. A történeti tapasztalatokkal szemben állnak a személyes kudarcok. Az egyház 

létének tapasztalatával szemben az egyház gyengeségei, gyarlósága, sikertelensége. 

Olyan bizonyosságról beszélünk, amelynek a történeti hitelességét megkérdőjelezik, 

de olykor még a magunk számára is megkérdőjeleződik. Amikor ebbe őszintén 

belegondolunk, akkor nem üres formula vagy a liturgia előírt fordulata, hogy én 

bűnöm, én bűnöm, ó, én igen nagy bűnöm, hanem fájdalmas helyzet, amelyből nincs 

más kiút, csak Krisztus. Ő ugyanis azt mondja szavával és életével, keresztjével és 

feltámadásával: „Menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz!” (Jn 8,11) Ezt egyedül 

Isten mondhatja az embernek, mert bármely ember gondolataként nem több, mint 

jó szándékú óhajként kimondott üres biztatás. Krisztus szavaként azonban teremtő, 

megbocsátó, megújító tett, ami megújult viszonyulás lehetőségét adja nemcsak saját 

gyarlóságainkhoz és bűneinkhez, hanem az élő Istenhez és embertársainkhoz is.
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Az így megszólított és még oly annyira megújított ember sem válik azonban 

olyanná, hogy csak a saját életmegnyilvánulásai alapján szentként lehetne leigazolni. 

Ha csak önmagára tekint, sohasem lehet bizonyossága afelől, hogy ő Istené. Csak 

Krisztus erősítheti meg és segítheti bátor lépésekhez az új úton. Az a Krisztus, aki 

vesszőjével és botjával megvigasztalja (Zsolt 23,4), és aki erőt ad neki az erőtlen-

ségben is (2Kor 12,9).

Az egyedül Krisztus alapelvében a mi korunk önmagával eltelt embere olyan 

szűkkeblűséget vél felfedezni, amely lenézi, de legalábbis nem kellő mértékben ér-

tékeli az emberiségnek azokat a nagyjait, akiket pedig Isten adott. Mintha ki kellene 

kapcsolni az emberi fényszórókat, hogy Krisztus ragyogását megláthassuk. De nem 

kell elhallgattatni másokat, hogy kitűnjék Krisztus szeretetének nagysága. Nem 

szükséges elkerülni a találkozást másokkal, hogy Krisztus páratlanságát meglássuk. 

Egyáltalán nem szükséges mások leértékelése vagy gyengéinek felnagyítása, hogy 

Krisztus az lehessen a szemünkben, ami valójában. Éppen elég, ha nyitott szemmel 

nézünk akár magunk körül, akár önmagunkba. Felmérhetetlen a különbség a van 

és a kellene, életünk valósága és rendeltetésünk között. Egyedül Krisztusra tekintve 

látjuk meg ennek a különbségnek a szédítő mélységét. Őrá tekintve fogjuk fel ennek 

terhes következményeit is. Éppen eleget szenvedünk ettől egyedül és együtt, hogy 

észrevehessük Krisztus ajándékának, az isteni szeretetnek a szükségességét. Egye-

dül Krisztus látása óv meg attól, hogy az embereket jónak és rossznak minősítve a 

magunk vétkeit a másokéval mentegessük. Az a tükör, amely Isten minden embert 

átölelő szeretetét és Krisztus áldozatának példáját állítja mindannyiunk elé, azonos 

oldalra állít mindenkit – egymás közti különbségeink ellenére is: mint magunk is 

szeretetre szomjasak, egyúttal adósai is vagyunk a szeretetben egymásnak és adósai 

Istennek is. Ennek látásával és elfogadásával nyílik meg előttünk a lehetőség, hogy 

ne csak szakítsunk a múlttal, hanem le is tehessük az elrontott múlt ránk nehezedő 

terhét, és hogy megbéküljünk egymással.

Az egyedül Krisztus alapelvéből ezért nem egyesek kizárása következik. Nem a 

jobbak vagy valamiféle elit exkluzivitását jelenti. Hanem minden ember istenadta 

lehetőségét a megújulásra. Nem a világot korlátozza vagy zárja el előlünk, hanem a 

szívünkről rendelkezik: hogyan éljünk a tőle kapott szabadsággal, amely nem külső, 

hanem belső mérték, az ő példája alapján.

Ha nem is tesszük mindig hozzá, mégis mindig hozzá kell gondolni, hogy az 

egyedül Krisztus jelszavát milyen összefüggésben értjük.

A reformációban az egyedül Krisztus alapelve világosan és határozottan mutatott 

rá arra, hogy az ember kiengesztelődése Istennel nem történhet meg az ember saját 

erejéből, érdemei vagy cselekedetei alapján, „hanem ingyen, Krisztusért, hit által” – 

amint az Ágostai hitvallás tanítja. Ez az állítás a kopernikuszihoz hasonló fordulatot 
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indított el a gondolkodásban azzal, hogy megfordította az emberi cselekvés irányát: 

Ne azért tegyük és nem tehetjük azért a jót, hogy ezzel Istennél elérjünk valamit, 

hanem csak azért tehetjük és tegyük is igazán, mert Isten jóságával halmoz el min-

ket, és ennek egyértelmű jele Krisztus, egyedül Krisztus. Az érdek nélkül megtett 

jó cselekvésének, az igazi erkölcsnek az alapja ezért egyedül Krisztus.

Az ókori közlekedési útvonalak találkozási pontjában pezsgő életet élő kereske-

dőváros, Korinthus keresztyén gyülekezetében a különböző képességű és felfogású 

apostolok és apostoltanítványok működése nyomán „irigység és viszálykodás” ütötte 

fel a fejét. A felbolydult közösség megbomlott egységét azzal igazította helyre Pál 

apostol, hogy mindenkit, önmagát is beleértve, az egyedüli alaphoz irányított, 

amelyhez mindenkinek igazodnia kell. Mert – amint írta a korinthusiakhoz küldött 

első levelének harmadik fejezetében – minden a tiétek, minden apostol a tiétek, de 

mindannyian Krisztuséi vagytok, „Krisztus pedig Istené”. Krisztus az a páratlan 

középpont, akire fi gyelve és akiben bízva leomolnak az elválasztó falak távoliak 

és közeliek között (Ef 2,17), úgyhogy „Krisztusban nincs zsidó, sem görög, nincs 

szolga, sem szabad, nincs férfi , sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus 

Jézusban” (Gal 3,28).

A Hegyi beszédben a kősziklára alapozott és az alap nélkül a földre (Lk 6,47–49) 

vagy a homokra (Mt 7,24–27) épített ház sorsával maga Jézus fejti ki, hogy csak az ő 

beszédének a megtartása olyan alapja az emberi életnek, mint a kőszikla a háznak.

Albert Schweitzer, az orgonaművész és az Afrikában gyógyító orvos teológusként 

áttanulmányozta számos kortársának Jézus életéről írt művét. Ezek ismeretében így 

foglalta össze Jézusról alkotott képét: „Mint ismeretlen és névtelen jön ő hozzánk 

úgy, amint a tó partján is odalépett azokhoz a férfi akhoz, akik nem tudták, kicsoda 

ő. Ugyanazt mondja: Te kövess engem! (Jn 21,22) És azok elé a feladatok elé állít, 

amelyeket a mi időnkben kell megoldani. Parancsol. Azoknak pedig, bölcseknek 

és balgáknak, akik engedelmeskednek neki, kinyilatkoztatja magát mindabban, 

amit ők mint békét és munkálkodást, harcokat és szenvedéseket vele közösségben 

átélhetnek, és kimondhatatlan titokként tapasztalhatják meg, kicsoda ő (…).”

Az egyház és az egyes keresztyén ember abból a csodából és annak a csodának 

él és azt a csodát várja, hogy megszólít Krisztus, aki végső soron a világ egyetlen 

reménysége. 
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Csepregi Zoltán

Luther szentírási elve: a „hit szabályától” 

(Róm ,) az Isten igéjébe vetett bizalomig

A történeti értelem (sensus historicus) Luthernél

Hogy Luther újra felfedezte a Szentírást az egyház számára, hogy ezt tette tanítása 

mértékévé, hogy nemcsak a nyilvános vitákon hivatkozott az írott igére, hanem 

minden percében, személyes kísértéseiben is ehhez ragaszkodott, haláláig hűséges 

tanítványául szegődött1 – ezekben a megállapításokban senki sem találhat újat, 

meglepőt. A lutheri teológiának ez a jellemző vonása (a sola Scriptura elve) bevonult 

az általános műveltségbe, ahogy Luther híres wormsi nyilatkozata is: 

„Hacsak meg nem győznek engem a Szentírás bizonyságaival vagy világos okokkal 

[testimoniis scripturarum aut ratione evidente] – mert sem a pápának, sem a zsina-

toknak egymagukban nem hiszek, mert bizonyos, hogy többször tévedtek és egy-

másnak ellentmondottak –, kötve vagyok a Szentírásnak általam idézett igéiben 

és az Isten igéjébe vetett bizalmamban, és visszavonni sem nem tudok, de nem is 

akarok semmit, mert sem nem bátorságos, sem nem tanácsos dolog a lelkiismeret 

ellen cselekedni. Itt állok, másként nem tehetek, Isten engem úgy segéljen. Ámen.”2

A sola Scriptura elvének fenti, gyakran felhasznált illusztrációja számunkra azért 

tanulságos, mert kitűnik belőle, hogy Luther a Szentíráson kívül még két kritériu-

mot is megnevez, amelyek állásfoglalását befolyásolják, nevezetesen egy objektívet 

(„világos okok”) és egy szubjektívet („az Isten igéjébe vetett bizalmam”). Luther 

álláspontja tehát a Szentírás tekintélyéről és az egyházban elfoglalt helyéről sokkal 

összetettebb annál, hogysem bárki a sola Scriptura formulával vagy a „papirospápa” 

 1 Wiczián 1930; Sasse 1981, 323–329; Lohse, 1983; Raeder 1983; Lohse 1996. 
 2 WA 7: 838, 876–877 = LM 2: 459. o. Hasonló megfogalmazással találkozni az Assertióban (1520): 

WA 7: 96–98. Luther kettős elkötelezettségét Kossuth Lajos szemléletes metaforája is hangsúlyozza: 

„Evangélikus szülőktől születtem, evang. vallásban neveltettem s lelkemben jól érzem magamat 

Luthernek azon tana mellett, mely a lelkiismeretet emancipálta, midőn a keresztyén vallás kútfejének 

a szentírást, az edénynek pedig, mellyel azon kútfőből meríteni kell, nem a bármi néven nevezett 

tekintély diktátorságát, hanem az észt, az egyéni szabad ítéletet jelölte ki.” Idézi: Payr 1924, 906. o.
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gúnynévvel leírhassa. Tanulmányomban arra keresek választ, hogyan viszonyulnak 

egymáshoz ezek a kritériumok Luther teológiájában. 

„Fiatalon nagy tudós voltam, főleg mielőtt a teológiára kerültem. Dobálóztam az al-

legóriákkal, trópusokkal és anagógiákkal, és akkora tudományom volt, hogy csak 

úgy kongott. […] De én már tudom, hogy lószar az egész. Búcsút intettem neki, úgy-

hogy legjobb és legfőbb tudományom: az Írás egyszerű értelmét adni tovább, mert 

a betű szerinti értelem teszi a lényeget, abban van az élet, az erő, a tanítás és a tudo-

mány. A többi csak bolondság, akármilyen fényesen csillog is”

– vallotta Luther pályája végén.3 Az allegorikus, tropologikus és anagogikus ér-

telmezéssel még a Zsoltármagyarázatok közben (1513–1515) szakít, s ettől kezdve 

rendületlenül kitart az „egyszerű értelem” mellett.4

Mivel ennek az egyszeres/egyszerű értelemnek a Luther által használt elnevezései fél-

reértésekre adhatnak okot, érdemes velük behatóbban foglalkozni. Bár a sensus literalis 

és a sensus spiritualis terminusokat Órigenés 2Kor 3,6 alapján vezette be (természetesen 

a grammatikos és pneumatikos görög szavakkal), ezeket nem fordíthatjuk „betű szerinti” 

és „lelki” értelemnek, mert a kettő közötti különbségnek Pál apostol intenciója szerint 

a törvény és az evangélium értelmezésében gyökerező teológiai tartalma van. Fabiny 

Tibor az előbbire a „szó szerinti” és a „betű szerinti” kifejezéseket használja, holott a 

literalis szót inkább „írásértelemnek” fordíthatjuk (Luthernél: Schriftsinn), figyelembe 

véve, hogy az eredeti görög gramma (2Kor 3,6) jelentését jobban adja vissza.5 A páli 

gramma az adott helyen ugyanakkor a törvényre vonatkozik, tehát a grammaticus/

literalis értelem az Ószövetség történeti értelmének felel meg, így a lutheri sensus 

literalis legjobb magyar fordításai: „írásértelem” vagy „történeti értelem”. Az Ágostont 

követő exegéták, így Luther is, a betű és a lélek szembeállításán a törvény és a kegyelem 

ellentétét értették, ezért a sensus spiritualis náluk nem helyettesítette vagy minőségileg 

haladta volna meg a sensus literalist, hanem azt érvényben hagyva tovább árnyalta, 

gazdagította jelentését. A terminológiai zavarokkal már maga Luther is küzdött:

„A sensus literalis elnevezés nem jó, inkább grammatikus vagy történeti, esetleg 

nyelvi értelemnek [Zungensinn] nevezném, Pál ugyanis egész mást ért littera alatt.”6

Természetesen az Erasmus által előszeretettel alkalmazott görög tükörfordítás, a 

grammaticus jelző sem volt szerencsés megoldás, hiszen Pál eredeti szövegében 

 3 WA.TR 5: 5285. sz. (1540) = LVM 8: 582. o. (5285. sz.).
 4 Holl 1927, 544–550. o.; Wiczián 1930, 30–38. o.; Hermann 1958, 94–100. o.; Bizer 1968, 123–129. o.; Ebeling 

[1981] 1997, 74–78. o.; Oberman 1986, 264–269. o.; Lohse 1995, 61–64. o.; Reventlow 1997, 68–90. o.
 5 Fabiny 1993, 221. o. Vö. Beisser 1966, 9–36. o.
 6 WA 7: 652 (1521).
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nem nyelvtanról, grammatikáról van szó, s az általa használt gramma pont az 

ószövetségi törvényt jelenti.

A Szentírás nyelvének képi voltával Luther is tisztában volt, a betű vagy szó sze-

rinti értelmezés már csak ezért sem jöhetett szóba nála,7 a képek értelmezésénél 

azonban szigorúan ragaszkodott a „szerzői” szándék figyelembevételéhez: „Jézus 

példázatait nem részleteikben kell megvizsgálnunk, hanem arra kell figyelnünk, 

mit akar velük Jézus mondani.”8 De még ennél is nagyobb hibának tartotta, amikor 

történeti elbeszéléseket magyaráztak képletesen: „…az allegóriákkal elveszítjük a 

biztos alapot, s az embereket zsákutcába vezetjük” – int az Exodus-prédikációkban 

(1525).9 Az exegézis első lépése ezért szerinte annak megállapítása kell hogy legyen: 

képről vagy valóságos történetről van-e szó.10

A Luther előtti írásmagyarázatban az allegorizálást „a hit szabálya” terelte meder-

be: az Írás helyeit allegóriák segítségével hozták összhangba az egyház tanításával, 

ez az eljárás Luther számára természetesen elfogadhatatlan volt:

„Aki a Szentírást akarja tanulmányozni, ügyeljen, hogy amennyire tud, az egysze-

rű értelemnél maradjon, s attól el ne térjen, kényszerítse bár akármelyik hitcikkely, 

hogy azt másként értse, mint ahogy a szavak szólnak. Biztosak lehetünk ugyanis 

abban, hogy nem volt a Földön egyszerűbb beszéd annál, ahogy Isten beszélt.”11

A képek rengetegében mégis szükség van valami fogódzóra, mely óv a visszaélé-

sektől. Ezt Luther ötletes újítással, a tipológiai gondolkodás jegyében „a Szentírás 

kánonjában” találja meg: 

„Tehát senki más nem magyarázza a képet, csak a Szentlélek maga, kitől a kép ered, 

és a beteljesedést végrehajtja, hogy ige és tény, kép és beteljesedés és mindkettőnek 

magyarázata Istentől magától és ne emberektől való legyen, s a mi hitünk isteni s 

nem emberi tényen és igén alapuljon.”12

Az allegorizálás és a tipológia Luther szemében merőben különböző módszerek, 

az előbbiben elvész a szöveg egyszerű értelme a képek mögött, az utóbbi esetében 

 7 WA 7: 651. Ezt mégis kisebb hibának tartja az allegorizálásnál! 
 8 WA 17/II: 137 (1525). Ellenkező álláspontot képvisel: Fabiny 1992, 75. o.
 9 WA 16: 69.
 10 Lásd a Genezis-előadásban a Paradicsomról és Melkisédekről: WA 42: 68, 176, 539 (1535–1545). Quod 

nemo non videt Mosen non voluisse allegorias proponere sed simpliciter primi mundi historiam 

scribere. (176). Vö. Holl 1927, 550–555. o.
 11 WA 24: 19 (1525). Hasonló megfogalmazással WA 11: 436 (1523); WA 18: 701 (1525) = DSA 118. Vö. 

Beisser 1966, 38–53. o.
 12 WA 6: 304 (1520) = LM 1: 410. o. Vö. Reuss 1992, 401. o.
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maga a történet lesz képpé, Krisztus előképévé („lelki értelem”). A tipologikus 

értelem tehát lényegében ugyanaz, mint a történeti, a sensus literalis és spiritualis 

így egységet képez (lásd alább). A Luther szerinti egyszerű értelem (rokon értelmű 

szavakkal: Schriftsinn, Zungensinn, Sachsinn) tehát nem szó szerinti vagy nyelvtani 

értelem, hanem az, amit az egykor szóló vagy író a saját szavainak tulajdonított, 

képek alkalmazása esetén is a szerzői szándék.13 Itt kerül a jelentésbe a történeti 

elem. Az írót és az olvasót elválasztó időbeli szakadék teszi szükségessé a történeti 

magyarázatokat. „Mert tudnunk kell, ha a próféciát meg akarjuk érteni, milyen álla-

potok voltak az országban, hogyan folytak a dolgok” – figyelmeztet Luther Ézsaiás 

könyvének bevezetésében.14 Ez a tájékozottság (vagy éppen tájékozatlanságának 

tudata) segíti őt abban, hogy fantáziáját féken tartsa.

Az eddigi példák főleg az Ószövetség magyarázatából származtak, ám a sensus 

historicus imént ismertetett lutheri fogalma jelentős szerepet játszott az úrvacso-

ravita során újszövetségi helyek értelmezésében is.15 

„Ki olvasta valaha az Írásban, hogy »test« annyi, mint ’a testnek jegye’ és estin any-

nyi, mint ’jelenti’? Mely nyelvjárás szólott valaha így? […] Szóval a világos, szó sze-

rinti Írás mellettünk szól, mikor azt mondja: »Vegyétek, egyétek, ez az én testem«”

– írja Luther 1527-ben.16 E néhány mondatban mind „a Szentírás kánonjának” 

elvével, mind a történeti szempont érvényesítésével találkozni.

A lelki értelem (sensus spiritualis) fogalmának átértelmezése

„Vagyis testi az az ember, aki külső- és belsőképpen abban él és munkálkodik, 

ami a test szükségének és a mulandó életnek szolgál, lelki pedig az, aki külső- és 

belsőképpen a léleknek és az eljövendő életnek szolgálatára munkálkodik. S ha e 

szavakat nem így érted, nem egyedül Szent Pálnak e levelét, de a Szentírás egyet-

len könyvét sem fogod megérteni soha. Őrizkedj azért az olyan tanítóktól, akik 

e szavakat másként magyarázzák, akárkik is legyenek ők, bár Jeromos, Ágoston, 

Ambrosius, Órigenés vagy más, nagynevű férfiak.”

 13 Sylvester János a bibliai metaforákról: Zvara 2003, 52–53. o.
 14 WA.DB 11/I: 16 (1528) = LVM 5: 391. o. Luther a német Újszövetséghez a Szentföld térképét is mellékelni 

szerette volna! Lásd még Holl 1927, 573–574. o.; Beisser 1966, 63–69. o.; továbbá WA.TR 4: 5002. 

sz. (1540): „Nem elég a nyelvtant tudni, a dolgok jelentésére is tekintettel kell lenni!” Ne felejtsük el: 

a sensus grammaticus nem „nyelvtani”, hanem „írásértelem”! Bornkamm [1967] 1995, 17–19. o.
 15 WA 26: 265–268 (1528) = LM 5: 210–216. o.
 16 WA 23: 98, 102 = LM 5: 79, 81. o.

EHE oktatoi 2017.indd   26EHE oktatoi 2017.indd   26 2017. 09. 26.   11:50:442017. 09. 26.   11:50:44



27Luther szentírási elve…

E sorokkal zárja Luther a Római levélhez írott előszavának általános részét.17 A spi-

ritualis szót (hasonlóan, mint a literalist) nem órigenési módon, az anyagi, történeti 

valósággal szembeállítva, hanem Pált és Ágostont követve a törvény és a kegyelem 

kettősségében értelmezi. Az Írás „lelki” értelme Krisztus.18 „Ha jól és biztosan 

akarsz értelmezni, érts mindent Krisztusra, mert ő az az ember, akiről mindezek 

szólnak” – olvasható Mózes öt könyvének előszavában.19

A literalis és a spiritualis értelem összetartozik, az utóbbi világítja meg az előzőt, 

ám az előző nélkül az utóbbi sem létezhet, egymásra épülnek, egymásban keresen-

dők. Hogyha egy példával próbálom megvilágítani ezt a viszonyt, nézzük, miről is 

szól a manna története! Amikor a Bibliában kenyérről olvassunk, és asszociálunk a 

mindennapi kenyérre, ugyanakkor erről Jézusra mint az élet kenyerére is gondolunk, 

akkor ez a két dolog hogyan viszonyul egymáshoz? Különösen élesen veti fel ezt a 

kérdést János evangéliumának 6. fejezete az ötezer megvendégeléséről, utána pedig 

rögtön a mennyei kenyér ígéretéről. Ennek a kettősségnek a feloldására természe-

tesen nagyon sok megoldási kísérlet volt a bibliaolvasás történetében. Luther úgy 

fogalmaz, hogy a Biblia szövege – különösen, amikor az Ószövetséget olvassuk, és 

próbáljuk az Újszövetség fényében megérteni – nem más, mint a bepelenkázott 

betlehemi gyermek, és a szövegnek az elsődleges olvasata a csomagolás, a pelenka.20 

Ez rejti a tartalmat, ahogy ezt már Pál apostol óta mindig szoktuk mondani, a lelki 

értelmet, Krisztust.

Luther csak a drasztikus fogalmazásban különbözik Páltól, aki törékeny, silány, 

olcsó cserépedényt emleget csomagolásként, vagy a Luther utáni evangélikus pré-

dikátoroktól, akik a kemény, érdes dióhéj és az abban rejlő édes dióbél ellentétének 

a képével próbálták ugyanazt kifejezni. 

A szándék mindegyiküknél azonos volt: megvilágítani, hogy a csomagolás és a 

tartalom nem egyenértékű dolgok. A csomagolás a tartalomért van, a tartalomra 

mutat. A pelenka a betlehemi gyermekért van. A mindennapi kenyér a mennyei 

kenyérért van, a mennyei kenyérre mutat. Ezt a rangsort egyértelművé teszi Jézus 

a jánosi történetben (Jn 6): a mannára, az ötezer egyszeri megvendégelésére újra 

 17 WA.DB 7: 12 (1522) = LVM 5: 297. o.
 18 A kifejezésekhez lásd WA.DB 8: 10 (1523) = LVM 5: 360. o.; WA 15: 527 (1524); WA 18: 606 (1525) = 

DSA 16: Tolle Christum e scripturis, quid amplius in illis invenies?; Holl 1927, 555–558. o.; Sasse 

1981, 342–343. o.; Beisser 1966, 158–180. o.; Ebeling [1981] 1997, 77–79. o.; Brecht 1985; Lohse 

1995, 207–209. o.; Fabiny 2008.
 19 WA.DB 8: 28 (1523) = LVM 5: 369. o.
 20 WA.DB 8: 12 (1523) = LVM 5: 361. o.: „Megleled itt a pólyát és a bölcsőt, Krisztus fekvőhelyét, ahová 

az angyal a pásztorokat küldi. S noha rossz és hitvány pólyák ezek, drága kincs Krisztus, aki fekszik 

bennük.”
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éhség következik; a mennyei kenyér, az élet kenyere az, mely egyszer s mindenkorra 

szól. De ennek az egymás mellé rendelésnek ugyanakkor az is a jelentése, hogy cso-

magolás nélkül nincs tartalom sem, és a Bibliának az úgynevezett lelki értelméhez 

csak úgy juthatunk el, ha betűről betűre végigjárjuk, végigrágjuk magát a szöveget. 

Mennyei kenyérről nem beszélhetünk anélkül, hogy a mindennapi kenyér meg 

ne lenne. Ez a fajta gondolkodás vagy bibliaértelmezés – nem véletlen, hogy ez a 

híres pelenkás kép Luthertől származik –, vagy azt is mondhatnánk, hogy a Bib-

liának ez a látása Lutherre vezethető vissza, s a keresztény felekezetek közül ma 

is leginkább az evangélikusokra jellemző. Luther és követői nem szakralizálták 

a csomagolást – legyen ez a Biblia betűje, az egyház vagyona, látható szervezete, 

templomépület, a liturgia külső formája –, számukra csak a tartalom szent: Krisz-

tus, a mennyei kenyér, az egyháznak a valódi küldetése, az evangélium hirdetése, 

a missziói parancs betöltése. Így rejti a profán kenyér és bor is az úrvacsorában a 

feltámadott Úr testét és vérét.

Elmondhatjuk, hogy az evangélikus keresztény két lábbal áll a földön, és úgy néz 

fel az ég felé. Tudja, hogy amint az igazi pelenka sokszor büdös, gusztustalan, így 

a gyülekezet sem a tökéletesek klubja, s a legnagyobb teológusok is mondhattak 

időnként butaságokat. De ahogy a pelenka sem önmagáért van, a csomagolás is a 

tartalomért van, úgy tudnunk kell, mindez másért van, másra mutat, másnak ad 

keretet, másnak ad tartást (mint a dióhéj, mint a cserépedény is). Ez a más viszont 

– tökéletlen csomagolás ide vagy oda – a legeslegszentebb dolog számunkra.

Az inkarnáció, az Ige testté létele azt is jelenti számunkra, hogy Isten nem égő 

csipkebokorból vagy tűzoszlopként szólít meg minket, hanem emberi módon, anya-

nyelvünkön, embertársunk szájával. A nyelvtudás, a történeti tájékozottság, a teljes 

Szentírás alapos ismerete ezért még csak az ige első értelméhez, a literalishoz segít 

el, amire ezután szükség lesz, az „Krisztus értelme” (Verstand Christi).21 Luther ezt 

egy eredeti, ám szemléletes példával világítja meg: 

„Általa ismerhetjük fel Krisztust, akinek igazsága, élete és ereje segít betöltenünk 

a törvényt, hogy megmeneküljünk a haláltól és a pokoltól. Amiképpen a három 

apostol látta a Tábor hegyén Mózest és Illést, de nem rémült meg tőlük a Krisz-

tus orcájában felragyogó dicsőség miatt. Azonban Krisztus jelenléte nélkül Izrael 

gyermekei nem tudták elviselni Mózes orcájának ragyogását, akinek ezért leplet 

kellett borítani reá.”22

 21 WA.DB 8: 30 (1523) = LVM 5: 370. o.; vö. WA.TR 4: 5002. sz.
 22 WA.DB 8: 24–26 (1523) = LVM 5: 367. o.
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A sensus spiritualis, Krisztus értelme azonban nem tudományos exegetikai ered-

mény, hanem kegyelmi ajándék: 

„Lelki [geistliche] embernek kell ahhoz lenni, hogy megértsük: az evangéliumban 

éppen a bölcselkedés és az okoskodás Krisztus és Isten megismerésének legfőbb 

akadálya, és ezek szítják a viszályt és a meghasonlást.”23

A bibliamagyarázó inspirált állapota (geistlich) az, ami az eljövendőre figyel, ami 

nem más, mint a próféták ihletettsége, s amit Luther Wormsban az Isten igéjé-

be vetett bizalmának nevezett (lásd fenn). Ez a gondolat először szintén már az 

1513–1515-ös Zsoltármagyarázatokban fölbukkan: 

„A kegyelem tetejének és Isten csodálatos ajándékának tartom, ha valakinek meg-

adatik, hogy az Írás igéit úgy olvassa és hallgassa, mintha azt egyenesen magától 

Istentől hallaná.”24 

Az eddig elmondottakkal természetesen nem oldódott meg minden kérdés. Bár 

a Luthernél sűrűn előforduló „lelkileg” (geistlich) határozót a fentiek értelmében 

többnyire valóban így fordíthatjuk: „Krisztusra vonatkoztatva”, „az Újszövetség 

összefüggésében”, „prófétikusan”, „a jövőre figyelve”, néhol mégis egykori órigenési 

jelentésében szerepel: „képletesen”, „allegorikus értelemben”.25 Ilyen és hasonló 

következetlenségekre Luther olvasóinak föl kell készülniük. 

A homályos helyek

„Istenben sok minden rejtőzik, melyeket kétségkívül nem ismerünk, mint maga 

mondja az utolsó napról: »ama napot nem ismeri senki, csak az Atya« […], de azt, 

hogy az Írásban nem minden érthető, hogy egyes dolgok homályosak, ezt az aljas 

szofisták [skolasztikusok] terjesztették el, kiknek szájával te is beszélsz, Erasmus, 

ám eddig egyetlen helyet sem hoztak, s nem is tudnak hozni, mellyel ezt a bolond-

ságot igazolnák.”

Közismert mondatok ezek a De servo arbitrio bevezetéséből.26 Az Írás világossá-

gának záloga Luther szemében húsvét fénye, a nyilvánosan hirdetett evangélium: 

 23 WA.DB 7: 84 (1530) = LVM 5: 305. o.
 24 WA 3: 342.
 25 Pl. WA.DB 11/II: 182 (1532) = LVM 5: 439. o.
 26 WA 18: 606 (1525) = DSA 15. Az „aljas szofi sták” közé tartozik már Órigenés is! A vitához: Béres 

1997; Rokay 2004. 
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„Mi magasztosabb maradhatott még rejtve az Írásokban, miután a pecsétek fel-

törtével és a sírkő elhengerítésével a legmélyebb titok nyilvánvalóvá vált, hogy 

Krisztus, Isten Fia emberré lett, hogy Isten három és egy, hogy Krisztus értünk 

szenvedett s örökké fog uralkodni.”27

Luthernek ez a tétele logikusan következik abból, hogy a Szentírást – a hit szabá-

lyától is függetlenül – legelső tekintéllyé tette az egyházban. A Szentírás csak akkor 

szolgálhat hivatkozási alapul bárki számára, ha kikerül a skolasztikus teológusok 

gyámsága alól, ha érthetősége folytán nem szorul kommentárokra. Már wormsi 

fellépésének évében ilyen határozottsággal írt erről Luther:

„Nincs a földön világosabb könyv a Szentírásnál, úgy viszonyul a többi könyvhöz, 

mint a Nap az egyéb fényekhez. […] Szörnyű káromlás a Szentírással és az egész 

kereszténységgel szemben, ha azt állítjuk, hogy homályos, s nem értheti meg bárki, 

hogy hitét tanítsa és alátámassza.”28

Akkor miért merülhet fel egyáltalán a homályosság problémája? Miért van szükség 

kifinomult értelmezési módszertanra, hermeneutikai eszköztárra?

„Elismerem, hogy sok homályos hely akad az Írásban, nem a tárgy magasztos volta, 

hanem a szavak és a nyelvtan ismeretének hiányosságai miatt, ezek azonban a legke-

vésbé sem akadályozzák minden más megértését az Írásokban”

– írja Luther ugyancsak Erasmusnak.29 A filológia fejedelmének ugyanúgy tisztában 

kell lennie a nyelvi nehézségekkel, mint a bibliafordító reformátornak. Erasmus 

1516-ban megjelent görög Újszövetségét Luther már ugyanebben az évben felhasz-

nálta a Római levél magyarázatában, s későbbi munkásságában is fontos szerepet 

kap a gondos nyelvi elemzés. Figyelmeztetését a mai igehirdetők is megszívlelhetik:

„Igazán tudom, hogy aki az Írást hirdetni és magyarázni akarja, s nem a latin, 

görög és héber nyelvek, hanem egyedül anyanyelve segítségével teszi ezt, az jó pár 

szép hibát fog véteni. Én ugyanis megtapasztaltam, hogy a nyelvek rendkívül segí-

tenek a Szentírás tiszta értelmezésében.”30 

A nyelv és hit, a nyelvtanulás és a teológia alapvető összefüggéséről Luther ezután 

1524-es oktatási programjában így ír: 

 27 WA 18: 606 (1525) = DSA 15. Vö. Holl 1927, 558–560. o.; Hermann 1958, 20–24. o.; Ebeling [1981] 

1997, 182–185. o.; Lohse 1995, 211–213. o.
 28 WA 8: 236, hasonlóan uo. 239. Sensus absconditusról (Fabiny 1992, 396. o.) tehát Luthernél szó sincsen!
 29 WA 18: 606 (1525) = DSA 15–16. Vö. Hermann 1958, 32–47. o.; Wolf 1967. 
 30 WA 11: 455 (1523). Vö. Fabiny 2010.

EHE oktatoi 2017.indd   30EHE oktatoi 2017.indd   30 2017. 09. 26.   11:50:442017. 09. 26.   11:50:44
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„Amint az evangélium a Szentlélek által jött és jön el napra nap, a nyelv által jött el 

és gyarapodott, így általa is kell megtartatnia. […] Amilyen kedves tehát nekünk az 

evangélium, akkora erővel kell kitartanunk a nyelv mellett. […] Bizony, ahol hibát 

vétünk és (amitől Isten óvjon) nem figyelünk a nyelvekre, ott nem csupán az evan-

géliumot veszítjük el, hanem végül oda jutunk, hogy sem latinul, sem németül nem 

tudunk már helyesen beszélni vagy írni.”31

A nyelvtudás, s ez különösen a holt nyelvekre áll, sohasem lehet tökéletes.

„Nemegyszer megesett velünk, hogy két, három vagy négy hétig egyetlen szót ke-

restünk, olykor teljesen hiábavalóan. Philipp magiszterrel és Aurogallusszal Jób 

könyvéből négy nap alatt alig három sort készítettünk el” 

– ecseteli Luther fordítása nehézségeit.32 Ám nem minden a nyelvi problémán mú-

lik (lásd fenn). Ha a fordító nemcsak tanult, hanem istenfélő és a bibliaolvasásban 

gyakorlott lélek – amint ezt Luther el is várja33 –, akkor a legnehezebb mondatokkal 

is megbirkózik. Az egyik asztali beszélgetésben olvashatjuk: 

„Ha egy hely homályos, akkor elgondolkodom, hogy a kegyelemről vagy a tör-

vényről szól-e, így gyakran a leghomályosabb helyeket is sikerült megértenem oly 

módon, hogy vagy a törvény, vagy az evangélium játszotta a kezemre, mert Isten 

törvényre és evangéliumra osztotta tanítását.”34

A Szentírás fő üzenetének a megértése tehát választ ad a homályos helyek prob-

lémájára is. A De servo arbitrióból fentebb idézett gondolatmenet így folytatódik:

„Ha valahol homályosak is a szavak, másutt világosak, ugyanaz az egész világnak 

nyilvánosan hirdetett üzenet olvasható az Írásban, egyszer világos szavakkal kife-

jezve, máskor ugyanez viszont homályos szavakban rejtőzik.”35

E nehéz helyeken rágódni szofizmus, szőrszálhasogatás, ördögi kísértés, az Írás meg-

vetése, az egyház népének félrevezetése, véli Luther. „Ne foglalkozz azokkal, melyek 

homályosak, inkább ragaszkodj ahhoz, ami világos!” – írja a humanista Latomusnak.36

 31 WA 15: 37–38 = LM 4: 169–170. o. Vö. Ebeling [1981] 1997, 20. o.
 32 WA 30/II: 636 (1530) = LVM 5: 630–631. o.; ugyanerről a nehézségről: WA.DB 10/I: 6 (1524) = LVM 

5: 372. o.; vö. Beisser 1966, 54–62. o.
 33 WA 30/II: 640 (1530) = LVM 5: 634. o.: „Bizony, nem való mindenkinek a tolmácsolás, amint azt 

a szenteskedők hiszik, igaz, jámbor, hűséges, szorgalmas, istenfélő, keresztyén, tanult, tapasztalt, 

gyakorlott szív szükségeltetik ehhez.”
 34 WA.TR 1: 312 sz. (1532).
 35 WA 18: 606 (1525) = DSA 16. Az Írás világosságát Luther a továbbiakban (uo. 653 = 60) az üdvös-

séghez szükséges dolgokra szűkíti.
 36 WA 8: 99 (1521).
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A hit szabálya (analogia fidei)

Láttuk, hogy Luther a hit szabálya helyébe – amely Róm 12,6-on alapult – a Szentí-

rás kánonját állította (lásd fenn). Erre támaszkodik az apostoliság új kritériumának 

a felállításakor az Ószövetség spirituális értelmezésében; és a homályos helyek 

magyarázatához is az Írást, a törvényt vagy az evangéliumot hívja segítségül (lásd 

fenn). Reuss András így jellemzi ezt a fordulatot:

„Luther kánonkritikáját és a modern történetkritikai kutatást gyakran állítják pár-

huzamba: ahogyan Luther egykor, úgy jár el a modern kutatás is. Ha csak a merész-

séget nézzük, akkor kétségtelen a párhuzam. Van azonban egy lényeges különb-

ség is. Míg a történetkritikai kutatás a Szentíráson kívüli mértéket alkalmazott a 

Szentírásra, Luther kritikájának mértéke magából a Szentírásból való.”37

Vizsgáljuk meg Luther gondolatmenetét: a Szentírás mögött a próféták és apos-

tolok egymást magyarázó igehirdetése, azaz Isten hirdetett igéje áll, ezért te-

kintélyesebb a hitcikkelyeknél, legyen ez a norma normans. Szövege, Isten írott 

igéje ezért önmagát értelmezi, nem szorul a zsinatok kommentárjaira, üzenete 

bárki számára érthető (az apokaliptikus víziókat is beleértve). Néhol ugyan el-

lentmondani látszik önmagának, bár a könyvek magyarázzák egymást, de olykor 

(mint Jakab) éppen ellenkező értelemre, ezért be kell vezetnünk egy újabb normát, 

ez Luther szavaival az apostolok által hirdetett evangélium, a mi szavainkkal a 

páli theologia crucis, a Római levélben kifejtett törvény–kegyelem-tan. Hogy ez 

az újabb norma a Szentírás közepe-e, vagy inkább Luther teológiájáé, nehezen 

dönthető el, annyi bizonyos, hogy ez a norma is „hit”, Luthernek a Szentírásban 

gyökerező Krisztus-hite.

Józanságra inti amúgy a „Szentírás közepét” keresgélő lutheránus exegétákat 

Martin Schloemann. Azon túl is, hogy az itt idézőjelben álló népszerű kifejezés 

(amelyet a Leuenbergi konkordia is alkalmaz) nem vezethető vissza Lutherre, hanem 

kimutathatóan modern eredetű, elgondolkodtató az a megfigyelése, hogy maga a 

bibliafordító reformátor következetes tanúsággal nem mást (pl. a „protoevangéliu-

mot”, a keresztet, a sola-formulákat, az „aranyevangéliumot”) tekintett az evangéli-

um leglényegesebb üzenetének, mint e két szót: „megbocsátja a bűnt” (Róm 3,25).38

Luther elvetette az analogia fideit, és végül eljutott az analogia fideihez. A kü-

 37 Reuss 1992, 401. o. E mérték Luther szerint objektív, külső ítélet (WA 18: 653 = DSA 60). Bornkamm 

(1948, 222–227. o.) és Brecht (1985, 25. o.), mégis kétlik, hogy e mérték alkalmazásában Luthert kellene 

követnünk. Az Ószövetségen szerintük ugyanúgy erőszakot tesz a Római levélből kiinduló magyarázat, 

mint a Luther előtt szokásos, a hitcikkelyeket igazoló allegorizálás. Lásd még Vogel 1990.
 38 Schloemann 1996.

EHE oktatoi 2017.indd   32EHE oktatoi 2017.indd   32 2017. 09. 26.   11:50:442017. 09. 26.   11:50:44



33Luther szentírási elve…

lönbség csak az, hogy Luther előtt a „hit” a hitvallásokat és a zsinatok állásfoglalásait 

jelentette, ettől kezdve viszont az „Isten igéjébe vetett bizalmat”. A formális helyébe 

lép a formatív hit, a kötött tartalom helyébe a szabad, személyes és lelkiismereten 

alapuló meggyőződés (lásd fenn). Hogy ez a hit a Bibliában gyökerezik? A hitvallások 

és a zsinati állásfoglalások talán másban?!

Analogia scripturae-ről nem beszélhetünk tehát. A Szentírás fölött álló norma 

mindig hit. Hit abban, hogy az Írás Isten igéje, hit abban, hogy a két szövetség 

ugyanannak a folyamatos kinyilatkoztatásnak a része, vagy éppen az arról való 

meggyőződés, hogy a könyvek szerzői nem voltak mentek emberi hibáktól, s a 

kánon létrejötte is ki volt téve a történelem esetlegességeinek.

Luther és a modern történetkritikai kutatás között vannak természetesen 

különbségek, ahogy a két korszak között is vannak. Közös viszont bennük a 

lelkiismeretesség és a többi tekintéllyel szemben a Biblia szövegének tisztelete. 

A modern szövegkritikai módszer kidolgozója, Johann Albrecht Bengel még arra 

is mutatott példát, hogy a verbális inspiráció tétele és az eltérő olvasatok elfo-

gulatlan, precíz mérlegelése nemhogy kizárják, hanem éppen hogy kölcsönösen 

feltételezik egymást. Luther híres wormsi nyilatkozatának három idézett elemét 

(scriptura, ratio, fiducia) valószínűleg a legtöbb kritikai módszert követő biblikus 

teológus vállalja.
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Cserháti Márta

Önmagát értelmez Szentírás?

Walter Mostert Az önmagát értelmező Szentírás című művében megállapítja: „Lu-

ther írásértelmezése a modern exegézisben nem játszik lényeges szerepet. Nem az 

exegetikai tudományágak, hanem az egyháztörténet és a rendszeres teológia az a 

terület manapság, ahol Lutherrel leginkább foglalkoznak. Ennek bizonyos módon 

ellentmond az, hogy ha Luthert ma egy teológiai fakultás tudományos rendszerébe 

akarnánk besorolni, akkor exegétának (írásmagyarázónak), elsősorban Ószövet-

ség-magyarázónak kellene tekintenünk.”1

Ennek tudatában érdemes röviden áttekinteni Luther hermeneutikai alapelveit, 

különös tekintettel arra az állítására, hogy az Írás önmagát értelmezi. Ezek után 

pedig talán nem haszontalan ezt az elvet alávetni a gyakorlat próbájának néhány 

bibliai szöveg vizsgálatán keresztül. 

Luther írásmagyarázati alapelvei

Luther meggyőződése volt, hogy maga a Biblia tanítja meg nekünk, hogyan értel-

mezzük a Bibliát. Nem azt állította, hogy a Biblia magyarázatában mellőznünk kell 

az emberi értelem igénybevételét, hanem azt hangsúlyozta, hogy az írásmagyarázó 

értelme „foglyul ejtett értelem”: az exegéta nem független ágens, hanem az ige 

foglya.2 A Biblia hitelesíti önmagát.

Luther hangsúlyozta azt is, hogy a Szentírás világos:

„Nincs a földön még egy könyv, amelyet érthetőbben írtak volna meg, mint a 

Szentírást. Az összes többi könyvvel összehasonlítva olyan, mintha a napot ha-

sonlítanánk össze más fényforrásokkal.”3

 1 Mostert 1996, 7. o.
 2 Wood 1960, 15. o.
 3 WA 8: 236. Martin Luther: Megjegyzés a 37. zsoltárhoz. In: Wood 1960, 17. o.
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Nem tagadta, hogy vannak a Bibliában nehezebben érthető helyek, ezek magyará-

zatához hívta segítségül az „önmagát értelmező Szentírás” elvét:

„Mert kívánatos, hogy az Írás mondjon ki itt döntő ítéletet, ám ez nem lehetséges, csak 

ha átengedjük az Írásnak a legelső helyet mindazokban, amik az atyáknak adattak, azaz 

hogy ez maga legyen a legbizonyosabb, legkönnyebb, legvilágosabb, önmagát értelme-

ző, mindent és mindenkit megvizsgáló, megítélő és megvilágosító, amint írva van Zsolt 

118-ban: »A te kijelentésed megvilágosítja és értelmessé teszi a kicsinyeket.«”4

Ebből következik, hogy a homályosabb íráshelyek jobb megértéséhez összehasonlító 

technikát kell alkalmazni: „A collatio és observatio a legbiztosabb módja annak, 

hogy az Írás értelmét felfogjuk”:5

„A teljes Írás mindenhonnan összegyűjtött helyekkel akarja saját magát értelmez-

ni, és magát egyedüli tanítómesternek tartatni. És ez mindegyik közül a legbiz-

tosabb módja az Írás értelme kikutatásának, ha az íráshelyeket összegyűjtve és 

megfigyelve közelíted meg.”6

Luther egy 1522-es prédikációjában levonja a következtetést: „Tehát az Írás önmaga 

világossága. Az a szép, ha az Írás önmaga magyarázza meg magát.”7 Luther ezt a 

gondolatát mind Rómával, mind pedig a rajongókkal szemben fogalmazza meg. Az 

előbbi az egyház tanítóhivatalát helyezte a Szentírás tekintélye fölé, az utóbbiak 

pedig a Lélek spontán, az Írástól független indíttatását tartották döntőnek.8 

Ez az alapelv azt jelenti, hogy magának a Bibliának a szövegére kell figyelni, 

méghozzá úgy, hogy a magyarázó tegye félre a saját előzetes véleményeit, elgon-

dolásait, vágyait, Luther szavával sensus propriusát. Nem jelenti ugyanakkor azt, 

hogy a szöveg értelmezésében ne lenne szükség intenzív munkára és odafigyelésre. 

„Az Írás önértelmezése nem mondhat le az értelmező tevékenységéről (…) az Írás 

önértelmezése nem abszolút, elszigetelt valami, hanem az értelmezésben, éspedig 

az ember értelmezésében történik.”9 A munka intenzitása egyenes arányban van 

az „Írás önmagát értelmezi” elvének komolyanvételével.

„Nem az Írás homályossága okozza azt, hogy az Írás értelmezéséhez olyan szorgal-

mas és tántoríthatatlan tanulmányozás (assidui studii) szükséges, amelynek során 

 4 Assertio omnium articulorum (1520). WA 7: 97, 20–26. In: Mostert 1996, 9. o.
 5 Uo.
 6 Mózes ötödik könyve, megjegyzésekkel (1525). WA 14: 566,26–29. In: Mostert 1996, 9. o.
 7 WA 10/III, 238, 10–11. In: uo.
 8 Althaus 1966, 77. o.
 9 Mostert 1996, 25. o.

EHE oktatoi 2017.indd   40EHE oktatoi 2017.indd   40 2017. 09. 26.   11:50:442017. 09. 26.   11:50:44



Önmagát értelmez Szentírás? 41

az ember meg is izzad (pertinacious insudandum), hanem az, hogy az értelmező 

lelkét előre lefoglalják a magával hozott vélekedései.”10

Az íráshelyek egymás mellé helyezésének azonban szigorúan jelentésük és kon tex-

tusuk figyelembevételével kell történnie. Luther szerint nem szabad „sok szöveget 

egymás mellé dobálni, ha illenek egymáshoz, ha nem. Ha ez lenne a módja, akkor 

könnyen be tudnám bizonyítani a Szentírásból, hogy a sör jobb, mint a bor.”11

Egy másik írásmagyarázati alapelv, amely fontos volt Luther számára, a szó 

szerinti (történeti-grammatikai) értelem elsőbbsége. Szembeszállt a korábbi gya-

korlattal, ahol az allegorikus értelmezést tartották a legmegvilágosítóbb erejűnek: 

„Csak az Írásnak a történeti értelme az, amely igazán és szilárdan tanít. Miután ezt 

megtanultuk és helyesen megértettük, használhatunk allegóriákat díszítésként és 

virágként, amellyel a történeti értelmet illusztráljuk és megjelenítjük.”12 

Luther hermeneutikai iránymutatásai mind arra irányulnak, hogy az Írás értelmezője 

a külső tekintélyeknek vagy saját előfeltevéseinek való megfelelés helyett a lényegre, a 

szövegben kifejeződő tárgyra koncentráljon. Ezt a törekvést, Luthernek a sensus proprius 

elleni harcát Rudolf Bultmann viszi tovább, amikor a tárgyhoz való orientálódást jelöli 

meg mint az exegézis egyetlen scopusát. Az értelmezőnek nem elsősorban a szöveg 

szerzőjének a tárgyról alkotott véleményét, hanem magát a tárgyat kell vizsgálnia. „En-

nek a hermeneutikának az a célja, hogy az értelmezőt és az olvasót függetlenné tegye a 

szerző személyének tekintélyétől, és őket egyedül a tárgy tekintélyével szembesítse.”13 

Sehol sem látszik ez a gondolat világosabban, mint Luthernek abban a kijelentésében, 

miszerint „ami Krisztust nem tanítja, az nem apostoli akkor sem, ha éppen Péter vagy 

Pál tanítja; viszont, ami Krisztust hirdeti, az apostoli, akkor is, ha éppen Júdás, Annás, 

Pilátus vagy Heródes teszi.”14 Luther szerint az Írás tekintélye a tartalmán alapul.15

Az önmagát értelmező Írás a gyakorlatban

Az újszövetségi példa, amelynek vizsgálatával szeretnénk megvilágítani az önmagát 

értelmező Szentírás elvének exegetikai hasznosságát, a templomtisztítás16 története 

Mk 11,15–19-ben:

 10 Uo. 10. o.
 11 WA 7: 301. In: Wood 1960, 23. o.
 12 WA 17: 173.
 13 Mostert 1996, 27. o.
 14 Luther 2011, 317. o.
 15 Mostert 1996, 30. o.
 16 A „templomtisztítás” a perikópa hagyományos elnevezése; újabban a kutatók többsége inkább „Jézus 

templomi cselekedetéről” vagy a „templomi incidensről” beszél.
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„Azután Jeruzsálembe értek. Bemenve a templomba, Jézus kezdte kiűzni azokat, 

akik árusítottak és vásároltak a templomban, felborította a pénzváltók asztalait, a 

galambárusok székeit, és nem engedte, hogy valaki edényt vigyen át a templomon. 

Azután így tanította őket: »Nincs-e megírva: Az én házam imádság háza lesz min-

den nép számára? Ti pedig rablók barlangjává tettétek.« Meghallották ezt a főpa-

pok és az írástudók, és keresték a módját, hogyan veszítsék el. Féltek ugyanis tőle, 

mert tanítása magával ragadta az egész sokaságot. Amikor azután este lett, kimen-

tek a városon kívülre.” (Párhuzamos helyek: Mt 21,12–17; Lk 19,45–48; Jn 2,14–22)

A bibliakutatók zavarbaejtően sokféle értelmezését javasolják ennek a perikópának. 

A hagyományos interpretáció szerint Jézus a templom udvarában történő keres-

kedelmi tevékenységet sérelmezte, mert az zavarta az istentisztelet nyugalmát és 

spirituális voltát.17 Ennek az elképzelésnek ellentmond, hogy a templomi áldozati 

kultuszhoz szükség volt a pénzváltók tevékenységére, akik a különböző pénzneme-

ket a templomadó fizetéséhez használt tíruszi pénzre váltották. Ugyanígy a zarán-

dokok nagy részének a templomban kellett megvásárolnia az áldozatbemutatásra 

szánt állatot. A pénzváltók és árusok tevékenysége tehát hozzátartozott a kultusz 

zökkenőmentes működéséhez. 

Egy másik magyarázat E. P. Sanders nevéhez fűződik, aki a következőket írja:

„Arra jutunk tehát, hogy Jézus nyilvánosan megjósolta a templom pusztulását, 

vagy azzal fenyegetett, s a kijelentést az a várakozása alakította, hogy az eszkha-

ton hamarosan beköszönt, s valószínűleg azt is várta, hogy Isten új templomot ad 

majd a mennyből. Demonstrációja prófétai módon szimbolizálta ezt az eljövendő 

eseményt.”18

Sanders rekonstrukciója nem ad helyet annak a lehetőségnek, hogy Jézusnak komoly 

problémája lett volna a templom működésével, éppen ezért nem is veszi figyelembe 

(későbbi hozzátételnek tartja) Mk 11,17 ószövetségi idézeteit. 

Más magyarázatok azt emelik ki, hogy Jézus magát a templomi istentiszteletet 

akarta megtisztítani, előkészítendő azt az eljövendő Isten országára,19 vagy magá-

nak az áldozati kultusznak a végét szimbolizálta jelképes cselekedetével, amelynek 

a helyét majd átveszi saját engesztelő halála,20 esetleg a templomadóhoz használt 

tíruszi pénzérme bálványimádó jellege (a tíruszi istenség, Melkárt ábrázolása) ellen 

tiltakozott.21 Mások szerint a pogányok számára akart helyet készíteni a templom-

 17 Fitzmyer 1985, 1260. o.
 18 Sanders 1985, 75. o.
 19 Hiers 1971.
 20 Jostein 1999.
 21 Murphy O’Connor 2000.
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ban,22 vagy a templomi papság korrupt mivoltára akarta felhívni a figyelmet,23 vagy 

talán a templomi istentiszteletet akarta felváltani az úrvacsorával.24 Ismét mások a 

Heródes által monumentálisra épített, politikai célokat is szolgáló templomépülettel 

szembeni elégedetlenség kifejezéseként tekintenek az eseményre.25

Véleményem szerint akkor kerülünk közelebb a templomtisztítás történetének 

jobb megértéséhez, ha egyrészt segítségül hívjuk a cselekedethez fűzött prófétai 

magyarázó szavakat, és megvizsgáljuk azok ószövetségi kontextusát, másrészt a 

történetet egységben látjuk Jézus egész működésével, és azon belül olyan epizódokat 

keresünk, amelyek megvilágíthatják számunkra ezt az eseményt.

Mk 11,17 ószövetségi háttere

Jézus szavait, amellyel a pénzváltók asztalának és a galambárusok székeinek fel-

forgatását kíséri és magyarázza – „Nincs-e megírva: Az én házam imádság háza 

lesz minden nép számára? Ti pedig rablók barlangjává tettétek” – Bultmanntól 

kezdve sok kutató másodlagos hozzátételnek tartja, mivel úgy látják, a mondásnak 

nincs kapcsolata a cselekedettel. Úgy gondolják, azért került a perikópába, hogy 

későbbi teológiai célokat szolgáljon, például, hogy igazolja a pogányok befogadását 

az egyházba.26 Ha azonban közelebbről megvizsgáljuk a mondásban szereplő két 

ószövetségi utalást a saját szövegkörnyezetükben, akkor arra jutunk, hogy ezek 

nagyon is relevánsak a történetre nézve.

A 17. vers ebben a formában két ószövetségi szöveg, Ézs 56,7 és Jer 7,11 kom-

binációja. Ez a módszer, az olyan igehelyek egymás mellé állítása, amelyek között 

eredetileg nincs kapcsolat, azt eredményezi, hogy a szövegek kölcsönösen megvi-

lágítják egymást, és új teológiai látást eredményeznek. Érdemes felfigyelni arra, 

hogy nyelvtanilag az idézetben megváltozott az igehelyek formája: ami az eredeti 

prófétai szövegben állításként szerepelt: „az én házam neve imádság háza lesz” 

(Ézs 56,7), az Márknál kérdésként szerepel; a Jeremiásnál olvasható kérdés: „Vajon 

rablók barlangjának nézitek ezt a házat?” viszont állítássá lesz. Mintha az, amit az 

ézsaiási szöveg állít, most megkérdőjeleződne, a jeremiási kérdésre pedig igenlő 

lenne a válasz. 

 22 Schweizer 1970, 232. o.
 23 Evans 1989.
 24 Neusner 1989.
 25 Betz 1997.
 26 Herzog 2000, 135. o.
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Ézs 56,7

Ézsaiás könyvének ez a fejezete Izraelnek mint befogadó közösségnek a legszebb 

ószövetségi víziója. Még azok is részei lehetnek ennek a közösségnek, akik fizikai 

deformitásuk vagy idegen származásuk miatt eddig ki voltak zárva belőle:

„Ne mondjon ilyet az az idegen, aki az Úrhoz csatlakozott: Bizonyára elkülönít en-

gem népétől az Úr. Ne mondja a herélt sem: Én már kiszáradt fa vagyok! Mert ezt 

mondja az Úr: Ha a heréltek megtartják szombatjaimat, azt választják, ami nekem 

kedves, és ragaszkodnak szövetségemhez, akkor fenntartom nevük emlékét házamban 

és falaimon belül, különbül, mint a fiak és a leányok. Örök nevet adok nekik, amelyet 

nem lehet eltörölni. 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, elviszem szent hegyemre, és 

örömet szerzek nekik abban a házban, ahol hozzám imádkoznak. Égőáldozataik és 

véresáldozataik kedvesek lesznek oltáromon. Mert az én házam neve imádság háza 

lesz minden nép számára. Így szól az én Uram, az Úr, aki összegyűjti a szétszóródott 

Izráelt: Még gyűjtök azokhoz, akiket összegyűjtöttem!” (Ézs 56,3–8)

Ézsaiásnak ez a próféciája nem sokkal a fogságból történő visszatérés után született, 

amikor két nézet állt szemben egymással. Az ezsdrási és nehémiási, a tisztaságot és 

az elkülönülést szorgalmazó programmal szemben szólal meg az ézsaiási inkluzív 

igény. Ha hűek a törvényhez és a szövetséghez, mondja Ézsaiás, akkor a korábban 

kizártak is csatlakozhatnak Izrael istentiszteletéhez. Nem nehéz ebben az üzenetben 

felfedeznünk a hasonlóságot azzal, ahogyan Jézus befogadta korának kitaszítottjait, 

akik kultikus tisztátalanságuk miatt nem vehettek részt a templomi kultuszban. 

Ézs 56-ban megszólal egy olyan téma is, amely ellentétben áll ezzel a jövőbeli, 

nagyszerű vízióval, és ami szorosan kapcsolódik a másik, jeremiási igehelyhez: a 

panasz a nép jelenlegi vezetőivel szemben:

„Nagy étvágyú ebek ezek, nem tudnak jóllakni, és ezek a pásztorok nem tudnak figyelni. 

Mind a maga útján jár, mindegyik a maga nyeresége után, kivétel nélkül.” (Ézs 56,11)

Jer 7,11

Jeremiás „templomi prédikációja” nem sokkal Jósiás halála és fia, Jójákima trónra lépése 

előtt hangzott el. Jójákim, a Nékó fáraó által támogatott vazallus király nem folytatta 

apja reformjait, és nem törődött saját népével. Kényszermunkával palotát építtetett 

magának (Jer 22,13–17), és nem tett semmit azért, hogy megakadályozza Júda népének 

kizsákmányolását és elnyomását.27 Ebben a helyzetben hangzik el Jeremiás prófétai szava:

 27 Herzog 2000, 138. o.
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„Így szól a Seregek Ura, Izráel Istene: Jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, akkor 

megengedem, hogy ezen a helyen tartózkodjatok! Ne bízzatok ilyen hazug szavakban: 

az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt! Mert csak ha igazán meg-

jobbítjátok útjaitokat és tetteiteket, ha igazságosan ítéltek ember és embertársa között, 

ha a jövevényt, árvát és özvegyet nem nyomjátok el, és ártatlan vért sem ontotok ezen 

a helyen, nem követtek más isteneket a magatok romlására: akkor megengedem, hogy 

ezen a helyen tartózkodjatok, azon a földön, amelyet őseiteknek adtam, öröktől fogva 

mindörökké. Ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek. Loptok, gyilkoltok, 

paráználkodtok, hamisan esküsztök, a Baalnak tömjéneztek, és más isteneket követtek, 

akiket nem ismertek. Azután idejöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amelyet az 

én nevemről neveztek el, és ezt mondjátok: Megszabadultunk! De azután ugyanazokat 

az utálatos dolgokat követitek el. Vajon rablók barlangjának nézitek ezt a házat, ame-

lyet az én nevemről neveztek el? Majd én is annak nézem! – így szól az Úr.” (Jer 7,3–11)

Olyanoknak szól ez a beszéd, akik az Istennel kötött szövetség rendelkezéseit meg-

szegik, elnyomják a kiszolgáltatott jövevényt, árvát és özvegyet, és ugyanakkor hamis 

biztonságérzettől vezettetve úgy gondolják, a templom menedéket nyújt a számukra. 

A templomi istentiszteletet kijátsszák az igazságosság követelményével szemben. Isten 

házát rablók barlangjává teszik, ahová két rablás között visszahúzódhatnak. Nem a 

templom az a hely, ahol a rablás megtörténik, hanem az, ahová a rablók menekülnek. 

Azok a kutatók, akik szerint a Jeremiás-idézet nem Jézusra megy vissza, azt 

emelik ki, hogy Jézus a templomi funkcionáriusoknak címezte a mondanivalóját, 

míg Jeremiás a templomba látogatóknak. Azonban ha a templomtisztítás történe-

tét megvizsgáljuk, azt látjuk, hogy Jézus nemcsak azokat űzte ki, akik árusítottak, 

hanem azokat is, akik vásároltak: kritikájának éle szélesebb körre irányult, mint 

akár a pénzváltók és árusok, akár a mögöttük álló templomi papság. 

Jeremiás prédikációjának egy másik eleme, amely párhuzamot mutat a Jézus-ha-

gyománnyal, az a próféta figyelmeztetése, hogy a parancsolatok megszegése, a 

szegények elnyomása, a templom védelmével való visszaélés elvezethet odáig, hogy 

a bevehetetlen menedéknek tűnő templom éppen úgy el fog pusztulni, mint a 

korábbi szentély:

„Menjetek csak el szent helyemre, Silóba, ahol először szereztem lakást nevemnek, 

és lássátok meg, hogyan bántam vele, népemnek, Izráelnek a gonoszsága miatt! 

Most pedig, mivel ilyen dolgokat követtetek el – így szól az Úr –, bár én intette-

lek benneteket, idejében intettelek, de ti nem hallgattatok rám, szóltam nektek, de 

nem válaszoltatok, azért úgy bánok ezzel a házzal, amelyet nevemről neveztek el, 

amelyben bizakodtok, és ezzel a szent hellyel, amelyet nektek és őseiteknek adtam, 

ahogyan Silóval bántam. És elvetlek benneteket színem elől, ahogyan elvetettem 

testvéreiteket, Efraimnak minden ivadékát.” (Jer 7,12–15)
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Jeremiáshoz hasonlóan Jézus is megjósolja a templom pusztulását:

„Amikor Jézus kifelé ment a templomból, egyik tanítványa így szólt hozzá: »Mester, 

nézd, mekkora kövek és mekkora épületek!« Jézus ezt mondta neki: »Látod ezeket a 

nagy épületeket? Nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának.«” (Mk 13,1–2)

Ahogyan Jézus esetében, úgy Jeremiás életében sem maradt következmények nélkül 

Isten kilátásba helyezett ítéletének meghirdetése. Elfogják és halálra akarják ítélni:

„A papok és a próféták ezt mondták a vezetőknek és az egész népnek: Halálra kell 

ítélni ezt az embert, mert ez ellen a város ellen prófétált, ahogyan magatok is hal-

lottátok. Jeremiás viszont ezt mondta a vezetőknek és az egész népnek: Az Úr kül-

dött engem, hogy a templom és a város ellen elmondjam mindazokat a prófétai 

igéket, amelyeket hallottatok. Most azért jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, 

és hallgassatok Isteneteknek, az Úrnak a szavára! Akkor majd megbánja az Úr, 

hogy veszedelemmel fenyegetett benneteket. Ami pedig engem illet: a kezetekben va-

gyok. Bánjatok velem, ahogyan jónak és helyesnek látjátok! De tudjátok meg, hogy 

ha megöltök, ártatlan vér terhel benneteket, ezt a várost és lakóit, mert valóban az 

Úr küldött hozzátok, hogy hirdessem nektek mindezt.” (Jer 26,11–15)

A két ószövetségi igehely egymás mellé helyezése rávilágít a templomtisztítás esemé-

nyének néhány fontos aspektusára. Egymás mellé kerül az ítélethirdetés és a jövőbeli 

helyreállítás ígérete. A két igehely egymás mellett kiemeli az ellentétet aközött, ami-

lyennek Isten szeretné látni a templomot, és aközött, amilyen a jelen valóságában. 

Mindkét szövegben, ha a tágabb kontextust is figyelembe vesszük, kiemelt szerepet 

kap a kapzsiság bűne. Ugyanez a téma szólal meg a templomtisztítás-történet tágabb 

szövegkörnyezetében is: Mk 12,40-ben Jézus elítéli az írástudókat, amiért „felemésztik 

az özvegyek házát”. Ha nem vesszük figyelembe a szövegek ószövetségi kontextusát, 

arra a megállapításra juthatunk, tévesen, hogy az a rablás, ami a templom udvarában 

folyik (a pénzváltók és árusok tevékenysége), és nem az az elnyomás és igazságtalan-

ság, amiben nemcsak a templom személyzete vétkes, hanem az egész vezető réteg.

Gyógyítás mint kihívás a templommal szemben

A másik perikópa, amelyet segítségül hívunk a templomtisztítás történetének jobb meg-

értéséhez, a béna meggyógyításának története és a hozzá kapcsolódó vita Mk 2,1–12-ben.

„Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. 

Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely; ő pedig hirdette 

nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. De mivel a 
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sokaság miatt nem vihették őt hozzá, megbontották a tetőt ott, ahol ő volt, és a résen 

át leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt 

a bénához: »Fiam, megbocsáttattak a te bűneid.« Ott ültek néhányan az írástudók 

közül, és így tanakodtak szívükben: »Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja! Ki 

bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül?« Jézus lelkében azonnal felismerte, hogy 

így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik: »Miért tanakodtok így szívetekben? 

Melyik a könnyebb? Azt mondani a bénának, hogy megbocsáttattak a te bűneid, 

vagy azt mondani, kelj fel, vedd az ágyadat és járj? Azért pedig, hogy megtudjátok, 

az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön – így szólt a bénához: 

Neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza!« Az pedig felkelt, azonnal 

felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára; úgyhogy ámulatba estek mind, 

dicsőítették Istent, és ezt mondták: »Ilyet még sohasem láttunk!«”

A formatörténészek véleménye szerint a szöveg két különálló elemet tartalmaz, egy 

kijelentéstörténetet az 5b–10a-ban és egy gyógyítástörténetet az 1–5a és 11–12. 

versekben. Bultmann szerint, mivel a hagyományban nincs máshol utalás arra, hogy 

Jézus kijelenti a bűnök bocsánatát (kivéve Lk 7,47-et), ez az utalás későbbi egyházi 

hozzátétel, amely a zsinagógával folytatott küzdelemben nyert megfogalmazást.28 

Joachim Jeremias azonban megállapítja, hogy Jézus különböző formákban többször 

beszélt a megbocsátásról.29

A perikópa jellegzetessége, hogy amikor a gyógyítást kifejező kijelentést várnánk, 

akkor a bűnök bocsánatára vonatkozó szavak következnek. Mégsem kell feltétle-

nül arra gondolnunk, hogy két különböző történet összegyúrásával van dolgunk, 

hanem tekinthetjük ezt a szöveget egy egységnek. Az is valószínűnek látszik, hogy 

a történet nem későbbi teológiai gondolkodást tükröz, hanem Jézus életének ese-

ményeként tekinthető. Több kutató felhívja a figyelmet a perikópa élénk, életszerű 

részleteire, mint például a betegnek a tetőn át való leeresztése. Talán éppen azért is 

maradt ránk a történet, mert ezek a különös részletek megmaradtak a hagyományt 

továbbadók emlékezetében.30

Amikor Jézus a beteghez fordul, és azt mondja neki: „Fiam, megbocsáttattak a 

te bűneid”, a passivum divinumot használja, tehát Isten megbocsátását közvetíti 

a beteg felé. Az írástudók mégis istenkáromlással vádolják: „Ki bocsáthat meg 

bűnöket az egy Istenen kívül?” Jézus azonban éppen ezt jelentette ki: Isten az, aki a 

béna bűneit megbocsátja, és helyreállítja istengyermeki mivoltát. Mi volt akkor az 

írástudók felháborodásának oka?

 28 Bultmann 1963, 15. o.
 29 Jeremias 1971, 114. o.
 30 Meier 1994, 680. o.
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Az írástudók a jeruzsálemi templom érdekeit képviselik. Talán Jeruzsálemből is 

jöttek (lásd Mk 3,22). Számukra egyértelmű, hogy a templom az egyetlen hely, ahol a 

bűnök megbocsátást nyernek, és a tisztaság helyreáll.31 A bűnbocsánat kijelentése a 

papság monopóliuma, s nekik ezt a monopóliumot kell megvédeniük. Jézusnak, aki 

nem papi család sarja, nincs joga egy pap helyébe állítania magát, és meghirdetnie 

Isten bocsánatát. Isten és a nép között legitim közvetítőként csak a papság állhat. 

Jézus ezzel a mondatával magát jelentette ki mint az isteni kegyelem megbízható 

közvetítőjét. Azzal, hogy felveszi ezt a szerepet, kihívást intéz a jeruzsálemi templom 

üdvközvetítő szerepével szemben. 

Mi tette ezt szükségessé? Több kutató szerint az 1. századi Palesztinában olyan 

helyzet állt elő, hogy a kettős adóztatás terhei következtében – a Rómának fizetendő 

adók mellett a templom számára szánt adó és tizedfizetés az egyszerű emberek 

számára súlyos problémát jelentett – a nép jó része képtelen volt kötelezettségeinek 

eleget tenni. Mivel a római adók behajtása katonai kényszerrel történt, és ily módon 

nem volt kikerülhető, sokak számára nem volt lehetőség az állami adóterhek mel-

lett a templomnak szánt összegeket is befizetni. Így azonban nem volt lehetőség a 

templomi áldozatbemutatásra sem, s ezzel a bűnösség megszüntetésére. Ugyanígy 

a betegségben szenvedők sem juthattak hozzá a templomi rituálék közvetítette ke-

gyelemhez. A történetben szereplő béna sem juthat el Jeruzsálembe, és még ha el 

is jutna, akkor sem vehetne részt a templomi áldozatbemutatásban.32 J. D. Crossan 

a következő szavakkal írja le a helyzetet:

„Van valami szörnyű irónia a betegség és a bűn kapcsolatában, különösen az 1. 

századi Palesztinában. A túlzott adóztatás miatt a szegények fizikailag alultáplál-

tak voltak, megbetegedtek. De mivel a vallási-politikai vezetés nem hibáztathatta a 

túlzott adóztatást, magukat a betegeket hibáztatta, azt állítva, hogy bűneik vezet-

tek a betegségükhöz. A bűnös betegség gyógyulását pedig végső soron a templom 

adja. Ez viszont még több befizetést jelent.”33

Jézus a bűnbocsánat kijelentésével véghez viszi, amit a templom nem adott meg 

mindenkinek, akinek szüksége volt rá. Ez egyben kritikája a templom működésének, 

amely a szegényeket és a betegeket kizárja abból a lehetőségből, hogy rendezzék 

kapcsolatukat Istennel. Nem arról van szó, hogy Jézus magának vindikálná azt a 

jogot, hogy Isten helyére lépve bűnbocsánatot adjon, hanem arról, hogy a hivatalos 

kultuszi csatornákat megkerülve közvetíti az isteni megbocsátást.

 31 Herzog 2000, 127. o.
 32 Herzog 2000, 129. o. 
 33 Crossan 1991, 327. o.
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Az írástudók tisztában vannak a templomot ért kihívással. Magukban tana-

kodnak. Máté megváltoztatja Márk kifejezését – „tanakodtak szívükben” – arra, 

hogy „így szóltak egymás között” (Mt 9,3). Így még világosabbá válik, hogy nem 

méltatják Jézust arra, hogy nyíltan vitába bocsátkozzanak vele. Céljuk az, hogy 

megszégyenítsék Jézust, és ezzel diszkreditálják a templommal szembeni kihí-

vást, megvédjék a templom becsületét.34 Jézus azzal reagál erre, hogy eszkalálja 

a konfliktust a hozzájuk intézett kérdéssel: „Melyik a könnyebb? Azt mondani a 

bénának, hogy megbocsáttattak a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, vedd az 

ágyadat, és járj?” A írástudóknak erre nem lehet jó válaszuk, hiszen mindkét 

lehetőség kikerüli a templomot. Természetesen ezután magának a gyógyításnak 

kell következnie, hiszen ez hitelesíti Jézusnak azt az igényét, hogy Isten bocsá-

natának közvetítőjeként lépjen fel. A gyógyítás megmutatja, hogy Isten gyógyító 

ereje munkálkodik, igazolva Jézus mint legitim közvetítő szerepét. A szemtanúk 

nyugtázzák is a történést, azzal, hogy „ámulatba estek mind, dicsőítették az Istent, 

és ezt mondták: »Ilyet még sohasem láttunk!«”

Hogyan segíti ez a gyógyítástörténet a templomtisztítás-epizód jobb megértését? 

Azzal, hogy rávilágít, a bűnbocsánat a templom kikerülésével, Jézus közvetítésével 

is elérhető mindazok számára, akik szegénységük, eladósodottságuk vagy beteg-

ségük miatt nem tudják igénybe venni a templom által ajánlott kegyelemközve-

títést. Egyben a Jézus és a templomi hatóságok között feszülő konfliktus okaira 

is rávilágít. A bűnbocsánat kijelentése – akár a történetben szereplő bénának, 

akár a Lk 7 bűnös asszonyának – arra világít rá, hogy a templom, mivel kizárja az 

eladósodott, elszegényedett vagy beteg rászorulókat, többé nem kizárólagos helye 

a bocsánat elnyerésének. 

Reményeim szerint választott példám megmutatta, hogy Luther írásmagyarázati 

elvének az önmagát értelmező Szentírásról ma is van magyarázó ereje. Természe-

tesen a modern exegézis nem mellőzhet emellett más módszereket vagy kortör-

téneti, bevezetéstudományi és egyéb ismereteket sem. Azt azonban levonhatjuk 

tanulságként, hogy azokat az értelmezéseket kell előnyben részesítenünk, amelyek 

nem mondanak le a különböző íráshelyek egymásra vonatkoztatásáról, kölcsönösen 

megvilágító erejéről.

 34 Herzog 2000, 130. o.
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A reformáció távlata

Kis újszövetségi apokaliptika Pt ,– alapján

A reformáció kezdetének ötszáz éves jubileuma esztendejében a Kálvin Kiadó meg-

tisztelő felkérésének eleget téve volt és van szerencsém behatóbban foglalkozni két 

újszövetségi irattal, Péter második levelével (2Pt) és Júdás levelével (Júd). Kutatásom 

és elmélkedésem eredményeképpen szeretném ezt a mostani rövidebb dolgozatot 

is elhelyezni a reformáció asztalán azzal a nem titkolt reménnyel, hogy ott nem a 

fiókba kerül, hanem az asztal fölé hajolók szeme előtt marad. Reménységem azt a 

szintén nem titkolt óhajtást is kíséri, hogy a reformáció immár fél évezredes em-

lékezete nem a múltba révedésre készteti a kedves Olvasót, hanem az előretekin-

tésre, és miként engem, úgy őt is megérinti a reformáció távlata. Nem mondhatjuk 

ugyanis, hogy a reformáció mint történelmi esemény megvalósult, azzal pedig mint 

az egyház megújulásának folyamata le is zárult és be is fejeződött. A reformáció 

teológiai értelme úgy szövi át az elmúlt ötszáz év történelmi összefüggéseit és vál-

tozásait, hogy egyúttal magasan át is ível azokon. Nem ragad bele a mindennapok 

jelenébe, hanem a Jelenések könyvének apokaliptikus madaraként szárnyra kelve 

(Jel 4,7) mutat távlatos jövőképet a keresztények számára. A reformáció teológiai 

felismerései egyszerre erre a világra és az eljövendőre vonatkozó tanításként benne 

rejlenek „az igaz ember hitből él” prófétai látomásában és apostoli igazságában (Hab 

2,4; Róm 1,17; Gal 3,11; Zsid 10,38). Az ecclesia semper reformari debet2 gyakorta 

felidézett kötelezettségének teljes tartalma csak az eszkatonban3 tárul fel. A térben 

 1 Az apokalipszis görög eredetű kifejezés a teológia nyelvezetében az utolsó időkre való általános, 

illetve gyakran az utolsó idők legvégső eseményeire történő konkrétabb utalásként is használatos. 

Az utolsó idők eseményeit, így Krisztus második eljövetelét, görög szóval a parúsziát is szokás 

apokalipszisként említeni. Az apokalipszis Istennek és az ő igazságosságának, majd szeretetének 

a végső kinyilatkoztatása lesz. Jézus Krisztus Isten mindenek felett való „apokalipszise”, hiszen ő 

nyilatkoztatta ki a számunkra Istent: aki őt látja, látja az Atyát, ő Isten lényének képmása (Jn 14,9; 

Zsid 1,3). https://www.gotquestions.org/Magyar/apokalipszis.html. (Megtekintés: 2017. április 28.)
 2 Az egyháznak szüntelenül meg kell újulnia!
 3 Az eszkaton a végső időket jelenti görögül, az eszkatológia pedig a végső dolgokról, a világ végéről szóló 

teológiai tanítás szakkifejezése. http://idegen-szavak.hu/eszkatológia. (Megtekintés: 2017. április 28.)
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és időben játszódó folyamatok, vagyis maga a történelem, abban a reformáció, ott 

oldódnak fel és ott nyerik el végső értelmüket, ahol Istennek a teremtésen túli világa 

kezdődik. Ünneplésünk, emlékezésünk, bibliatanulmányaink végszavát Isten fogja 

kimondani. Ebben a tudatban tiszteleg ez a rövid dolgozat a reformáció emléke 

előtt, írólapnyi ablakot tárva arra a végtelen távlatra, amelyben az ellentmondásos 

történelmi összefüggéseken és értékeléseken túl a reformáció – és tegyük hozzá, az 

úgynevezett ellenreformáció is! – elnyeri valódi, Isten szándéka szerinti értelmét. 

Az említett perspektíva megtekintéséhez először abba a szobába kell belép-

nünk, amelyben az apró ablakot találjuk. Melyek voltak azok a fő okok, amelyek 

2Pt megírásához vezettek? A szöveg maga árulkodik a miértekről. Az egyik ok 

a keresztények körében elburjánzó erkölcsi lazaság és kicsapongás lehetett (2,2), 

a másik vélhetően a parúszia késése miatti gúnyolódás (3,4). E két ok, ha nem is 

következik egymásból, mégis egymáshoz kapcsolódik azzal az egyedi vonással, 

hogy utóbbiról ilyen formában csak ezen az egyetlen helyen olvasunk az Újszö-

vetségben. 

A levél szövege a péteri szerzőség igényét sugallja (1,1). Ezt az igényt támasztja 

alá a szerző (a továbbiakban az egyszerűség kedvéért Pt) utalása 1,14-ben Jézus-

nak egy, a Péter halálával kapcsolatos kijelentésére (vö. Jn 21,18–19), valamint 

az az állítás, hogy Péter együtt volt Jézussal a megdicsőülés alkalmával a szent 

hegyen (1,17–18). E szerint Pt bizonyosra vette, hogy olvasói ismerték a szinop-

tikusok beszámolóját Jézus megdicsőüléséről (1,17; vö. Mt 17,5; Mk 9,7; Lk 9,35). 

Az utalás Jézusnak a Péter halálával kapcsolatos megjegyzésére ugyanakkor Jn 

21 ismeretét feltételezi. János evangéliumához azonban valószínűleg csak akkor 

írták és csatolták a 21. fejezetet, amikor a ma ismert négy kanonikus evangéli-

umot „Az evangélium” összefoglaló cím alatt közzétették, Kr. u. 125 körül. Pt 

tehát alkalmasint eme gyűjtemény ismeretében és erre az ismeretre hivatkozva 

fogalmazza meg és írja le gondolatait. Végül a péteri szerzőség mellett szól 

a burkolt utalás 3,1-ben arra, hogy Pt azonos lenne Péter első levelének (1Pt) 

írójával, noha ezt a feltevést azonnal megingatják a két levél világosan látható 

stiláris különbségei. 

A péteri szerzőség ellen tanúskodnak még más olyan tények, amelyek a levél 

keletkezését a 2. századba utalják. Ilyen tény Júdás levelének 2Pt második fejezetébe 

történt beépítése vagy Pt burkolt önazonosítása egy olyan nemzedékkel, amelynek 

számára az első apostolok igehirdetése csak az időközben kialakult hagyományok 

révén lehetett ismert (3,1–4). Ennek értelmében Pt már csak egy későbbi (apostoli) 

generáció tagjaként szerepelhet. Úgyszintén a közvetlen péteri szerzőséggel szem-

ben tanúskodik a Pál apostol leveleire mint már szent iratokra történő utalás és az 

arra való célzás, hogy egyes tanulatlan keresztények visszaéltek azokkal (3,15–16). 
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Itt vélhetően a Markión († 165) nevéhez fűződő eretnekség4 (144/145) és annak 

követői húzódnak a háttérben. Valószínű tehát, hogy 2Pt a 2. század közepe táján 

keletkezett, már Markión fellépése után.

Pt a Péter apostol szellemében fogant gondolatai birtokában és azok megszólal-

tatása okán, számára magától értetődő módon azonosította magát az apostollal. 

Igazoltnak vélte, hogy Péternek tulajdonítsa azt, amit valójában ő maga írt. Ez az 

eljárás azonban nem volt egyedi és nem keltett megütközést akkoriban, amiként 

erről más, Péter apostolnak tulajdonított, de úgyszintén a 2. században keletkezett 

iratok címe is árulkodik, úgymint Péter evangéliuma, cselekedetei, tanításai vagy 

beszédei. A keresztény kezdetek idején Péter apostol történeti szerepe jelképessé 

növekedett: ő személyesítette meg immár a tényleges, az eredeti és a hiteles keresz-

ténységet. Péter nevével élve, az ő tekintélye és hitelessége mögé bújva lehetséges-

nek bizonyult Pt számára a keresztény gyülekezetek szellemi, hitbeli egészségére 

veszélyes eretnekségek megbélyegzése. 

Közvetlenül az első mondatban (1,1) értesülünk arról is, kinek szánja levelét a 

szerző. 3,1 azokról tesz említést, akikhez már eljutott 1Pt, és ahhoz a keresztény 

közösséghez (gyülekezethez vagy gyülekezetekhez) tartoztak, amely(ek)ben Pál 

apostol leveleit már együtt, azonos értékkel említették „más írásokkal” (3,15–16). 

Igen valószínű ugyanakkor, hogy az író nem egyetlen egyháztestre, vagyis külön-

álló gyülekezetek közösségére vagy akár egy, de meg nem nevezett gyülekezetre 

célzott. Nem egy helyi, hanem egy, általában a korabeli keresztény közösségre (egy-

házra) jellemző eretnekséget pellengérezett ki levelében, amelyet azzal az igénnyel 

írt, hogy abban az egész kereszténységnek szóló üzenet kapjon nyilvánosságot. 

Bármely keresztény, akihez ez a rövid, ébresztő üzenet vagy kis homília5 eljutott 

és figyelmét felkeltette, elolvashatta azt. 2Pt általánosan ismert voltát és népsze-

rűségét azonban árnyékba vonja az a tény, hogy csak kisszámú és meglehetősen 

kései utalás található rá az első keresztény századok irodalmában. Az ókeresztény 

írók közül 2Pt-t Órigenész említi először mint vitatott tartalmú iratot, Euszébiosz 

pedig az ún. Antilegomenához6 sorolja. A hivatalos keresztény kánonban 2Pt a 4. 

 4 A markionita eretnekség rövid leírását lásd: http://www.refteologia.sk/etusz.pdf. (Megtekintés: 

2017. május 1.)
 5 Bibliai verseken alapuló rövid szövegmagyarázat, hallgatók előtt tartott egyházi beszéd, igehirdetés, 

a keresztény egyházi szónoklat egyik fajtája. Vö. http://www.szomagyarito.hu/szocikk.php?id=2960. 

(Megtekintve: 2017. május 1.)
 6 Az antilegomena görög szó, azt jelenti, ’amelyeknek ellene mondanak’. A kifejezés Euszébiosztól, 

a 4. században élt történetírótól ered, s azokra az ősi keresztény iratokra vonatkozik, amelyeknek 

a kánonhoz tartozó voltát az egyház egy része nem ismerte el. Lásd http://www.arcanum.hu/hu/

online-kiadvanyok/Lexikonok-keresztyen-bibliai-lexikon-C97B2/a-a-C97B4/antilegomena-C98A2/. 

(Megtekintés: 2017. május 1.)
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században vált véglegesen elfogadott irattá, noha a szír Pesitta7 sohasem tekintette 

kanonikusnak, nem is emelte könyveinek sorába. Mindezek alapján feltételezhetjük, 

hogy 2Pt olvasottsága és népszerűsége igen korlátozott lehetett a kanonizálását 

megelőző időszakban. A levél keletkezési helyére vonatkozó feltételezések között a 

legelképzelhetőbb Róma. Ezt a nézetet alátámasztja, hogy a 2Pt-re hatást gyakorló 

1Pt, valamint ugyanúgy Júd is római keltű iratok. Pt választása, hogy Péter apostol 

neve alatt publikálja sorait, ezt erősíti, ugyanis Péter éppen a római keresztény 

közösségnek volt a legtekintélyesebb vezetője. A keletkezési helyre vonatkozóan 

Egyiptom és Kis-Ázsia neve is felbukkan, perdöntő bizonyíték azonban mind a mai 

napig nem áll rendelkezésünkre.

Az eddigiek alapján megállapíthatjuk tehát, hogy Pt egy, a 2. század közepének 

időszakában élt elkötelezett keresztény, esetleg keresztény vezető lehetett. Péter 

személyesítette meg számára az apostolok hitét, az a Péter, aki előre látta a hamis 

tanítók felbukkanását, s aki már jó időben óvta azok bomlasztó propagandájától az 

egyházat (2,1). Ezek a tévtanítók most valóban megjelentek, és fellépésükkel lábra 

kaptak a megszilárdulóban levő keresztény kérügma8 alapjait megrengető eltévelye-

dések. Mivel a keresztény gyülekezetek stabilitásának alappillérei éppen a prófétai 

igehirdetés, valamint az apostoli tanítás voltak, Pt a kortárs keresztények felébresz-

tése céljából emlékeztet a próféták és az apostolok korábbi kijelentéseire (3,2). Pt Júd 

szerzőjében rokon lélekre talált, és az előbbi levelet mint saját véleményének gerincét 

beépítette a maga írásába. Az eretnekségnek azok a megnyilvánulásai, amelyek ellen 

Pt tiltakozott, a parúsziára való várakozás kigúnyolása és elutasítása (3,3–7), vala-

mint Pál apostol tanításának elferdítése volt (3,16). A parúszia mint téma az akkor 

már hagyományosnak mondható keresztény kérügma értékébe vetett hit erősségét 

és megbízhatóságát hangsúlyozta az egyre népszerűbb eretnek igehirdetők okosan 

megszerkesztett tanításával szemben (1,16–2,10). Pt tehát azért beszél a parúsziáról, 

mert az számára az ortodox keresztény hithez való szoros ragaszkodást jelképezi. 

E fundamentális hit Pt-nek múlhatatlanul fontos volt: a kereszténység túlélésének 

kulcsát találta meg abban egy olyan világban, amelyben egyébként semmi sem sza-

vatolta a Krisztus-követők jövőjét. Következésképpen 2Pt messze hangzó, már-már 

harcias felhívás az eredeti keresztény tanítás iránti hűségre. A tévtanítók az alapté-

telek közül némelyeket kigúnyoltak, mások értelmét elferdítették, ezek a túlkapások 

pedig a gyülekezeteket romboló tévtanítások formájában gyűrűztek be a korabeli 

 7 A legelterjedtebb szír bibliafordítás neve. Kánoni jellegű, de a Jelenések könyve (Jel), valamint a 

rövidebb katolikus levelek (2Jn, 3Jn, 2Pt, Júd) hiányoznak belőle. Vö. http://lexikon.katolikus.hu/S/

szentírásfordítások.html. (Megtekintés: 2017. május 1.)
 8 Tanítás, igehirdetés (görög).
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kereszténység mindennapjaiba. Az eretnek tanok cáfolataként azonban ragaszkodni 

lehetett az egyház hagyományos hitéhez és annak megszilárdult formáihoz, amelyek 

az üdvbizonyosság tekintetében útmutatást adtak a keresztény közösség tagjainak. 

A Pt által képviselt tradicionális keresztény doktrína ugyanis az isteni kijelentés 

prófétai meghirdetésén és a parancsolatokon nyugodott, amelyeket az apostolok a 

legnagyobb hűséggel adtak tovább. A hamis tanítók és követőik gúnyos cinizmusa 

és szkepticizmusa viszont mintha nem a vég késlekedésére, hanem éppen fordítva, 

annak közelségére utalna. Ez a sürgősség, a parúszia Pt szerinti heveny időbelisé-

ge ad a szent és kegyes életre történő péteri felhívásnak kritikus nyomatékot. Az 

Úr tisztának és feddhetetlennek kell hogy találja az őszinte szívű keresztényeket, 

amikor ismét megjelenik! Ennek az elvárásnak a jegyében óhajtja Pt találkoztatni 

hitsorsosainak kétkedéseit Isten megbízható ígéreteivel. 

2Pt 3,10 első tagmondatát áthatja az a bizonyosság, hogy az Úr napja mindenkép-

pen el fog érkezni. Miért kellett ezt Pt-nek kiváltképpen hangsúlyoznia? Emlékez-

zünk a korábban leírtakra, hogy ti. a parúsziavárásnak ez a különleges hangsúlya 

Pt szerint (és vélhetően ezzel a szemlélettel nem volt akkoriban egyedül) egyet 

jelentett az ortodox keresztény hithez és tanításhoz való ragaszkodással az eret-

nek tanokkal szemben. Hogyan és miért kerül ide ugyanakkor az ószövetségi „Úr 

napja” hagyomány (vö. Ám 5,18)?9 Ámósz próféta ugyanis ezzel a klasszikussá vált 

kifejezéssel nem a majdani, eszkatologikus távlatú „utolsó napra” utal, hanem az 

Isten iránti hűtlensége miatt Izrael népére váró, nagyon is e világi ítéletre! Ha igaz 

is ez a megállapítás, figyelembe kell vennünk, hogy a későbbiekben általánossá lett 

az a felfogás, amely szerint „ama napon” Isten döntő módon beleavatkozik a népek 

(nemcsak Izrael, de a világ népeinek) életébe, és ez az isteni beavatkozás vagy áldás, 

vagy pedig ítélet formájában valósul majd meg. Ezt az elképzelést idővel a keresz-

ténység adaptálta, az „ítélet napja” alatt immár „a mi Urunk Jézus Krisztus napját” 

értve.10 Így tehát nem meglepő, hogy Pt azonosítja a parúsziát az Úr napjával (3,10), 

amely a történelem végideje, vagyis az utolsó nap,11 egyszersmind a megváltás napja 

is.12 E nap a történelem csúcspontja: noha adódnak előzetes jelek,13 mégis olyan 

váratlanul érkezik, akár egy tolvaj. Ez utóbbi kép is hagyományos, vö. Mt 24,43–44 

 9 „Jaj azoknak, akik az Úr napját kívánják! Minek nektek az Úr napja? Sötét lesz az, nem világos!”
 10 Lásd: „a mi Urunk Jézus Krisztus napja” (1Kor 1,8), „az a nap” (3,13), „az Úrnak ama napja” (5,5); „a 

mi Urunk Jézus napja” (Fil 1,6), „Krisztus Jézus napja (1,10), „Krisztus napja” (2,16); „ Úr napja úgy 

jön el, mint éjjel a tolvaj” (1Th essz 5,2).
 11 Vö. Jn 6,39; 2Th essz 1,10; Júd 6.
 12 „Ne szomorítsátok meg Isten Szentlelkét, aki az ő pecsétje rajtatok a megváltás napjára.” (Ef 4,30)
 13 „Az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fi a.” 

(2Th essz 2,3)
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és Lk 12,39–40,14 és még a Jelenések könyvében is felbukkan.15 A fordulat kiválóan 

alkalmas arra, hogy a parúszia váratlanságát és meglepetésszerűségét érzékeltes-

se, a további leírás pedig annak kataklizma jellegű bekövetkeztére utal úgy, hogy 

a természeti csapáshoz hasonló jelenség végső értelme ne a pusztítás, hanem a 

megtisztítás legyen.16 Még az is elképzelhető, hogy Pt ezekkel az élénk részletekkel 

a parúszia váratlan, de bizonyos bekövetkeztének hagyományos hangsúlyait akarja 

kiemelni. Az apokaliptika nyelvezetének tipikus fordulatai ezek, Dániel könyvétől 

a Jelenések könyvéig megjelennek az apokaliptikus tartalmú bibliai iratokban. 

Jelképes mondanivalójuk miatt szó szerinti értelmezésük jobbára lehetetlen. Az 

„elemek” említése a szövegben utalhat akár bizonyos égitestekre, akár pedig a fizikai 

elemekre úgy, amint azokat a 2. században Empedoklész17 kozmológiai csoportosí-

tása alapján a tűzzel, a vízzel, a földdel és a levegővel azonosították. Hozzátehetjük, 

hogy Jézus korának zsidó tudósait is kiemelten foglalkoztatta az a várakozás, hogy 

mikor és milyen jelek kíséretében köszönt be „ama nap”. Kutatták az előjeleket, 

földrengéseket, háborúkat, természeti katasztrófákat próbáltak meg úgy értelmezni, 

mintha azok a végidők közeledtét jeleznék. Meglepő azonban, hogy kortársaival 

ellentétben Jézus nem törődött a lehetséges időpontokkal.18 Amennyiben pedig a Mk 

13,1–31-ben feljegyzett ún. kis apokalipszist tekintetbe vesszük (vö. Mt 24; Lk 21), 

fölöttébb valószínű, hogy az abban rögzített apokaliptikus próféciával Jézus éppen 

az utolsó idők jeleire várók hamis elképzelései ellen tiltakozott, és azokat akarta 

megcáfolni.19 Jézus ismételten kiemeli, hogy tanítványai a környezetük apokaliptikus 

várakozásainak megfelelő eseményeket ne a végső idők jeleiként értelmezzék. Nem 

indokolt, hogy a földi világba megérkező örökkévalóság előre bejelentse jövetelét! 

 14 Elgondolkodtató, hogy a későbbiekben a parúsziára vonatkozó egyházi szóhasználat miért nem 

követte a Mt és Lk által rögzített jézusi fordulatot, vagyis az Emberfi a eljövetele kifejezést. 
 15 „Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád.” 

„Íme, eljövök, mint a tolvaj: boldog, aki vigyáz…” (Jel 3,3; 16,15)
 16 Az egek recsegve-ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások 

is megégnek, 2Pt 3,10, vö. Mt 24,43; Lk 12,39; 1Th essz 5,1–11 (5,2); 2Th essz 2,1–17; Jel 16,15. A téma 

és annak leírása a különböző szakaszokban hasonló, a képek azonban változatosak. Egyes szöveg-

variánsokban a megégnek helyett a megtaláltatnak (heurethésetai) ige szerepel.
 17 Kr. e. 495–435, görög fi lozófus és orvos. Négy elem, a víz, a levegő, a tűz és a föld keveredéséből 

eredeztette a világmindenséget. Mai ismereteink alapján ezek a hidrogénnek, az oxigénnek, a 

karbonnak, a nitrogénnek stb. felelhetnek meg.
 18 „Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába 

helyezett.” (ApCsel 1,7)
 19 Olyannyira, hogy az erről faggatózóknak egy frappáns választ is adott. „Amikor a farizeusok meg-

kérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, így válaszolt nekik: »Az Isten országa nem úgy jön 

el, hogy az ember azt előre kiszámíthatná. Azt sem mondhatják: Íme, itt, vagy íme, ott van! Mert az 

Isten országa közöttetek [vagy bennetek, entos] van«.” (Lk 17,20–21)
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A történelem vége és az Emberfia megjelenése együtt következik majd be, annak 

időzítéséről pedig egyedül az Atyának lehet csak tudomása.20 

2Pt 3,11 szerint az anyagi világ mulandó volta át kell hogy formálja az emberek 

értékrendjét. Dönteni kell, mi a fontos a földi életben: az e világi távlatok helyett a 

figyelemnek Isten világára kell összpontosulnia. Ennek feltétele a minden tekin-

tetben odaszánt élet.21 Nem kevesebbet akar itt Pt, mint rámutatni a keresztény 

reménységből táplálkozó életfolytatás középpontjára, szó szerint idézve: „…milyen 

szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának 

eljövetelét…!” (3,11–12) Korántsem tétlen várakozásról, vagy semmittevésről van 

itt szó. A várakozás a gondolkodás megzabolázására, megtisztítására és irányba 

állítására vonatkozik. Az ember teljes intellektusával a közelgő „Úr napja” felé fordul 

(prosdokeó). A szó filozófiai értelmét tekintetve a várakozás az ember létállapo-

tának lesz a jellemzője, olyan nem mellékes tartalommal, mint az őszinte és igaz 

emberség, a kitartó állhatatosság és a minden ember iránt megnyilvánuló szeretet, 

ellentétben a cinikus és szkeptikus, másokat lekicsinylő, sőt megalázó gúnyolódással, 

amely a szellemi fölényre épít, miközben kegyetlen és embertelen marad (1,5–7; 

3,3–4). A speudó (siettetni, buzgón, vágyakozva keresni) ige használata szintén 

alkalmas kifejezése Pt szándékának, ti. az apostoli hagyományban élénken élt az 

az elképzelés, hogy a kitartó imádság elősegíti Isten országának beköszöntét.22 

Az utolsó napot az evangéliumnak a legszélesebb körben való hirdetése kell hogy 

megelőzze, az pedig feltehetően sietteti is a történelem végét.23 Ezzel ellentétben 

az emberek bűne késlelteti a parúsziát, vagyis történeti szempontból „ama nap” 

közeli vagy távoli volta nem Isten önkényes szándékán, hanem az emberiség felé 

irányuló türelmén múlik (3,9).24 Más szóval minél hamarabb Krisztushoz tér az 

ember(iség), az Úr napja annál hamarabb fog felvirradni. Itt viszont nem érvényesül 

az apokaliptikára egyébként jellemző menetrendszerű gondolkodásmód, amelyben 

a változásra vagy a változtatásra nincs már lehetőség, s amelynek alapja a merev és 

szigorú determinizmus. Ezen a helyen a prófétai szemléletmód tűnik irányadónak, 

amely szerint Istent lehet befolyásolni, bizonyos mértékig bele lehet szólni a tör-

 20 „Azt a napot viszont vagy azt az órát senki nem tudja, sem az angyalok az égben, sem a Fiú, hanem 

csak az Atya.” (Mk 13,32[–37])
 21 Lásd pl. 1Th essz 5,8: „Mi azonban, akik a nappal fi ai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a 

hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot, az üdvösség reménységét”, ill. némi apokaliptikus üzenettel 

Ef 6,13–17.
 22 Vö. „Jöjjön el a te országod” (Mt 6,10).
 23 „Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden 

népnek; és akkor jön el a vég.” (Mt 24,14)
 24 Lásd még ehhez: ApCsel 3,19–20.

EHE oktatoi 2017.indd   59EHE oktatoi 2017.indd   59 2017. 09. 26.   11:50:452017. 09. 26.   11:50:45



Bácskai Károly60

ténelem alakulásába, annak menetébe. Nincs végérvényesen meghatározva, eleve 

eldöntve az, hogy mi fog történni, hanem Isten részben az emberek viselkedésétől 

teszi függővé a jövő alakulását. Prófétai elem az apokaliptikus szakaszban: szent és 

kegyes életfolytatással lehet Istent befolyásolni, és lehet úgy imádkozni, ahogyan 

egykor Ábrahám könyörgött Sodoma megmentéséért (1Móz 18,23–33).

Pt szerint tehát a szent és kegyes életmód igen hatásos, ha nem a leghatásosabb 

arra, hogy siettesse az Úr napjának eljövetelét. Ez a péteri nézet olyan életvitelt felté-

telez, mintha megvalósult volna már Isten országa, jóllehet az még várat magára, de 

így talán megrövidül a várakozás. Ez az elmélet pedig arra alapul, hogy a teremtett 

világ „működése” erkölcsi-érzelmi meghatározottságú és nem mechanikus, gépies. 

A történelem kerekét a szeretet és az igazság Istene forgatja, nem a vak végzet. Így 

megfér egymás mellett a csendes, meghitt várakozás és a sürgető könyörgés, noha 

logikailag a kettő együtt alig képzelhető el: vagy siettetek valamit, és akkor magam 

is aktívan cselekszem, vagy várok valamire, ami tőlem független, és passzív vagyok. 

Itt egyszerre, ugyanabban a pillanatban kell az aktivitást és a passzivitást képviselni! 

Hasonló kettősség fedezhető fel az Úr napja kifejezésben is (3,10). A parúszia alap-

vetően személyre utaló volta időhatározói alakot ölt. A kettő mégis egy: az Úr napja 

Jézus második eljövetelének alkalma, aki (ami) közel van.25 Pontosabb azonban, ha a 

parúszia alatt nem visszajövetelt, hanem megjelenést, nyilvánvalóvá vagy láthatóvá 

válást értünk, hiszen a vonatkozó újszövetségi kifejezések is erre utalnak.26 A visz-

szajövetel azt feltételezné, hogy az érkező nincs jelen, hanem valahol máshol van, 

és onnan közeleg. Lelke által azonban Krisztus mindig, minden időben jelen van 

hívei között.27 A visszajövetel alatt tehát azt kell értenünk, hogy valamilyen módon 

a közöttünk levő Krisztus egyszerre megjelenik, és minden szem meglátja őt (Jel 

1,7). A korabeli világszemlélet birtokában azt, hogy a mindenkor a hívei között lévő 

Krisztus egyszer csak láthatóvá lesz, nem lehetett másként elmondani, csak menet-

rendszerűen: elment, azután majd visszajön. A keresztény közösséget azonban ennek 

ellenére az az öröm hatotta át, hogy Uruk velük van, amíg világ a világ (Mt 28,20). Ezt 

az örömöt a természeti katasztrófák bizarr ígérete sem befolyásolta (3,10). A hasonló 

(prófétai) jövendölések nem lehetettek teljesen ismeretlenek a korabeli keresztények 

előtt, ráadásul az efféle próféciák ugyanúgy az apokaliptikus vonalba sorolhatók.28 Pt 

 25 Lásd: Fil 4,5; Jak 5,8.
 26 Apokalypsis: ’kijelentés, kinyilatkoztatás, felfedés’; parusia: ’megérkezés’; epifaneia: ’jelenlét, meg-

jelenés’.
 27 Vö. Mt 18,20.
 28 Lásd pl. Ézs 34,4-et, ahol Edóm pusztulása kapcsán olvashatunk hasonló katasztrófáról: „Széthull 

az ég minden serege, összecsavarodik az ég, mint egy könyvtekercs; úgy lehull egész serege, ahogy a 

levél lehull a szőlőről, vagy ahogy a lomb a fügefáról.”
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számára a tűz nem a világot hamuvá változtató véget jelenti, hanem egyúttal kezdet 

is, a teremtés ítéleten és kegyelmen keresztül való megtisztításának és átalakításá-

nak, az új ég és az új föld megalkotásának isteni eszköze (3,13). Ószövetségi képpel, 

ahogy az özönvíz sem egyszerűen a végét jelentette mindannak, ami (addig) létezett, 

hanem alkalmat és lehetőséget adott az új kezdetre, úgy a tűz is lehet a teremtő és 

a teremtést megtisztító, azt újjáformáló erő szimbóluma.29 A várakozásra buzdító 

ígéret azonos lehet az 1,4-ben említett drága és hatalmas ígéretekkel, amelyeket az 

Isten lelke által ihletett prófétai és apostoli tanúságtételek egyértelműen megerő-

sítenek.30 A keresztények hivatása tehát az, hogy a végidők akár korai bekövetkezte 

miatti kétségbeesés helyett, szent és kegyes életet élve, kitartóan várakozzanak, mert 

nem fognak csalatkozni: a remélt új égen és új földön immár igazság lakik.31 Mindez 

mint jelkép, arra emlékeztet, hogy bármi is történjék az emberrel és a világgal az 

időben, az még nem a vég. Isten terve és célja nem az, hogy elpusztítsa a teremtést 

és eltörölje az életet. Mindig van folytatás! Az újszövetségi apokaliptika felfogása 

szerint Istennél nem a pusztulásé és a halálé az utolsó szó. A történelem, benne a 

reformáció távlata ugyan lezárulhat az idővel, a megújulás lehetősége azonban örökre 

fennáll: új eget és földet várunk!
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László Virgil

Törvény és evangélium

A „törvény és evangélium” kettőse az egyik legközismertebb s a közgondolkodás-

ban egyúttal az egyik talán legfélreértettebb lutheri teológiai gondolat. A tipikus 

félreértelmezések közül Sarah Hinlicky Wilson az alább következő ötöt emeli ki.1 

Bár mindegyikben van valami kis igazságmorzsa, a törvény és evangélium közötti 

különbségtétel nem:

1. az Ószövetség és az Újszövetség közötti; 

2. aközött, ami arra késztet, hogy rosszul érezzem magam (bűnösnek, alkalmat-

lannak), és ami arra késztet, hogy jól érezzem magam (igaznak, szeretettnek); 

3. a természetes és a természetfeletti közötti;

4. a prekeresztény és a keresztény élet közötti;

5. Isten haragja és Isten szeretete közötti különbségtétel.

Amit tehát először le kell szögeznünk, hogy amikor az Egyességi irat a törvény 

három funkciójáról beszél,2 ez a „törvény” valójában nem szinonim a „törvény és 

evangélium” kettősén belüli „törvénnyel”.3 Ugyanis a bibliai parancsolatok vagy 

törvények esetében lehetséges a három funkció, de az általunk tárgyalt bináris elv 

első tagja esetében nem. Mark Allan Powell találóan jegyzi meg, hogy amikor Luther 

a Kis kátéban a Tízparancsolatot magyarázza, akkor újból és újból azt hangsúlyozza, 

hogy Isten ezzel és ezzel a parancsolattal azt akarja, hogy valamit tegyünk vagy ne 

tegyünk. De sehol nem teszi hozzá azt, hogy ezeknek az lenne a funkciója, hogy 

ezek nyomán kétségbe essünk a cselekedet általi megigazulásra való törekvésünk 

miatt.4 Az ige tehát, amely vádol és megítél bennünket, nem feltétlenül parancsolat, 

hanem bármi lehet, ami Isten fenségét és szentségét nyilatkoztatja ki számunkra, 

különösen is, amikor az éles kontrasztban áll azzal, ami mi vagyunk. „Az Úr az 

 1 Wilson 2012, 85–92. o.
 2 SD VI.1. In: Egyességi irat. 
 3 Ennek a ténynek a fi gyelmen kívül hagyása felelős számos félresiklott teológiai törvényértelmezésért. 
 4 Powell 2015, 36. o.
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én pásztorom, nem szűkölködöm.” (Zsolt 23,1) A keresztény hívő számára ez egy 

nagyon szép, bátorító evangéliumi üzenet. Azonban egy szekuláris gondolkodású, 

öntörvényű személyiségnek, aki élete irányítását a saját kezében akarja tudni, és esze 

ágában sincs bárki által is birkaként terelgetve lenni, nos, annak ez törvény. Ugyan-

akkor azt is látnunk kell, hogy a Szentírás nagy része, amennyiben az egyes írások 

mögötti eredeti szerzői szándékot kutatjuk, egyszerűen nem passzírozható bele a 

két tárgyalt kategóriába. Bizonyos igék egyszerűen csak informálnak valamilyen 

gyakorlatról, arról, hogy egy földrajzi helyet vagy egy személyt miért hívnak úgy, 

ahogy. Mások istentiszteleti használatra valók, például liturgiában használhatók 

szövegként vagy valamilyen területen praktikus tanácsként szolgálnak. Ha a szerzői 

szándékot exegetikai módszereinkkel meghatározva kigyűjtenénk csak azokat a 

szövegeket, amelyekkel kapcsolatban a szerzőik nagy valószínűséggel azt szeret-

ték volna, hogy „vádoló és megítélő szavakként”, illetve „vigasztaló és megmentő 

szavakként” hallják őket, akkor most egy sokkal rövidebb Bibliával rendelkeznénk.5 

Mindebből következik, hogy ha csak úgy olvassuk a Szentírást, hogy az informatív 

módon mit jelentett vagy mit jelent, akkor az holt betű lesz számunkra (vö. 2Kor 

3,6). Isten szándéka az ő igéjével az, hogy általa megöl és megelevenít, azaz lerom-

bolja bálványainkat, amelyek megtámasztják életünket, és újjá is teremt bennünket. 

A törvény és evangélium kettőse tehát nem arra vonatkozik, hogy egy adott bibliai 

szakasz mit tartalmaz, mit jelent, hol helyezkedik el a Szentíráson belül, hanem 

hogy az hogyan hat az olvasójára, hallgatójára. Éppen ezért megkülönböztetésük 

során nem egy logikai művelet megy végbe, mintha műfaji elhatárolásról lenne szó, 

hanem ez „inkább valamiféle jogi vitához hasonlít, melynek során egy felettébb 

szövevényes ügyben két ellentétes érdek között kell igazságot tenni, vagy (…) mintha 

egy olyan harc részesei volnánk, amely elkeseredettnek és reménytelennek tűnik, 

mert a két front teljes egészében egymásba ékelődött már.”6

Amikor Luther ragaszkodik a törvény és az evangélium helyes megkülönböztetéséhez, 

akkor egyúttal óva is int a kettő egymástól való elválasztásától. Inkább együtt tartja 

őket egyfajta termékeny, kölcsönös kapcsolatban.7 „Az evangélium (…) a törvény és az 

evangélium különbségéből születik meg, ezért nem azáltal őrződhet meg tisztán és 

sértetlenül, ha zavartalan nyugalomban megmarad önmagának, hanem ha a törvény-

nyel is kapcsolatba kerül. Egy efféle steril elválasztásban az evangélium nem válhatna 

evangéliummá, mivel csak akkor teljesíti a feladatát, ha a törvénnyel való viszonyában 

működik, mert egyedül ezáltal láttathatja meg a törvényt is teljes fényében, egyértelműen 

 5 Uo. 35. o.
 6 Ebeling 1997, 87. o.
 7 Johnson 1971, 277. o.
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törvénynek.”8 A törvény feltárja az ember bűnét és elveszett helyzetét Isten előtt, ezáltal 

az evangélium üzenete felé vezeti, annak befogadására megnyitja őt. A törvény vádolja 

és megrettenti a lelkiismeretet, az evangélium pedig a megbocsátás, az elfogadás és a 

remény üzenetét hozza. A törvény letöri az ember saját igazságába vetett előfeltevését, 

az evangélium pedig kinyilvánítja Krisztus valódi igazságát, amelybe Isten beleöltözteti 

a bűnöst.9 A törvény összetör, az evangélium helyreállít, a törvény megsebez, az evangé-

lium gyógyít. Az Ágostai hitvallás Apológiája 12. cikkének 53. szakaszában így olvasunk 

erről: „Isten az emberekben főképpen ezen a két módon munkálkodik: megrémít – és a 

megrémülteket igazságra és életre vezeti. Az egész Szentírás is e kétféle munka szerint 

oszlik meg. Egyik része a törvény, amely megmutatja, feltárja és elítéli a bűnöket. Másik 

része az evangélium, azaz a Krisztusban ajándékozott kegyelem ígérete.”10 

Ahogy azt Paul Althaus megjegyezte, Luther eredeti megkülönböztetése egyértelmű-

en az igehirdetés kontextusához kötődik.11 Gerhard Ebeling szerint Luther gondolko-

dásában „a keresztény igehirdetés a törvény és az evangélium megkülönböztetésének 

eseménye”.12 A törvény és az evangélium megkülönböztetése a protestáns kegyességen 

belül azonban viszonylag hamar két – a mai napig fellelhető – torzuláshoz vezetett. 

Az egyik, hogy azt gondolták, az igehirdető feladata azt tenni, amit valójában csakis 

Isten tehet, azaz megölni és megeleveníteni. Az igehirdető feladata kiváltani az ehhez 

szükséges megfelelő érzelmeket a hallgatóságából. Másfelől azt feltételezték, hogy ennek 

van egy sorrendisége: először el kell érni, hogy az ember nagyon bűnösnek érezze magát 

(törvény), hogy aztán ezt gyógyítani lehessen (evangélium). Timothy Wengert, az egyik 

legnevesebb ma élő Luther- és Melanchthon-kutató szerint a bűnösöknek egyáltalán 

nem érezniük kell, hogy vétkesek, hanem hallaniuk kell az igehirdetésben ennek a 

ténynek a fennállását, függetlenül attól, hogy hogyan éreznek ezzel kapcsolatban. A tör-

vény és evangélium megkülönböztetése egyszerűen szólva: elmondani az igazságot az 

emberről, az ő helyzetéről (törvény), majd elmondani az igazságot Istenről Krisztusban 

(evangélium).13 Isten élő igéje az, amely elvégzi a munkáját, a helyzetfelismerés a hall-

gató szívében ennek hatására megy végbe. Erre kitűnő példákat láthatunk a Bibliában. 

Nátán mond egy szép történetet a szegény emberről és a báránykájáról, és hogy ezt a 

báránykát elvette egy gazdag ember. Majd csak ennyit mond Dávidnak: „Te vagy az az 

ember” (2Sám 12,7), akit rögtön szíven üt a felismerés. A pünkösdi beszédben Péternek 

is elég annyit mondania a tömegnek: „…Isten Úrrá és Krisztussá tette őt: azt a Jézust, 

 8 Ebeling 1997, 88. o.
 9 Johnson 1971, 277. o.
 10 Apológia, 191. o.
 11 Althaus 1956, 269. o.
 12 Ebeling 1997, 87. o.
 13 Wengert 2013, 32–33. o.
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akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották mintha szíven találták volna őket…” 

(ApCsel 2,36–37) A gazdag ifjúnak Jézus csak ennyit mond: „…egy hiányosságod van 

még” (Mk 10,21), „A válasz miatt elborult az ember arca” (Mk 10,22). Mindezen példák 

fényében érthetjük meg talán leginkább, hogy lényegét tekintve mi a prédikálás célja:

„Ne értsük félre: nem arról van szó, hogy a keresztény igehirdetés elsődleges fel-

adata a törvény és evangélium különbségének tudatosítása volna – másodlagos 

értelemben természetesen ez is. A keresztény igehirdetés feladata a törvény és az 

evangélium megkülönböztetésének a végrehajtása, vagyis annak a küzdelemnek 

a megvívása, amelynek tétje, hogy a törvény és az evangélium között képesek le-

gyünk különbséget tenni, és ezt az életben is megvalósítsuk.”14

Jézus igehirdetésében a törvény és evangélium dinamikája működésének megfigyelé-

sére kiváló lehetőséget nyújt a Timothy Wengert által is részletesen tárgyalt Jn 8-beli 

parázna nő esete. Jézusnak három kijelentése olvasható a történetben. Először enge-

délyt ad azok számára, akik el akarják ítélni az asszonyt. Másodszor kijelent valamit 

az asszony számára, harmadszor pedig meghívja őt valamire. Az Úr első mondata 

tehát egy engedély a kövezni készülőknek arra, hogy megítéljék az asszonyt, azaz 

nekünk, hogy megítéljünk másokat. Egy aprócska figyelmeztetés áll még ott: az vesse 

rá az első követ, aki bűntelen. Ennyi. Ki-ki felismeri a helyzetét, és a tömeg eloldalog.

„Mi történt? Jézus prédikálta a törvényt, és az működött. A törvény hirdetése nem 

azt jelenti, hogy másokban bűntudatot keltünk, nem egyenlő mások kárhoztatásá-

val, elítélésével, még csak azzal sincs összefüggésben, hogy inkább imperatívuszo-

kat használnánk a kijelentő mód helyett. Ehelyett a törvényt hirdetni egyszerűen 

annyi, mint elmondani az igazat valakinek a helyzetéről.”15

Ez pedig a kimondhatatlan kimondása. Mi az, ami a jelen történetben kimondhatat-

lan? A képmutatás. A képmutatás, amellyel elfedjük saját bűnösségünket, azáltal, hogy 

mást vádolunk. Ami a történet pikantériáját adja, hogy a törvény hirdetve van Jézus 

részéről, de nem a tetten ért asszony, hanem a felette ítélkezők, így mi magunk felé is. 

Az asszony kétségtelenül megsértette a hatodik parancsolatot. Mindazok pedig, akik 

ítélkeznek felette, az elsőt, amikor gyakorlatilag a kísértő édenkertbeli szavainak ülnek 

fel: „…olyanok lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok mi a jó és mi a rossz.” (1Móz 3,5)

Jézus második kijelentése a történetben az asszonyhoz szól: „Senki sem ítélt el 

téged? (…) Én sem ítéllek el téged.” Jézus, a bűn nélküli megtehetné, hogy megkövezi 

az asszonyt, érvényt szerezve a törvénynek, legalábbis mi, ítélkezésre hajlamosak 

 14 Ebeling 1997, 87. o.
 15 Wengert 2013, 24. o.
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ezt várnánk tőle. Ő, az egyetlen erre jogosult azonban nem teszi. Evangéliumot, 

megbocsátást hirdet az asszonynak. Itt ér véget a törvény uralma. Jézus az igazságot 

nyilvánítja ki Istenről, aki telve van irgalommal és könyörülettel. 

Jézus harmadik szava, a bűn nélkül való életre szóló felhívás csak ennek a máso-

diknak a fényében érthető meg helyesen. Ettől elszakítva ugyanis eltorzul az üzenet, 

és az igehallgatók a törvényeskedés egyik vagy másik végletébe esnek. Jézus arra 

hívja meg a bűnösöket, hogy kárhoztatás, elítéltetés nélkül éljenek. A „menj el, és 

ne vétkezz többé” nem akkor szól hozzánk, amikor köveket tartunk a kezünkben, 

hogy annak nevében másokat megítéljünk. Hanem akkor, amikor már minden vádló 

eltávozott, és egyedül és támasz nélkül térdepelünk a Megváltó előtt, hittel bízva az 

ő szavában: „Én sem ítéllek el téged.” Nos, ebben a szituációban válik meghívássá a 

„menj el, és többé ne vétkezz”, méghozzá a mi számunkra. Így nem válik a kezünkben 

a további ítélkezés alapjává másokkal szemben.

Ami azonban ezek után rendszerint történik, az az, hogy ez a meghívás rögtön 

kicsúszik a kezünkből, és csak a törvény szavát halljuk meg belőle. Ne vétkezzem? 

Megítél Jézus szava, hiszen vétkezem. Ezen a ponton újból őhozzá kell térnem, aki 

evangéliumot hirdető szavával biztosít róla: „Én sem ítéllek el téged.” Ha viszont 

– legalábbis másokhoz viszonyítva – mégsem érzem magam túlságosan bűnösnek, 

a „többé ne vétkezz” bunkósbottá válhat a kezemben a többiek irányában. Ilyenkor 

Jézus első szavához kell visszatérnem: az dobja rá az első követ, aki bűntelen. En-

nek fényében pedig ismét odaérkezem, ahol nem az általam „megkövezni kívánt” 

személy, hanem én magam térdepelhetek Jézus Krisztus előtt, szomjazva az ő 

bűnbocsátó szeretetének evangéliumi örömhírét. 

Hogyan válhat tehát Jézus harmadik kijelentése valóban invitálássá, nem pedig 

megítélő törvénnyé az életünkben? Úgy, hogy felismerjük: mivel bűnbocsánatból 

élünk, mivel Krisztusban nincs többé kárhoztatásunk, ezért nem kell vétkeznünk. 

Ha elbotlunk, őhozzá járulhatunk újra és újra bűnbocsánatért, és ebből fakadóan 

mi is megbocsáthatunk egymásnak, akár hetvenszer hétszer is. 

Összefoglalásképpen nem túlzás azt állítanunk, hogy a törvény és evangélium 

megkülönböztetése a lutheri teológia szíve, lelke, közepe. Ugyanakkor keskeny a 

mezsgye, amelyen haladva ennek az alapelvnek a helyes értése megvalósulhat. Azon-

ban aki érteni akarja Isten üzenetét az ő igéjében, annak mindenképpen vállalkoznia 

kell erre az útra. Hiszen ahogy a reformátor mondta: „A Szentírással kapcsolatban 

az a legfontosabb, hogy meg tudjuk különböztetni a betűt és a lelket, mert ez teszi a 

teológust igazi teológussá.” Valamint: „Jóformán a teljes Szentírás és az egész teológia 

azon múlik, hogy tisztában vagyunk-e azzal, mi a törvény és mi az evangélium.”16 

 16 Ebeling 1997, 82. o.
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Bódi Emese

A bnbánat

Az evangélikus egyház két hitvallási irata és a bnbánat

Az augsburgi (ágostai) birodalmi gyűlésen került sor az Ágostai hitvallás felolva-

sására 1530. június 25-én. A hitvallás szövegét Melanchthon, Luther wittenbergi 

tanártársa fogalmazta. Katolikus teológusok válaszul megfogalmazták a Cáfolatot, 

amelyet augusztus 3-án olvastak fel ugyanezen a birodalmi gyűlésen. A cáfolatra 

válaszul Melanchthon megfogalmazta Az Ágostai hitvallás védőiratát (Apológia). 

Ez a két mű az evangélikus egyház hitvallási iratai között szerepel. Maga a hitvallás 

az egyetemes keresztény tanítás összefoglalása, az Apológia részletesen tárgyalja 

a hitvallásban röviden megfogalmazott alapelveket. Ahhoz, hogy a bűnbánattal 

kapcsolatos evangélikus tanítást megérthessük, először a bűnről kell szólnunk.

Egyszer szakadék támadt Isten és ember között. Ez az eredeti bűn. Az ember 

ettől kezdve nem képes Istenre hagyatkozni, nem képes Istent mindennél jobban 

szeretni és Isten parancsolatait cselekedni. Most nem az érdekel bennünket, hogy 

volt-e egy kert, az sem fontos, hogy ebben volt-e egy fa, amelyről nem volt szabad 

enni. Az a fontos, hogy az ember nem bízik Istenben, nem képes ráhagyatkozni. 

Isten azért küldte el Krisztust, hogy az említett szakadékot megszüntesse. Az ere-

deti bűnön kívül vannak az embernek konkrét bűnei, vannak hazugok, tolvajok, 

házasságtörők, csalók, betörők. Mielőtt az evangélikusok magukhoz veszik az 

úrvacsorát, felelniük kell a gyónási kérdésekre. „Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért 

megbocsát a megtérő bűnösnek?” Erre a kérdésre a „hiszem” szóval kell válaszolnia 

annak, aki élni kíván az úrvacsorával. Mit jelent pontosan az a kérdés, amelyre a 

„hiszem” szóval válaszolunk?

Isten és ember viszonya megromlott az eredeti bűn következtében, Istenhez fűző-

dő kapcsolatunk konkrét bűneink miatt is rendezetlen. Isten helyre kívánja állítani 

ezt a viszonyt, ezt a helyreállítást nevezzük megigazulásnak. Különösen protestáns 

körökben gyakran hangzik el az a mondat, hogy hit által igazulunk meg Isten színe 

előtt. Milyen hit tesz igazzá? Hinnünk kell Isten ígéretében, hogy a megromlott vi-

szonyt helyre kívánja állítani. Ennek az ígéretnek a jele Krisztus, aki halálával nem 

csupán az eredeti bűnért engesztelte ki irántunk az Atyát, hanem minden egyes 
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ember konkrét bűnéért is.1 Az emberek kegyelemből igazulnak meg, „ingyen”,2 

Krisztusért, hit által, ha hiszik, hogy (Isten) kegyelmébe fogadja őket, és megbocsátja 

bűneiket a Krisztusért, aki halálával bűneinkért eleget tett. Ezt a hitet számítja be3 

Isten előtte érvényes igazságul a Római levél 3. és 4. fejezete szerint. Melanchthon 

világosan kifejti az Apológia IV. cikkében, az 51. pontban, hogy egészen pontosan 

milyen hitre van szükség.

„Könnyen meg lehet ítélni, hogy mi a hit, ha megvizsgáljuk a hitvallást, ahol biz-

tosan ott áll ez a tétel: hiszem a bűnök bocsánatát. Így tehát nem elegendő hinni, 

hogy Krisztus született, szenvedett és feltámasztatott, hanem hozzá kell tennünk 

azt a tételt is, amely a történet cél-oka:4 a bűnbocsánatot.”

Mindkét hitvallási iraton végigvonul az az állítás, hogy hit által igazulunk meg, 

hit által nyerjük el bűneink bocsánatát. A hit által történő megigazulásról szóló 

tanításhoz elválaszthatatlanul hozzátartozik a bűnbánatról vallott reformátori 

felfogás. Mindkét hitvallási irat XI. cikke a gyónással foglalkozik, a XII. cikkben a 

bűnbánattal kapcsolatos tanítást olvashatjuk. A magánfeloldozást meg kell őrizni a 

gyülekezetekben, de minden egyes bűn felsorolása lehetetlen. Az Ágostai hitvallás 

ezen a helyen csak ennyit tartalmaz a gyónással kapcsolatban. Egyértelmű, hogy 

a magánfeloldozás a kézrátétellel történő feloldozást jelenti, amelyre a gyónás 

után kerül sor. Az Ágostai hitvallás XXII–XXVIII. cikkei azokról a visszaélésekről 

szólnak, amelyeket a reformátori tanítást követő gyülekezetekben megszüntettek, 

a hitvallás XXV. cikkében szó van a gyónásról és a feloldozásról, de csak röviden.

Az Ágostai hitvallás védőiratának XI–XII. cikkei

A továbbiakban röviden bemutatom Az Ágostai hitvallás védőiratának (Apológia) 

gyónással foglalkozó XI. cikkét, a bűnbánatról szóló XII. cikket részletesen tárgyalom. 

Emlékeztetem az olvasókat, hogy az egész védőirat a reformátori csoport válasza 

 1 „Tanítják továbbá, hogy az Ige, azaz Isten Fia a boldogságos Szűz Mária méhében magára vette 

az emberi természetet, hogy a két természet – az isteni és az emberi – elválaszthatatlanul legyen 

összekötve a személy egységében, egy Krisztus, aki valóságos Isten és valóságos ember, Szűz 

Máriától született, valóságosan szenvedett, keresztre feszíttetett, meghalt és eltemettetett, azért, 

hogy kiengesztelje irántunk az Atyát, és áldozattá legyen nemcsak az eredeti vétekért, hanem az 

emberek minden elkövetett bűnéért is.” CA III. 
 2 Latinul: gratis.
 3 A beszámítás, latinul imputatio a megigazulás beteljesedése, amikor Isten a teremtményt minden 

bűne ellenére igaznak mondja és Krisztus ajándékában (elégtételében) részesíti. CA IV. 
 4 A cél-ok (causa fi nalis) az arisztotelészi fi lozófi a jellegzetes fogalma annak kifejezésére, hogy semmi 

sem történik cél nélkül.
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arra a Cáfolatra, amelyet az Ágostai hitvallás ellen fogalmaztak katolikus teológu-

sok. Valahányszor azt írja Melanchthon a védőiratban, hogy az ellenfelek elfogadják 

vagy részben elfogadják a szóban forgó állítást, ezen azt kell érteni, hogy az Ágostai 

hitvallás állítását elfogadják vagy kiegészítéssel fogadják el. A XI. cikket, amely 

arról szól, hogy a feloldozást meg kell tartani az egyházban, helyeslik (az ellenfe-

lek). Azonban azt a kiegészítést fűzik hozzá, hogy tekintettel kell lenni az „omnis 

utriusque” határozatra, amely előírja, hogy az emberek legalább évente gyónjanak, 

és minden bűnüket sorolják fel, amire vissza tudnak emlékezni.

Megjegyzem, hogy az 1215-ben tartott lateráni zsinat határozatáról van szó, 

a védőirat csak a latin kezdő szavakkal említi a zsinat 21. kánonját. Magyarul: 

„mindkét nemből való minden hívő”.5 Melanchthon kiemeli, hogy a feloldozás 

„nagy jótétemény”, „Isten rendelése és az evangélium saját hangja”, hogy higgyünk 

a feloldozásban, hinnünk kell, hogy „ingyen, Krisztusért” nyerünk bűnbocsánatot, 

és ez által a hit által valóban kiengesztelődtünk Istennel. A reformált gyülekezetek-

ben biztatják az embereket a gyónásra, de arra nézve nem szabnak meghatározott 

időt. Ezekben a gyülekezetekben évente többször is gyónnak a hívők, és élnek a 

szentségekkel, a feloldozással és az úrvacsorával. A gyónás során nem szükséges 

minden bűn felsorolása, ez a felsorolás nem isteni jogon alapul, nem is szükséges a 

megigazuláshoz. A legtöbb bűnünkre nem is emlékszünk. „Ki ismeri a vétkeket?” 

(Zsolt 19,13) A „faragatlan embereket” hasznos rászoktatni, hogy néhány bűnüket 

sorolják fel, így könnyebben lehet őket tanítani. A bűnök felsorolása helyett inkább 

arról a hitről kell szólni, amely igazzá tesz.

A védőirat bűnbánatról szóló XII. cikke két nagy részre bontható. Az első rész 

(1–97) a hittel foglalkozik, ami a bűnbánat második része. A következő nagy 

rész (98–178) a gyónással és az elégtétellel foglalkozik. Nézzük az első részt! 

Az Ágostai hitvallás XII. cikkének első részét helyeslik a Cáfolat írói. Ebben az 

áll, hogy a keresztség után bűnbe esett emberek elnyerhetik a bűnbocsánatot, 

mindegy, mikor és hányszor térnek meg. A cikk második részét elítélik, amely 

kimondja, hogy a töredelem és a hit a bűnbánat részei.6 „Az evangélium saját 

hangja, hogy hittel nyerjük el a bűnbocsánatot.” Az evangéliumnak ezt a hang-

ját ítélik el a Cáfolat írói (1–2). A védőirat ezzel a témával kapcsolatban Károly 

császárt is megszólítja:

 5 DH 2004, 812. o.
 6 A védőirat is elfordul a római katolikus felfogástól, amely három részt különböztetett meg: a szív 

bánata vagy töredelme (contritio cordis), a száj vallomása (confessio) és a bűnökért való elégtétel 

(satisfactio operum), amint IV. Jenő pápa 1439. november 22-én kiadott Exsultate Deo kezdetű 

enciklikája is leírta. Vö. DH 1323. o.
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„Kérünk tehát téged, győzhetetlen Károly császár, hogy kegyeskedjél türelmesen és 

figyelmesen meghallgatni bennünket erről a legnagyobb dologról, amely az evan-

gélium fő pontját, Krisztus igaz ismeretét és Isten igaz tiszteletét foglalja magában.”

(3) A katolikusok tanítása a bűnbánatról zavaros, és ellenkezik a Szentírással (4–27). 

Katolikus teológusok azon vitatkoznak, hogy a bűnbocsánatot a teljes töredelem 

(contritio) alapján lehet-e elnyerni, vagy a részleges töredelem (attritio) is elegendő 

a bűnbocsánat elnyeréséhez. Ha a töredelem alapján következik be a bűnbocsánat, 

mi szükség van a feloldozásra? Mi a szerepe a kulcsok hatalmának? Ezeket kérdezi 

Melanchthon az ellenfelektől. Van olyan katolikus nézet, hogy a kulcsok hatalma 

csak az egyház előtt bocsátja meg a bűnöket, de Isten előtt nem. Más katolikus 

felfogás szerint a kulcsok hatalma az örök büntetéseket tisztítóhelyi büntetésekké 

változtatja, ez utóbbiak elégtételekkel válthatók meg. Melanchthon joggal mondja 

zavarosnak az ilyen nézeteket. A zavaros tanítások elvetése után a reformátori cso-

port álláspontjának ismertetése következik (28–43). A bűnbánatnak két része van, 

a töredelem és a hit. Ha valaki hozzá akarja tenni a bűnbánat méltó gyümölcseit, 

vagyis az egész élet és az erkölcsök megújulását, ezt a reformátori csoport nem 

kifogásolja. A töredelemmel kapcsolatban mellőzhető az a haszontalan okoskodás, 

hogy fájdalmunk mikor ered Isten iránti szeretetből, és mikor abból, hogy félünk a 

büntetéstől. Melanchthon pontosan megfogalmazza a töredelem definícióját, ezt 

szó szerint idézem (29):

„Hanem azt mondjuk, hogy a töredelem a lelkiismeret igaz rettegése, amely hiszi, 

hogy Isten haragszik a bűn miatt, és fájlalja, hogy vétkezett. És ez a töredelem 

akkor következik be, amikor Isten igéje ránk bizonyítja a bűnöket ‒ mivel az evan-

gélium hirdetésének az a lényege, hogy ránk bizonyítja a bűnöket ‒, továbbá Krisz-

tusért a bűnök bocsánatát és az igazságot, a Szentlelket és az örök életet nyújtja, 

hogy így újjászületve jót cselekedjünk.”

Igazolásul Melanchthon Krisztus szavait idézi: „Hirdettessék az én nevemben a 

bűnbánat és a bűnbocsánat minden nép között.” (Lk 24,47) A lelkiismeret retteg a 

bűn miatt, ezt az érzést ószövetségi példákkal szemlélteti a védőirat (Zsolt 38,5–9; 

6,3–4; Ézs 38,10–13).

Melanchthon nyomatékosan kijelenti, hogy az ellenfelek semmit nem mondanak 

a hitről, csak úgy tanítják az igét, hogy az a bűnöket bizonyítja ránk, így pedig a 

lelkiismeret sohasem nyugodhat meg. Ha csupán ezt tanítják az ellenfelek, akkor 

ez a törvény tanítása. Az ellenfelek azt állítják, hogy a rettegéssel az emberek 

kiérdemelhetik a kegyelmet, ha mégis szeretik Istent. Hogyan szerethetik Istent 

az emberek, ha csupán emberi szóval ki nem fejezhető haragját érzik? – kérdezi 
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Melanchthon. Ezért fontos, hogy hangsúlyozzuk a Krisztusba vetett hitet, ez a hit 

pedig a bűnbánat második része:

„…ilyen rettegések során az emberek lelkiismerete elé kell tárni a Krisztusról szóló 

evangéliumot, amelyben Krisztus ingyen ígéri a bűnök bocsánatát. Hinniük kell 

tehát, hogy Krisztusért ingyen bűnbocsánatot nyernek.”

(35) Ez a hit felemeli és megeleveníti a töredelmet érzőket: „Megigazulva hitből, 

békességünk van (Róm 5,1).” S így világosan határozható meg a gyermeki félelem: 

ez olyan félelem, amely hittel kapcsolódik össze, azaz ahol a hit vigasztalja és támo-

gatja a megrettent szívet. A szolgai félelem viszont az, amikor a hit nem támogatja 

a megrettent szívet.”

Mi a szerepe a kulcsok hatalmának? Miért kell a hithez kapcsolni a feloldozást? 

Ezekről a témákról szól a 39. pont: „A kulcsok hatalma alkalmazza és hirdeti az 

evangéliumot a feloldozás által, ami az evangélium igazi hangja. Így a feloldozást 

is belefoglaljuk, amikor a hitről beszélünk, mivel a hit hallásból van, ahogyan Pál 

mondja (Róm 10,17).” Mi a feltétele a feloldozásnak? Erre a kérdésre tömören pró-

bálok válaszolni. A feloldozás ajándékának egyetlen feltétele az a készség, hogy az 

ember bűnös voltának tudatában és bűnét bánva Isten kegyelménél keressen me-

nedéket. Ha ez a feltétel teljesül, az egyháznak a feloldozást meg kell adnia. Ami az 

evangéliumban mindenkinek szól, azt a feloldozás az egyes személyre alkalmazva 

mondja ki. Ezzel kapcsolatban a védőirat világosan fogalmaz a 40. pontban:

„…mivel Isten valóban az ige által elevenít meg, a kulcsok valóban Isten színe előtt 

szereznek bűnbocsánatot, eszerint: Aki titeket hallgat, engem hallgat (Lk 10,16). 

Ezért a feloldozó szavának úgy kell hinni, mint az égből hangzó szónak.”

Ezekre tekintettel a védőirat kimondja, hogy a feloldozás bűnbánati szentségnek 

tekinthető, ahogyan a tanultabb katolikus teológusok mondják (41). A védőirat 

jogosan állítja, hogy a bűnbánatnak két fő része van.

A továbbiakban ezt igazoló szentírási érvek következnek (44–58). Ezek közül 

néhányat – a teljesség igénye nélkül – kiemelek. Krisztus eltörölte a törvényben 

ellenünk szóló adóslevelet (Kol 2,14). Itt két rész van, az adóslevél és az adóslevél 

eltörlése. Az adóslevél pedig a minket bevádoló és elítélő lelkiismeret. A törvény az 

az ige, amely felrója és elítéli bűneinket. Az adóslevél az a hang, amely ezt mond-

ja: „vétkeztem az Úr ellen” (2Sám 12,13). Az adóslevél nem más, mint a minket 

elítélő töredelem. Az adóslevél eltörlése a ránk váró kárhoztatást hirdető ítélet 

megsemmisítése és annak a másik ítéletnek a szívünkbe vésése, amelyből meg-

értjük, hogy megszabadultunk attól a kárhoztatástól. A hit pedig az az új ítélet, 

amely az első döntést megsemmisíti, és a szívnek visszaszerzi a békét és az életet 
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(48). Elcsüggedt a lelkem a keserűség miatt, erősíts meg igéddel (Zsolt 119,28). Itt 

az első rész a töredelmet tartalmazza, a második a módot írja le világosan, hogy a 

töredelem során hogyan születünk újjá, tudniillik Isten igéje által, amely felkínálja 

a kegyelmet. Ez erősíti meg és eleveníti meg a szíveket (50). Az Úr haragra gerjed, 

hogy elvégezze saját munkáját (Ézs 21,28). Ez a munkája idegen tőle (opus alienum), 

de szükséges ahhoz, hogy elvégezhesse saját munkáját (opus proprium).7 Ézsaiás 

Isten idegen munkájának nevezi azt, amikor elrémít, mivel Isten saját munkája a 

megelevenítés és a vigasztalás. Ám azért rémít el – így szól –, hogy helyet készítsen 

a vigasztalásnak és a megelevenítésnek, mivel a magabiztos és Isten haragját nem 

érző szívek utálják a vigasztalást (52). Ilyen módon szokta a Szentírás e kettőt, a 

rettegést és a vigasztalást összekapcsolni, hogy tanítson: a bűnbánatban ezek a fő 

mozzanatok, a töredelem, valamint a vigasztaló és igazzá tevő hit (52). Isten két 

legfőbb munkája az emberekben ugyanis, hogy megrettent – és a megrettenteket 

igazzá teszi és megeleveníti.

E két munka szerint oszlik meg az egész Szentírás. Az egyik rész a törvény, amely 

megmutatja, bebizonyítja és elítéli a bűnöket. A másik rész az evangélium, azaz a 

Krisztusban adott kegyelem ígérete. Ez az ígéret az egész Szentírásban ismétlődik, 

először Ádám kapta, majd az ősatyák, később a próféták világították meg, végül 

Krisztus hozta nyilvánosságra és hirdette a zsidók között, az apostolok pedig az 

egész világon elhintették. Az ebbe az ígéretbe vetett hit által igazulunk meg (53–54).

Ezek után annak a tételnek az igazolása következik, hogy a bűnbocsánatot hittel 

nyerjük el (59–97). Az ellenfelek azt állítják, hogy a hit megelőzi a bűnbánatot. Ezen 

a hiten azt értik, hogy Isten létezik, és az istenteleneket büntetés éri. A védőirat 

megköveteli azt is, hogy ki-ki higgye bűnei bocsánatát. Melanchthon azt kérdezi az 

ellenfelektől, hogy a feloldozás elfogadása része-e a bűnbánatnak. Ha a feloldozás 

elfogadását elválasztják a gyónástól, nem érthető, hogy mit használ a bűnvallás a 

feloldozás elfogadása nélkül. Ha pedig nem választják el a bűnvallástól a feloldozás 

elfogadását, szükséges hinniük, hogy a hit a bűnbánat része, mivel a feloldozás csak 

hittel fogadható el. Pál apostol azt tanítja, hogy az ígéret csak hittel fogadható el 

(Róm 4,16). A feloldozás pedig a bűnbocsánat ígérete, tehát szükségképpen hitet 

követel. Hogyan mondhatja bárki, hogy elfogadja a bűnbocsánatot, ha nem hisz 

benne? Ha nem hiszünk a bűnbocsánatban, akkor Istent vádoljuk hazugsággal, 

mert nem hiszünk abban az ígéretben, amelyet Fiáról Isten kinyilvánított (1Jn 

5,10). A bűnbocsánatot hittel nyerjük el, tehát joggal sorolja a reformátori csoport 

a bűnbánat részei közé azt, amivel elnyerjük a bűnbocsánatot. A témát még hosz-

 7 „Mert fölindul majd az Úr, haragra gerjed. Véghezviszi tettét, szokatlan tettét, elvégzi munkáját, 

rendkívüli munkáját.” (MBT 1990; RÚF 2014)
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szan tárgyalja a védőiratnak ez a része, de tanulmányomban csak a legfontosabb 

gondolatok ismertetésére szorítkozhattam.

A védőirat 98–178. része a gyónással és az elégtételekkel foglalkozik, de erről a 

témáról már korábban is több szó esett, ezért csak nagyon röviden foglalom össze 

a hosszadalmas fejtegetést. A gyónáshoz a feloldozás miatt kell ragaszkodni. Az 

elégtételek nem szükségesek a bűnbocsánat elnyeréséhez, nem is alapulnak isteni 

jogon. Lehet, hogy valaki páncélba öltözve elzarándokol Jakab sírjához, de ez a 

cselekedet nem érdemli ki a bűnbocsánatot. Nagyon régen az elégtételek nevelő és 

fegyelmező eszközök voltak, az egyházfegyelem érdekében alkották ezeket. A refor-

mátori tanítás inkább a bűnbánat méltó gyümölcseiről beszél. Ilyenek: szülők iránti 

tisztelet, a paráznaságtól való tartózkodás, mások tulajdonának tiszteletben tartása. 

Az elmúlt nyolc évben különböző életkorú és iskolai végzettségű személyek arról 

kérdeztek, hogy mit tanít az evangélikus egyház a bűnbánatról. Nagyjából min-

denkinek azt válaszoltam, amit cikkemben leírtam. Ezek után az emberek kezébe 

adtam az Ágostai hitvallást és az Apológiát. Javasoltam, hogy mindkét irat XI. és 

XII. cikkeit olvassák el, de a teljes műveket is olvashatják. A teljes művek elolva-

sása csak negyvenéves, ateista bölcsész barátomnak sikerült. Azt mondta, hogy 

Melanchthon érvelése logikus, lehet, hogy a szentírási helyeket mások másként 

értelmezik, de a gondolatmenet még egy ateista bölcsész számára is követhető. 

Római katolikus, nyolcvanéves mérnök ismerősöm csak az ajánlott cikkeket volt 

képes elolvasni, azt mondta, hogy az én magyarázatom után vette kezébe a Kon-

kordiakönyvet, amely az említett hitvallásokon kívül az evangélikus egyház többi 

hitvallását is tartalmazza.8 A szövegeket megértette, de az olvasás során „teljesen 

kimerült”. Azt mondta, hogy szerinte korunk emberének elég annyi, amennyit én 

elmondtam. Nagyon komoly beszélgetést folytattam egy református, úrvacsorával 

rendszeresen élő, érettségire készülő lánnyal. A javasolt cikkeket elolvasta, az egész 

védőiraton is „nagyjából végigfutott”. Helyesen állapította meg, hogy Melanchthon 

a védőiratban, az egyes cikkekben felvázolja a vitás kérdéseket, cáfolja az ellenfe-

leket, és kifejti a reformátori tanítást. Azt is megállapította, hogy Melanchthon 

szentírási helyekkel és ezek értelmezésével próbál bizonyítani. A Szentíráson kívül 

a tekintélyes ókori egyházi írókat is idézi és értelmezi. Néha idegesítően hatott 

rá, hogy bibliai idézetek tömkelegével találkozik, szerinte kevesebb idézettel is 

bizonyítani lehetne. A megigazulásról vallott reformátori tanítás szinte minden 

cikkben előkerül. Nem igazulunk meg a hagyományok megtartásával, a szerzetesi 

fogadalmak által sem, az elégtételek által sem. Miért kell ezt mindig mondani? Elég 

 8 KK 1957.
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lenne azt mondani, hogy egyedül hit által igazulunk meg. Ebből számára világos 

lenne, hogy az előbb felsoroltak által nem igazulunk meg. Azt nyomatékosan 

közölte, hogy fontos volt számára néhány teológiai „szakkifejezés” megismerése. 

Tanárok és lelkészek azt szokták mondani, hogy ezek a kifejezések korunk embe-

rétől idegenek. Ez így van, de az oktatók szerinte kísérletet sem tesznek arra, hogy 

néhány kifejezést megmagyarázzanak, egyszerűen azt mondják, hogy ez senkit nem 

érdekel. Miért érdekelné az embereket ilyesmi, ha senki sem próbálja felkelteni 

az érdeklődésüket? Elmondtam, hogy az apológia régi irodalmi műfaj, eredetileg 

törvényszéki védőbeszéd. Az ókorban a keresztény értelmiségiek fogalmaztak 

apológiát (védőbeszédet) üldözött hittársaik érdekében. Később a hosszú védekező 

és az ellenfeleket cáfoló nagy írásokat is ezzel az elnevezéssel illették. A védőirat 

nagyon kiélezett vitahely zetben született, és az ellenfelek érveire kíván válaszolni. 

Az ellenfelek legalább ugyanennyi bibliai idézettel próbálják igazolni véleményü-

ket. Az ellenfelek is, a reformátori csoport is ugyanazt az állítást sokszor ismétli, 

ezzel az ismételgetéssel kíván a központi tanításnak nyomatékot adni. Korunk 

emberétől idegen a bűn szó használata, a rendőrök beszélnek bűnüldözésről. Azt 

szoktuk mondani, hogy bizonyos emberek magatartása deviáns, vagy nem ismerik 

az együttélés szabályait. Személyes meggyőződésem, hogy nem kell az embereket 

fenyegetni, nem kell a bűnt állandóan emlegetni; keresztény közösségekben beszél-

hetünk a bűnről, de csak akkor, ha a bűnbocsánatról is szólunk. Fontosnak tartom, 

hogy néhány teológiai „szakkifejezést” megismerjenek a keresztény gyülekezetek 

tagjai. Nincs elterjedve a köztudatban, hogy az evangélikus egyházban lehetőség 

van a magángyónásra, csak az úrvacsora vétele előtti közös gyónást gyakorolja a 

legtöbb hívő. 

Befejező gondolatok és személyes vallomás a gyónásról

A védőirat legújabb magyar fordítása rövidesen megjelenik. A fordítást Reuss And-

rás professzorral, az EHE Rendszeres Teológiai Tanszékének egykori vezetőjével 

készítettem. Ez a kiadás segíteni kívánja az olvasót abban, hogy a bonyolult érvelést 

megértse, ebből a célból készültek a bőséges információt tartalmazó lábjegyzetek. 

Két tanulmány is segíti az olvasó tájékozódását. Reuss András tanulmánya az irat 

keletkezéséről és utóéletéről szól. Az általam írott tanulmány a műfaji kérdéseket 

igyekszik tisztázni. A védőirat egyes cikkei külön kis apológiának is felfoghatók, de 

azt állítom, hogy az egész irat egyetlen, egységes mű. Bevezetésében Melanchthon 

feltárja a mű keletkezésének körülményeit, a befejezésben reméli, hogy fogalmazvá-

nya bizonyította a reformátori csoport igazát. Melanchthon egész érvelését áthatja 

az embert igazzá tevő Isten cselekvéséről szóló tanúságtétel. 
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Életemben egyszer éltem a személyes gyónás lehetőségével. Gimnáziumi tanuló 

voltam, amikor gyülekezetünk egyik presbiterének lánya és az újszülött gyermek 

meghalt. Ekkor öklömet ráztam, istenkáromló szavakat szóltam, később Isten létét 

is tagadtam. Konfirmáló lelkészem, Benczúr László hetente hosszan beszélgetett 

velem. Hosszas beszélgetéseink után, mikor úgy látta, hogy megfelelő állapotban 

vagyok, mondta, hogy lehetőségem van a személyes gyónásra. Ma már tudom, hogy 

amit éreztem, azt nevezzük töredelemnek. Eljutottam odáig, hogy a feloldozást, azaz 

a bűnbocsánat ígéretét hittel tudtam elfogadni. Ma úgy fogalmazok, hogy elfogadom 

Melanchthon megállapítását: „A feloldozás igen nagy jótétemény.”

Rövidítések 

CA = Ágostai hitvallás (Confessio augustana). Luther Kiadó, Budapest, 2008. (A Magyar-

országi Evangélikus Egyház hitvallási iratai 2.) 

DH 2004 = Denzinger, Heinrich – Hünermann, Peter: Hitvallások és az egyház tanítóhi-
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Béres Tamás

Vétkezz bátran…!

1521. augusztus 1-jén kelt Luther levele Philipp Melanchthonnak (1497–1560), amely-

ben a reformátor szóba hozza a papok és szerzetesek fogadalma közti különbség 

kérdését. Mint megjegyzi, nem sikerült még megtalálnia a probléma pontos megha-

tározását, de keresi a megfelelő bibliai érveket. Ezzel párhuzamosan beszél arról is, 

hogy az úrvacsora két szín alatti vétele Krisztus rendelése szerint az emberek szá-

mára lehetőség, de semmiképpen sem kötelezettség. A levél pasztorális hangvételén 

érezhető a Melanchthon iránti megértő jó szándék, akinek nyilvánvalóan gondot 

okoztak Andreas Karlstadt (1486–1541) szigorú gondolatai. Ezekben a hetekben írt 

leveleinek visszatérő témája a fogadalmak felbontásának kérdése, hogy ezen keresz-

tül tisztázhassa Isten törvényének és evangéliumának kapcsolatát. Luther türelmes 

Karlstadt iránt, de világossá teszi érvelési hibáit, valamint azt is, hogy valószínűleg 

legjobb szándéka ellenére sem fogja tudni Karlstadtot jobb belátásra téríteni, ezért 

nem tehet mást, mint hogy hagyja, hadd menjen ő a maga útján. E levél befejezéseként 

olvashatók azok a szavai, amelyek bár azóta számos kritikát váltottak ki az értelme-

zőkből, mégis szépen kerül helyre bennük az evangélium szabadságának kérdése.

„Ha a kegyelem prédikátora vagy, akkor ne kitalált, hanem valódi kegyelmet hir-

dess, de ha a kegyelem valódi, akkor valós, ne kitalált vétkeket töröljön el! Isten 

nem üdvözíti az álbűnösöket. Légy bűnös és vétkezz bátran, de még bátrabban 

higgy és örülj Krisztusban, aki legyőzte a bűnt, a halált és a világot. Amíg itt va-

gyunk, vétkeznünk kell, mert ez az élet nem az igazság hajléka, de új eget és új 

földet várunk, mondja Péter, melyben az igazság lakik (2Pt 3,13). Elég, ha dicsősé-

gének gazdagságáról felismerjük az Isten Bárányát, aki hordozza a világ bűnét (Jn 

1,29), tőle nem szakít el a bűn, még ha ezerszer, naponta ezerszer paráználkodunk 

vagy gyilkolunk is. Azt hiszed, hogy ez a hatalmas Bárány olyan kevés váltságdíjat 

fizetett bűneinkért? Imádkozz bátran, még ha a legbátrabb bűnös is vagy!”1 

 1 Luther levele Philipp Melanchthonnak Wartburg várából. 1521. augusztus 1. LVM 7: 263. kk.
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Az idézett levél kérdései a Karlstadt által felvetett témákra válaszolva: Felbont-

ható-e a papok és szerzetesek fogadalma? Bűnt követ-e el, aki egyetlen szín alatt 

veszi az úrvacsorát? Minden esetben igaz-e, hogy a keresztényeknek meg kell 

keresztelkedniük?

Luther levelében kifejtett véleménye szerint a papok és szerzetesek fogadalma 

nem ugyanazon megítélés alá esik. A papok rendjét Isten szabadon alkotta meg, míg 

a szerzetesek saját maguk választották állapotukat. A papoknak nem tiltható meg 

a házasság, ahogy erre az 1Tim 4,1–3 bibliai szakasz is utal azzal, hogy a házasság 

(és az ételek élvezetének) tiltását az utolsó idők hittől elszakadt tanítói hirdetik 

majd. A szerzetesek fogadalmával azonban más a helyzet. Karlstadt a szerzete-

sek fogadalmának felbontására és megházasodásának igazolására is mindenképp 

bibliai alapokat igyekszik keresni, ami Luther számára egyáltalán nem meggyőző. 

Sem az Első Timóteus-levélben található, a hatvan évnél fiatalabb özvegyek meg-

házasodási kötelességére vonatkozó állítást nem tartja alkalmasnak a szerzetesi 

életforma felbontásának igazolására, sem Pál 1Kor 7-ben írt gondolatát arról, hogy 

„jobb házasságban élni, mint égni”. „Ki tudja, ég-e holnap is az, aki ma ég? Egyedül 

az égés miatt a papok házasságát sem engedném meg, ha nőtlenségüket Pál nem 

nevezné megtévesztő, ördögi, képmutató és Istentől elátkozott tilalomnak” – írja. 

„Mi volna ez, mint puszta bölcselkedés? Mi azonban az isteni akaratról tanúskodó 

íráshelyet keresünk.”

Ennek híján azonban Luther a szerzetesi fogadalmat az Isten előtt tett komoly 

elköteleződésként fogja fel. Hacsak nem a döntésre képtelen fiatalként vagy fél-

revezetve lépett valaki egy szerzetesrendbe, fogadalma értékes és megtartásra 

érdemes. Szeptember 9-én kelt újabb levelében már bibliai hellyel is alátámasztja 

álláspontját, amikor a zsoltárt idézi: „…tegyetek fogadalmat, és teljesítsétek!” (Zsolt 

76,12) A fogadalmakkal tehát nincs baj. A baj az, ha a fogadalmat nem szabadon teszi 

valaki. Aki szabad, az mindenféle törvénynek és uralomnak alávetheti magát. Mert 

az evangéliumi szabadság azt eredményezi, hogy az ember képes alávetni magát a 

fogadalomnak és a törvényeknek. Ha azonban a fogadalom nem szabad döntésként, 

hanem szolgai lelkiismerettel született, a „legeslegelvetemültebb bűn” az „Krisztus 

kegyelme és lelke ellen”. Mintha ezt mondaná valaki: „Lásd, Istenem, egész életemre 

istentelenséget és bálványimádást fogadok neked.” Ez az eset áll fenn a szerzetesi 

fogadalmak terén akkor, ha valaki a szerzetesrendet azért választotta, hogy így 

gyűjtsön érdemeket Isten előtt. Ha valaki ebből a megfontolásból lett szerzetes, 

és felismeri tévedését, nyugodt szívvel visszavonhatja fogadalmát. Ha azonban 

azt ismeri fel, hogy ő szabadon választva, a szabadság lelkületével és Isten iránti 

hálával szeretne megmaradni továbbra is szerzetesi állapotában, akkor fogadalmát 

megújítva hű maradhat korábban kinyilvánított elköteleződéséhez.
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A levél másik nagy kérdése az oltáriszentség egy szín alatt vétele, amelyet Karl-

stadt nagyobb bűnnek tartott, mint az úrvacsorától való teljes távolmaradást. Ez a 

kérdés is terhelte Melanchthon lelkét. Luther rámutat, hogy az érvelés nem egyezik 

meg Jézus szándékával. Igaz, hogy az úrvacsorát két szín alatt rendelte el, de nem 

kényszerítette rá senkire. Az úrvacsora az evangélium hirdetésének eszköze, amely-

ben feltárul a Krisztushoz tartozók szabadsága. Aki egy színnel él, az azért teszi, 

mert számára ebben a formában szolgáltatják ki az oltáriszentséget. Nagyon jól 

teszik mindenütt a gyülekezetek, ha visszatérnek a Jézus rendelése szerinti rendre, a 

két szín alatti vételhez. Ám amíg valahol csupán egy szín alatt történik, ott emögött 

a zsarnoki akaratot kell meglátni, az ennek kiszolgáltatott lélek hibáztatása vagy 

terhelése helyett. Krisztus a „keresztséget sem írja elő kötelezően arra az esetre, ha 

a vizet betiltaná a zsarnoki önkény vagy a világ”.

Az ekkor írt levelek teológiai tartalma, az 1520-as év lutheri „szabadságiratainak” 

megfelelően, a keresztény ember szabadsága. Valódi szabadságról van szó, amelyért 

nemcsak lehet, de meg is kell küzdeni. A küzdelem érintheti a teljes egyházi intézmé-

nyi felfogást, ahogy erre a reformáció folyamán sor is került. Ám ugyanilyen nehéz 

küzdelem a jó szándékú és az óvatoskodó félreértelmezésekkel való szembeszállás, 

mert ezek eltakarják az emberek elől az evangélium lényegét. Ebben az esetben 

nem érdemes túlzottan finomkodni a megfogalmazással, a retorikai hangsúlyozás 

többet segíthet: légy bűnös és vétkezz bátran…!

A latinul is sokat idézett gondolat: „Légy bűnös és vétkezz bátran, de higgy és 

örülj még bátrabban Krisztusban, aki legyőzte a bűnt, a halált és a világot!” Esto 

peccator et pecca fortiter, sed fortius fi de et gaude in Christo, qui victor est peccati, 

mortis et mundi. A legjellemzőbb értelmezései közül nézzünk meg négyet.

A megigazulás reformátori hangsúlyozása

Philip Schaff  (1819–1893) svájci egyháztörténész és F. C. Baur (1792–1860) német 

teológus is azon a véleményen van, hogy ezek a szavak Luther legmerészebb és 

legvadabb mondatai a megigazulásról. Ám mindazokkal szemben, akik úgy gon-

dolják, hogy itt Luther a féktelen bűnösség zászlaját bontotta volna ki, kifejtik, hogy 

egyrészt a levél címzettje Melanchthon, aki nyilván nem akart ezzel visszaélni. 

Másrészről a Higgy és örülj még bátrabban! szavak semlegesítik a Vétkezz bátran! 

felszólítást. Pál apostol természetesen másképp fejezte ki magát, amikor Róm 6,1-

ben így fogalmaz: „Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék 

a kegyelem? Szó sincs róla!” Ám éppen ez a különbség az apostol bölcsessége és a 

reformátor célja között.
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Philipp Melanchthon vigasztalása retorikai túlzásokkal

Melanchthon érzékeny, szenved a bűntudattól, hogy egy szín alatt veszi az úr-

vacsorát. Luther ebben a pasztorális levélben vigasztalja és erősíti barátját. Nem 

ez az egyetlen túlzás az ekkoriban írt leveleiben. Nyilvánvalóan szeptember 9-i 

levelének befejező sorait sem gondolta Luther komolyan:

„Isten veled közben, és imádkozz értem! Szeretném, ha tízszer is utolérne téged 

az idegösszeomlás, annyira nem érzek irántad semmi szánalmat, hiszen oly sok-

szor figyelmeztettelek, ne terheld túl magad, mégsem hallgatsz rám, és fütyülsz 

minden jó szándékú figyelmeztetésre. Eljön az idő, amikor már késő lesz, és hiába 

bánod meg mostani lelkesedésedet, mely hevít, hogy mindent magadra vállalsz, 

mintha vasból vagy kőből volnál.”

A feltétel és eredmény megkülönböztetésének szükségessége

Dietrich Bonhoeffer (1906–1945) Követés című könyvében a bűn emberi életben 

való realitásából indul ki. Mivel egyetlen ember sem bűntelen, oka sem lehet rá 

senkinek, hogy ennek ellenkezőjét gondolja. Ha azonban nem gondolhat mást, ne 

is akarjon elmenekülni saját bűnösségének tudata elől. Vegye tudomásul és vegye 

komolyan bűnösségét, de a már megtörtént kegyelemre való tekintettel. A Vétkezz 

bátran! Luther utolsó bátorítása mindazoknak, akik szenvednek a bűntudattól. 

Bevezető, megalapozó bölcsességnek ez azonban nem volna alkalmas.

„Bűnös vagy, nos, légy is bűnös, és ne akarj valami más lenni, mint ami vagy, sőt 

naponta légy újból bűnös és légy bátor abban. (…) Ki más tudná ezt hitére nézve 

veszélytelenül hallgatni, mint az, aki tudja, hogy ezzel a vigasszal újból csak Jézus 

követésére hívják? Így lesz Luther mondata eredményként értve drága kegyelem-

mé, azaz egyedüli kegyelemmé.” 

A kegyelem realitása

Az ember történetét Augustinus közismert módon négy, a bűnnel való kapcsolata 

szempontjából véve nagy jelentőségű szakaszra osztja. Az Édenben az ember szabad 

volt: éppúgy képes volt a vétek mellett dönteni, mint ellene (posse [non] peccare). 

Elbukása után következett a természetes emberi állapot, amelyben nem képes nem 

vétkezni (non posse non peccare). Az újjászületett ember ezzel szemben képes nem 

vétkezni (posse non peccare), míg a megdicsőült ember már nem is lesz képes vétket 

elkövetni (non posse peccare). Augustinus a Pelagiusszal való vitájában hangsúlyozta 

a szentségek, főképp a keresztség erejét. Ez még abban az esetben is hatékony az 
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ember életében, ha az illető minden kétséget kizáró módon részeges életet él vagy 

akár gyilkossá válik. Az újjászületett embernek tulajdonított képesség a vétek elkö-

vetésével való szembefordulásra tehát nem jelenti azt, hogy a szembefordulás meg 

is történik, illetve meg is látszik az életén. Erre magának az újjászületett embernek 

sem érdemes várnia. Várakozás helyett élnie kell, a szentség erejének tudatában.

Összefoglalva

A pecca fortiter! kifejezést Luther nem jelszónak szánta. Tekinthetjük bátor és 

humoros retorikai kiélezésnek, de ha túllépünk azon, hogy csupán retorikai értéke 

lenne az idézett levélben, az evangélium szabad áramlásának zálogát láthatjuk meg 

benne. Az ember, éppen bűnös állapota miatt, nehezen ismeri be bűnös voltát. 

A tisztaság eszménye sokakat képes bűvkörébe vonni és ott tartani. Jézus nem 

tisztaságot ígér, hanem a bűnök megbocsátásának esélyét adja mindig újra és újra. 

A lutheri teológiai örökségben Isten kegyelmének tisztázása radikálisan történik 

meg, és ez igényli a megértés radikalitását is. Feldolgozásában, bemutatásában 

azonban érthető marad. Luther kitartóan teszi szóvá e szavaiban is, hogy álprob-

lémák gyártására nincs szükség egészen addig, amíg az ember józanul meg tudja 

ítélni saját bűnös voltát. Ha pedig ez megtörtént, annak is világossá kell válnia, 

hogy van orvosság a bűnre. Ez mindannyiunk keze ügyében van, de nem része az 

önmagában vett emberi természetnek.

Hivatkozott mű

Luther Márton: Levelek. Szerk. Csepregi Zoltán, Luther Kiadó, Budapest, 2013. (Luther 

válogatott művei 7.)
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Orosz Gábor Viktor

Bizalom által kibontakozó szabadság

„Mindent abba kell hagyni, és szabadon, bátran, szilárd 

bizalommal Isten ölébe ugrani.”

(Luther Márton)

A keresztény hit számára elengedhetetlen, hogy a történelem során áthagyomá-

nyozzák. Minden egyes közvetítése és megértése az értelmezés eseménye is egyben, 

amelyben a keresztény hitet újragondolják korabeli jelentőségére tekintettel, éppen 

azért, hogy eredetiségét megőrizhesse a megértés feltételeinek megváltozott kö-

rülményei között is. Az új kontextusban a keresztény üzenet megértése mindig a 

sikertelenség kockázatával is jár, ugyanakkor a pontosabb megértés lehetőségét is 

magában hordozza annál, ami történeti megjelenési formáiban fennmaradt. A ke-

resztény hit áthagyományozását ezért nem csupán a megőrzés és a meghamisítás 

alternatíváin keresztül lehet szemlélni, hanem a pontosabb, helyesebb és mélyebb 

megértés lehetőségét is megláthatjuk benne. 

A keresztények belső szabadsága a bűn, a halál és a hitetlenség fogságától nem 

nyilvánulhat meg a külső szabadságról való lemondásban vagy az iránta való kö-

zönyben. Éppen a belső szabadságból születik a külső szabadság iránti igény és 

lehetőség. Mózes hálaéneke (2Móz 15,1–21) azért őszinte, mert benne a szabadító 

Istenbe vetett hit tapasztalattá válása fejeződik ki. A bizalom bebizonyosodik, a 

szabadság megszületik.

A következőkben a reformátori hitfogalmat tekintjük át Rochus Leonhardt dog-

matikai bevezetésére támaszkodva1 annak érdekében, hogy a bizodalmas hit jelentő-

ségéről tiszta képet kaphassunk. Az ezt követő részekben pedig a szabadságfogalmat 

tekintjük át. Meggyőződésünk, hogy a keresztény ember számára az Istennel való 

bizalmi kapcsolatból születő belső szabadság olyan erő, amely a társadalomban is a 

szabadság tereinek kitágítását eredményezi, és az emberi szabadságjogok érvényesü-

léséért küzd. Luther Márton megigazulásra vonatkozó hitbizonyossága lényegében 

azt a lelkiismereti szabadságot hozta el a hívők számára, amely idővel társadalmi, 

politikai és gazdasági téren is óriási horderejű változásokat eredményezett.

 1 Leonhardt 2008.

EHE oktatoi 2017.indd   93EHE oktatoi 2017.indd   93 2017. 09. 26.   11:50:462017. 09. 26.   11:50:46



Orosz Gábor Viktor94

A bizodalmas hit

A reformátorok a bizodalmas hitet állították a teológiai gondolkodás középpontjába, 

annak tartalmi jelentőségére mutattak rá: a hit nem egyszerűen a tanítás ismerete 

vagy a közösséghez tartozás megvallása, hanem bizodalom, hit Isten megbízhatósá-

gában, aki Jézus Krisztusban bizonyította, hogy rá lehet hagyatkozni, és ezt a hitet a 

Szentlélek munkája által ébreszti az emberekben mind a mai napig. A reformátorok 

ugyanakkor kevésbé értékelték pozitívan az embernek az igazság megismerésére 

való képességét a középkori hagyományban megszokottnál, bár sohasem vitatták, 

hogy „ami nem látható belőle […], alkotásainak értelmes vizsgálata révén” felismer-

hető (Róm 1), és hogy minden ember, még a pogányok is „[e]zzel azt bizonyítják, 

hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe […] erről lelkiismeretük és egymást 

vádló vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak majd…” (Róm 2,15) A re-

formátori teológia továbbá ismerte Isten önközlését Krisztus kinyilatkoztatásán 

kívül is. Azonban a természetes kinyilatkoztatás emberi értelemmel nyert tudássá 

válását nem a hamisságtól az igazság irányába tett lépésként fogadták el, hanem a 

hazugságnak csupán egy másik értelmezéseként. Luther Márton a filozófiai teológiát 

nem továbblépésként, hanem a bálványimádás másik változataként értelmezte.2

Bár az ész természetes világossága képessé teszi az embert Isten létéről, részben 

lényegéről is, helyes kijelentések megfogalmazására, azonban a Szentlélek nélkül 

valódi bizodalmon alapuló kapcsolat mégsem lehetséges Istennel. Ha valaki megkí-

sérli, hogy önmagában kapcsolatot teremtsen Istennel, akkor csődöt mond az emberi 

értelem, mert a bűn hatalmában van; „vak tehenet”3 játszik Istennel, tehát mindig 

„a hamisat” azonosítja vele, továbbá „az ember értelme és esze lelki dolgokban vak, 

saját erejéből semmit nem ért meg belőlük”.4

Az evangélikus teológia a 20. században Luther örökségéhez különböző mó-

don kapcsolódott. Egyrészt arra törekedett, hogy Krisztus kinyilatkoztatásának 

kizárólagosságát kiemelje: az ember természetes istenismeretét stigmatizálta, az 

ember Istentől való bűnös elfordulásának következményeként gondolt rá. Másrészt 

ugyancsak Lutherre hivatkozva – de Karl Barth természeti teológiát tagadó szigorú 

álláspontjától elhatárolódva – ragaszkodott ahhoz, hogy az ember bűn által meg-

rontott természetes istenismerete, Isten kinyilatkoztatásának egyfajta „perverziója” 

mégis létező valóság.

 2 Vö. Leonhardt 2008, 89–91. o.
 3 A „blinde Kuh” ugyanaz a játék, mint az angol „blind man’s bluff ”, tehát a magyar „erre csörög a 

dió, arra meg a mogyoró” szembekötősdi játék megfelelője.
 4 Epitomé II,2. In: Egyességi irat, 46. o.
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Mi a különbség azonban az emberi értelem által konstruált Isten és a Szentlélek 

által tanított, Krisztusban kinyilatkoztatott Isten között? Luther szerint a termé-

szetes ismeret által megszerzett istenkép az embert ahhoz vezeti, hogy saját jó 

cselekedeteire támaszkodjék, amelyet megjutalmazásra méltó érdemként vihet Isten 

elé: a jó cselekedetekért az ember jutalmat kap, a bűnös tettekért, pedig büntetést. 

Ezzel szemben Luther Isten kegyelmének az emberi cselekedetektől való független-

ségét és a természetes istenismeretet hangsúlyozta, és az ún. Werkgerechtigkeittal 

(cselekedetek általi megigazulás) szemben a megigazulásról szóló tanítás keretében 

foglalt állást.

„A pápisták és a klerikusok olyan őrültséget tartanak Istenről, hogy azt gondolják, 

Isten olyan, aki engedi magát a jó cselekedetek által mozgatni, vagy megelégszik 

azokkal. [Ezzel szemben Luther azt tartja:] Az igaz, egyetlen, valóságos Isten az, 

akinek az ember nem cselekedeteivel, hanem tiszta szívből fakadó igaz hittel szol-

gál, aki kegyelmét és jóságát ingyen, cselekedetek és érdemek nélkül adja és aján-

dékozza.”5 

A hit mindkét aspektusát, az ismeretet és a bizalmat a teológiatörténetben különbö-

ző terminológiákkal különböztették meg. Különös jelentősége van az Augustinusra 

visszavezethető differenciálódásnak a hit tartalma és annak az egyes ember által 

történő elsajátítása között.

„Joggal állítjuk, hogy akik hisznek, azoknak szívébe egyenként a józan tanítás véste 

bele a hitet. De más az, amit hisznek, és más az a hit, amivel hisznek. Az ugyanis 

azokban a dolgokban van, amelyekről állítjuk, hogy vannak, voltak vagy lesznek; ez 

viszont a hívő lelkében van, és csak az látja, akiben van, bár másokban is megvan, 

nem ugyanaz, hanem hasonló.”6

Augustinus itt azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy a keresztény hit hogyan tud 

egyedüli (és eközben minden hívő számára ugyanaz) lenni, és mégis hogyan jut-

hat el minden keresztényhez személyesen. Megkülönbözteti a hit tárgyát (ea quae 

creditur), amely ténylegesen mindenki számára ugyanaz, és ennek a tárgynak az 

individuális elsajátítását. Csak az utóbbit nevezi kifejezetten hitnek (fides qua 

creditur). A középkorban kétségtelen gyakorlat volt, hogy a hit tárgyának csupán 

ismeretét – függetlenül a hívő általi személyes elfogadásától – már hitnek nevezték. 

Akkor, Augustinus alapján, arról a hitről beszélt valaki, amit valaki hisz (fides quae 

creditur), következésképp a keresztény hittartalmak elsajátítása által megszerzett 

 5 WA 19: 207. (Luther: Der Prophet Jona; a szerző ford.)
 6 Augustinus 1985, 361–362. o. (De Trinitate XIII 2,5)
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hitről ( fides acquisitia – ’felkutatott, megszerzett hit’). Néha a fides historica meg-

nevezést is alkalmazták rá, mert a bibliai történetek ismeretét foglalta magában.7

Az így adódott különbségtétel – a hit aktusának a hit tartalmától való megkü-

lönböztetés – több kérdést vetett fel, amelyet a középkori teológiában alaposan 

tárgyaltak. Egyrészt azt szükséges tisztázni, hogy az igaz hit, tehát az embernek 

a Szentlélek kegyelme által munkált személyes istenkapcsolata miként viszonyul 

a hittartalmak megfelelő ismeretéhez. Abból indultak ki, hogy ebben az esetben 

még csak egy „formálatlan” hitről van szó (fides informis). Mert aki így hisz, bár 

igent mond a tartalmak megbízhatóságára, de ebben a magatartásban (még) nem 

a Szentlélek által kitöltött szeretet (caritas) hordozza. Csak az Isten iránti szeretet 

alapján, tehát mint a szeretet által megformált hit (fides caritate formata)8 valósul 

meg teljesen. Ezt a Szentlélek által beáramoltatott (infusio) szereteten alapuló hitet 

nevezik beplántált, betöltött hitnek (fides infusa).9

Másodszor az a kérdés adódott, hogy a hittartalmak mely ismeretével kell ren-

delkeznie valakinek ahhoz, hogy általa hite megfelelő alapon álljon: egyrészt a 

bizodalmas hitnek a tárgyára kell irányulnia; másrészt azonban a hit erőssége nem 

függhet a tárgy ismeretének mértékétől, sem pedig a teológiai képzettség fokától – 

végül is nem lehet minden hívő teológus is egyben. E probléma megoldása abból a 

különbségtételből született, ami megkülönböztette a „világosan kifejtett, öntudatos” 

(explicit) hitet (fides explicata)10 a „burkolt, vak” (implicit) hittől (fides implicita).11 

A fides explicatát bizalomként értették, ami azokra a dolgokra vonatkozik, ame-

lyeket a hívő saját maga részleteiben pontosan ismer. A keresztény hit számára 

szükséges „minimális ismeret” mindenekelőtt olyan ismeretek halmaza volt, mint 

az Apostoli hitvallás hitágazatai, a Tízparancsolat és a Miatyánk. 

A fides implicita ezzel szemben azon hittartalmak iránti bizalomra vonatkozott, 

amelyekről az egyes ember nem tud közvetlenül meggyőződni, ám igaz voltukra 

ráhagyatkozik. Az intézmény, amely ezek igazságát garantálta, az egyház volt, 

amelynek képviselői a hittartalmak alaposabb ismeretével kellett hogy rendelkez-

zenek, hogy a többi embert kompetensen tudják oktatni.

 7 Lásd Leonhardt 2008, 92. o.
 8 Ha a reformáció el is vetette a fi des formatára vonatkozó skolasztikai tanfogalmat, de azért nem 

tagadta, hogy a valódi élő hit az Isten szeretetétől nem választható külön, helyesebben a szeretet 

önmagából szüli azt: de akkor már fejletlenül magában hordozza – és így létrejön a reformációnak 

az üdvözítő hitre vonatkozó fogalma, amely a skolasztikai fogalommal nem teljesen ellenkezik.
 9 Uo. 93. o.
 10 Az a hit, amely ismeretté mélyíti a puszta elhívást.
 11 Az egyszerű hit, amely elfogadja és igaznak tartja az egyházi tanítást anélkül, hogy mélyebb isme-

retre jutna.

EHE oktatoi 2017.indd   96EHE oktatoi 2017.indd   96 2017. 09. 26.   11:50:462017. 09. 26.   11:50:46



Bizalom által kibontakozó szabadság 97

A reformátori teológia a hit tartalma és a hit megvalósulása közötti előbbiekben 

vázolt viszonyt elvetette. Luther, ahogyan az az első parancsolathoz fűzött közis-

mert magyarázatában olvasható a Nagy kátéban, a bizalom aspektusát a hit döntő 

ismertetőjegyének tekinti. Ezáltal a hit fogalmának skolasztikus differenciálása 

elveszítette jelentőségét, és végül a keresztény hit megfelelő leírása számára egy-

szerűen ártalmasnak ítélték. 

„Isten az, akitől az ember minden jót vár, és akihez minden bajban menekül. »Is-

tenem van« tehát azt jelenti, hogy szívem szerint bízom és hiszek benne, vagyis 

egyedül a szív bizodalma és hite alkot Istent vagy hamis istent, ahogyan azt sok-

szor mondtam. Ha igaz a te hited és bizodalmad, igaz a te Istened is; ahol viszont 

téves és hamis a bizodalom, ott nincs az igaz Isten sem. Mert e kettő: hit és Isten 

összetartozik. Mondom tehát: amire szívedet hagyod és bízod, valójában az a te 

istened.”12

A bizalmon alapuló hit hangsúlyozásával Luther nyomatékosan vonta kétségbe, 

hogy a hagyományos fides acquisitának mondott keresztény tanítási tartalmak 

elsajátítását egyáltalán hitnek vagy akár az igazi hitet megelőző lépcsőfoknak lehetne 

értelmezni. Mert az igaz hitet egyedül Isten maga munkálja a Szentlélek által, és az 

ember Istennel való kapcsolatának minden más formája hitetlenség és ezáltal bűn.

„A megszerzett hit (fides acquisita) beplántált (infusa) nélkül semmi, a be plán tált 

a megszerzett nélkül minden. Ez azáltal lesz bizonyos, hogy [az Írás szerint] min-

den ember hazug (Zsolt 116,11), és minden ember annyit ér, mint egy lehelet (Zsolt 

39,6). Ezért a cselekedet, Isten kegyelmén kívül, bűn. Azonban a megszerzett hit, 

ahogyan ők [a skolasztikus teológusok] állítják, képességként vagy a cselekvés 

megvalósulásaként emberi erő által jött létre. Tehát maga is semmi és hazug.”13 

Miközben Luther az idézett 1520-as Resolutio című művében a fides infusa fogalmát 

megtartotta az igaz hit megnevezéseként, később a középkori terminológiát teljesen 

elutasította (ez érvényes a fides infusa és a fides caritate formata fogalmaira is). 

A skolasztikus tanítást, amely szerint a hit teljességét csak a szeretet által átformált 

hitben éri el, az evangélium meghamisításával vádolta. 

A Gal 5,6-ban szereplő felfogásra hivatkozva ezt úgy értették, hogy a keresztény 

hit az emberi szeretet cselekedetének „kiegészítésére” szorul ahhoz, hogy teljes 

lehessen. Ez azonban ellenmondott a bűnös egyedül hitből való megigazulásáról 

szóló lutheri tanításnak. Hiszen eszerint az igaz hit egyedül abban áll, hogy az em-

 12 Luther 1957, 96. o.
 13 WA 6: 89. (Luther: Resolutio; a szerző ford.)
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ber Krisztust megragadja (apprehendit), ezáltal teljes bizalmát a Krisztus-esemény 

üdvözítő erejébe veti, Luther ezért a megragadó hitről beszél (fides apprehensiva).14

„[A skolasztikus teológusok] azt tanítják, hogy Krisztusban kell hinni, és hogy a 

hit az üdvösség fundamentuma, ez azonban csak akkor igazít meg, ha ez a hit a 

szeretet által alakot ölt. 

[Ezzel szemben Luther:] A hit tehát akkor igazít meg, ha Krisztust, Isten Fiát ra-

gadja meg és vele ékeskedik (geschmückt), nem az a hit, amely a szeretetet magában 

foglalja. Mert az szükséges, hogy a hit, ha bizonyos és szilárd akar lenni, semmi 

mást, egyedül Krisztust ragadja meg.”15 

Ennek jelentőségét felismerve ezen az alapon utasították el a reformátorok a fides 

implicita gondolatát. Mivel a hitet az ember közvetlen kapcsolataként értelmezték 

a személyes valakivel szemben (Gegenüber) – tehát Istenre való közvetlen ráha-

gyatkozásként –, ezért az embert sem az egyház, sem semmiféle intézmény nem 

képviselheti. (Ennek a tanításnak következményei voltak az egyházról szóló tanítás 

számára is.) Végül is minden egyes kereszténynek magának kell teljes egészében 

számot adnia hitéről. A reformátori teológia későbbi fejlődése során a fides informis 

ismét pozitív jelentést kapott annak a folyamatnak az elemzése során, amelyben az 

egyes ember hite megvalósul. Az óprotestáns ortodoxia három szintet különböz-

tetett meg erre vonatkozóan:16

1. A Jézus Krisztusról szóló evangélium ismerete (notitia) az egyház bizony-

ságtételét követve;

2. A hallgató egyetértés (elfogadása) (assensus) azzal, hogy az evangélium 

üzenete igaz, és az embert konkrétan érinti. 

3. A folyamat a Szentlélek által munkált hitbe torkoll, amelynek erejével az 

ember az üdvösségről szóló üzenetet – ideértve az ebből fakadó következmé-

nyeket élete számára – elsajátítja. Ezt a bizalmat a fiducia szó jelöli, amellyel 

már Luther Nagy kátéja idézett részének latin eredetijében is találkoztunk.

 14 A hit itt nem aktivitás az ember részéről, hanem passzív elfogadás: „A keresztény igazságosság 

passzív, amelyet csak befogadunk, ahol mi semmit sem teszünk, hanem csak elviseljük, hogy egy 

másik, tudniillik Isten bennünk cselekszik.” (WA 40/I: 41) A hit bizalmat, ráhagyatkozást jelent 

Isten irgalmasságára és Krisztus megváltói művére. Amennyiben a bűnös hisz abban, hogy Isten 

irgalma és Krisztus megváltása őrá személyesen vonatkozik, őt érinti (a hit szerepe a megváltásnak 

a saját személyre való vonatkoztatása: pro me), végbemegy a megigazulása. A hitnek ez az aktusa 

az egész személy elsajátító, megragadó aktusa (fi des apprehensiva). Vö. Puskás 2007, 127. o.
 15 WA 40/I: 164–165. (Luther: Grosser Galaterkommentar; a szerző ford.)
 16 Vö. Leonhardt 1999, 93–94. o.
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Ha a fentieket a fides quae creditur és a fides qua creditur közötti megkülönbözte-

tésre vonatkoztatjuk, akkor az evangélium igazságával való egyetértés egyrészt még 

a fides quae területéhez tartozik, amivel egyetért. Másrészt a tudat az evangélium 

üzenetének relevanciáját mindenképpen előfeltételezi a fides qua révén megtestesülő 

bizalmi magatartásra vonatkozóan, amely a fiduciában teljesedik ki.17

Szabadság és akarat

Az akarat fogalma talán legegyszerűbben a döntéshozatal képességében fejeződik 

ki: az egyén képes cselekedeteit önállóan meghatározni. A szabadság eddig a cselek-

vés összefüggésében jelent meg, de nem a vágyra és a kívánságra vagy érzéseinkre 

vonatkozóan. Az utóbbiakat egyszerűen megéljük, és nehezen vagy egyáltalán nem 

irányíthatók tudatosan.

Az antikvitás és a középkor filozófusai a szabadság és a cselekedet közötti kapcso-

latot az akarat fogalmának használatával biztosították. A szabad akarat problémája 

tulajdonképpen a szabadság és a cselekedet kapcsolatának kérdése. Cselekedeteinket 

úgy irányítjuk, hogy döntéseket hozunk. A cselekedet a szabad akarat gyakorlása. 

Ezért is rendkívüli jelentősége van a szabad akarat és a morál kapcsolatának, hiszen 

tetteinknek morális súlyuk van, ami a tetteinkért vállalt felelősségben jelentkezik.18 

Az ember felelősségre vonható azért, amit tett vagy éppen elmulasztott megtenni. 

Így például valakinek a tudatos és akaratlagos bántalmazása miatt az elkövető 

általában vétkesnek érzi magát. Illetve a szándékolt rossz általában iszonyattal 

tölt el mindenkit, aki a környezetében ilyet tapasztal. De felelősek vagyunk-e a 

nem szándékolt tetteinkért? Felelősségre vonhatók vagyunk-e kívánságaink és 

vágyaink miatt, amelyek jórészt nem akaratlagosak? Felelőssé tehető-e az ember a 

természetében hordozott (mai kifejezéssel: a génjeiben őrzött), öröklött tulajdon-

ságainak megéléséért? Hol a határ a morális felelősségvállalás és az élet adottságai, 

a determináció között? Mi az, ami tulajdonképpen meghatározza cselekedeteinket 

és döntéseinket?

Nem szükségszerűség, hanem szabadság

Abraham Joshua Heschel szerint „a teremtés lényegi jelentősége nem az, hogy az 

univerzum egy bizonyos időpontban jött létre, hanem, miként Maimonides fogal-

maz, az a gondolat, hogy az univerzum létrejötte nem szükségszerűség volt, hanem 

 17 Lásd uo. 96–97. o.
 18 Uo. 6–10. o.
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szabad tett”.19 A teremtett világ tehát Isten kreatív szabadságának eredménye. Izrael 

életében a szabadulás eseménye alapvető jelentőséggel bír: a nép a szolgaságból 

kiszabadulva felfedezi identitását azáltal, hogy a szolgaságból kivezetve, a pusztai 

vándorlás és a Sínai-hegyen történt szövetségkötés után Isten elvezeti az ígéret 

földjére. Isten a szabadító. Ám ezt szabadítást a nép nem csupán lelkileg, pszi-

chikailag éli át, hanem elsősorban társadalmi és gazdasági vonatkozásokban. Ez 

annál is lényegesebb, mivel az Ószövetségnek nincsen önálló „szabadságfogalma”, 

hanem a „megmentés”, „elengedés”, „kivezetés” szavait használja (2Móz 3,10–12; 

7,4; 20,2). De mindezek előtt a shalom (béke) fogalma jut kulcsszerephez, úgy, hogy 

a szabadság a shalom része. Ahol béke van, ott a szabadság. Így a szabadságnak 

kimondottan gyakorlati dimenziója tárul fel, ugyanakkor az is, hogy a szabadság 

nem önmagától ered, hanem Isten kegyelméből. A szabadság nem igazi, ha nem 

társul hozzá üdvösség (Heil), és megfordítva: ha az üdvösség nem jár szabadsággal, 

akkor nem valódi. Ezért az Istentől kapott szabadságot a maga tisztaságában kell 

megőrizni, ami konkrétan a bálványimádás terhének és szolgaságának elvetését 

jelenti. Ha a bálvány autoritássá válik, nem lehet dialógusra kelni vele. Elveszi a 

másik fél „szólásszabadságát”.

Az idő ritmusának figyelembevétele természetes lehetőséget nyújt a szabadság 

megéléséhez: hogy mi a szabadság, az különösen is a szombatnapon tárul fel, a 

vég nélküli mindennapoktól való felszabadulásban, a munka láncolatából történő 

kiszakadásban. Szombaton „megtapasztalhatóvá válik Isten ingyen kegyelme és az 

ünnepi idő öröme, a másokkal megosztott és ajándékba kapott idő” (2Móz 16). Az 

eddigiek is a szabadsággal való bánásmód lényegére mutatnak rá: az elfogadásra, 

a megőrzésre és a másokkal való megosztásra. Ebben az értelemben jut rendkívüli 

jelentőséghez az úgynevezett Jovel (jubileumi) év (az ötvenedik év) az Ószövetség-

ben, mert ekkor minden ember abban az értelemben szabadult fel, hogy visszakapta 

a földjét, a rabszolgákat el kellett engedni, hiszen Istené a föld, és minden ember 

szabadságra született. A szabadság így szociális, ökológiai és egzisztenciális jelen-

tőséggel bír, hiszen a jubileumi év megakadályozta, hogy valaki honfitársa rovására 

váljon gazdaggá, és kifejeződött, hogy az ember egyedül Isten szolgája.20

Az Újszövetségben a szabadság a Jézus Krisztusról szóló evangélium által kiterjed 

az egész világra. Aki arra hívja fel követőit, hogy szakadjanak el javaiktól, a szülők-

től, a múlttól, hogy az ő országában élhessenek, vagyis életükben istenkapcsolatuk 

legyen a meghatározó, és ne kössék magukat a mulandósághoz. A bűnök bocsánatot 

nyernek. Ez a fajta szabadságélmény a szociális és gazdasági kérdések új látásmódját 

 19 Heschel 1980, 316. o.
 20 Vö. Hüffmeier 1999, 31–37. o.
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adja. Hiszen az idő az üdvösség ideje, amelyben a szegényeknek hirdettetik az evan-

gélium, a fogságban lévők szabadokká lesznek, a vakok látnak (Lk 4,16kk).21 Emberek 

szabadulnak fel a törvény kényszere alól, a bűn általi bizalmatlanság ember és Isten 

között bizalommá alakul. A halál – a szabadság útvesztője – Jézus megváltó halála 

által nem vég, hanem a Krisztussal való teljes közösség nyitánya. A keresztények 

nem a törvény szolgái, hanem a Szentléleké: belső szabadsággal, maguktól teszik 

azt, ami Isten akarata. Szabadságuk azt is jelenti, hogy Istenre figyelő lelkiismere-

tük szavára hallgatva és a testvérek lelkiismeretére való figyelemmel, felelősséggel 

élnek (1Kor 10,28kk; Róm 12,2).

A szívek vizsgálója

Önmagunkat nem csupán a szókratészi intellektuális értelemben nem ismerjük, 

hanem az akarat tehetetlenségének értelmében sem. Hiszen ki az, aki képes kiku-

tatni szívének szándékát? Luther és Melanchthon számára Jeremiás szavai – „Én, 

az Úr vagyok a szívek vizsgálója” (Jer 17,10) – az ember lényegét tárják fel, hiszen az 

emberi lét tulajdonképpeni titkára mutatnak rá. 22 Luther a vershez fűzött magyará-

zatában Augustinushoz fordul, amikor úgy említi meg a bűnt, mint superbia (gőg) 

és desperatio (kétségbeesés): „A szív gőgös és kétségbeesett; ki képes kiismerni?” Ez 

azt jelenti, hogy önmagunk számára megismerhetetlenek maradunk, nem vagyunk 

önmagunk urai, sem lelkiismeretünknek, sem álmainknak, sem vágyainknak, ha-

nem éppen ellenkezőleg: ezek fogva tartanak minket. Ki ismeri saját szívét, amely 

„mélyebb minden másnál”? Luther szabadságfelfogása a humanista emberkép elleni 

támadásnak tűnhet, amely szerint az ember hármas tagozódású: test, szellem és 

lélek. Az isteni lélek (spiritus) istenekké teszi az embereket: „Az isteni lélek, más 

szóval: az ész a király, székhelyéül a koponyát rendelte Isten, mint ami államunk 

fellegvára. Ez tehát a test legkiemelkedőbb pontjára kerül, legközelebb az éghez.” 

A test (corpus) azonban kívánságai és indulatai által állattá tesz. Az egyesítő közép 

a lélek (anima), amely képes az istenihez és az állatihoz egyaránt odafordulni, képes 

arra, hogy döntsön jó és rossz között:

„…a nyak és a rekeszizom közé rendelte azt a lélekrészt, amely egyaránt részese a 

bátorságnak és a haragnak; vagyis azt a szenvedélyt, amely háborog ugyan, és meg 

kell zabolázni, de mégsem egészen állatias. Ezért középúton helyezte el, egyforma 

távolságra a legfelsőktől és a legalsóktól is.”23

 21 Uo. 33. o.
 22 Bayer 1997, 16. o.
 23 Erasmus 2000, 52. o.
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Így az emberi lélek szabad akarattal rendelkezik, és ezzel képes Isten Lelkéért harcolni 

az önző és földhözragadt testtel szemben.

Erasmus a test és a lélek harcáról írva Pál apostolra hivatkozik, aki azonban a 

lélekről úgy beszél, mint ami az egyén ismeretszerző és akarati lényege, a személy-

nek az a része, amely a legfogékonyabb a Szentlélekre. Pál szerint a teljes ember 

test és lélek, de ezzel teljesen mást akar kifejezni, mint amit Erasmus vél. Test és 

lélek egymással küzd mindaddig, amíg az ember lelki emberré lesz; hit és hitet-

lenség, Isten és bálványok küzdenek egymással. Luther ezt a fonalat fűzi tovább, 

és szembeállítja a skolasztikus teológusokkal és Erasmusszal. Az ember nem úr a 

saját házában. Ezt a nézetet vallja Melanchthon is Loci communes rerum theologi-

carum című munkájában, hogy „ugyanazzal a színezettel” képviselje az „emberről 

szóló tanítást”, mint Luther. Bár hozzáteszi: az emberi észnek (ratio) van bizonyos 

szabadsága a külső tetteiben, ahogyan azt a hétköznapi tapasztalat is mutatja, pél-

dául hogy valaki eszik-e húst, vagy tartózkodik tőle. Azonban a „belső indulataink 

felett nincsen hatalmunk”. A tapasztalatok és szokások által ugyanis azt éljük meg, 

hogy az akarat nem saját ösztöne által gerjed szeretetre, gyűlöletre vagy hasonló 

indulatokra, hanem egyik indulatot egy másik győzi le. Aki azt meri állítani – írja 

Melanchthon –, hogy az akarat természete szerint képes az indulatoknak ellensze-

gülni, akkor és amikor az értelem úgy dönt, az illúziókat kerget. Az ember legbelül, 

szívében, akarati centrumában, amely az indulatok forrása, nem szabad. Ha azonban 

Isten Szentlelke szívét átváltoztatja, akkor szabaddá válik, képes lesz jót tenni és 

helyesen gondolkodni.

Luther teológiájában egyedülálló módon jelenik meg az a nézet, hogy az ember 

semmilyen körülmények között nem képes arra, hogy Istennel együtt munkál-

kodjék saját megigazulásán. Az ember nem képes szabad akaratánál fogva Isten 

kegyelméhez fordulni. Jóllehet Erasmus sem állítja, hogy az ember képes lenne 

„önmagát üdvözíteni”. Csupán azt állítja, hogy az emberi akarat a kegyelem hatalmas 

tengeréhez mérve olyan apróság, amely képes nem elutasítani a kegyelmet, hanem 

elfogadni. Ha azonban Erasmus szerint ehhez az állításhoz nem ragaszkodnánk, 

akkor az ember erkölcsi felelőssége tűnne el. Olyan kérdések kerülnek felszínre, 

mint Isten mindenhatósága: nemcsak az üdvösségnek, de a kárhozatnak is Isten 

az okozója? Nemcsak a jónak, hanem a rossznak is? Nemcsak a hitnek, hanem 

a hitetlenségnek is? Luther ezzel szemben azt állítja: ha az üdvösség nem lenne 

egyedül és teljes mértékben Isten kezében, ha csak a legkisebb mértékben is bele-

szólhatnánk, akkor az olyan bizonytalansági tényező lenne, amely szétrombolná 

az ember reményét, hogy üdvözül. Lutherhez hasonlóan Melanchthon is abban 

látta a teológia végső feladatát, hogy a kétségekkel küzdő lelkiismeretet vigasztalja 

Isten megigazító ígéretével, aki egyedül Krisztusért megkönyörült az emberen, és 
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ez a bizonyosság a Szentlélek által az emberé. Ugyanakkor Melanchthon a Liber 

de anima című 1553-as munkájában inkább az észnek az akarat feletti uralmára 

koncentrál. Az akarat nem türannosz módjára uralkodik, hanem engedelmeskedik 

a belátásnak. Ám ez nem jelenti azt, hogy az embernek hatalma lenne szíve felett. 

Ezzel csak azt állítja: az emberi ratio segítségével a külső dolgokban létezik döntési 

szabadság, olyan kérdésekben, amelyek ehhez a világhoz tartoznak.

Luther és Melanchthon úgy tekintenek az emberre, mint aki megigazulásáról 

(igaz voltáról) nem saját maga gondoskodik, bűneit nem önmaga bocsátja meg, a 

jövőtől való félelmeitől nem önerejéből szabadul meg, hanem akit éppen az ezekért 

való aggódástól kell megmenteni. Ám ez Isten Lelke által valósul meg: a Szentlélek 

átváltoztatja és megújítja a szívet úgy, „hogy végességemnek meg tudok felelni, és 

képes vagyok a világban élni, többé nem terhel és nyom agyon az örökkévalóság és 

az üdvösség iránti vágyam”.24

A szabadság élménye

Az elmúlt évszázad húszas éveitől fogva élénk viták bontakoztak ki a szabadság 

teológiai és más tudományos értelmezése körül. Filozófusok és történészek tettek 

kísérletet arra, hogy a fogalom történetét a 18. századig visszamenőleg rekonstruál-

ják. Munkáik önmagukban megtölthetnének egy szemináriumi könyvtárat. A pro-

testáns teológián belül továbbra is egyértelműnek mutatkozik a következő állítás: 

szabadságról csak akkor tudunk megfelelő módon beszélni, ha Istenről szólunk, aki 

egyedüli forrása a szabadságnak. Ekkor azonban számot kell vetni az állítás sajátos 

tartalmával. Ugyanis joggal merül fel a kérdés, hogy a szabadsággal mi fejezhető 

ki, és az Istenre utalt szabadságfogalommal mi is a keresztény teológia szándéka. 

Friedrich Wilhelm Graf fogalmazza meg élesen, hogy a teológiában jelenleg afelől 

sincs világos egyetértés, hogy a vallás szimbolikus nyelvezetével tulajdonképpen 

mit is állítunk a világról. Ebből következően az sem meglepő, hogy a teológusoknak 

nem áll rendelkezésükre egységes szabadságfogalom. Bizonyítja mindezt Gerhard 

Ebeling állítása, miszerint a reformáció teonóm szabadságfelfogása és az újkori auto-

nómia között ellentét áll fenn – úgy, ahogyan Luther Márton és Immanuel Kant ide 

vonatkozó állításai között is. Kettejük szabadságfelfogásában közös jellemző, hogy 

a szabadságot a „belső emberre” vonatkoztatják. Miközben Kant következetesen 

lemond arról, hogy meghatározza a szabadság okát és alapját – amit Johann Gott-

lieb Fichte és Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling joggal kritizált –, aközben 

teológusok egy része ebből a szabadság alapjának érinthetetlenségét olvasta ki.

 24 Bayer 1997, 19. o.
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Míg a szabadság elsősorban jogi értelemben vált releváns fogalommá, addig 

ökonómiai és esztétikai jelentőségéről sem feledkezhetünk meg. Minél összetettebb 

egy kultúra, annál több lehetőséget kínál a szabadság eltérő kontextusokban való 

önálló értelmezésére. Kérdés, hogy mekkora integrációs erővel kell bírnia az indi-

viduumnak ahhoz, hogy önmaga számára egységes képet alkosson arról a világról, 

amelyben szabadságának mind összetettebb terei nyílnak meg, illetve tűnnek el. 

Más szavakkal: hol van a szellemi nagykorúságnak és a spirituális érettségnek az 

a foka, ahonnan szemlélve az ember egységes világképbe rendezheti a különféle 

szabadságértelmezéseket, amelyek egymást kiegészítve segíthetik fejlődésében? 

Ekkor kerülhet szóba a teológia komplex szabadságfogalma. Elsősorban nem olyan 

módon, ami a szabadságfogalom teológiai tartalmát kívánja versenyeztetni korunk 

politikai és gazdasági szabadságfogalmaival, esetleg azokkal összebékíteni. Hanem 

abban az értelemben, hogy individuális szinten a keresztény hagyományban rejlő 

szintetizáló erőt kihasználva aktualizálja a keresztény ember szabadságát az ember 

paradox világtapasztalatában. Másként: a teológiai szabadságfogalom megértése 

átélhetővé teszi, hogy a megigazulásról szóló keresztény tanítás az egyént indivi-

duális szabadságélményhez vezetheti el a hit útján.

Megszólítottság

A Szentírásban kifejeződő felfogás szerint az Isten- és önismeret szétválaszthatatla-

nul egybetartozik. A reformátorok ennek felismerését különösen nagy bölcsességnek 

tartották: „Isten és az ember ismerete az isteni és a tulajdonképpeni értelemben 

vett teológiai bölcsesség.”25 A 20. században a „megszólító ige tolmácsa”, Rudolf 

Bultmann ennek a felismerésnek sajátos módon adott hangot: „Ha valaki Istenről 

akar beszélni, akkor nyilvánvalóan önmagáról kell beszélnie.” Ez csak akkor válik 

lehetővé, ha a beszélő egzisztenciálisan megszólított az evangélium által. Ebből 

viszont következik a „megszólítottságának tudata”, ami az ember helyes önértel-

mezésének feltétele: Isten nevén szólítja őt (1Móz 3,9; Ézs 43,1), és a megszólított a 

válaszadás helyzetébe kerül. Az ember személyi léte modern értelemben is a rész 

és az egész közötti kapcsolatban rejlik. Boethius ismert megállapítása a személyről 

– naturae rationabilis individua substantia – mind a mai napig meghatározza gon-

dolkodásunkat: eszes individuumként beszélünk az emberről, aki alkalmazkodik a 

rendezett világ szerkezetéhez. Élete azonban töredékes, mivel hiánylényként születik 

a világra. Miként Váci Mihály Valami nincs sehol című versében írta: 

 25 WA 40/II: 327–328. (Luther: Enarratio Psalmorum; a szerző ford.)
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Jóllakhatsz fuldoklásig a gyönyörökkel, 

– az életből hiányzik valami.

Hiába vágysz az emberi teljességre,

– mert az emberből hiányzik valami.

Hiába reménykedsz a megváltó Egészben,

– mert az Egészből hiányzik valami. 

A „kiegészítendő” ember másikra utaltsága nem csupán életének korai szakaszában 

vagy betegség közben és élete vége felé jellemzi, hanem folytonos kísérője egzisztenci-

ájának. Téves lenne ezért azt feltételezni, hogy a testi halál lenne az élet beteljesedése, 

mivel ebben az esetben a teljesség az ember kapcsolatainak megszakadásával válna 

egyenlővé. Miközben az ember létére jellemző a kreatív cselekvésben megvalósuló 

aktivitás, világszemléletét meghatározza halandóságával szemben tapasztalt tehe-

tetlensége. Életét nem saját maga teremti, és végessége felől sem dönthet, ezért életét 

ekkor is a teljesség után vágyódó töredékesség jellemzi. Vágyat azonban egyedül nem 

képes kielégíteni. Életének teljessége és töredékessége kifejeződik istenképűségében 

és bűnösségében. Amennyire az embert istenképűsége Isten jó teremtményeként 

határozza meg, úgy belső lénye és természete a bűn által megromlott. Az Ágostai 

hitvallás 2. cikke azt tanítja, hogy „minden ember bűnösen születik, tehát Isten 

félelme és Istenbe vetett bizalom nélkül, bűnös kívánsággal”. Saját erejéből ezért 

nem is képes megszabadulni a bűntől, a megváltásához nem tud semmit hozzátenni. 

A bűnnek sajátos jellege először hitben ismerhető fel. Csak az, akinek bűnei bocsá-

natot nyertek, képes meglátni a bűn hatalmának uralmát élete felett.

Ebben az összefüggésben a megigazulás szabadulást jelent, ami az életet alapvető-

en megújítja, teljessé teszi. Ugyanakkor a megigazított ember életében is megmarad 

a bűn hatalma, akkor is, ha azt már Krisztus megtörte. Eddig megegyezést mutat 

a reformátori hagyománnyal a katolikus tanítás. A keresztények is követnek el 

bűnöket. A különbözőséget a megkereszteltek életében jelen lévő bűn hatalmának 

ereje jelenti. Míg a katolikus teológia a bűn iránt való vonzalommal számol, ami 

önmagában még nem bűn, de a bűn okozója lehet, addig a reformátori teológia nem 

csupán a keresztények által elkövetett bűnöket nevezi bűnnek, hanem a bennük 

még mindig élő, bűnre irányuló kívánságot, a concupiscentiát is.

A megigazulásról szóló üzenet felszabadítja az embert az idegen dolgoknak 

való kiszolgáltatottságából. Az új teremtmény evangéliuma lehetőséget biztosít az 

ember „önmaga létére”, önmagaságának megélésére. Felszabadít a törvény súlya 

alól, ami azért nyomasztotta, mert Isten akaratának nem volt képes eleget tenni, 

rendeltetését nem tudta betölteni. Az ember jelene megigazulásából következő 

szabadságában elővételezi azt, amivé holnap válik: az eszkatologikus egységet, ami 
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Krisztussal való teljes közösségében lesz az övé. Az isteni jövő anticipációja erkölcsi 

felelősségvállalásra hívja az egyént, amelynek során a jelenében felragyogó jövő 

egyben mértéke és célja cselekvésének. 

Bizalmi kapcsolatokban megvalósuló szabadság

A protestáns teológia az erkölcsi kérdéseket az ember kettős relációjának kifejtése 

segítségével tárgyalja. Így az emberi élethelyzetek és cselekedetek egyrészt Isten 

színe előtt, másrészt az embertársaink előtt válnak az erkölcsi gondolkodás számára 

megközelíthetővé. Az, hogy az ember kapcsolatokban él, felelősséget is jelent azok 

iránt, akikkel közösségben van. A felelősség a szabad válaszadás helyzete, amelyben 

a keresztény embernek erkölcsi döntései indítékait és következményeit tekintve 

egyrészt Istennek, másrészt embertársának kell megfelelnie. A személy felelőssége 

Isten előtt szabadságot is jelent mindennel szemben, ami nem Isten. Másként: az 

ember szabadságával felelős Isten színe előtt. Ez a fajta kommunikatív erkölcsiség 

szándéka szerint megóvja az embert attól, hogy áldozatául essen a személytelen, 

„tárgyiasító gondolkodásmódnak”, amelynek során az egyik ember a másik eszkö-

zévé, vagyis szolgává válhat.

A szabadság visszanyeréséről és ezzel a morálképes emberről szól a páli meg-

igazulástan: „Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: 

új jött létre.” (2Kor 5,17) A megigazulásban éppen a felelősségvállalásra történő 

meghívás és nem a felelősség alól való felmentés valósul meg. Az eredendő bűn 

következménye alóli felmentés, amely a keresztény ember szabadságában reali-

zálódik, éppen a felelősségvállalásra tesz képessé. Arra, hogy a keresztény ember 

Krisztusért kapott szabadságában szabadon cselekvő polgára legyen a szabadság 

eszméjét folyamatosan értelmező közösségnek. Lehetővé teszi, hogy bizodalmon 

alapuló kapcsolatait derűsen és az eljövendő teljesség részleteinek szépségében 

gyönyörködve élje át.
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V.I.V.I.T. 

A Luther-rózsa feliratáról, az él Krisztusról

Gyakran láthatjuk a Luther-rózsa körül ezt a szót: V.I.V.I.T. A legtöbb ismertetés 

egyszerűen azzal intézi el a szimbólum, illetve részei jelentésének – a keresztnek, a 

szívnek, a szirmoknak, a kék mezőnek és az aranygyűrűnek – a magyarázata után, 

hogy később még rákerült ez a szó, arra utalva, hogy Krisztus él. Az alábbiakban 

először magáról a Luther-rózsáról mint Luther teológiájának foglalatáról, majd a 

feliratról mint egy közelebbről nem ismert német jelmondat mozaikszaváról ejtünk 

néhány szót. A harmadik részben egy nem igazolható, de mindenesetre elképzelhető 

ötletről szólunk, amely a mozaikszó lehetséges megfejtését tartalmazza; ennek kap-

csán Luthernek a feltámadás himnusza végéhez írt igehirdetését is megvizsgáljuk.

A Luther-rózsa jelentése

A legegyszerűbb, ha Luther saját leírását, illetve magyarázatát idézzük a Luther-ró-

zsá ról, „címeréről vagy pecsétjéről”, amelyben teológiájának jellemzőit foglalja össze. 

1530. július 28-án Coburg várából írt Lazarus Spengler nürnbergi városi jegyzőnek 

azzal kapcsolatban, hogy János Frigyes szász választófejedelem pecsétgyűrűt akart 

neki ajándékozni, és Spenglert bízta meg a lebonyolítással. 

„Legyen először egy fekete kereszt egy természetes színű szívben, mellyel arra em-

lékeztetem magamat, hogy a Megfeszítettben való hit üdvözít minket, »mert szív-

vel hiszünk, hogy megigazuljunk« (Róm 10,10). Bár a fekete kereszt gyilkos eszköz, 

ezért fájdalmat okoz, mégis meghagyja a szív színét, nem rontja meg természetét, 

azaz nem öl meg, hanem életben tart. »Mert az igaz ember hitből fog élni.« (Róm 

1,17) Ez a szív azonban fehér rózsa közepén álljon, jelezvén, hogy a hit örömöt, vi-

gaszt és békét ad, és nyomban egy vidám fehér rózsába helyez, mert nem úgy nyújt 

békét és örömöt, mint a világ (Jn 14,27), ezért fehér a rózsa és nem vörös, hisz a fe-

hér a jó szellemek és angyalok színe (Mt 28,3; Jn 20,12). Ez a rózsa égszínkék mező-

ben helyezkedik el, mert ez a lelki és hitbéli öröm a kezdete az eljövendő mennyei 

boldogságnak, bár most is részünk van benne, és ez reménységünk tárgya, még-
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sem jelenvaló. És ezt a mezőt aranygyűrű zárja közre, mert mennyei boldogságunk 

örökké tart és nem szakad vége, gazdagsága minden jólétet és kincset meghalad, 

amint az arany a legértékesebb a fémek között.” 

A fejedelem szeptember 14-én valóban átadta az ajándékot.1

Michael Plathow arra hívja fel a figyelmet, hogy Luther az allegória eszközével él 

a magyarázatnál. A fekete kereszt a piros szívben, kék mezőben lévő fehér rózsába 

helyezve, mindez pedig aranygyűrűben a reformáció megigazulástanára mutat, és 

az azzal való egyetértést fejezi ki.2 Hadd tegyük hozzá: akkor is, ha a megigazulás-

tanra való utalás nem kifejezetten tudatosul a hívőben.

Egy asztali beszélgetés röviden így foglalja össze a jelentését:

„Doktor Luther Márton pecsétjének titka:3

Gyűrű

Rózsa

Szív

Kereszt

jelentése Teljes

öröme

a szívnek

a kereszt által.”3

Luther eredetileg tervezett bronz sírfedőlapjának csak a másolata található a wit-

tenbergi vártemplomban, az eredeti Jénában van. A Luther-rózsa egy pajzson ta-

lálható, a fejétől jobbra.4 

A felirat

A V.I.V.I.T.-tel készült első ábrázolás 1540-ből való, a wittenbergi Luther-ház 

Katalin-kapujánál (Katharinenportal). Katharina von Bora Luther 57. születés-

napjára készíttette a díszes reneszánsz bejáratot. Két oldalán kőből ülőhelyeket 

alakítottak ki, felettük pedig mennyezeteket (baldachin). A bal oldalin Luther 

domborműve látható, utalva 57. évére. Körülötte a Luther-rózsa-ábrázolásokon 

addig is gyakran szereplő felirat, Ézs 30,15 nyomán: In silencio et spe erit fortitudo 

 1 WA.B 5: 444–445 (1628. sz.); BoA 6: 252. Luther 2013, 540–541. o. Vö. Conermann 1987, 28. o. 10–11. 

jegyz., 36. o. 30. jegyz. Magyarul mindmáig alapműnek számít Virág 1937. Megjegyzi, hogy bár a zöld 

rózsalevelekről [azaz csészelevelekről] a leírásban nincs szó, de az elkészült pecsétgyűrűn, sőt már 

a legrégebbi, 1516-ből fennmaradt pecséten is megtalálhatók. Luther levele Virág Jenő fordításában 

(uo. 9–11. o.) olvasható a műve nyomán készült rövid összefoglalás keretében: A. L. 2015. 
 2 Plathow 2014b, 110. o.
 3 WA.TR 3: 3436. sz. In: Conermann 1987, 29. o. 31. jegyz. Virág 1937, 31. o. 
 4 Conermann 1987, 33. o. 79. jegyz.
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vestra. (Csendben és reménységben lesz erősségetek.) A jobb oldali kőmennyezet 

Luther-rózsája körül pedig a V.I.V.I.T.5 A Luther életében készült érméken (az 

első 1533-ból való) nem ez a szó van a Luther-rózsa körül, helyette a legtöbb-

jükön, már az elsőn is az ézsaiási ige olvasható.6 Luthertől magától egy asztali 

beszélgetésben összesen ennyit lehetett megtudni a V.I.V.I.T.-ről:

„Egy este Márton doktor jelezte, hogy mi volna a jelmondata, de a titkát senkinek 

sem akarta kijelenteni, hanem így szólt: [Ő] él, azaz Krisztus. Ha ő nem élne, nem 

akarnék egyetlen órát [sem] életben maradni. Ezeknek a betűknek: V.I.V.I.T. pedig 

rejtett titkuk van, mindegyik betű német szó[t jelöl]. Senkinek sem akarta azon-

ban a mondatot kijelenteni: Hanem majd kijelentést nyer az utolsó napon mind 

a kegyeseknek, mind a nem kegyeseknek, és arra vonatkozik, akiben hiszünk, és 

azokra, akik hisznek.”7

Ma spontán azt a kérdést tesszük fel, hogy az a Luther, aki egész életében szóban 

és írásban minden lehetséges alkalommal Krisztus váltságművét akarta hirdetni, 

miért érte be ennyivel. Legalább még valami támpontot adhatott volna, azon túl, 

hogy német szavak kezdőbetűiről van szó, mondjuk a két V-ről, (az egyik vagy 

mindkettő persze U is lehet) vagy a két I-ről, esetleg legalább a T-ről vagy bármelyik 

másik betűről az ötből. 

Mint Conermann megállapítja, Luther a jelszavak, jelmondatok személyes jellegé-

vel összhangban utasította vissza, hogy a mottó második, titkos jelentését elárulja. 

Hiszen még az ismert jelszavakat is többé-kevésbé elhomályosíthatják életrajzi 

bizonytalanságok. Általános fogalmakat felhasználva gyakran stilizált személyes 

tapasztalatokat és szándékokat testesítenek meg és hirdetnek.8 Vagyis senki sem 

értheti, érezheti jobban a jelszót az illető személynél. Ez nyilván így van, de tegyük 

hozzá, hogy Luther életét gyakorlatilag napra pontosan ismerjük. Így magának a 

V.I.V.I.T.-nek a pontos jelentése az életrajzi bizonytalanság. 

Conermann arra is rámutat, hogy bár a nyomdászok gyakran tették Luther 

nevének kezdőbetűit a rózsa mellé, a név nem jelentett többet a könyv hitelesí-

tésénél és egy áruvédjegy vagy minőségtanúsító pecsét kialakításához való hoz-

zájárulásnál. Luther ezenfelül is megpróbálta jelzésének, pecsétjének megfelelő 

értelmezését biztosítani, úgy, hogy egy bibliai igét vagy mottót fűzött hozzá, 

ugyanakkor magának is sikerült megőriznie valamilyen privát jelentést. A név 

 5 Virág 1937, 30–31. o.
 6 Conermann 1987, 21. o.
 7 Uo. 19. WA.TR 3: 3435. sz. Luthernek túlnyomórészt csak az első két mondatát idézik (Virág 1937, 

1. o.), vagyis azt, hogy Krisztus él, és hogy ő sem akarna nélküle élni.
 8 Conermann 1987, 19. o.
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és vele együtt a védjegy elidegenedésével új formák alakultak ki, amennyiben a 

mottó az ismertetőjegy, azaz a Luther-rózsa döntő eleme lett. Az érméken Luther 

igehirdetőként fordult a nyilvánossághoz az igével (Ézs 30,15). Barátként, taní-

tóként és embertársként csak általánosságban magyarázta személyes jelszavát, 

így a társadalmi és a tudományos életet nem engedte teljesen közel a személyes 

vallásossághoz.9 Vagyis az Úrral való kapcsolatának középpontját, legeslegbel-

ső, mondjuk így, a képzeletbeli céltáblán a V.I.V.I.T. által jelzett tízes körét nem 

osztotta meg másokkal. Mindamellett valószínűleg nem különösebben hatna 

az újdonság erejével, ha egyszer valamikor (persze még az „utolsó nap” előtt) 

előkerülne a megfejtés. De még akkor is különféle elméleteket lehetne felállítani 

arról, hogy hol, mikor, milyen lépésekben jutott hozzá. 

Ha a jelmondat megfejtését nem is adja, választásához vagy a korábbi választás 

megerősítéséhez minden bizonnyal hozzájárult Luther betegsége és jobbulása. 

1537-ben Schmalkaldenben vese-, illetve hólyagköve nagyon meggyötörte, el-

záródást okozva. Ezért február 26-án Gothába vitette magát, hogy legalább a 

szász választófejedelemség területén haljon meg. Másnap hajnalban szállásán 

Tambachban, Schmalkaldentől két mérföldnyire nyolc napi szenvedés után végre 

megkönnyebbült, nyilván a rázós útnak is köszönhetően. Johannes Schlaginhau-

fen, egykori asztaltársa, aki később is szoros kapcsolatban maradt vele, akkoriban 

Köthenben lelkész, oda-vissza elkísérte. A jó hírrel visszasietett Schmalkaldenbe, 

így kiáltván a pápai követ ablakánál: Lutherus vivit! Lutherus vivit!10

Luther 1Kor 15 végéről

Conermann a fentiek alapján azt hangsúlyozza, hogy a kezdőbetűk, ahogyan az 

összeolvasásuk is, általános vallási, hitbeli igazságot fejez(nek) ki. Ha Lucas Cranach 

A törvény és a kegyelem allegóriája című, több változatban készült táblaképsorozatát 

 9 Vö. Conermann 1987, 24. o.
 10 Thoma 1900, 160. o. Utal a történetre Payr 1930, 12. o. 2. jegyz. Köstlin 1903, 391. o. nyomán. 

(Th oma is, korábbi kiadás alapján.) Payr továbbá arra hívja fel a fi gyelmet, hogy Radvánszky Al-

bert egyetemes felügyelő is idézi a Luther lelke ajánlásában: „E könyv a magyar lutheránus egyház 

múltjának néhány jellegzetes lutheri egyéniségét eleveníti meg az olvasó előtt. Ezáltal szócsöve 

annak az ujjongó hírnek, amely hatalmas lutheri jellemek életében végigzeng négy évszázadon 

és beleharsog a mai korba is. Beleharsog, mint harsona riadója, azok számára, kikben szunnyad a 

lutheri lélek. Beleharsog, mint öntudatos összetartásra, »lutheri megállás«-ra toborzó trombita-

szó, azokra nézve, kikben Luther lelke él. Beleharsog, mint vészkürt, azoknak, kik a lutheri lélek 

halálát akarják: »Lutherus vivit!« »Luther él!« ” Radvánszky 1926, 4. o. Február 28-áról március 

1-jére virradóan Luther ismét halálosan rosszul lett, és meg is gyónt Bugenhagennek. Hamarosan 

azonban tartós jobbulás állt be, miután hat kő eltávozott belőle. Köstlin 1903, 392. o.
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tekintjük (1529 után), írja, akkor a dogmatikai szempontból legfontosabb résznél 

– Isten Báránya, keresztre feszítés, a sírból és koporsóból feltámadó Krisztus – a 

legutóbbinál 1Kor 15,54b–55.57-et olvashatjuk: „Elnyeletett a halál diadalra! Halál, 

hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalod? (…) Hála legyen Istennek, aki a diadalt 

adta nekünk Jézus Krisztus, a mi Urunk által.”11 Úgy gondolja, hogy ebben Luther 

rejtvényének lehetséges megoldásait találjuk, amelyek Krisztus győzelmes halálának 

paradox voltával játszanak: Verschlungen/Vberwunden Ist Vnsers Ihesu Tod (Elnye-

letett/legyőzetett Jézusunk halála); Vnsers Ihesu Vntergang Ist Triumph (Jézusunk 

bukása diadal). A tényállás nyilván nem egyértelmű, egyik lehetőség mellett sem 

szól döntő érv, így például ez is elképzelhető: Vertraw Ihesu Vnd Ihesu Tod (Bízzál 

Jézusban és Jézus halálában).12 Természetesen nem azt állítja, hogy Cranach műve 

inspirálta volna Luther választását, hanem talán a feltámadás himnuszának vége.

Luther 1532–33-ban 1Kor 15-ről tartott igehirdetés-sorozatot a wittenbergi 

vártemplomban. 1532. augusztus 11-én, a Szentháromság ünnepe utáni 11. vasár-

napon kezdte, és 1533. április 27-én, Misericordia Domini vasárnapján fejezte be. 

Összesen tizenhét alkalommal prédikált a fejezetről.13 Az 54–57. versekről április 

14-én, húsvéthétfőn és az utolsó alkalommal. 

Húsvéthétfőn a halál majdani teljes eltörléséről, a fullánk, pontosabban méregfog 

(1Móz 3,15; Hós 13,14) elpusztításáról prédikált.14 Isten nem azért teremtette az 

embert, hogy bűnt kövessen el és meghaljon, hanem, hogy éljen, az ördög azonban 

 11 A kép: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Lucas_Cranach_d.C384._-_Al-

legorie_auf_Gesetz_und_Gnade_28Germanisches_Nationalmuseum29.jpg. A második felirat 

1Kor 15,56, a fent említett a hatodik, az utolsó.
 12 Conermann 1987, 19. o.
 13 Az igehirdetésekről W. Rörer készített feljegyzést, ezt Caspar Cruciger Luther szellemében jelentősen 

kibővítette, és 1534-ben, de valószínűleg már 1533-ban Von der Auff erstehung der todten címmel 

megjelentette. WA 36: 478–696. Legfontosabb tanításai tíz pontban: Szentpétery 1993, 274–280. 

o. Plathow hangsúlyozza, Luther 1535. március 28-án tartott prédikációjában említi, hogy az elmúlt 

jó húsz évben egyetlen alkalmat sem hagyott ki, hogy húsvét ünnepén akár többször is prédikáljon 

(WA 41: 51,21–24). Luther igehirdetésének és tanításának teológiai előfeltétele Ágostonnal és Can-

terburyi Anzelmmel együtt a hit. Hitbeli kijelentés a nagypénteki és a húsvéti esemény, ahogyan a 

bibliai iratok tanúsítják és a keresztények vallják az óegyházi hitvallásokban a Szentháromság Isten 

történeti üdvözítő tetteként minden ember és az egész világ számára. Luther az igehirdetés-sorozat 

elején utal arra, hogy ha ez a cikk (ti. Krisztus feltámadásáról) odavan, akkor minden más is, akkor 

a főcikk [megigazulás] és az egész Krisztus elvész vagy hiába prédikálják (WA 36: 483,11–14). Plat-

how szerint az újkori, a történetkritikai kutatás által elindított, a jelenig tartó teológiai vitáknak a 

hitbeli és a valóságra vonatkozó kijelentések megkülönböztetéséről Jézus Krisztus feltámadására 

vonatkozóan nem találjuk előzményeit Luthernél. Hadd tegyük hozzá: már csak azért sem, mert sem 

az Újszövetség szerzői, sem Luther számára nem volt kétséges, hogy a hit a valóságra vonatkozik. 

Vö. Plathow 2014a, 267. o.
 14 WA 36: 680–681.
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megrontotta a természetet.15 Amikor a romlandó helyett a romolhatatlan ruhát, 

testet felvesszük, akkor factum est a halál eltörlése, mivel scriptum est, vagyis 

megvalósul, ami meg van írva.16 Bár a halál elnyelése bennünk még nem történt 

meg, de Krisztus győzelme azt jelenti, hogy az ördög mérgét és fullánkját elpusz-

tította, fejére lépett, és erejét elvette.17 Krisztus feltámadása által „a keresztségben 

és szentségben gyógyító orvosságot ittunk, amely mérgünket kiűzi és elveszi, és 

nem engem öl meg, hanem épp az ellenséget, aki meg akart fojtani vele”.18 Az ige, 

a keresztség, a szentség, Jézus Krisztus halálának és feltámadásának hirdetése az 

egyetlen recept vagy purgatio a bűn és a halál ellen, amelyre naponta szükségünk 

van, amely kiűzi a bűnt a szívből; a halálból és a pokolból az örök életre visz.19 A győ-

zelem Krisztus feltámadása, még ha nem is bennünk, de már a miénk a keresztség, 

illetve az evangélium által.20 

Az utolsó alkalom egyenes folytatása a húsvéthétfőinek. Itt, ha lehet, még köl-

tőibben hangsúlyozza a keresztség szerepét a végső bizonyosságot illetően:

„[Halál,] neked a saját fullánkodat kell megenned, és megfulladnod tőle. Hiszen én 

már nem az vagyok, akit ember gyermekeként keresel, hanem Isten gyermeke. Hi-

szen én Krisztus vérében és győzelmére lettem megkeresztelve és minden javaival 

felruházva.”21

Bár az elején az 58. vers nélkül közli a fejezetet, és a végén sem tér ki rá, annyira 

talán nem is hiányzik, mert valójában az egész igehirdetés-sorozatot ennek szel-

lemében tartotta. 

A befejezés tulajdonképpen a lutheri reformáció foglalatát, és ha úgy tetszik, 

a V.I.V.I.T.-nek az asztali beszélgetéshez képest kibővített, végtelenített magya-

rázatát adja:

„Isten azért az élők, az igazság Istene, mert igazságot szolgáltat a törvény ellené-

ben. Minden azért történik, hogy Krisztus által örökké éljek. Ezért minden taní-

tást, amely azt tanítja, hogy jó cselekedetekkel kell a lelkiismeretet megnyugtatni, 

az ige kárhoztat.”22

 15 WA 36: 679,27–31.
 16 WA 36: 679,34–37; vö. 681,34–35.
 17 WA 36: 681,20–22.
 18 WA 36: 683,21–23.
 19 WA 36: 684,25–30.
 20 WA 36: 685,1–3 R.
 21 WA 36: 694,20–24.
 22 WA 36: 696,4–7 R.
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„A szép igehirdetés a keresztények számára az, hogyan szabadulunk meg a bűn 

fullánkjától, amely megöl minket, és a törvény erejétől, amely belénk ereszti ezt a 

fullánkot; Krisztus győzelme által, mindaddig, amíg teljesen el nem törli rajtunk. 

Erről szól a vége annak a dalnak, amelyet Pál énekel: Dicsőség és hála legyen Isten-

nek, aki ezt a győzelmet adta. Mi is ezt énekeljük, és így állandóan húsvéti ünnepet 

tartsunk…”23

Ne úgy éljünk, mint

„a hamis keresztények, hanem szilárd hitben tartsuk meg a szívben, és erősödjünk 

benne, és mindig ilyen hálás prédikációt folytassunk és énekeljünk erről a győze-

lemről Krisztusban, és vidáman járjunk, amíg saját testünkben nem látjuk meg őt. 

Erre segítsen minket Isten, szeretett Fia által, akinek tisztelet és dicsőség örökké. 

Ámen.”24

* * *

Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy ha a V.I.V.I.T. mint mozaikszó értelmét 

a dolgok jelenlegi állása szerint nem ismerjük, az asztali beszélgetésben mondot-

tak akkor is bőven elegendő útravalóul szolgálnak. Csak azért lehet teljes öröme a 

szívnek a kereszt által, mert az a feltámadott, élő Krisztus keresztje. Minden azért 

történt és történik – erről szól az evangélium, keresztségünk is erre emlékeztet –, 

mert ő nem csupán egy órát akar adni nekünk, még csak nem is sok-sok órát, ha-

nem Isten mindent újjáteremt általa. A sola Scriptura és a többi reformációi alapelv 

nyomán addig is mit kívánhatnánk? 

Vágyódom Igéd világosságára, Istenem, Teremtőm!
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Pángyánszky Ágnes

Vocatio – elhívás

A fogadószoba megnyitása

Az elhívásról mindenkinek leginkább a hivatás szó jut eszébe. A hivatás az a munka, 

amit az ember az élete során szívesen végez, amire egész életét fel tudja tenni, és 

amiben öröme van, amiért még nehézségeket, fáradságot, küzdelmeket is szívesen 

vállal. Mindazon túl, hogy Isten az embernek hivatást ad, az egyházi szolgálatra 

való elhívás különleges ajándéka Istennek. Lelkészek, hitoktatók, hittanárok, lel-

kigondozók, kántorok, gyülekezeti munkatársak, önkéntesek – ők azok, akik az 

egyházban, a gyülekezetekben, iskolákban és más intézményekben végzik szolgá-

latukat, akikkel közelebbről vagy távolabbról találkozunk, hallgatjuk őket, tanulunk 

tőlük, vigasztalnak, bátorítanak bennünket – de vajon értjük-e hivatásuk, szolgála-

tuk, munkájuk értelmét? Az egyházi szolgálattevők – beleértve mindazokat, akik 

egy keresztyén közösség életéhez hozzájárulnak – különleges hivatásban állnak. 

A Magyarországi Evangélikus Egyház 2005. évi III. törvénye a lelkészi szolgálatról 

így rendelkezik: „Az evangélium hirdetésére és a szentségek kiszolgáltatására Jézus 

Krisztus külön szolgálatot rendelt. Az egyház rendjének megfelelően ezt a szolgá-

latot az arra szabályszerűen elhívott lelkész végzi.”1 Ez a tanulmány az egyházi és 

a világi hivatást, az elhívás kérdéskörét szeretné közelebbről megvizsgálni, hogy 

újra élesebb körvonalakkal láthassuk Isten gondoskodó szeretetét az evangélium 

hirdetésének szolgálatán és emberi életeken keresztül. 

Evangélikus egyházunkban és gyülekezeteinkben egyre érezhetőbbé válik az az 

igény és szükségszerűség, hogy az elhívásról többet és szélesebb körben beszéljünk, 

hogy újra megtanuljuk az elhívást felismerni és gondozni, és törekedjünk olyan 

keresztyén közösségekké válni, ahol elhívástörténetek születnek, amelyek támo-

gatást kaphatnak és kibontakozhatnak. Gyülekezeteink összetétele és élete sok 

változáson ment keresztül az elmúlt évtizedekben, de az új utak keresése közben 

sem feledkezhetünk meg arról, hogy az evangéliumról való tanúskodáshoz és a 

növekedéshez ma is szükség van elhívást kapott igehirdetőkre, tanítókra, szolgá-

 1 2005. évi III. törvény az egyházi szolgálatról és az egyházi szolgálatot végzőkről. 
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lattevőkre. Népegyházi kereteink és az evangélikus identitás jelentősége ma már 

kevesek számára egyértelmű, így különösen is fontos az, hogy a Biblia lapjairól és 

az egyház történetéből megismert elhívástörténetek ma is élő és ható inspirációt 

és felismerési helyzetet teremtsenek mindazok számára, akik életük útját és célját 

keresik, és ezt az egyház berkein belül találják meg. 

A reformáció kezdetének ötszázadik évfordulójára való emlékezés évében érde-

mes visszatekintenünk arra az időszakra, amikor az új evangélikus gyülekezetek 

megalakulása közepette égető kérdéssé vált a lelkészi szolgálatot vállalók hiánya. 

Luther Márton gyújtó hangú prédikációban hívta fel a figyelmet arra, hogy az egy-

ház számára elengedhetetlenül szükséges, hogy tehetséges fiatal embereket küldjön 

ki egyházi szolgálatra, és ugyanakkor a szülők felelősségére is igyekezett felhívni 

a figyelmet: „De hogyan fogjátok őket Isten szolgálatára nevelni, ha az igehirdetés 

hivatala és a lelki hatalom feledésbe merült?”2 Luther az egyháztól való eltávolodás 

és elidegenedés veszélyét látta abban, hogy a szülők elhanyagolják gyermekeik val-

lásos nevelését azért, hogy minél hamarabb a vagyonszerzést tűzzék ki számukra 

célul, és ezért már nem tartják fontosnak a Szentírás szerepét gyermekeik életében.3 

Luther szerint a hiten alapuló oktatás elengedhetetlen az evangélium szolgálatához, 

és a szülőknek is elsősorban ezt kellene szem előtt tartaniuk, amikor gyermekeik 

oktatásáról és jövőjükről gondoskodnak. Az Istenhez való ragaszkodás és az egyház 

szeretete miatt buzdítja a szülőket arra, hogy gyermekeiket az egyházi szolgálat felé 

irányítsák. „Gondoljátok meg, ami jó csak elérhető az ige hirdetőjének és a lelkek 

gondozójának a hivatásán keresztül, azt a ti fiatok biztosan elérheti, ha hűségesen 

végzi hivatását […] általa naponta hány lélek lenne tanítható, téríthető, keresztel-

hető, Krisztus által a bűnökből, a haláltól, a pokoltól és az ördögtől megváltható.”4 

Luther nézete szerint az ige szolgálata és a teológia tanulása mindenki számára 

fontos, hiszen bármikor adódhat olyan helyzet, amelyben az örömhírrel sokféle 

formában lehet szolgálni embertársainknak.

Luther idejében még megkülönböztették a világi és az egyházi hivatásokat, de 

a reformátor másként gondolkodott erről. A reformáció kora előtt az elhívás a 

szent papi vagy szerzetesi hivatásra korlátozódott, a protestáns elhívásértelmezés 

azonban már minden olyan hivatásra és munkára kiterjedt, amelyet az ember 

Isten dicsőségére és embertársai javára végez. Luther számára minden ember 

hivatása Istentől jövő elhíváson, vocatión alapult, így szükségét látta annak, hogy 

megszűnjék a hivatások megkülönböztetése és egymás fölé emelése. A Szentíráson 

 2 Luther prédikációja: A Sermon on Keeping Children in School. In: Willimon 2002, 13. o.
 3 Placher 2005, 220. o.
 4 Luther prédikációja: A Sermon on Keeping Children in School. in: Willimon 2002, 15. o.
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tájékozódó élet, a szentségekkel való élés és a felebarátnak tett szolgálat minden 

hivatásnak alapjául szolgált.5 A 2005. évi III. törvény az egyházi szolgálatról és az 

egyházi szolgálatot végzőkről a következőképpen fogalmazza meg az egyetemes 

papság elvét: „A Jézus Krisztusról szóló tanúságtétel minden Krisztusban hívő 

ember egyetemes feladata. Az egyház minden tagja részese ennek a szolgálatnak 

hitének és lelki adományának mértéke szerint.”6 

Ma is megszívlelhetjük ezt a tanítást, amikor arra gondolunk, hogy a munka-

végzésünk, a választott hivatásunk Isten elhívásán alapul-e. Olyan környezetben, 

amelyben a munkavégzést a piac elvárásai, a produktivitás elsőbbsége és a siker-

orientáltság határozzák meg, különösen is lényeges az elhívás kérdésének újragon-

dolása. Az Istennek tetsző és az embertársaink javát szolgáló hivatás az Istennel 

való jó kapcsolatunk jele, amelyben kiteljesedik az emberi élet célja és értelme. Isten 

Szentlelke által nem csupán elfogad bennünket kegyelemből hit által, és így szenteli 

meg életünket, hanem az elhívás és a hivatás ajándékát is adja.7 Az egyetemes papság 

elve az elhívás kérdését igen széles perspektívába helyezi, és nem csupán egyéni 

ambíciók elérését tűzi ki célul, hanem a közösség javára végzett szolgálat örömét és 

hasznát is.8 A hivatás így mindezzel együtt a közösséget is gyarapítja és a közösség 

igényéből is indulhat. Isten munkálja az emberben, és ezzel együtt közösségbe is 

helyez általa. Az egyház közössége ilyen hivatásgondozó közösség is, amelyben 

az Istentől kapott feladatok elvégzésével szolgálattévőket, elhívottakat bíz meg az 

egyház. Így kapcsolódik össze az Istentől érkező, az egyén életében megfogalmazó-

dó elhívás (vocatio interna), valamint a külső, a közösségtől érkező és megerősítő 

hívás (vocatio externa). Az egyházi szolgálatok esetében mindenképpen szükséges 

az elhívást így, belső és külső elhívásként is értelmezni, hiszen ez a szolgálat Isten 

előtt, az egyházban, a gyülekezetben, a közösségben valósulhat meg.

Istenbe vetett hitünk egy növekvő, életünket egyre mélyebben átjáró kapcsolat, 

amely átrendezheti életcéljaink megtalálását és megvalósítását. Istentől az életnek 

értelmet adó elhívás jön, amelynek gyümölcse értékeket terem. Amire elhívást 

érzünk – legyen az bármilyen munka, feladat –, az egy célokkal és értékekkel teli 

elhívás, amelynek az értelmét és alakulását nem egyedül hordozzuk, hanem Istennel 

együtt. A ma hivatásukat keresők számára is izgalmas kérdés lehet megismerni és 

megélni az elhívás örömét. Ennek a felfedezéséhez jó újra rátalálni arra, hogy hiva-

tásunkat Istentől kapjuk, attól a teremtő Atyától, akinek az életünket köszönhetjük, 

 5 Markham–Warder 2016, 11. o.
 6 2005. évi III. törvény az egyházi szolgálatról és az egyházi szolgálatot végzőkről.
 7 Migliore 2004, 246. o.
 8 Siba 2016, 175. o.
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aki ismer és szeret bennünket, és akinek gondja van ránk. „Nem ti választottatok 

ki engem, hanem én választottalak ki és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és 

gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon.” (Jn 15,16a) Az Isten akara-

tával egybeeső életcélok megtalálása azonban nagy felelősséget is hordoz magában. 

Vajon találkozik-e az élet értelmének megtalálása a hivatásra való rátalálással, az 

életcél örömének a megtapasztalásával? Luther így ír a hívó szó meghallásáról:

„Senki semmibe ne fogjon bele, hacsak nincs rá elhívatva. Elhivatottság pedig két-

féle van: vagy isteni, amely felülről jön, magasabb parancsból, ez a hit általi elhiva-

tottság; vagy pedig a szereteté, és ez egy közülünk valótól jön, mint amikor valakit 

arra kér az egyik társa és közeli jóbarátja, hogy tartson prédikációt. Mindkét hívó 

szó fontos és szükséges a lelkiismeret biztonságához.”9 

A hivatásról való gondolkodás közben iránymutató lehet annak a felismerése, hogy 

az élethivatás megtalálásának a jelentőségét sokan nem tekintik prioritásnak, mégis 

előbb-utóbb minden ember számára létkérdés lesz az élet értelmének és az életben 

és a munkában megtalált boldogságnak a kérdése. Egyre több emberi küzdést látunk 

magunk körül, amikor munkát, hivatást, megélhetést kell választanunk, és nem 

csupán a fiatal korosztályok kérdése ez. Az állandó változásoknak kitett gazdasági, 

társadalmi és kulturális életben nehéz lépést tartani a munkalehetőségekkel, a lak-

helyváltoztatás gyakori kényszerével. Ezért válnak egyre gyakoribbá a megélhetés 

mikéntjéről, valamint a munka és identitás kapcsolatáról megfogalmazódó kérdések. 

Egy, a hivatással kapcsolatos kutatás során született könyv összegyűjtötte azokat 

a leggyakrabban megfogalmazott kérdéseket, amelyek jól mutatják a munka, a 

hivatás és az élet értelme megtalálásának kritikus összekapcsolódását.10 Az egyik 

ilyen kérdés vonatkozott arra, hogy szükséges-e az ember által végzett munkának 

az identitás forrásává válnia, és létezik-e más egyensúly is, mint az, hogy életemet 

alapvetően a munka határozza meg. A kérdések közül több azt is felvetette, hogy 

vajon valóban döntéshelyzetben vagyunk-e akkor, amikor hivatást választunk, 

illetve kire vagy mire érdemes ilyenkor hallgatnunk.

A belső és külső elhívás összhangjához azonban fontos tudatosítanunk a meg-

különböztetés felelősségének a tanulását és gyakorlását. A belső és a külső elhívás 

egybeesése harmóniát jelent, annak a megvalósulását, hogy amit választok, amit 

tanulok, amivel az életemet szeretném kitölteni, az valóban a belső elhívásra való 

rátalálás és a külső elhívás is egyben. Ha csak az egyik valósul meg, a harmónia 

nem tud kiteljesedni. Családok, közösségek, az egyház és a gyülekezetek feladata, 

 9 LVM 8: 160. o.
 10 Schwehn–Bass 2006, xvii. o.
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hogy szeretetben hordozzák a hivatást választókat és a hivatásra készülőket, és 

jól éljenek a megkülönböztetés, az iránymutatás és a döntéshelyzetek segítésével 

és kísérésével. Az elhívás meghallásának és felismerésének helyzete hasonlít egy 

fogadószobához, amelyben megtörténhet a hívó és az elhívott közötti találkozás. 

Vajon mai gyülekezeteink és egyházunk mennyiben tud felkészült fogadószobát 

biztosítani az ilyen találkozások számára? Mit tesz az egyház és mit tesznek ma a 

gyülekezetek azért, hogy az egyházi szolgálatra való elhíváshoz legyenek fogadó-

szobák az emberek életében, és ezek a fogadószobák nyitottak és lehetőség szerint 

felkészítettek legyenek a külső és a belső elhívás felismerésének kérdésében és a 

választott hivatások bátor követésében? 

2017-től evangélikus egyházunk egy vasárnapot, a jó pásztor vasárnapját jelölte 

ki a hivatásért való közös imádkozás vasárnapjának. Ez a vasárnap emlékeztet 

bennünket arra, hogy Isten minden ember számára életcélt szeretne adni, és a vele 

való közösségben ezek a célok kibontakozhatnak és megvalósulhatnak. A hivatáso-

kért való imádságainkban „könyörögjünk azért, hogy minél többen meghallják és 

elfogadják a hívó szót, különösen is a lelkészi szolgálatra” – olvasható a püspöki kar 

pásztorlevelében.11 A fogadószobát kialakító gyülekezetek tudatosan törekedhetnek 

arra, hogy az egyházi szolgálat lehetőségét megismertessék a fiatalokkal, és segít-

senek számukra felismerni azokat a területeket az életükben, ahol ők is örömmel 

végezhetnek szolgálatokat. A lelkészek és a lelkészi hivatás mélyebb megismerése, 

a gyülekezet és az egyház életének transzparenssé tétele mind hozzájárulhatnak 

ahhoz, hogy az egyházról vonzó, lendületes és lelkesedést mutató kép alakulhasson 

ki mindazokban, akik ma távol vannak közösségeinktől és az evangélium életcélt 

adó üzenetének ismeretétől is. 

Az elhívásról mindezek alapján bátran, hitvallásunkat nem szégyellve elmond-

hatjuk, hogy mindig élő és aktív kapcsolatot jelent Krisztussal, és az ő követését, 

a neki való engedelmességet jelenti. A hivatását kereső, szekuláris társadalomban 

élő ember olyan új perspektívákat találhat általa, amelyek identitását, értékrendjét, 

munkáját és hivatását nem egy befelé forduló, csupán az emberi eredményeken 

tájékozódó, hanem nyitottsággal és reménységgel az emberi közösségeket és az 

igazságosság céljait is szolgáló élet alapjává formálja.

11 Evangélikus Élet, 82. évf. 2017/17. 15. o.
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Willimon, William H.: Pastor. A Reader for Ordained Ministry. Abingdon Press, Nash-

ville, 2002.
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Korányi András

A papok házasságáról

A reformációtörténet legelső éveitől kezdve a hitújítás egyik legátütőbb és legna-

gyobb figyelmet felkeltő jelensége volt a papi személyek házasságkötése mind az 

egyház, mind a széles közvélemény körében. Miután 1521-ben életbe lépett Luther 

Márton egyházi kiközösítése és birodalmi átok alá helyezése, a reformációval szim-

patizáló papság számára is világossá vált, hogy a megújulásra irányuló követelése-

ikkel és lépéseikkel milyen következményekre számíthatnak. Luther teljes, jogfosz-

tással is járó kirekesztése a középkori világrend egyházi és e világi struktúrájából 

mindnyájuk számára jeladássá vált Wittenbergtől Zürichig és Strassburgig, hogy az 

igehirdetés és az istentisztelet reformja mellett hitvalló lépésekkel is megerősítsék 

a nézeteiket. Az ő helyzetükben és világukban a papok házasságkötése ugyanis 

egyszerre volt magánéleti döntés, ugyanakkor szakítás a középkor egyházi és világi 

rendjével, valamint hitvalló tanúságtétel is a házasság mint Isten által teremtett és 

elrendelt életforma bibliai alapú helyreállításáról a cölibátussal szemben.

Luther házassága Katharina von Borával az 1521-es eseményeket követő refor-

mátori házasságkötések első hullámának csupán a végén, 1525 júniusában köttetett 

meg Wittenbergben. Nem ő nyitotta meg tehát a sort, de mint a reformáció köz-

ponti személyének a lépése mégis mindennél viharosabb reakciókat váltott ki. Mint 

egykori örökfogadalmas szerzetes látványosan szakított a korábbi életformájával, 

ráadásul Katharina, a felesége is a kolostorából elszökött apáca volt. A botránkozásra 

éhes kritikusok ezen felül élvezettel csámcsoghattak a kettejük között levő nagy, 

bő 15 éves korkülönbségen is. Ráadásul nemcsak az ellenfelek, de még a Melanch-

thonhoz hasonló közeli barátok rosszallását is kiváltotta, hogy a Németországot 

éppen azokban az időkben sújtó, a parasztság és a nemesség közti véres belpolitikai 

konfliktus eleve kiélezte a reformáció körüli politikai vitákat és veszélyeket. Luther 

lépése tehát semmiképpen sem tűnt észszerűnek és taktikusnak.

Luther azonban éppen az adott körülmények miatt látta elérkezettnek az időt 

arra, hogy megházasodjon. Miután harcostársait maga is arra buzdította a meg-

előző években, hogy nősüljenek meg, sőt olykor közre is működött abban, hogy a 

EHE oktatoi 2017.indd   129EHE oktatoi 2017.indd   129 2017. 09. 26.   11:50:482017. 09. 26.   11:50:48



Korányi András130

wittenbergi kollégák feleségre találjanak, személyes példájával is meg akarta erősí-

teni, hogy mindebben szilárd teológiai meggyőződés vezette. S éppen a belháborús 

állapotok előidézésében bűnrészességgel megvádolt reformáció helyzetében kellett 

újra szembenéznie azzal, hogy élete közvetlen veszélyben forog, s így a papi házas-

ságkötés reformátori hitvalló lépésével nem késlekedhet tovább.1

A családi élet apró-cseprő részleteiről, áldásairól és problémáiról Luther a ké-

sőbbiekben is sokat beszélt és írt, ahogyan ezt megismerhetjük az asztali beszél-

getésekről készült feljegyzésekből vagy éppen bőséggel ránk maradt levelezéséből 

is. Ez a színes dokumentáció azt erősíti meg, hogy az evangélikusság identitásában 

és történetében ikonikussá vált Luther–Bora házaspár nem ok nélkül lett mintává 

és hivatkozási alappá, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy kettejük közös élete 

joggal nevezhető jó és szerencsés házasságnak – nemcsak azért, mert Luther be-

számolói alapján ezt bő két évtizeden keresztül mindketten így élték meg, hanem 

más kortársaikkal, harcostársaikkal összehasonlításban is. Ahogyan Luther maga 

is mondta népes asztaltársasága előtt 1532-ben:

„Isten legnagyobb kegyelme és adománya, ha az ember igaz lelkű, kedves, istenfélő 

és házias feleségre talál, akivel békében élhetsz, akire rábízhatod minden vagyo-

nodat és tulajdonodat, sőt a testi épségedet és az életedet is, és aki gyermeket szül 

neked. […] Käthe, neked jóravaló férjed van, aki szeret téged, valóságos császárné 

vagy! Hálát adok Istennek. Csakhogy egy ilyen házassághoz igaz lelkű és istenfélő 

személy kell.”2 

Az istenes és egyben sikeres házasság Luther számára nem csupán tapasztalati 

kérdés volt, sőt nem is csupán személyes hitet, lelkületet, kegyességet érintő és 

feltételező meggyőződés vagy kihívás. A házasság mint Isten teremtési rendjének a 

Szentírásban magalapozott életformája, azaz Istennek alapvető szándéka az ember-

rel Luther teológiai alapállásának egyik hangsúlyos eleme volt. „A házasság egészen 

 1 Luther ugyan hosszabb ideje foglalkozott már a papi házasság teológiai elméletével, személyes 

döntése azonban valóban az adott, szorongató történelmi helyzet következtében született meg 

1525-ben. Lépésének a jelentőségével nemhogy tisztában volt, hanem tudatosan határozta el, még 

ha mindez igen hirtelen következett is be. Az is dokumentálható a lutheri iratokból, hogy nem 

Katharina von Borához fűződő személyes szempontok váltották ki. 1525. április 16-án – tehát két 

hónappal esküvőjük előtt! – még maró iróniával így ír barátjának, Georg Spalatinnak: „Egyébként 

amit házasodásomról írsz: ne csodálkozz azon, hogy pont én nem nősülök meg, pedig olyan híres 

szerető vagyok. Nagyobb csoda ennél, hogy én, aki annyit írok a házasságról, és szüntelen nők között 

forgolódom, még nem váltam nővé, nem szólva arról, hogy egyiküket sem vettem feleségül. […] Te 

langyos vágyaddal egynek sem mersz férje lenni! De ügyelj, nehogy én, aki gondolni sem bírok a 

házasságra, egyszer megelőzzelek benneteket…” 1525. április 16. LVM 7: 406–407. o. 657. sz.
 2 1532. január. LVM 8: 294. o. 2506. sz.
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világi rend ugyan, de Isten igéje tanúskodik mellette, és nem emberek találták ki 

vagy alapították” – írja Luther az 1529-ben megjelent Esketési könyvecskéjében.3 

Egyszerre érvényesült ebben Isten igéjének elsősége az egyházi szokásokkal – azaz 

a cölibátusnak a házasélet fölébe helyezésével – szemben,4 de az egyetemes papság 

tanítását is megalapozta, amennyiben világossá tette, hogy a keresztény ember 

minden életformában teljes értékűen szolgálhat Istennek. Olyan életforma tehát a 

házasság, amelyben Isten az embert nem csupán gyermekekkel, hanem az Istennek 

való szolgálat ideális életformájával is megáldja, s ebben éppenséggel a papságnak 

kell példát mutatnia. 

Az evangélikus reformáció vezéralakjának és az evangélikusság nagyasszonyának, 

Luther Mártonnak és Katharina von Borának a kapcsolatáról és családi életéről 

tengernyi tudományos igényű, regényes és művészeti feldolgozás született nemcsak 

német földön, hanem szerte a világon, így magyar nyelven is bőséges forrást találunk 

a téma megismerésére. Éppen ennek a fényében feltűnő, hogy a többi reformátor 

életének erről az oldaláról s különösen is házastársaik személyiségéről és sorsáról 

milyen szűkös anyagok lelhetők fel. Éppen ezért most ezzel a hiánnyal dacolva 

tekintsünk körül röviden a harcostársak háza táján!

A reformátorok wittenbergi köréből Philipp Melanchthon (1497–1560) nem csu-

pán Luther barátjaként, de magas színvonalú teológiai munkájával is kiemelkedett. 

Amikor 1520 novemberében feleségül vette Katharina Krappot (1497–1557), ezt 

wittenbergi professzorként – tehát nem papi személyként – tette, így különösebb 

botránkozást nem váltott ki vele. Felesége a városi előkelőségek köréből került ki, 

akinek apja és testvére is betöltötte egy időben a polgármesteri tisztséget. A frigy 

ugyanakkor egzisztenciális kényszerből jött létre, amit keserűen tükröz vissza egy 

levelében elejtett megjegyzése: ez a nap „a bánat napja” volt.5 Az előkelő rokonság 

sem sokat változtatott Melanchthonék viszonylag gyenge anyagi körülményein, s 

 3 Luther Esketési könyvecskéje már első önálló megjelenése után, az ugyanebben az esztendőben 

közreadott Kis káté csatolt részeként jelent meg újra. Azóta is számos kiadásban a káté melléklete-

ként ismert, bár sohasem vált annak integráns részévé, azaz formálisan nem került be a világszerte 

legelterjedtebben elfogadott evangélikus hitvallási iratunk, a Kis káté szövegébe.
 4 A cölibátus és a házasélet közötti kiélezett ellentétről kemény megfogalmazásban olvashatunk az 

1537-ben írt Schmalkaldeni cikkekben, „A papok házassága” című fejezetben: „Antikrisztusi, zsarnok 

és elvetemült csalók módjára jártak el ebben a dologban, amivel a fajtalanságnak különféle, ijesztően 

borzalmas és megszámlálhatatlan bűnét idézték elő, és most is nyakig úsznak benne. Ahogyan sem 

nekünk, sem nekik nincsen hatalmuk arra, hogy a férfi úból nőt és a nőből férfi út csináljanak, vagy a 

nemek különbségét megszüntessék, arra sem volt hatalmuk, hogy Istennek ezeket a teremtményeit 

elválasszák egymástól, vagy pedig megtiltsák, hogy tisztességes házasságban együtt éljenek.” Luther 

Márton négy hitvallása, 305. o.
 5 Koch 2015, 233. o.

EHE oktatoi 2017.indd   131EHE oktatoi 2017.indd   131 2017. 09. 26.   11:50:482017. 09. 26.   11:50:48



Korányi András132

még ennél is nagyobb megpróbáltatásokat kellett átélniük Katharina gyenge egész-

ségi állapota miatt, amit együtt, egymás iránt érzett mély elkötelezéssel kellett el-

hordozniuk. A gyermekszülésekből – 1522 és 1531 között két leánynak és két fiúnak 

adott életet, akik közül az egyik háromévesen elhunyt – az asszony egyre gyengébb 

testi és lelki erőnléttel épült fel, s ezt csak súlyosbította legidősebb lányuk szeren-

csétlen házassága. Anna egy, a családi házukban lakó diákkal, egy nyugtalan vérű 

és erőszakos természetű költővel alapított családot, amelyből időről időre ki kellett 

őt menekíteni, míg végül belehalt egy gyermekszülésbe. Melanchthonék 1547-ben 

temették el a lányukat, s ez végképp megrendítette Katharinát, aki már 1536 óta 

küzdött az egyre súlyosabb máj-, epe- és vízkórral. Életerejét elsősorban a családi 

helytállásban mutatta meg, hiszen az ő házukban is szaporodtak a gondoskodásra 

szoruló családtagok és a megélhetést biztosító, elszállásolt diákok. Erős hitét tükrözi 

a zsoltárokból vett, sokszor elmondott imádsága is: „Ne vess el engem öregségem 

idején, ha erőm hanyatlik, ne hagyj el engem!” (Zsolt 71,9) – melyet megözvegyült 

férje is igen sokszor idézett fel a gyász évekig tartó fájdalmában.

Az 1517 után amúgy sem csendes Wittenberget az ott élő papok házasodása tette 

még zajosabbá az 1522. esztendőben: Bartholomäus Bernhardi, Andreas Karlstadt 

és Justus Jonas házasságkötése mellett a pomerániai Johannes Bugenhagen (1485–

1558) októberben vette feleségül a nála ugyancsak fiatalabb, Torgauból származó 

Walpurga Rörert (1500–1569). Bugenhagen előzőleg sikertelenül próbálkozott már 

lánykéréssel, mert a botránytól és a jogi hátrányoktól visszarettenő menyasszonya 

faképnél hagyta. Walpurga tehát – a többi „papfeleséghez” hasonlóan – kiemel-

kedő bátorságról tett bizonyságot, amikor kimondta az igent. E bizonytalan hely-

zeten mindenképpen oldott valamit Bölcs Frigyes választófejedelem gesztusa, aki 

nagyobb pénzadományt ajándékozott nekik ebből az alkalomból. Bugenhagen a 

család megélhetése érdekében 1523-ban wittenbergi lelkész, és ezzel Luther gyón-

tatója, majd eskető lelkésze lett, ami megalapozta közeli barátságukat. Walpurgát 

hasonlóan közeli jó viszony fűzte Katharina von Borához, amit erős személyiségük 

és a házasságon belüli, korkülönbségből adódó helyzetük egyezése erősített meg. 

Gyermekeiket is gyakran egy időben várták – Bugenhagenék hat élve született 

gyermeke közül négy érte meg a felnőttkort –, ami csak elmélyítette a két család 

közötti szolidaritást. A családi életüket jelentősen próbára tette, amikor ismétel-

ten hónapokig, évekig tartó utazásokra indultak együttesen Észak-Németország 

(Braunschweig, Hamburg, Lübeck) és Dánia reformációjának megerősítésére. Az itt 

elvégzett munka nemcsak Bugenhagennek hozott elismerést, de Walpurga számára 

is évjáradékot biztosított még özvegysége idején is, amiért férje is komoly erőfeszí-

téseket tett, hogy még életében gondoskodjon róla, ha ő hagyná hátra feleségét. Az 

együttesen vállalt, emberpróbáló munka még inkább kiemeli őt a wittenbergi lelkész 
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feleségének a szerepében, még ha Luther éppen Bugenhagenékre utalva élcelődött 

is a náluk bevezetett házirenden: a kulcsok hatalma az asszony kezében van ugyan 

a házban, de a kard hatalma a férj kezében maradt…6 Ugyanakkor éppen Luther 

volt az, aki őt egy alkalommal a pfarnerin névvel illette7 – s talán éppen ez volt az 

evangélikus „papné” státusz hivatalos születése.

Egy esztendővel később, 1523-ban érkezett Bugenhagen nyomában járva a re-

formáció városába Elisabeth von Meseritz (1500 k. – 1535), aki pomerániai neme-

sektől származott, s fiatalságától kezdve kolostorban nevelkedett, majd apáca lett. 

Amikor a wittenbergi teológus szülőföldjére hazalátogatva prédikált és tanított a 

zárdákban, Elisabeth elhatározta, hogy kilép a szerzetből, és csatlakozik a refor-

mációhoz. Bugenhagenék házában lakva ismerte meg a nála valamivel fiatalabb, 

tehetséges teológust, Caspar Crucigert (1504–1548), akivel hamarosan össze is 

házasodtak. Esetükben arra láthatunk példát, hogy nem papi státuszban álló férfi 

számára – hiszen csak később, 1528-ban lett evangélikus prédikátor, majd 1533-

tól professzor – milyen helyzetet jelentett egy korábban fogadalmas apácaként élő 

nőt elvenni. Az esketést maga Luther végezte, s ez alkalomból először az újonnan 

kialakított esketési rendnek megfelelően, amelyben a szereztetési igék, az eskütétel 

és a gyűrűváltás voltak a főbb momentumok. Elisabeth azután, fiatalon bekövet-

kezett halála ellenére is, jelentős tekintélyre tett szert a wittenbergi papnék között: 

sokéves kolostori múltja következtében nemcsak írni és olvasni tudott, valamint a 

latin nyelvvel is jól boldogult, hanem teológiai műveltségre is szert tett. Fennmaradt 

levelezésének egy töredéke egy Joachim nevű zsidó férfival, akit teológiai és hitbeli 

buzdítással nyert meg az evangéliumnak. Másik munkája volt az a „Herr Christ, der 

einig Gotts Sohn” kezdetű korál, amelyet Lutherék felvettek az evangélikus énekek 

gyűjteményébe, s mind a mai napig része a német evangélikus énekgyűjteménynek. 

Ebben a tanító költeményben kiváló érzékkel egyesítette az óegyházi atyák hitvalló 

fordulatait, a középkori misztika – Luther által is kedvelt – mélységét és a refor-

mátori-biblikus teológia központi mondanivalóját. Elisabeth Crucigert tehát joggal 

tekinthetjük az első evangélikus teológusnőnek, aki szeretetre méltó természetével 

barátságot váltott ki a reformátori családokból, de mindenekelőtt korai özvegy-

ségre jutott férjéből, aki 1538-ban – reá emlékezve – nevezte a gyermekszülést is 

istentiszteletnek. Két gyermekük sorsa ugyancsak jól érzékelteti az evangélikus 

lelkészi családok hozta újdonságokat: Caspar fiuk Melanchthon egyetemi állását 

foglalta el annak halála után, míg Elisabeth lányuk Lutherék fiának, Johannesnek 

 6 WA.TR 2: 189. 1708. sz.
 7 WA.TR 5: 179. 5483. sz.
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lett a felesége – egyik első zsengéjeként a később széltében elterjedt, protestáns 

lelkészi-teológusi dinasztiaalapításoknak.

Nem kevésbé drámaiak a reformáció más központjaiban végbement események 

sem. A svájci német reformáció elindítója, Huldrych Zwingli (1484–1531) felesége a 

Zürich városában született Anna Reinhart (1484–1538) lett. A kiemelkedő szépség 

hírében álló Anna az első házasságát egy zsoldos katonával kötötte, amiért annak 

előkelő szülei kitagadták őket. Gerold nevű fiukat az addig keményszívű nagyapa 

egy találkozás alkalmával annyira megszerette, hogy őt pártfogásukba vették, így 

később Gerold lett a család – anyja és két nővére – támasza, amikor apja egy itáliai 

háború során életét vesztette 1517-ben. Miután Zwingli 1519-ben megérkezett a 

városba, a pestis megfertőzte, és betegségében Anna ápolta. Kapcsolatukból 1522-

ben – a középkorban nem szokatlan, de papok számára természetesen tiltott – titkos 

házasság lett. A katasztrofális következményektől való félelem ellenére végül 1524 

tavaszán nyilvános esküvőt is tartottak, majd négy hónappal később megszületett 

első gyermekük is, akit még három kistestvér követett a sorban. Jellemző Zwingli 

felfogására, hogy hosszabb utazásairól nem feleségének küldött beszámolókat az 

eseményekről, illetve a kockázatos küldetésekről – hogy ezzel kímélni akarta-e őt, 

vagy éppen nem tartotta fontosnak informálni, titok marad. Közös életüknek a 

tragikus kimenetelű kappeli csata vetett véget 1531. október 11-én, amelyben Anna 

nemcsak férjét, de elsőszülött fiát és testvérét is elvesztette. További sorsát a Zürich-

be érkező új lelkész, Bullinger vette kezébe, amikor befogadta Zwingli családját a 

parókiára, és ezzel előmozdította a lelkészcsaládok egymással összefonódó jövőjét.

Ugyanezekben az években lépett frigyre Strassburgban a város nagy reformátora, 

Martin Bucer (1491–1551) és Elisabeth Silbereisen (1495–1541). Elisabeth előkelő 

mosbachi család sarja volt szellemi fogyatékos fiútestvérével együtt. Ez az öröklődő 

családi betegség később végzetesnek bizonyult közös életükben. Elisabeth fiatalon 

kolostori nevelésben részesült, majd apácaként valamiféle „balesetként” említett 

baj érte – kezelése során azonban elöljárói úgy nyilatkoztak, hogy ha ismert lett 

volna az állapota, nem lett volna szabad felvenni a kolostor kötelékébe. Legkésőbb 

1522-ben hagyta el végül a zárdát, s még abban az évben feleségül ment Bucerhez, 

amit azonban – a zürichi Zwingliékhez hasonlóan – egy ideig még titokban akar-

tak tartani. Mindez lappangva mégis kiszivárgott, s Bucer hite miatti menekülése 

közben csak növelte a velük szembeni elutasítást. Befogadásra s egyben nyilvánosan 

elismert házaséletre 1524-ben leltek Strassburgban, ahol 1541-ben ragadta el Elisa-

bethet a pestis. Ennyi idő alatt összesen tizenhárom gyermekük született, közülük 

azonban mindössze egy, szellemileg súlyosan fogyatékos fiú érte meg azt, amikor 

apja 1549-ben Cambridge-be ment tanítani. Elisabeth szomorú sorsa s vélhetően 

szomorú állapota ellenére őszinte ragaszkodás kötötte össze őket egymással.
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A reformáció történetének az 1520-as évek első felében lezajlott eseményei bővel-

kedtek a drámai fordulatokban, s mivel ekkor még a „német reformáció” – és annak 

erőteljes európai kihatásai – határozták meg a folyamatok és történések menetét, 

a három legfontosabb reformátori csomópontban – Wittenbergben, Zürichben és 

Strassburgban – élő reformátorok sorsa különösen is sokat árul el az érdekfeszí-

tő részletekről. A házasság bibliai alapú újraértelmezése s ezen belül az egyházi 

cölibátus magasztalásával szembeni gyakorlata a papság körében, a reformátori 

teológiai programoknak és keresztény életformának egyaránt szerves részévé vált. 

Az első wittenbergi, zürichi és strassburgi papi és apácai házasságkötések körüli 

feszültségek és veszélyek kemény szakítást jelentettek a fennálló egyházi és világi 

renddel, ugyanakkor jelentős személyes kockázatot, egzisztenciális bizonytalanságot 

is hoztak maguknak az érintett házaspároknak is. Habár az 1520-as évek második 

felétől lassanként feloldódott a reformált körökben az új helyzettel szembeni ellen-

állás, gyanakvás és óvatosság, mégis még évtizedekkel később is hordozták annak 

terheit. Példaként hozhatjuk erre Luthernek az 1542-ben (!) írt végrendelete körüli 

bonyodalmakat: mivel Katharina von Borával kötött házasságának jogi helyzete 

különböző nézőpontokból – evangélikus és katolikus, reformált vagy hagyományos 

középkori elvek mentén kialakított jogrendszerek szerint – különbözőképpen volt 

értelmezhető, wittenbergi jogi szakértők segítségével állította össze végakaratát. 

Ismert, hogy ebben a felesége javára végrendelkezett, ami önmagában is ellenke-

zett az érvényes előírásokkal, de a testamentum érvényessége az imént említett 

jogi szempontok miatt is támadható volt. Tudjuk, hogy végrehajtása 1546-ban 

bekövetkezett halála után végül meg is hiúsult.8 Ezt a bizonytalanságot mutatja 

Bugenhagennek a sokszoros erőfeszítése is az élete utolsó éveiben annak érdekében, 

hogy az északi hatalmasságok évjáradékos támogatását halála esetére biztosítani 

tudja özvegye számára is. Tehát évtizedekkel az első házasságkötések hitvalló 

aktusa és társadalmi skandaluma után is maradt hátra egy s más az azokat övező 

hátrányokból még a reformáció őshazájában is.
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Finta Gergely 

Musculus és a mise

Luther istentiszteleti útmutatásai és a korabeli gyakorlat

1.

Az írásunk címében szereplő Wolfgang Musculus (1497–1563) nevét és a reformá-

cióban betöltött szerepét egyháztörténeti írások említik és értékelik több helyen.1 

Témánk szempontjából kiemelten fontos egy útinaplója, amelyben két istentiszte-

let pontos leírását adja. Ez a forrás lehetőséget ad arra, hogy Luther istentiszteleti 

rendekkel kapcsolatos útmutatásait összevessük a korabeli gyakorlattal. Mielőtt 

azonban erre térnénk, foglaljuk össze röviden Musculus életének legfontosabb 

állomásait.2

1497. szeptember 8-án született a lotharingiai Duezéban (ma Dieuze, Franciaor-

szág). Tehetsége korán megmutatkozott. Jó képességeit felismerve nemesi patrónu-

sok támogatták tanulmányait. Ennek köszönhetően neves humanista iskolákban 

tanulhatott. Életrajzírói többször megemlítik szép énekhangját. Ezt kiaknázva 

iskoláztatási költségeihez is hozzájárulhatott. Tizenöt éves korától a lixheimi bencés 

kolostorban nevelkedett tovább. A prépost, felismerve hangszeres adottságait, saját 

költségén a neuweilieri apátságba küldte orgonát tanulni. A kolostorban Luther 

írásait is megismerhette, innen ered a reformáció tanai iránti szimpátiája. 

1527-ben elhagyta az apátságot, és még ugyanebben az évben megházasodott. 

Feleségével együtt Strassburgba költöztek, ahol eleinte mesteremberként, majd 

Martin Bucer titkáraként kereste a mindennapra valót, és a közeli Dorlisheimben 

tevékenykedett lelkészként. Strassburg istentiszteleti életében több fontos változás 

zajlott le, mielőtt Musculus a városba költözött. 1524-ben jelent meg a reformáció 

egyik legkorábbi – még a lutheri előtt született – német nyelvű istentiszteleti rendje 

Teutsch kirchen ampt3 címmel. Az úrvacsorás rend a római misén alapul.4 Ebből 

 1 Lásd többek között: Dellsperger–Freudenberger–Weber 1997 és Lányi 2005.
 2 Musculus életét Lányi 2005 nyomán foglaljuk össze. 
 3 Közli Herbst 1992, 59–68. o.
 4 A szertartást bűnvalló imádság és feloldozás készíti elő. Az Introitushoz, Kyriéhez és Gloriához 

dallamot is közöl a forrás, míg a kollektaimádság, az epistolai ige és az evangélium olvasva hangzik. 

A két lekciót ugyancsak dallammal közölt Alleluja választja el. Az olvasmányok rendjével kapcso-
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származik egy német nyelvterületen széles körben ismert és ma is használt párbe-

szédes Kyrie (lásd EÉ 14. liturgia második Kyriéje, ill. GyLK 604) és Gloria tétel.5 

A rend dallamait minden bizonnyal az a Matthäus Greiter (1494–1550) írta, aki 

zsoltárénekeiről vált híressé.6 Egyes értelmezések szerint a strassburgi miserendet 

csak néhány évig használták, és 1529-re már megszüntették a misét, amelynek 

helyét a prédikációs istentisztelet vette át.7 Bár ezeket a rendeket minden bizonnyal 

ismerte Musculus, kérdéses, hogy a Strassburgtól mintegy 20 kilométerre fekvő 

dorlisheimi szolgálati helyén használták volna őket.

Musculust 1531-ben Augsburgba hívták. Fontos szerepet töltött be a városban 

a reformáció tanainak megismertetésében, illetve többször képviselte Augsburgot 

hitviták alkalmával. Így volt ez az 1536-os wittenbergi konkordancia kidolgozásakor 

is. Amikor erre a disputára ment, egy útinaplót vezetett Itinerarium Conventus 

Isnachii címmel. Ebben találhatók a témánk szempontjából fontos istentiszteleti 

feljegyzések is.

1537-ben az augsburgi dóm lelkésze lett. Az 1540-es wormsi hitvitán és 1541-ben 

a Regensburgban tartott birodalmi gyűlésen ismét képviselte városát. Élete utolsó 

szakaszát Bernben töltötte, ahol a munkájában a súlypont a tanításra, tudományos 

munkára és műveinek kiadására tevődött. Augsburgi és berni évei alatt liturgiai 

szempontból a református istentiszteleti értékrendhez közelített.8 1563-ban hunyt el.

Musculus tevékenysége, elsősorban Loci Communes címmel kiadott dogmatikája 

a magyar reformátorokra is jelentős hatást gyakorolt. Különösen erősen meghatá-

latban a perikópa mellett már ez a forrás is utal a lectio continua lehetőségére. („Alkalmanként 

egy könyvet olvasnak az Írásból az Epistola és Evangélium helyett, vasárnaponként egy részletet, 

hogy az értelme egymáshoz kapcsolódjon.” Herbst 1992, 63. o.; a szerző ford. Az igehirdetés után 

következik a Credo. Míg az Apostoli hitvallást dallammal közli a rend, a Niceainak csak a szövegét 

találjuk a megjegyzéssel, hogy „egyesek éneklik” („…würt von etlichen gesungen”). Herbst 1992, 

65. o. Érdekes, hogy a rend további részében – Úrvacsorai imádság, Sanctus, Anamnézis, Szerzési 

igék, Miatyánk,Agnus Dei, Úrvacsora előtti imádság, Communio, Benedicamus, Áldás – egy kivé-

teltől eltekintve már nem található kotta. A szöveg azonban lényegileg követi a római rendet német 

fordításban. Kivételt képez az összes versszakkal és kottával közölt Gott sei gelobet und gebenedeiet 

(lásd EÉ 304) úrvacsorai ének. 
 5 A strassburgi Gloria nincs használatban Magyarországon. 
 6 A strassburgi zsoltáréneklési gyakorlat Kálvin számára is fontos inspirációt jelentett a genfi  zsoltárok 

megszerkesztéséhez. Vö. Brusniak 2001, 121–122. o. Greiter egyik dallama – amely a genfi  zsoltárok 

között a 68. dallam – Sebald Heyden (1499–1561) bűnbánati szövegével vált az egyik legjelentősebb 

evangélikus passióénekké (O Mensch bewein dein Sünde gross – lásd GyLK 812). Ezt a korált Bach 

Máté-passiójában és egyik legszebb orgona-korálelőjátékában is feldolgozta.
 7 Marti 1997, 202. o.
 8 Seebass 1997.
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rozta Méliusz Juhász Péter és Szegedi Kis István teológiai gondolkozását.9 A ma-

gyarországi reformációval való kapcsolatát tükrözik 1550-ben írt levelei, amelyekben 

hangot ad örömének, hogy az evangéliumi tanítás gyorsan terjed Magyarországon.

Életrajzírói kiemelik gyakorlatias szemléletét, amely prédikációi mellett teológiai 

műveiben is visszatükröződik. Ezzel az attitűddel válhatott elfogadottá a reformáció 

különböző ágait képviselő teológusok szemében. 

Teológiai látásmódjának egyik ma aktuális sajátsága, hogy állást foglalt a gyer-

mekek úrvacsorához bocsátása mellett.10 Ezt a De Signis Sacramentalibus in genere 

című munkájában fejtette ki.

Az életrajzból egy gyakorlatias szemléletű lelkész és tudós teológus portréja 

ábrázolódik ki. Musculus életútja ugyanakkor zenei és liturgikai érzékenységről is 

tanúskodik. Ez növeli istentiszteleti beszámolóinak forrásértékét. 

2.

Írásunk következő részében Luther liturgikai iratait tekintjük át. A reformátor 

három alapvető írást tett közzé az istentisztelettel kapcsolatban.11 Ezek már elneve-

zésükkel is alkalmat adnak arra, hogy írásunk címének mise szaváról szót ejtsünk, 

hiszen Luther három művéből kettőnek a címében szerepel a missa, illetve Mess 

– vagyis mise – kifejezés. Ezzel a szóval nemcsak a címekben, hanem a szövegben 

is sokszor találkozunk. Bár ebben a szóhasználatban az értékeket megtartó lutheri 

szemlélet verbális visszatükröződését is láthatjuk, meg kell jegyeznünk, hogy a 

mise terminus technicus Németországban és hazánkban is használatban volt a 

protestánsok között. Csak a 18. századtól terjedt el széles körben az istentisztelet 

kifejezés.12 Ennek a szóhasználatnak a praktikus haszna az egyértelmű különbség-

tétel a különféle istentisztelet-típusok – mise és zsolozsma – között.13

 9 Lányi 2005, 3. o.
 10 Vö. uo. 18. o. A kérdés aktualitását jól tükrözi Gáncs Péter írása az Evangélikus Élet 82. évf. 19. szá-

mában. Ebben a püspök leírja, hogy a magyarországi megszokáshoz képest milyen váratlan helyzetet 

teremtett, amikor a lipcsei Th omanerchor tíz év alatti tagjai – vendégszereplésük alkalmával – saját 

szokásuk szerint úrvacsorához járultak a Deák téri istentisztelet keretében. Gáncs 2017.
 11 Luther 1992a; 1992b; 1992c. Magyarul: Luther 2003; 1908. 
 12 Vö. többek között Csepregi 2013.
 13 A különböző istentiszteleti műfajok világos megkülönböztetésére szép példa a Deutsche Messe 

azon része, amelyben a hajnali, délelőtti és esti prédikációkat ismerteti Luther. Lásd Luther 1908, 

448–449. o.
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Luther liturgikai iratainak ismertetésével és elemzésével több tanulmány foglal-

kozott.14 Cikkünkben ezekre is építünk.

Luther 1523-ban kiadott Von Ordnung Gottesdienst in der Gemeinde… című 

munkájában nem ad közre pontos istentiszteleti rendet, annál fontosabb ez a do-

kumentum mint teológiai alapvetés.15

Az elején bemutatja, mi az a három visszaélés, ami miatt az istentisztelet megújí-

tása szükséges. Elsőként említi, hogy az Isten igéjét elhallgatják. A korabeli istentisz-

teleti gyakorlatra gondolva ebben az tükröződik, hogy a hivatalos liturgiának nem 

volt része a prédikáció. Az igehirdetés az istentisztelettől függetlenül, leggyakrabban 

nem is a templomban, hanem szabad téren hangzott missziós jelleggel. Második 

visszaélésként említi Luther, hogy az igemagyarázat helyét gyakran legendák vették 

át. Végül kritizálja Luther azt a szemléletet, amely az istentiszteletnek érdemszerző 

hatást tulajdonít. A három kritizált pont megreformálásával – ahogyan Hafenscher 

Károly összefoglalja – Luther valódi célja az ige visszahozatala az istentiszteletbe 

és az úrvacsora megtisztítása az áldozatkaraktertől.16 Az irat következő részeiben a 

kora reggeli és esti istentiszteletről olvashatunk. Hangsúlyozza ezek fontosságát, 

és bár nem ismerteti részletes rendjüket, de felsorolja annak alkotóelemeit (zsoltár, 

antifóna, responzórium, himnusz, igeolvasás, igemagyarázat). Ebben a műfaji fel-

sorolásban gyakorlatilag a reggeli és esti zsoltáros istentisztelet, a prima és vespera 

tradicionális elemeire ismerhetünk. A reformátor gyakorlatias szemléletét tükrözi, 

hogy ezeken nem az egész gyülekezet, hanem inkább a papok és a tanulók jelenlétére 

számít. Ahogyan ő írja: „Még ha az ilyen naponkénti istentiszteleteken nincs is jelen 

az egész gyülekezet, a papok és a tanulók – és főleg ők – mégis tartsák meg azokat, 

mert így bízhatunk abban, hogy jó prédikátorok és lelkipásztorok válnak belőlük.”17 

A reggeli és esti zsoltáros istentiszteletnek tehát a szolgálók lelki és szellemi fel-

vértezettsége miatt tulajdonít nélkülözhetetlen szerepet. Ugyanebben az írásában 

 14 Masznyik Luther műveiből készített válogatása száz évvel ezelőtt, a reformáció négyszázadik évfordu-

lójára született. Ennek 4. kötetében található a Deutsche Messe Paulik János fordításában. A fordítás 

nyelvezetén néhol tapasztalható régiesség mellett az alapos bevezető tanulmányon érezhető, hogy 

más történelmi, egyháztörténeti és liturgikai szituációban íródott. Az értelmezés korszerűsítése 

ezért időszerű. Az újabb értelmezés számára a teológiai alapvetést Vajta Vilmos munkája adta 

(1952). Hafenscher Károly átfogó liturgikai összefoglaló munkájában több oldalról elemezte a 

témát, felhasználva az utóbbi években megjelent külföldi irodalmat (2010). Kovács László Attila 

pedig folyóiratcikket szentelt Luther és az istentisztelet témájának (2014).
 15 Az irat teológiai értelmezéséhez lásd Bieritz 1985.
 16 Hafenscher 2010, 182. o.
 17 Luther 1992a.
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hangsúlyozza, hogy a vasárnapi istentisztelet „az egész gyülekezet részvételével 

történjék”.18 Ennek rendjével nem foglalkozik ezen a helyen.

A mise rendjét két másik írásában, a Formula missae et communionis és a Deu-

tsche Messe und Ordnung Gottesdienst címmel közreadottban ismerteti részletesen. 

Az elsőben latin nyelvű, a másodikban német nyelvű istentiszteleti rendet közöl.

A reformátor istentisztelettel kapcsolatos látásmódjáról további fontos szempon-

tokkal szolgál a Deutsche Messe bevezetése. Az irat megírásának hátterében az a 

bizonytalanság és összevisszaság áll, ami az istentisztelet kérdésében a reformáció 

elindulása után érzékelhető volt.19

Luther a bevezetésben leírtak szerint mintát szeretne adni, de nem törekszik 

arra, hogy az általa közölt rend kötelező legyen. Az öncélú újításokat, amelyekről 

hírt kapott, a tőle megszokott szókimondó stílussal kritizálja, és hangot ad annak a 

kívánságának, hogy egy fejedelemségben egyfajta rendet kövessenek a gyülekezetek.

Az istentiszteletnek három alakját különbözteti meg: latin nyelvű, német nyelvű 

és az evangéliumi szabadság jegyében, kötött rend nélküli alkalmat. Míg ez utóbbiról 

leírja, hogy ennek feltételeit nem látja még biztosítva, az előzőket részletesebben 

tárgyalja.

Különösen figyelemre méltó, ahogy a Formula missae latin rendjére utal.

„Ezt [a latint] ezzel [ti. a német nyelvű renddel] nem akarom sem eltörölni, sem meg-

változtatni, hanem ahogy eddig megtartották, úgy kell annak szabad folyást engedni 

továbbra is, hogy használjuk, ahol s amikor tetszik vagy a körülmények megkívánják. 

Mert én a latin nyelvet semmi esetre sem akarom az istentiszteletből egészen kikü-

szöbölni, mivel én mindenben az ifjúság érdekét nézem, s ha módomban volna, s a 

görög és héber nyelv oly közkeletű volna, mint a latin – s olyan kitűnő zenéje s énekei 

volnának, mint a latinnak: az esetben vasárnaponként felváltva mind a négy nyelven, 

németül, latinul, görögül és héberül volna mise, éneklés és olvasás.”20

A Formula missae és a Deutsche Messe egymásutánja tehát nem egy fejlődési fo-

lyamat két egymás utáni állomása, hanem két, másféle szituációt szolgáló, egymás 

 18 Uo.
 19 Lásd Luther bevezetőjét (ford. Paulik János). Herbst a Deutsche Messe forrásközlése elé írt be-

vezetőjében megemlíti továbbá, hogy „Luther az 1520-as évek legelején szorgalmazta a német 

istentiszteletek tartását. Miután azonban ezek megvalósítása a választófejedelemmel való konfl ik-

tushoz vezetett, politikai zavartól tartva hosszabb időre visszalépett a német nyelvű istentiszteletek 

szorgalmazásától. Csak Bölcs Frigyes 1525-ben bekövetkezett halála után és Müntzer német nyelvű 

istentiszteletének és énekeinek gyors elterjedését látva döntötte el, hogy elkészíti saját miserendjét.” 

Herbst 1992, 69. o.
 20 Luther 1908.
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mellett használatos típus. A latint beszélők, vagyis iskolázottak számára latin, míg 

az azt nem értők – ahogyan ő fogalmaz, az egyszerű nép – számára német nyelvű 

rendet ajánl. A lényeg, hogy az evangélium üzenete, az imádságok és énekek tar-

talma eljusson a befogadókhoz. Az idézett mondatok egyúttal jól kifejezik azt is, 

hogy milyen magasra értékelte a latin liturgikus tételek zenéjét. A reformátornak 

ezzel a véleményével már 1523-as írásában is találkozhatunk.21

Az alapvetés után Luther a káté tanításának fontosságát hangsúlyozza. Itt olvasha-

tó mondata a tanítással kapcsolatban mai szemmel nézve is az egyik legtömörebben, 

legszebben megfogalmazott pedagógiai ars poetica: „Ha mi gyermekeket akarunk 

nevelni, nekünk is velük gyermekekké kell lennünk.” A káténak az istentiszteleti 

életben is szerepet szánt. Ebben is megnyilvánul az a reformátori alapállás, amely 

az oktatást és az istentiszteleti életet egymással szoros egységben látja.

Iratának folytatásában a prédikáció fontosságát emeli ki, csakúgy, mint 1523-

ban írt Ordnung Gottesdienst in der Gemeinde című írásának első részében. Ezen 

a helyen is javasolja, hogy a hajnali istentiszteleten – amely 5-kor vagy 6-kor kez-

dődik – az epistola, a délelőttin – 8 vagy 9 órai kezdettel – az evangélium, az 

estin az ószövetségi perikópa legyen a prédikáció alapigéje. Ahogyan vasárnapra, 

a hétköznapokra is ajánlja a kora reggeli és esti istentiszteletet. A leírásból egyér-

telműen kiderül, hogy a zsolozsmaimádságra gondol. Korábbi irataihoz képest még 

pontosabban említi ennek elemeit és szerkezetét, vagyis a zsoltározást antifonákkal, 

a himnuszt, a kantikumokat – reggelre a Te Deumot vagy Benedictust, estére a 

Magnificatot – Miatyánkot, Kollektát és Benedicamust.

Az alkalmak nyelvével kapcsolatos tanácsa megegyezik a bevezetőben leírttal: a 

laikusok németül, a tanulók latinul végezzék a szertartást. Ehhez annyit tesz hozzá, 

hogy a tanulók istentiszteletén latinul olvasott igét németül is ismételjék meg, és 

mindkét rendben ajánlja német ének éneklését.

A vasárnapi mise rendjét részletesen közli. Ennek összefoglalását mellékletben 

adjuk közre. Itt a főbb jellegzetességeket emeljük ki.

Luther rendje a római misén alapul. Híven tükrözi, hogy megalkotója jól ismerte 

és szerette azt. Ugyanakkor megfigyelhető az a pont, amelyet teológiai kritikával 

illetett. Ez az úrvacsora áldozati jellegére korlátozódik.22 Ez az oka, hogy helyet-

tesítés nélkül elhagyta a misekánont és az Offertorium tételt.23 Míg a Formula 

Missae rendje az újításban ennél nem is megy tovább, a Deutsche Messe rendjében 

 21 Luther 2003.
 22 Bieritz ebben alapvető teológiai és szerkezeti változást lát, amellyel az ige és a szentség értelmezése 

is megváltozik a korábbihoz képest. Lásd Bieritz 1985, 94–95. o. Vö. Hafenscher 2010, 169–170. 

o.; Kovács 2014, 17. o.
 23 Bieritz 2004, 455. o.; Vajta 1952, 96–114. o.; idézi Hafenscher 2010, 183. o.
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megfigyelhető néhány további módosítás. Ezek leginkább az anyanyelvű jellegre 

vezethetők vissza.

Az anyanyelvűség jegyében ad lehetőséget az Introitus helyén 5. tónuson énekelt 

német nyelvű zsoltár recitálására vagy német gyülekezeti ének éneklésére. Ugyan-

csak német ének (Nun bitten wir…, lásd EÉ 232, vagy más) veszi át a római mise 

olvasmányközi énekeinek (Graduale, Alleluja, ill. Tractus) a szerepét. Saját énekével 

(Wir glauben all’…, lásd EÉ 247) helyettesíti a hitvallás elmondását és a Sanctust 

is (Jesaja dem Propheten…). Az úrvacsoravételhez is német énekeket javasol (Gott 

sei gelobet und gebenedeiet, lásd EÉ 304, vagy Jesus Christus unser Heiland, lásd 

EÉ 303). 

Feltűnő és nehezen magyarázható, hogy ebben a rendjében a Gloriáról Luther 

nem tesz említést.

Az úrfelmutatást megtartja, mert – ahogyan ismerteti – jó összhangban van a 

Sanctusszal. Nem törölte el a miseruhák, oltár és gyertya használatát sem, megje-

gyezve, hogy ez akár időleges is lehet. 

Érdemes még visszatérnünk a zenei kérdésekre. A rend újdonságát zenei szem-

pontból ugyanis nemcsak a német énekek beiktatása jelenti. Luther tevékenysége 

kiemelkedő jelentőségű a liturgikus műfajok vonatkozásában is. Egy korábbi iratá-

ban 24 hangsúlyozta, hogy az igazi német istentisztelethez elengedhetetlen a német 

szöveg és a liturgikus dallamok megfelelő egyeztetése. A német szöveg mechanikus 

alkalmazását a latin dallamokra nem tartja megfelelőnek. Ahogyan írja, „mind a 

szövegnek és hangoknak, hangsúlyoknak, dallamnak és kiejtésnek igazi anyanyelv-

ből és hangból kell fakadni, különben az egész csak majmolás”.25 Tehát ahogyan 

az anyanyelvűség sem pusztán a német nyelv használatát, hanem a kor embere 

és a megcélzott közösség számára érthető, személyes megszólítást jelenti,26 úgy a 

zenében is a nyelv, dallam, hangsúlyrend egységét kívánja. A Deutsche Messében 

épp erre, a német szöveg és liturgikus dallam megfelelő egyeztetésére ad példát. 

Ezért közli a liturgikus szövegeket mindig dallammal. Ennek komolyanvételét jól 

mutatja, hogy az istentiszteleti rend ismertetésének befejezése után még egy hosszú 

kottás példát szentel az olvasmányok recitálásának Exercitatio odder Übunge der 

Melodien címmel.27 Ebből is világosan látszik, hogy Luther a német nyelvű gyüleke-

zeti ének mellett nagyon hangsúlyos szerepet tulajdonított a – nyelvvel összhangba 

hozott – liturgikus éneklésnek.

 24 Wider die himmlischen Propheten (1525).
 25 Idézi Herbst 1992, 58. o.
 26 Hafenscher 2010, 182. o.
 27 Herbst forráskiadványa csak utal erre (1992, 86. o. 52. jegyz.), míg Masznyik közli kottával együtt 

(1917, 476–477. o.).

EHE oktatoi 2017.indd   145EHE oktatoi 2017.indd   145 2017. 09. 26.   11:50:482017. 09. 26.   11:50:48



Finta Gergely 146

Liturgikus iratában érthető módon kevésszer utal a többi istentiszteleti zenei 

műfajra, az énekkari és orgonazenére. A Deutsche Messe egyik passzusa foglalja 

össze az ezzel kapcsolatos iránymutatást: „Az ilyenek – ti. az egyszerű nép és az 

ifjúság – kedvéért szükséges olvasni, énekelni, prédikálni, írni és költeni, s ahol 

az a dolgon lendíthetne és rá szükség volna, erre a célra meghúzatnám az összes 

harangokat, megszólaltatnám az összes orgonákat, s mindent hangzásba hoznék, 

ami hangot ad.”28

Más említésekből ismert, hogy Luther milyen nagyra becsülte a kóruséneket, és 

jó értékítélettel biztatta a munkatársi köréhez tartozó zeneszerzőket – például J. 

Waltert –, hogy úgy komponáljanak, mint Josquin.29 A reformátor ezzel a monda-

tával igen kifinomult és időtálló értékítéletről tesz tanúbizonyságot, hiszen ebből 

az időszakból valóban Josquint tarthatjuk a legjobb zeneszerzőnek. Ezzel természe-

tesen igen magasra is teszi a mércét zenész munkatársai számára. Az istentiszteleti 

zene ismérvei között tehát lutheri szellemben a magas minőségi elvárásról sem 

szabad megfeledkeznünk.

Az is közismert, hogy a reformátor egyik kedves zsoltárjának részletére30 egy 

rövid négyszólamú motettát is írt. Darabjában azt a technikát alkalmazza, amit a 

nagy reneszánsz komponisták is használtak: a tenor lassú értékekben egy gregorián 

zsoltártónust énekel, amit a többi szólam ellenpontoz.

De hogyan jelenik meg mindez a korabeli istentiszteletben? Ennek megítélésében 

ad támpontot Musculus naplója. 

3.

Első pontunkban említettük, hogy Musculus naplója akkor született, amikor 1536-

ban, városa, Augsburg képviseletében május 21-től 30-áig Wittenbergben tartóz-

kodott. Útközben, május 14-én Eisenachban vett részt a Cantate vasárnap reggel 

7-kor tartott misén és délutáni vesperán. Május 21-én érkeztek Wittenbergbe, és 

a délutáni vesperára mentek el. Naplóját május 28-án, Exaudi vasárnap folytatta. 

Hajnali 5-től a keresztségről tartott kátéprédikáción vettek részt, majd 6-tól a 

kastélyban volt igehirdetés, héttől pedig a városi templomban mise. Erről ismét 

részletes beszámolót ad.

A napló szövege alapján összeállított részletes rendeket alább táblázatban közöljük 

Luther latin és német miserendjével együtt. 

 28 Luther 1908, 441. o.
 29 Trajtler 1994–1995.
 30 Non moriar sed vivam et narrabo orpera Domini. Zsolt 118,17.
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Ezeket áttanulmányozva vonhatjuk le következtetéseinket.

Musculus naplója szerint a vesperát megtartották, csakúgy, mint a kátéprédi-

kációkat. Ezek a misének nevezett úrvacsorás istentisztelettől elkülönülve, önálló 

formával rendelkező alkalmak voltak.

A rendek nem egyeznek meg minden részletükben Luther irataival, de szerke-

zetük hűen követi azokat. 

Az istentiszteleteken a német és latin nyelvet egyaránt használták. A wittenbergi 

istentiszteleten nagyobb szerep jutott a latinnak. Érdekes, hogy az igeliturgia imád-

ságait és olvasmányait latinul recitálták, sőt a zenei tételek között is túlsúlyban volt 

ez a nyelv: szerepelt egy latin motetta és antifona, ugyanakkor az úrvacsorai részben 

németül hangzottak a liturgikus szövegek.31

A leírásból kiderül, hogy a szolgálók ruhája is kétféle volt. Bizonyos helyeken 

miseruháról,32 máskor „megszokott öltözékről” számol be Musculus. Legfeltűnőbb 

a ruhák kétfélesége az úrvacsoraosztásnál. Musculus beszámolója szerint ugyanis 

a kenyeret „szokásos öltözékben” osztották, de a kelyhet miseruhában.

A liturgikus viselet mellett a lekciók felolvasásának rendjét, az úrfelmutatást és 

a Consecratio alatti csengetést is átvették a katolikus gyakorlatból.

Musculus csalódottságának ad hangot mindkét istentisztelet úrvacsoravételi 

gyakorlatával kapcsolatban: Eisenachban egyetlen férfi sem vett úrvacsorát, kizá-

rólag nők. A wittenbergi istentiszteleten pedig a gyülekezet nagy része eltávozott 

a prédikáció után.

Az istentiszteleteken alkalmazott zenei műfajok sokszínűek. Musculus rendjéből 

megállapítható, hogy a prédikáció kivételével gyakorlatilag prózai szó nem hangzott 

el. Az igék és imádságok, valamint némely ordinárium és proprium tétel liturgikus 

dallammal hangzott. Ezek mellett gyülekezeti ének is szerepet kapott, kórus is 

közreműködött, és az orgonazenének is jutott szerep.33 Bár az előadott tételekről 

nem ad pontos információt Musculus, az egyértelműen kiderül beszámolójából, 

hogy a kórus és orgona részvétele soha nem vált öncélú művészetté. Minden tétel 

szervesen épült be a liturgiába. Jól példázza a rendek összeállítóinak kifinomult 

 31 Bieritz nyelvi töréspontnak nevezi, és annak visszatükröződését látja ebben, hogy az úrvacsora 

megváltozott teológiai értelmezéséből fakadóan az úrvacsorai liturgia is jelentősebben módosult, 

sőt lényegi átalakuláson ment át. Bieritz 1985, 93–94. o.
 32 Priesterlich gekleidet és Messgewand vagy gewöhnlich gekleidet. Lásd Musculus 1992, 108–109. o.
 33 Az orgona mai legfontosabb szerepe, a gyülekezeti ének kísérete akkoriban nem volt ismert, az csak 

a 17–18. század fordulóján kezdett elterjedni. A hangszer elsődleges feladata ekkoriban a gyülekezet 

és a kórus énekének a bevezetése, egyfajta művészi hangmegadás, a többtételes művekben az ének-

lőkkel való váltakozó (ún. alternatim) előadás, valamint a sub communione, vagyis úrvacsoravétel 

alatt játszott zene volt.
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liturgikus érzékét a Victimae paschali laudes húsvéti sequentia és a Christ ist er-

standen gyülekezeti ének egymásutánja. Ez a két tétel tartalmilag, történetileg és 

zeneileg is kapcsolódik egymáshoz.

Összefoglalásként még néhány ma is megfontolandó tanulságot szeretnénk 

leszűrni.

A reformátor istentiszteleti rendjeit a kortársak valóban útmutatásként értelmez-

ték. Ez azonban nem azt jelenti, hogy alapvetően más istentiszteletek valósultak 

volna meg Németországban. A szerkezet lényegében megegyezett és 250-300 éven 

keresztül fennmaradt. Erről tanúskodik a Schütz korában Drezdában használatos 

rend, és ebből alakult ki a Bach korában használt lipcsei forma is.

A reformátor látásmódjában a tanítás és liturgia szerves egységben, egymást 

erősítve élt, és ez forrásunk szerint a gyakorlatban meg is valósult.

A lutheri iratok és azok megvalósulása nyomán nyilvánvaló, hogy a reformátor 

egyértelmű és világos különbséget tett különböző istentiszteleti műfajok között. 

Mise alatt az ige és szentség egységét magában foglaló, liturgiailag és zeneileg egy-

aránt gazdag formát értett, miközben ismerte és ápolta a zsoltáros istentisztelet, a 

zsolozsma műfajait és formáit is. 

A gyülekezeti ének bevezetése és a liturgia szerves részévé emelése mellett 

evangélikus sajátságként tekinthetjük a liturgikus ének anyanyelvű változatainak 

megformálását. Az elméleti alapvetésben és a gyakorlati megvalósulásban is egya-

ránt szerepet kapott a liturgiába szervesen illő igényes karének és orgonamuzsika. 

A lutheri istentiszteleten tehát egyaránt helyén van a korál, a liturgikus éneklés, a 

kórus- és orgonazene.

A FORMULA MISSAE 

RENDJE

A DEUTSCHE MESSE 

RENDJE

CANTATE VASÁRNAP 

EISENACHBAN

EXAUDI VASÁRNAP 

WITTENBERGBEN

Introitus
Német ének vagy német 

zsoltár az első tónusban

Introitus – kórus latinul Introitus – orgona-elő-

játék, kórus latinul

Kyrie eleison
Kyrie 3× (lásd EÉ 14. 

liturgiában)

Kyrie eleison – kórus, 

orgona váltakozva

Kyrie – fiúkórus és 

orgona váltakozva

Gloria in excelsis

Gloria – intonáció, majd 

kórus, orgona felváltva 

latinul

Gloria – intonáció, 

kórus és orgona válta-

kozva

Collecta Kollekta – recitálva
Kollektaimádság – reci-

tálva németül

Dominus vobiscum..., 

kollektaimádság recitál-

va, latinul

Epistola

Epistola – recitálva a 8. 

tónusban, a kollektával 

azonos magasságon 

(Epistola a nép felé, kollek-

ta az oltár felé fordulva)

Epistolai olvasmány – 

recitálva németül

Epistolai olvasmány 

recitálva, latinul
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A FORMULA MISSAE 

RENDJE

A DEUTSCHE MESSE 

RENDJE

CANTATE VASÁRNAP 

EISENACHBAN

EXAUDI VASÁRNAP 

WITTENBERGBEN

Graduale allelujával, 

esetleg sequentia

Német ének: Nun bitten 

wir vagy egy másik, az 

egész gyülekezettel

Orgona-előjáték, Vic-

timae paschali –kórus 

latinul, 

Christ ist erstanden – 

gyülekezet németül

Orgona-előjáték, 

Herr Gott, Vater wohn 

uns bei – kórus

Evangélium

Evangélium – recitálva 

az 5. tónusban, a nép 

felé fordulva 

Evangéliumi olvasmány 

németül

Evangéliumi olvasmány 

recitálva, latinul

Credo
Hitvallás: Wir glauben 

all’

Orgona-előjáték, Wir  

glauben all’ – gyüleke-

zet németül

Orgona-előjáték, Wir 

glauben all’ – kórus (!)

Prédikáció Prédikáció Prédikáció, imádság Prédikáció

Da pacem – kórus lati-

nul, imádság a békéért 

latinul

Salutatio,

Praefatio

Miatyánk parafrázisa 

(Luther magyarázó 

szavaival kibővítve) 

Intés, hogy az úrva-

csorát hittel fogadja a 

gyülekezet

Imádság

Miatyánk (?)

Úrvacsora előkészítése, 

intés

Vater unser németül 

énekelve

Consecratio 

Consecratio („Ampt 

und Dermunge”) szerzé-

si igék – recitálva

Szerzési igék recitálva 

németül, elevációval

Szerzési igék recitálva, 

németül, elevációval

Sanctus-Benedictus, 

közben eleváció
Német Sanctus-ének

Pater noster

Pax domini

Communio, közben 

Agnus Dei éneklése

A kenyér megszentelése 

és kiosztása;

a kehely megszentelése 

és a bor osztása. 

Ezek alatt énekek: 

Gott sei gelobet und 

gebenedeiet vagy Jesus 

Christus unser Heiland. 

A kehely megáldása 

alatt a fenti énekek 

folytatása vagy német 

Agnus Dei 

Úrvacsoravétel alatt: 

Agnus Dei – kórus, 

orgona váltakozva 

Úrvacsoravétel alatt: 

Ag nus Dei latinul, majd 

né met énekek: Jesus 

Chri stus, unser Heiland; 

Gott sei gelobet und 

gebenedeiet 

Imádság Hálaadó imádság Imádság
Hálaadó imádság reci-

tálva németül
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A FORMULA MISSAE 

RENDJE

A DEUTSCHE MESSE 

RENDJE

CANTATE VASÁRNAP 

EISENACHBAN

EXAUDI VASÁRNAP 

WITTENBERGBEN

Salutatio

Benedicamus Domino

Áldás Ároni áldás Áldás Áldás

Kivonulás alatt: Verleih 

uns Frieden – kórus
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Harmati Béla László

Kép vagy képtelenség?

A képfogalom átértelmezdése Luther korában

Az egyházművészetnek a 16. századtól jelentkező, részben külön utat járó sajátos 

ágának a meghatározására talán nem is a protestantizmus művészete megjelölést 

a legcélszerűbb használni. A protestantizmus is a kereszténység nagy egységébe 

tartozik, akárcsak a katolicizmus. Ugyanazokon a tradíciókon alapul, és gyökerei is 

ugyanoda vezetnek vissza, annál is inkább, mert a reformáció eredeti célja nem egy 

vagy több egyház létrehozása volt, hanem a már meglévő megújítása, tiszta, bibliai 

alapokra való visszahelyezése. Így tehát a reformáció kezdetben, de később sem 

hozott létre új stílust, mert nem ez volt a célja. Átformálta azonban a művészethez 

való viszonyt, új struktúrákat, formanyelvet kialakítva. Nem lehet ezek alapján a mű-

vészetben másról beszélni, csupán hangsúlyeltolódásról, részletbeli különbségekről, 

amelynek megjelölésére jobb híján használni lehet a protestáns művészet jelzőt. Az 

eltérés azonban csekély. Maga az egykorú művésztársadalom sem vált külön evan-

gélikus, református és katolikus művészekre. Egyszerűen művészek vagy mesterek 

voltak, olyan festők, szobrászok és ötvösök, akik megrendelésre dolgoztak. Csupán 

egyik vagy másik egyház, anyagi lehetőségeihez mérten, többet vagy kevesebbet fog-

lalkoztatta őket. A megrendelő vagy megrendelők voltak azok, akik ilyen vagy olyan 

program megvalósítását tűzték ki számukra célul, amelyet ők legjobb tudásuk szerint 

próbáltak megvalósítani. Rendszerint a templomtér felekezetenként eltérő felfogása és 

a liturgiában bekövetkezett változások tették egyedivé a protestánsok által leginkább 

berendezési tárgyként kezelt műalkotásokat, és alakították át a templomok belső terét. 

Maga Cranach is ugyanúgy dolgozott a protestáns fejedelmeknek, mint a bíborosnak.

Az újkor küszöbén a lutheri reformáció fordulópontot jelentett a képek történe-

tében, az évszázadokon át tartó, meghatározó szerepük egyszer és mindenkorra 

átalakult és visszafordíthatatlanul megváltozott. A kultuszábrázoláson alapuló 

képek korát a műtárgyként értelmezett, kultikus használattól elválasztott, önálló 

művészi alkotások kora váltotta fel.1 A kultuszkép műtárggyá vált, és a szó, a hirde-

 1 Belting 2000.
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tett bibliai szöveg lett a tanítás tisztaságának mércéje. Azonban ez az átmenet nem 

hirtelen, egyik pillanatról a másikra ment végbe, hanem egy hosszabb folyamat vég-

eredményeként következett be, és csak részben volt tulajdonítható a reformációnak. 

A középkor végén a várakozással, félelemmel és reménységgel teli európai embert az 

üdvösség keresése új kegyességi formák és társadalmi-lelki mozgalmak felfedezésére 

indította. A háborúk, a pestisjárványok és az éhezés a gonosz kézzelfogható jelenlétére 

utaltak, és átélhetővé tették Krisztus e világi szenvedését. Az egyház intézménye ekkor 

a megváltás legfontosabb, mondhatni egyetlen lehetséges útját kínálta a bűnökben 

szenvedő ember számára a megbánás, a feloldozás és a vezeklés által. Az üdvösséget 

kizárólag az egyház intézményén belül, a papság közvetítése által lehetett elérni. A 

középkori társadalom hierarchiája az emberek szemében kivetítődött a mennyei 

szférára is, amelyet hasonló módon képzeltek el. Az alá-fölé rendeltség, szolgálat, 

jutalmazás és közbenjárás rendszerét ültették át a mennyei szférára is. Ennek meg-

felelően a jó- és kegyes cselekedetekkel Isten jóindulatát és kegyelmét remélhették. 

Kérhették Mária és a szentek közbenjárását az érdekükben, amiért cserébe a szen-

teknek is kijárt a megbecsülés, a tisztelet és az imádat. A halál után a bocsánatos 

bűnökben eltávozott ember lelke a purgatóriumba került, ahol megtisztulhatott. A 

purgatóriumban eltöltött időt lerövidíthetőnek vélték a még e világban megtett kegyes 

cselekedetek által. A rendszeres imádságokon kívül a búcsúkon való részvétel vagy a 

kegyes felajánlások rendszere idővel túlkapásokhoz, a pénzzel való összekapcsolódás 

pedig a búcsúcédulák árusításához és a sorozatos visszaélésekhez vezetett. 

A képek ekkor több szempontból is kitüntetett helyet foglaltak el. Egyrészt lát-

ható és kiemelt szerepet töltöttek be a kegyes felajánlásokkal kapcsolatban, mikor 

egy-egy tehetősebb „bűnös” – magát is odafestetve a képre, amint éppen ájtatosan 

könyörög Máriának vagy a szenteknek a közbenjárásért – oltárképet ajándékozott 

templomok számára (1. kép). Másrészt pedig fontosak voltak az egyház számára is, 

amely saját identitásának és legitimációjának biztosítása céljából a képek látható 

megjelenési formáihoz folyamodott. A képek az egyház identitását alapozták meg, 

a keresztény tradíció bizonyítékaként az egyház vitathatatlan és megkérdőjelezhe-

tetlen e világi hatalmának hirdetését szolgáltak. Az első európai képrombolások 

is (albigensek, husziták stb.) leginkább a képekkel visszaélő egyház intézményes 

hatalmának megtörésére irányultak, amikor a képek ellen fordultak. A reformáció 

követői számára a 16. században a kizárólag hitből merített legitimáció fölöslegessé 

tette a képek kegyes felajánlását vagy a képek számára történő adakozást (2. kép). A 

reformált tanítás képviselői a régitől való eltérést úgy akarták egyértelművé tenni, 

hogy kihangsúlyozták az ige szerepét. A szó, a bibliai szöveg a tanítás tisztaságának 

mércéje, a kicsapongások és a tévelygések elleni védekezés egyetlen eszköze lett. 

A kép mint kultuszkép elvesztette eredeti jelentését és szerepét. A képi kinyilatkoz-

EHE oktatoi 2017.indd   156EHE oktatoi 2017.indd   156 2017. 09. 26.   11:50:492017. 09. 26.   11:50:49



Kép vagy képtelenség? 157

tatás helyébe Isten igéje lépett, az egyedüli kinyilatkoztatás, amelyet hátrahagyott 

számunkra. Az ábrázolt kép pedig a művészet eszközévé vált, egy jelentésszintet 

iktatva be néző és kép közé, mégpedig az esztétikai tapasztalás szintjét. A középkori 

kultuszkép ekkor alakul át művészeti alkotássá, esztétikai produktummá. A folya-

mat természetesen nem egyik pillanatról a másikra történt, de még a reformáció 

által kevésbé érintett vidékeken is bekövetkezett. 

Luther tevékenysége nyomán az evangélikus liturgia középpontjába az ige hirdetése 

és az úrvacsora kiszolgáltatása került, amelyek egyenlő hangsúllyal jelentek meg a 

belső térben. Ennek megfelelően az istentiszteleti tér elrendezésének is tükröznie 

kellett ezeket a prioritásokat. Az evangélikus gyakorlatban az oltárkép megőrizte 

eredeti helyét, de tematikájában és jelentésében igazodott a megreformált liturgiá-

hoz. Az oltárképek kérdése, helyük és szerepük megtalálása a reformáció korában 

ki-, illetve átalakulóban volt, így a 16. században több kísérlet is történt az ideális 

forma és tartalom megtalálására. „Mert szavakon áll minden fundamentumunk, 

védelmünk és erősségünk minden tévelygés és csábítás ellenében” – írta Luther a 

Nagy kátéban. A szöveg primátusának hangsúlyozása a kezdeti időszakban néhány 

kép nélküli, csupán írott bibliai szöveggel készült oltárképben nyilvánult meg a 

legradikálisabban. Ilyen például a dinkelsbühli evangélikus gyülekezet 1537-ben 

készült oltárképe2 is, amely egy kórház kápolnájába készült (3. kép). A festmény és 

szobor nélküli oltárképen az eddig kizárólag csak a képeket megillető helyre állí-

tott írott szöveg az eddig a képeknek kijáró tiszteletet úgy követelte meg magának, 

hogy tüntetőleg mellőzte a festett képet. Az átmenetre utal, hogy a kápolna hátte-

rében meglévő, funkcióját vesztett és használaton kívüli apszisban megmaradt a 

régi, hagyományos szárnyas oltár a képeivel együtt. Noha a képet teljes egészében 

kihagyó, azt csak írással helyettesítő oltárkép nem vált általánossá az evangélikus 

egyházban, az írott szöveg képi jelenléte még sokáig fennmaradt. A lutheri felfogás 

szerint az ezek után már csak emlékeztetőül vagy tanúságképpen használható ol-

tárképeknél továbbra is fennállt annak a veszélye, hogy a szöveg nélkül használt kép 

félrevezetheti a nézőt. A téves vagy a nem teljes megértés lehetőségének kiküszöbö-

lésére felhasznált, bibliai szövegekkel kísért és úgyszólván „megzabolázott” képek 

azonban már nem jelenthettek veszélyt a gyülekezetekre nézve, hiszen a szöveg 

jelenléte biztosította a helyes értelmezést. Erre példa Elmlohe3 templomának írott 

szövegekkel körülvett oltárképe 1645-ből (4. kép). A kép ebben az esetben mint az 

ige illusztrációja jelenik meg.

 2 Méretei: 95×160 cm; vö. Bürckstümmer 1914, 1: 65. kk.
 3 Elmlohe (Alsó-Szászország) 14. században épült templomát a 17. század közepén építették be pa-

rasztbarokk stílusban, külön oltárral, szószékkel és festett karzattal. Vö. Witt 1971, 98. o.
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A reformáció korai korszakára jellemző kép és szöveg konfliktusa a 17. századra 

enyhült, az oltárkép emlékeztető jellege erősebbé vált, a protestantizmus megerősö-

désével pedig magának az oltárképnek a szószékoltáron vagy oltáron belül játszott 

szerepe is vesztett jelentőségéből (5. kép). A protestantizmus egyházainak konszo-

lidálódásával az írott szöveg megjelenítése az oltárképen mindinkább feleslegessé, 

mellőzhetővé vált. A szöveges oltárképek viszonylag kései továbbélése a Kárpát-me-

dencében főleg a 18. század elején bekövetkezett, jobbára német származású, falusi 

evangélikus lakosságnak a hagyományaihoz és szokásaihoz már csak az elvándorlás 

miatt is szorosabb kötődésével, illetve a korabeli lelkészi kar tagjainak szinte ha-

gyományos, hosszabb-rövidebb ideig tartó külföldi tanulmányútjai (peregrináció) 

során szerzett személyes tapasztalataival indokolható. A szövegek oltárképeken 

való alkalmazása magyarázható még a Magyarországon viszonylag sokáig tartó és 

igen keményen fellépő ellenreformációs gyakorlattal is. 

Németországban Lucas Cranach műhelye foglalkozott először a reformáció által 

hirdetett tanítás képi megfogalmazásával (6. kép). A táblaképet szinte szövegként 

kezelve fogalmazta meg az evangéliumi didaktikus képek új műfaját. Bibliai illuszt-

rációi, grafikái, arcképei és programképei széles körben elterjedtek és ismertek 

lettek. Olyan képek születtek műhelyében a reformáció témakörében, amelyeket 

magyarázni, kommentálni lehetett (7. kép). Többek között az ő munkássága nyo-

mán nyert létjogosultságot a képi ábrázolás didaktikus műfaja az allegóriákkal és 

a történeti ábrázolásokkal szemben (8. kép). 

A reformáció kezdete óta eltelt ötszáz év alatt sokat változott ugyan a protestan-

tizmus és a képi ábrázolások viszonya, de a Luther által emlékeztetőül vagy tanúság-

képpen használni javasolt képek ma is folyamatos önreflexióra késztetnek minket, 

és mintát adnak az egyéni és közösségi identitás alakításához. Ahogyan Hrabovszky 

György várpalotai lelkész fogalmazta meg 1810-ben a templom karzatára készített 

tizenhárom ó- és újszövetségi jelenetet ábrázoló táblakép elhelyezésekor a szándékot: 

„…az oskolai ifjúságnak tanulásra, a gyengébb keresztényeknek okulásbúl szolgáljon.” 
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1. kép. Jan van Eyck: Rolin kancellár Madonnája, 1435
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2. kép. Peter Paul Rubens (1577–1640): Avilai Szent Teréz közbenjár a bűnösökért
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3. kép. Dinkelsbühl, Spitalkirche, 1537

4. kép. Elmslohe, 1645
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5. kép. Hans Luft: Luther-Bibel, Wittenberg, 1546
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6. kép. Id. Lucas Cranach: Törvény és kegyelem, 1529

(Fotó: Stiftung Schloss Friedenstein Gotha, Lutz Eberhardt)
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7. kép. Ifj. Lucas Cranach, Stadtkirche, Wittenberg, 1547
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8. kép. A Herder-templom oltárképe. Id. Lucas Cranach – ifj. Lucas Cranach, Weimar, 1550
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Az elhagyatottság érzésének megtapasztalása 

és feloldása a lelkigondozói kapcsolatban

Vigasztalás a teljes elhagyatottságban 

Az 1526-ban bekövetkezett mohácsi katasztrófával Mária királyné mindenét el-

veszítette. Személyes és nemzeti gyászán túl fel kellett adnia saját udvarát, anyagi 

és politikai függetlenségét.1 Huszonegy évesen özveggyé vált. A remény múlttá 

változott. A reformáció korának egyik legismertebb vigasztaló kincse az a négy 

zsoltármagyarázat, amelyet Luther Márton küldött az özvegy királynénak, aki már 

korábban is nyitottságot tanúsított az evangélium iránt. Így szólította meg Luther 

az özvegy királynét:

„Bárhogy is legyenek ezek – mivel Szent Pál azt írja a római gyülekezetnek, hogy a 

Szentírás vigasztaló irat, és türelemre tanít minket (Róm 15,4) –, azért én is foly-

tattam a munkát, és kiadtam ezeket a zsoltárokat, hogy – amilyen bőséggel Isten 

vigasztal minket és megajándékoz – vigasztaljam Felségedet ebben a nagy váratlan 

szerencsétlenségben és nyomorúságban, amelyekkel a mindenható Isten Felsége-

det most meglátogatta, nem haragból vagy elvetése jeléül, ezt méltán reméljük, 

hanem azért, hogy nevelje és próbára tegye, azért, hogy Felséged egyedül az igazi 

mennyei Atyában tanuljon meg bízni, és az igazi vőlegénnyel, Jézus Krisztussal 

vigasztalódjék – aki testvérünk is, sőt testünk és vérünk –, és vigasztalódjék igaz 

barátaival és hűséges kísérőivel, a szent angyalokkal, akik körülöttünk vannak, és 

gondoznak bennünket. Mert bármennyire keserű és nehéz ez a halál – és joggal a 

Felséged számára –, hogy ilyen fiatalon özveggyé lett, és elvesztette kedves hitve-

sét, azonban az Írás, különlegesen a zsoltárok azok, amelyek Felségednek bőséges 

vigasztalást adnak, és igen gazdagon mutatják meg a kedves, édes Atyát és a Fiút, 

és ebben van elrejtve a biztos és örök élet.”2 

Természetesen nem csak Luther vigasztalta az özvegy királynét. Brandenburgi 

Alberttel fennmaradt levelezéséből tudjuk, hogy mások is mellette álltak, vigasz-

talták, bátorították őt, és Mária is kérte, hogy imádkozzanak érte ezekben a nehéz 

 1 Luther 2011, 466. o.
 2 WA 19: (542) 552–553. LVM 5: 471–472. o.
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időkben.3 Érdemes mégis kiemelni a fenti lutheri gondolatokat, hiszen a zsoltárokhoz 

írt magyarázatában a reformátor nagyon izgalmasan szól a vigasztalás forrásáról. 

Nem arról van szó ugyanis, hogy maga a betű vagy a szó vigasztalna, hanem azok a 

személyek, amelyekről a Szentírás kíván tanúságot tenni. Luther a mennyei Atyára, 

az igazi vőlegényre, Jézus Krisztusra és az igazi barátokra és kísérőkre, a szent an-

gyalokra kívánja az elhagyatottságot megélő királyné figyelmét felhívni. Ők sietnek 

a királynő segítségére, hogy ebben a hit által megragadható lelki kapcsolatban a 

királynő vigasztalást találjon szomorúságára. Ezekben a kapcsolatokban történhet 

meg az igazi vigasztalás, gyógyulás, az elhagyatottság feloldása. Izgalmas kérdésként 

vetődik fel ugyanakkor, hogy ezt a kapcsolatot milyen módon lehet elősegíteni és 

támogatni a keresztény testvérek egymás közötti segítő kapcsolatában, természe-

tesen nem feledve, hogy maga a kapcsolódás a Lélek ajándéka.

Egyedül lettem – egyedül maradtam

Nincs könnyű dolgunk, amikor az elhagyatottság érzését próbáljuk megragadni. Ha 

elér bennünket, szinte az egész valónkat átjárja. Sem magunknak, sem másoknak 

nem kívánjuk. Gyakran még kívülállóként is erős érzelmek ébrednek fel bennünk, 

ha embereket, állatokat vagy akár csak tárgyakat is összekapcsolunk ezzel a kifeje-

zéssel. Fáj, ha egy távolabb élő kedves rokonunkra gondolunk, akinek egyedül kell 

élnie az életét, akár napokat is töltve úgy, hogy senki sem beszélget vele. A gyerekek 

számára szinte elviselhetetlen egy szomorú tekintetű kóbor kisállat mellett csak úgy 

elmenni. De egy elhagyott tanya látványa is fájóan emlékeztethet arra, hogy meny-

nyire mulandó mindaz, amit itt a földön sok munkával és fáradsággal létrehozunk. 

Az elhagyatottság legintenzívebb és legmélyebb megtapasztalása kétségkívül 

akkor jelentkezik, amikor a hozzánk legközelebb álló személyt veszítjük el. Ilyenkor 

valami visszafordíthatatlanul véget ér ebben a földi valóságban. Az elhagyatottság 

érzése lelki és fizikai világunkat teljes egészében képes megrendíteni. Minden 

törvényszerűség ellenére mindenki a maga útján tapasztalja meg és szenvedi el az 

elhagyatottságot. Mindenki a maga módján, a saját eszköztárával próbálja felvenni 

a küzdelmet ellene. A külső, mások által kipróbált és többé-kevésbé működő meg-

oldások csak ritkán szoktak segíteni. Az utat egyedül kell végigjárni.

A gyász fázisainak ismerete (tagadás és izoláció, harag, alkudozás, depresszió, 

elfogadás), amelyeket jelen esetben a lelki folyamatok törvényszerűségeinek is 

hívhatunk, többek között abban segíthetnek, hogy ennek a nehéz útnak a folyamat 

jellegére figyelmeztetnek. A veszteség és az elhagyatottság nem egy kimerevített 

 3 Uo. 466. o.
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kép, egy megkövesedett állapot, még akkor sem, ha a legmélyebb pontján híjával 

vagyunk minden perspektívának, hanem egy folyamat, amelynek egy adott szaka-

szától elviselhetővé válhat az elviselhetetlen, elhordozhatóvá az elhordozhatatlan, 

és ahol hálaadássá változhat a szomorúság. Aki elszenvedője ennek az elhagyatott-

ságnak, nyilván nem rendelkezik ezzel a perspektívával. Főleg abban az esetben 

nem, ha először éli meg ezt a mélységet. Milyen jó, ha ilyenkor van mellette valaki 

vagy egy közösség, amely hiteles és együttérző vigasztalásával teljesen mellette áll, 

de egyúttal anticipálja is a szenvedő számára azt az új perspektívát, amelyet ő még 

nem tud meglátni a veszteség feletti fájdalma miatt. 

Verena Kast egyik magyarul is megjelent könyvében arra hívja fel a figyelmet, 

hogy minden veszteségélményben ugyanazok a pszichodinamikai jellegzetességek 

figyelhetők meg, mint a gyász esetében. Ha természetesen nem is ugyanazzal az 

intenzitással, de egy párkapcsolati szakításkor, munkahely elvesztésekor vagy egész-

ségünk váratlan hanyatlása esetén hasonló érzelmekkel reagálunk, és ugyanazokat 

a fázisokat éljük meg, mint a számunkra közeli személyek elvesztését követően.4

A keresztény lelkiségi hagyományra mindig is jellemző volt, hogy megpróbálta a 

megélt elhagyatottság érzésének pozitív oldalát is megragadni, természetesen nem 

feledve az együttérzés szükségességét („Sírjatok a sírókkal…”). Ez a pozitív vagy 

sokkal inkább más perspektíva egyrészt abból a meggyőződésből táplálkozik, hogy 

eltérő hangsúlyokkal, de Isten mégiscsak tud a velünk kapcsolatos történésekről, azaz 

valamilyen módon mögöttük áll, másrészt ez a más perspektíva olyan távlatokkal is 

megajándékozza a mindenkori hívőt, amelyek messze túlmutatnak saját horizontján 

(feltámadás, örök élet). Ezt a jellegzetességet nem teszik érvénytelenné azok a saj-

nálatos visszaélések sem, amelyeket ennek a más perspektívának a hangoztatásával 

vittek véghez az egyházban. De hol is van a tere ennek a más perspektívának? 

A klasszikus lelkiségi hagyomány egy-egy krízishelyzetre (kriszisz: ’változás’, 

’válság’, ’döntés’) úgy tekint, mint a növekedés, az elmélyülés és az újrakapcsoló-

dás lehetőségére. Ami például profán szemszögből életközépi válságnak tűnik, az 

sokak szerint valójában az ember Isten nélküli alapvető otthontalanságának a jele.5 

Mindez a legszembetűnőbben azokban a lelki útleírásokban érhető tetten, amelyek 

azokról az élményekről számolnak be, amikor a Lélek váratlan hirtelenséggel vagy 

éppen fokozatosan rádöbbenti az egyént arra az önmagában feloldhatatlan érzésre, 

amelyet Augustinus Vallomások című művében a következőképpen fogalmazott 

meg: „Magadnak teremtettél minket, Urunk, és nyugtalan a mi szívünk, míg ben-

ned meg nem nyugszik.” Ez a nyugtalanság sokszor nagyon e világi formában ölt 

 4 Kast 1995.
 5 Wikström 2013, 205. o.
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testet. Összekapcsolódhat olyan eseményekkel, mint a válás, a betegség, a gyerekek 

kirepülése otthonról, vagy ha valakit méltánytalan szenvedés ér. Sokszor a háborúk 

is ezt a nagyon mélyről jövő nyugtalanságot ébresztik fel. A létezés törékenysége és 

az elhagyatottság érzése kéz a kézben járnak. 

Az elhagyatottságnak vagy talán még inkább az egyedüllétnek ez a felismerése 

sokszor független az emberi kapcsolatok minőségétől és mennyiségétől, és fel-

oldása csak transzcendens síkon teljesedhet be. Sokszor éppen közösségi létben 

képes csontokig hatolni az az érzés, hogy valójában mennyire egyedül vagyunk. 

A feloldás megtapasztalása – amely a Lélek munkája – nemcsak azt a gyümölcsöt 

hordozza magában, hogy a Teremtő és a teremtett viszonyában új fejezet nyílhat 

meg, hanem a teremtett ember önmagával szembeni elhagyatottsága is múlttá 

válhat. Az édenkert iránti honvágy nemcsak a kertnek szól. A „Hol vagy, Ádám?” 

kérdést Isten az ember helyett is felteszi. Így ír erről Owe Wikström:

„A Szentséges közelébe érve végre önmagunkra lelhetünk, megtalálhatjuk azt a 

pontot, amely minden más változóval szemben szilárd, azt a bizonyosságot, amely 

kölcsönhatásban van belső életünk szentségével.”6 

Ezen legbensőbb – nevezhetjük úgy is, mint elsődleges elhagyatottság – érzésén 

túl a lelkiségi irodalom beszél egy másfajta elhagyatottságról is, amelyet a már 

Isten közeledését megtapasztalt egyén él át a hitfejlődés útján. Nem egyszerűen 

más személyektől vagy akár önmagunktól való elhagyatottságról van itt szó. Az 

Isten kérdését már egyszer (vagy többször) meghallók újra szeretnék meghallani 

a kérdést, de nem hallják. Az ember tud Isten jóságáról, ismeri azt, de nem érzi. 

Ajándékait Isten elrejti előle. A vágyakozás, az öröm, a lelkesedés mind a múlté, a 

jelen állapotot leginkább az érzelmi sivárság jellemzi. Már nem kételkedünk Isten-

ben; csak távolinak tűnik. Az ember a magáénak érzi Krisztus szavait: „Én Istenem, 

én Istenem, miért hagytál el engem?” Így ír erről a rejtőzködésről Peter Nilson 

svéd író: „Istenben az a különleges, mondta Ahasvérós, hogy nemigen venni észre. 

Rejtőzködik. Tudnod kell azonban, hogy van valami hatalmas ebben a távollétben. 

Éppen azáltal, hogy eltűnik, arra kényszerít, hogy rá gondoljak.”7 

De vajon hogyan és kinek a segítségével léphetünk át a lelki sötétség állapotán? 

Hogyan oldódhat fel az elhagyatottságunk? Fel tudjuk-e magunkat kínálni olyan 

közösségként, ahol átélhetővé válhat az elhagyatottság feloldása? 

 6 Uo. 188–189. o.
 7 Nilson 1982, 112. o.
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Az elhagyatottság feloldása a lelkigondozói jellegű közösségi térben

Mielőtt konkrétan rátérnénk a négyszemközti lelkigondozói kapcsolat lehetőségeire 

– konkrétan megfogalmazva –, hogy ez a segítő kapcsolati forma milyen módon 

tudja elősegíteni és támogatni a transzcendens vigasztaló kapcsolatot, vessünk egy 

rövid pillantást a közösségek kapcsolati dimenziójára.8 Bár érdeklődésünk közép-

pontjában elsősorban a négyszemközti lelkigondozói kapcsolat áll, a többgenerációs 

kapcsolódásokra is érdemes odafigyelnünk. Családok, de akár gyülekezeti közössé-

gek is hordozhatnak hagyományaikban például olyan krízisintervenciós modelleket, 

amelyeket érdemes ismerni és lehetőség szerint adaptálni a négyszemközti segítő 

munkába. Nem ritka, hogy egy-egy temetési ének vagy helyi temetési szokás jelentős 

támaszt nyújt a családok veszteségélményeinek feldolgozásában. 

A keresztény közösségek középpontjában vitathatatlanul a közösen megélt liturgia 

áll. Scharfenberg Einführung in die Pastoralpsychologie című munkájában9 már az 

1980-as évek közepén felhívta a figyelmet arra, hogy az istentiszteleti liturgiának 

önmagában is intenzív lelkigondozói hatása lehet. Az egyes liturgikus tételek át-

gondolt megélésével teret adhatunk a diffúz érzéseknek, amelyek átkerülhetnek 

egy másik perspektívába. A Credo segítségünkre lehet önazonosságunk megszi-

lárdításában, a Sanctus pedig előrement szeretteinkre történő emlékezésünknek 

adhat egészen új perspektívát, hiszen ezt a tételt – az egyház hite szerint – a földön 

küzdő egyház az üdvözültek mennyei seregével együtt énekli.10 Vajon istentiszte-

leti életünk mennyire tud válaszolni az ember nagyon mélyen lévő igényére: Isten 

közelében megállni, megtisztulni és feltöltődni? Vajon istentiszteleti közösségeink 

mennyire tudnak támaszt nyújtani azoknak a testvéreinknek, akik az elhagyatott-

ság érzésével lépnek be a templomba? Különösen szórványközösségekben érdemes 

arra gondolnunk, hogy ahol a lelkészek csak istentiszteleteket tudnak tartani, és 

kevés idő jut a gyülekezeti tagok személyes pásztorolására, milyen jelentőségük 

van a közösségi alkalmaknak. A közösségi élet – amennyiben nem csak formális 

megélésről van szó – számos lehetőséget nyújt, hogy segítse az egyének lelkileg 

egészséges személyiségének kialakulását és megőrzését. A közösségi lét önmagában 

is elősegítheti az egyének mélyebb reflektálását az intrapszichés és interperszonális 

folyamatokra, hiszen éppen a másik személyén keresztül kapunk impulzusokat ön-

magunk megfigyelésére és értékelésére. Ha eltérő mértékben is, de szükségünk van 

a mások szavai és cselekedetei által előidézett viszonyítási pontokra. Természetesen 

 8 Török–Joób 2013.
 9 Scharfenberg 1985.
 10 Berger 2008, 422. o.
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ez önmagában még nem feltétlenül elegendő, hiszen a belső növekedést előidéző 

reflexióhoz szükséges az egyének kölcsönös bizalma és elfogadása. A reflexió mel-

lett természetesen a kommunikációnak is döntő szerepe van, hiszen a reflexió sok 

esetben éppen a megosztás által teljesedik ki. Vajon abban az egyházi közösségben, 

amelyben hitünket gyakoroljuk, mennyire tudjuk megélni a megosztásnak azt a 

szintjét, amelyet igényelnénk? Mi történne, ha gyülekezet előtti vallomásunkban 

belőlünk is feltörne: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?” Vajon mi az, ami 

gátolja az őszinte megosztást?

A bizalom és az elfogadás légkörének fejlesztése az egész közösség feladata és fe-

lelőssége. Mindez elengedhetetlen, hogy megélhető legyen az elhagyatottság érzésé-

nek feloldása. Ezt a közösségen kívül élők irányában is megélt attitűdöt akkor tudjuk 

a leginkább gyakorolni, ha magunk is reflektáltunk már saját elhagyatottságunkra. 

Az elhagyatottság feloldása a lelkigondozói kapcsolatban 
a segítő személyre vonatkoztatva

Vajon mi kell ahhoz, hogy egy négyszemközti lelkigondozói kapcsolatban a se-

gítséget kérő bizalommal meg tudja osztani a lelkigondozóval mindazt, ami őt 

foglalkoztatja? Az utóbbi évtizedek lelkigondozói szakirodalma szívesen adaptálta 

Carl R. Rogers pszichoterápiás koncepcióját, leginkább azt a három segítői attitűdöt 

kiemelve, amely a segítő részéről biztosítja azt a légkört, amelyben a kliens leginkább 

meg tud nyílni problémáival és kérdéseivel. Ennek az attitűdnek a három ismert 

fogalma a következő: megbecsülés, empátia és hitelesség. Hermann Stenger hívja fel 

a figyelmünket arra, hogy ezekben az attitűdökben nem nehéz felfedeznünk a bib-

likus párhuzamokat, ha szem előtt tartjuk a pásztormotívumot:11 a pásztor feltétel 

nélkül szereti a nyáját (megbecsülés); a pásztor név szerint ismeri juhait (beleérző 

megértés); a pásztor felfedi önmagát (hitelesség, transzparencia). Érdemes ezeket 

az attitűdöket röviden kifejtenünk.

Ezek között az első a megbecsülés, a feltétel nélküli szeretet az iránt a személy 

iránt, aki problémájával hozzánk fordul. Ez nem jelenthet mást, mint a másik ember 

véleményének, érzéseinek és lehetőségeinek az elfogadását. Ha ezt a megbecsülést 

képesek vagyunk megélni és közvetíteni, akkor a segítségre szoruló ebből az elfo-

gadásból bátorságot és erőt kaphat a megosztáshoz. A másik elfogadásához ugyan-

akkor elengedhetetlen az önmagunk elfogadása is. E nélkül nehezen képzelhető el, 

hogy el tudnánk fogadni a másik személyt. A másik megbecsülésének attitűdjét 

az a biblikus meggyőződésünk is erősítheti, hogy Isten nemcsak megteremtette az 

 11 Stenger 2003, 20–25. o.
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embert, hanem saját képmására teremtette. A másik megbecsülésének forrása az 

ő istenképűsége. 

Második kritériumként szerepel az empátia, a beleérző megértés. Így ír erről 

Rogers: 

„Vállalom azt a kockázatot, hogy belelépek a másik személyes világába, az ő sze-

mével nézem az életet, de azon félelem és szorongás nélkül, amelyet a kliens 

gyakran érez. Mindez azt is magába foglalja, hogy felfogom a másik személyben 

folyamatosan zajló élményáradatot. Azt is jelenti, hogy amit megértettem, azt 

közlöm, és a kliens bármikor kijavíthat, ha úgy gondolja, valamit nem pontosan 

értettem meg.”12 

Az empátia tehát nem valami szentimentális érzelmi viszonyulás, hanem tisztelet-

teljes és figyelmes belépés a másik világába, ahol elsősorban ő vezet bennünket oda, 

ahova be akar engedni, olyan tempóban, amely neki megfelelő. A beleérző megértés 

mindenekelőtt azt a célt szolgálja, hogy egy elfogadó légkörben a lelkigondozott 

meg tudja tenni az első lépéseket a gyógyulás felé. Az empátia fogalmának meg-

értéséhez – vagy inkább megérzéséhez – segítséget nyújthat, ha világossá tesszük, 

hogy a másik személyben folyamatosan zajló élményáradat megértése nem jelent 

még egyetértést. A segítségünket kérő sem azt várja el tőlünk, hogy egyetértsünk 

vele, hanem hogy megértsük őt, hogy a mi megértésünkön keresztül önmagát is 

jobban meg tudja érteni, elakadásaival és belső erőforrásaival együtt. Célunk tehát 

a másik megértése, nem pedig a másikkal való egyetértés. 

A harmadik kapcsolati érték a transzparencia/hitelesség. Ez azt jelenti, hogy a 

lelkigondozó teljes személyiségével vesz részt a segítő kapcsolatban. Észreveszi és 

tudatosítja a benne is zajló érzelmi folyamatokat, ezeket képes kifejezni, megélni és 

közvetíteni. Ez utóbbi persze nem jelenthet egyfajta exhibicionizmust. Tény azon-

ban, hogy ha hitelesen élem meg a bennem zajló folyamatokat, nagyobb őszinteségre 

serkenthetem a segítségért hozzám forduló embertársamat.

Stenger szerint e három kompetencia egymásra van utalva. A megbecsülés ön-

magában ugyan pozitív, és alapvetően szükséges egy bizalmi kapcsolatban, de 

ha nem értjük meg a másik lelkivilágát, akkor ez csak frázis marad, amely kevés 

muníciót ad a kliensnek a gyógyulás útján. A megbecsülés önmagában sokszor 

még nem elég ahhoz, hogy felszabaduljanak azok az energiák, amelyeket a kliens 

arra fordított, hogy akár önmaga elől is elrejtse valódi identitását. A lelkigondozó 

transzparenciája ennek a folyamatnak a megfordítását képes elősegíteni. Empátia 

nélkül pedig könnyen visszaélhetünk a másik gyenge pontjaival. Ugyanakkor a 

 12 Uo. 23. o.
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megbecsülés és a beleérző megértés nélkül a hitelesség is válthat ki ellenhatásokat 

(tapintatlanság és gátlástalanság).

A fent említett attitűdökben testet tud ölteni a kegyelem, és egyben kisugárzása 

is lehet annak a végsőkig elmenő isteni szeretetnek, amely az ember számára fel-

foghatatlan, amely csak hit által ragadható meg. Mindez a lelkigondozó számára 

is felveti azt a kérdést, hogy miként értelmezi saját szolgálatát és végső soron saját 

személyét. Kit, hogyan és milyen céllal kíván közvetíteni a lelkigondozói kapcso-

latban? Hogyan kíván lelkigondozóként a másik személy lelki problémáinak és 

elakadásainak gondozásában részt venni, és hogyan kíván a Lélek gondozásában 

eszközzé válni a lelkigondozott számára?

Az elhagyatottság feloldása a lelkigondozói kapcsolatban 
a segítséget kérő személyre vonatkoztatva

A lelkigondozó önértelmezése mellett éppen a témánk szempontjából érdemes vé-

gezetül arra is kitérnünk, hogy a lelkigondozó önértelmezése mellett hogyan tekint 

magára az elhagyatottságot megélő embertársára. A lelkigondozói szakirodalom 

sok figyelmet fordít a lelkigondozók kompetenciájára, a különböző interakciók 

előnyeire és hátrányaira, a beszélgetésben megjelenő lehetséges elakadásokra és lelki 

zavarokra, de viszonylag kevés szó esik arról, hogy a lelkigondozó hogyan tekint a 

segítséget kérő személyére. Ennek a kérdésnek a kibontásához Luthernek a kereszt 

teológiáját kifejtő elméletét hívom segítségül.

Luthernél a kereszt teológiája valójában nem különálló tanítás vagy hittétel, ha-

nem az egész lutheránus gondolkodás struktúrája és dimenziója.13 Lényege abban 

áll, hogy a közvetlen istenmegismerés lehetetlen az ember számára. A teremtés 

műveiből nem olvasható ki Isten lényege. A megismerés közvetlen útja az emberek 

bűne következtében nem bizonyult célravezetőnek. Isten ismeretének számunkra 

Krisztus keresztjében kell feltárulnia, éppen ott, ahol első pillanatra semmit sem 

látunk Istenből, csak a teljes elhagyatottságot.

Walter von Loewenich fogalmazza meg, hogy ha Isten maga absconditus in 

pas sionibus, akkor nyilvánvaló, hogy Isten művei, amelyekben az ő cselekvése 

elénk kerül, hasonló jelleget mutatnak.14 Isten mindig az ellentétekben elrejtőzve 

cselekszik, pontosan ellentétesen azzal, ahogy az ember gondolná. Isten valósága 

rejtve marad, Isten nem is látszik Istennek. Isten pont ellentétesen cselekszik ahhoz 

képest, ahogy az ember a jó és az igaz ismeretében feltételezné. Az ember oldaláról 

 13 Loewenich 2000, 14. o.
 14 Uo. 25. o.
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ezt úgy fogalmazhatjuk meg, hogy az ember éppen akkor érzi leginkább elhagyatva 

magát Istentől, amikor Isten segítsége a legközelebb van hozzá. 

Mit is jelenthet mindez a lelkigondozói kapcsolat számára? A lelkigondozott 

elhagyatottságérzése mellett megjelenhet a lelkigondozó reménye és hite, hogy 

éppen ahol legkevésbé gondolnánk, ott akarja Isten leginkább feltárni önmagát. 

Ahol legkevésbé gondolnánk, ott akarja kinyilatkoztatni önmagát. Ez egyrészt 

meghívás a lelkigondozó számára, hogy megjelenítője legyen a keresztben elrejtett 

isteni szeretetnek, másrészt arra is hívja őt, hogy a lelkigondozottban meglássa az 

elrejtőzködő Istent. A lelkigondozásnak erről az egészen speciális lehetőségéről 

és perspektívájáról Luther így írt Frigyes szász választófejedelemnek a neki írt 

művének ajánlásában: 

„Mivel – fenséges Fejedelem – látom, hogy Fenségedet súlyos betegség támadta 

meg, és személyében egyszersmind Krisztust látom betegeskedni, kötelességem-

nek tartottam, hogy Fenségedet néhány vigasztaló sorral keressem fel. Nem tit-

kolhatom el, hogy Fenséged lényéből és testéből Krisztus hangját hallom, amint 

engem hív és szólít: »Íme, itt én vagyok beteg!« Ugyanis azokat a bajokat, amelyek-

hez a betegségek is tartoznak, nem mi, keresztények szenvedjük el, hanem maga 

Krisztus, a mi Urunk és Üdvözítőnk, akiben mi élünk.”15 

János evangéliumában Jézus szenvedése és halála előtt azzal vigasztalta a tanít-

ványokat, hogy bár szomorúak lesznek halála miatt, de ő ismét megjelenik majd 

előttük, örülni fog a szívük, és az örömüket senki sem veheti el tőlük (Jn 16,22). Nem 

azt mondja Jézus, hogy majd a tanítványok fogják meglátni őt, és örülni fognak, 

hanem Jézus fogja meglátni őket, és ebben a jézusi tekintetben fognak valami olyas-

mit látni, ami miatt örömre ébrednek. Vajon mi mást láthattak a tanítványok Jézus 

tekintetében, mint az Atya irántuk való határtalan és feltétel nélküli szeretetét? 

Végső soron azt, ami feloldja az emberi elhagyatottságot. Ezt a tekintetet hivatott 

a lelkigondozó közvetíteni az elhagyatottságot megélő embertársa számára, ezt 

a tekintetet kell meglátnia a segítséget kérő személy tekintetében is. A krisztusi 

tekintetet, amelytől a szív megtelik örömmel. Elvehetetlen örömmel. 
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Varga Gyöngyi

„Szegény gazdagok” 

– avagy a koldusok teológiája

Az utolsó cédula

„Koldusok vagyunk, ez az igazság.” Ezt a mondatot egy cédulára írva, Luther Márton 

íróasztalán találták meg. Halála után, csak másnap került elő, 1546. február 19-én.1 

Minden bizonnyal ez a mondat tekinthető a reformátor utolsó leírt gondolatának, 

amelyet mindenki, aki eljött végtisztességet adni, magának is lejegyzett, hogy meg-

őrződjön majd az emlékezet számára. Így tett Justus Jonas és Johannes Aurifaber 

is, akik szoros kapcsolatban voltak Lutherrel. Az eredeti cédula ugyan elveszett, 

de három másolat azért fennmaradt; igaz, a töredékes gondolatok értelmezéséből 

adódóan bizonyos eltérések mutatkoznak ezek között.

Aurifaber így emlékszik vissza:

„Martinus Luther doktor 1546-ban, amikor Eislebenben volt, két nappal a halála 

előtt e szavakat írta latinul egy cédulára, és az asztalán hagyta. Amit én, Johannes 

Aurifaber lemásoltam, a cédulát pedig Justus Jonas doktor úr, hallei szuperinten-

dens vette magához, aki velünk volt Eislebenben.”2

Február 16-án, két nappal halála előtt Luther tehát egy papírdarabon néhány gon-

dolatot jegyzett föl saját maga számára, talán egy tervezett igehirdetés vázlataként. 

Mindössze pár latinul írt sor, amely magyar fordításban így hangzik:

 1 Id. Fabiny Tibor Luther Márton végrendeletéhez írt történeti ismertetésében így foglalja össze Luther 

utolsó napjait és halálának körülményeit: „Az eislebeni Szent András-templom terén, az Andreas-

kirchplatz 7. szám alatti – ma már több mint ötszáz éves – házban 1546. február 18-ra virradóan 

meghalt a nagy reformátor, Luther Márton. Az egyemeletes, szép épületet Albert mansfeldi gróf, a 

bőkezű pártfogó bocsátotta rendelkezésére néhány héttel korábban, amikor arra kérte Luthert, hogy 

családi birtokperében döntőbíró legyen. Itt folytak a tárgyalások, itt történt meg február 14-én az 

átmeneti kibékülés is. A kemény tél, a régi betegség, a sok izgalom azonban gyorsan felőrölte Luther 

szervezetét. Eisleben szülötte, Európa szellemi képének átformálója, életének hatvanharmadik 

évében szülővárosában lehelte ki lelkét. […] Utolsó óráiban Justus Jonas hallei reformátor, a grófi  

család egyik tagja és udvari lelkésze s több orvosdoktor volt a közelében.” Fabiny 2016, 5. o.
 2 WA.TR 5468. sz. Magyarul lásd: LVM 7: 692. o.
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„Vergilius Bucolicáját es Georgicáját senki sem értheti meg, aki nem volt öt évig 

pásztor vagy földműves. Cicero leveleit (így látom) senki sem értheti meg egészen, 

aki nem forgolódott negyven évig jeles államügyekben. Senki ne gondolja, hogy 

eléggé megízlelte a Szentírást, hacsak nem kormányozta a gyülekezeteket száz évig 

a prófétákkal. Ezért hatalmas csodája ez 1. Keresztelő Jánosnak, 2. Krisztusnak, 3. 

az apostoloknak. »Ne próbálkozz az isteni Aeneisszel, inkább áhítattal lépj a nyo-

mába!« Koldusok vagyunk. Ez az igazság.”3 

A latin mondatok között három német szó húzódik meg: Wir sind Bettler – koldu-

sok vagyunk. Egy életút summája és a szolgálatra való utolsó, földi visszatekintés 

mérlege… Realista antropológia, a reformátori üzenet magva. Heinz Schilling Lu-

ther-életrajzában Humilitastheologie-nak, vagyis az alázat teológiájának nevezi ezt.4 

Koldusok vagyunk. Ez az igazság. Ez a mondat ötszáz év távolából is megrendítő, 

szívbe markoló, provokáló és nyugtalanító. Nem is csodálkozhatunk azon, hogy 

a reformáció kezdetének ötszázadik évfordulójára Wir sind Bettler címmel egy 

Luther-oratórium készült Németországban, amelynek zeneszerzője Daniel Pacitti 

olasz komponista, a librettóját, szövegkönyvét pedig Christian Meissner német 

evangélikus lelkész írta. A bemutatóra Berlinben 2017. június 28-án került sor.

Ebben a tanulmányban arra keresem a választ, hogy Luthernek ebből az utolsó 

mondatából miként bontakozik ki egy olyan teológiai látásmód, amely a keresztény 

ember alapvető Istenre szorultságát, létének koldus voltát a maga realitásában látja. 

Luther mint koldus

Luther a saját bőrén is többször tapasztalta az anyagi ellehetetlenülés, az eladóso-

dottság okozta problémákat. Nem csupán maga miatt, a pénzügyi „naivitása” folytán, 

hanem gyakran mások megsegítése következtében is adódtak financiális gondjai. 

Mégis Istenbe vetett bizalommal és kellő humorérzékkel próbálja kezelni ezeket a 

helyzeteket, olykor egyenesen „zsonglőrködve” megmaradt javaival, értékeivel. 

Eberhard Brisgernek kelt levelében, 1527. február 1-jén így fogalmaz:

 3 Ford. Csepregi Zoltán. In: uo. Paul Bernhard Rothen egy tanulmányában megjegyzi, hogy a kö-

zépkori egyház tanítása értelmében az emberi közösségi létezésen belül három társadalmi státusz 

van, amelyet Luther Vergilius, Cicero és a próféták alakjával kapcsol össze. Vergilius a gazdaság, 

ökonómia (Nährstand), Cicero a jogi-politikai (Wehrstand), a próféták által fémjelzett Szentírás 

pedig a lelki-egyházi (Lehrstand) státuszát jelöli. Lásd Rothen 1997.
 4 Schilling 2012, 588–589. o. Schilling ezt írja: „»Wir sind Bettler«, das ist die in eines der von ihm 

so geliebten plastischen Bilder gegossene Humilitastheologie der Reformation. Nicht mit dem 

Kapital mittelalterlicher Leistungsfrömmigkeit tritt der Mensch vor Gott, sondern als Bettler, der 

nichts anderes vorzuweisen hat als sein Vertrauen auf Christus und die Gnade des himmlischen 

Vaters.” (Uo. 588. o.)
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„Én, mint tudod, beleroskadok háztartásom terheibe, ráadásul – saját óvatlansá-

gomtól vezetve – fokozatosan szinte száz aranynál is több adósságot halmoztam 

fel, melynek törlesztése idén lesz esedékes. Egy helyütt három serlegem van zálog-

ban ötven forintért. De az Úr, aki oktalanságomat így bünteti, újra meg fog szaba-

dítani! Ehhez járul, hogy Lucas és Christian többé nem fogadják el kezességemet, 

megtapasztalták ugyanis, hogy így vagy soha nem látják viszont a pénzüket, vagy 

engem szipolyoznak ki. A negyedik serleget nekik adtam végül azért a tizenkét fo-

rintért, amit a kövér Hermanntól váltó ellenében kölcsönöztek az én kezességem-

mel. Miért van az, hogy mindig csak az én véremet szívják? Sőt nemcsak a sajáto-

mat veszik el, hanem még adósságokba is vernek! Hiszen már nem a magaméból, 

hanem hitelből osztogatok alamizsnát. Azt hiszem, senki sem vethet a szememre 

fukarságot vagy fösvénységet nekem, aki a más pénzével ilyen pazarlóan bánok.”5

Minden bizonnyal komoly tehertételt jelenthetett Luther és családja számára – hoz-

zájuk számítva a házukban gyakran megforduló látogatókat, a kosztos diákokat is –, 

hogy a mindennapi megélhetésük biztosítva legyen. A tanári és lelkészi fizetésből 

kijönni akkoriban is művészet volt, az olykor be-befolyó támogatásokkal együtt is. 

Mindenesetre az, hogy a családjuk a szinte folyamatosan jelentkező pénzügyi ne-

hézségek ellenére is talpon tudott maradni, Luther feleségének, Käthe asszonynak 

a takarékosságát, gazdasági érzékét, ügyességét is dicséri.

Luther Márton tehát saját tapasztalatából közelít a szegénység, a kolduslét egzisz-

tenciális témájához. Élete 62 éve alatt bizonyára jutott arra ideje, hogy eltöprengjen a 

földi világ dolgairól, saját kontextusa, élethelyzete, átélt élményei alapján. Ágostonos 

szerzetesként közvetlen közelről élte meg, hogy az evangéliumi szegénység elvét 

miként alkalmazzák a szerzetesrendi közösség életformájában. Ez az élettapaszta-

lata a későbbi életszakaszaiban jelentkező problémák megoldására és a meghozott 

döntéseire is hatással volt.

Luther köztiszteletben álló teológusprofesszor volt, véleményformáló gondol-

kodó, „bestselleríró”, tehetséges, képzett prédikátor, lelkigondozó és pedagógus, 

énekszerző és komponista, valamint ügyes gitáros, de mindenekelőtt bibliafordító. 

Férjként és családapaként, barátként és kollégaként is jól helytállt. Élete mérlegét 

tekintve mindenképpen sikeres ember volt, akinek volt mire büszkének lennie, és 

akinek szellemi-spirituális hatása évszázadokon átível. 

Mégis, a halálos ágyán, betegségektől gyötörten, teljes meggyőződéssel állítja 

utolsó mondatában: koldusok vagyunk. Mindenekelőtt magára értette ezt a monda-

 5 WA.B 4: 164–165 (1078. sz.). Ford. Csepregi Zoltán. In: LVM 7: 450–451. o.
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tot. Ténymegállapítása mögött talán fölsejlik Jób könyvének egyik fontos mondata: 

„Meztelenül jöttem ki anyám méhéből, meztelenül is megyek el…” (Jób 1,21)6 

Luther megértette, hogy végső soron nem az számít, hogy az ember milyen tel-

jesítményt mutat föl, mire viszi az élete során. Még csak nem is az, hogy hányan 

és mennyire szeretik, tisztelik őt. Egyedül az számít, az az egyetlen, felszabadító 

igazság, hogy az ember Isten kegyelmébe fogadott, érdemtelenül megajándékozott 

koldus. Ez a helye, az értéke – a „helyi értéke”. Semmi más.

Így ír erről egyik prédikációjában:

„Isten oly módon ad, mely minden mértéket meghalad. Nem érdemeinkért akar ju-

talmazni minket, vagy azért, mert nem ismeri méltatlan voltunkat, hanem mind-

ezt szeretetből teszi, »mert úgy szerette a világot«. Isten olyan adakozó, aki teljes 

szívéből és mérhetetlen isteni szeretete által ad.”7 

A szegények gazdagok: A szegénység teológiai reflexiója

Tanulmányom címében Jókai Mór méltán híressé vált regényére utalok: Szegény 

gazdagok. Jóllehet kölcsönvettem ezt a címet, ám merőben másról lesz szó a követ-

kezőkben – és ezért megengedhető talán némi változtatás. Ezért a címet – hogy 

jobban kifejezze tárgyalt témánkat – egy kijelentő mondattá alakítottam át: „A sze-

gények gazdagok.” 

A bibliai hagyományban – mind az Ó-, mind az Újszövetségben – a szegénység, 

a kiszolgáltatottság egzisztenciális tapasztalatai sok lenyomatot hagytak, és fontos 

kérdésként kerülnek elénk a szentírók reflexióiban. Itt most nincs lehetőség arra, 

hogy átfogó képet nyújtsak erről a nagy témakörről, csupán néhány fontos elemé-

re szeretnék rámutatni. Olyan témákra, amelyek az egyháztörténelem során, így 

Luther korában, a keresztény közösségekben és a teológiában is előtérben voltak.

Az Ószövetségben a szegényekre használt általános kifejezés az  (’āni). Ennek 

a szónak a jelentésmezőjébe a következők tartoznak bele: ’szegény’, ’nincstelen’, ’el-

esett’, ’kiszolgáltatott’, ’rászoruló’, ’kisemmizett’, ’elnyomott’, ’megalázott’, ’alázatos’, 

’együgyű’.8 A bibliai Izrael közösségében különösen szegénynek, kiszolgáltatottnak 

tekintették az árvákat, özvegyeket, a bebocsátást kérő jövevényeket (bevándorlókat), 

 6 Hasonló gondolatot fogalmaz meg a Prédikátor is: „Ahogyan világra jött anyja méhéből, mezítelenül, 

úgy megy el ismét, ahogy jött. Semmit sem kap fáradozásáért, amit magával vihetne. Ez is fájdalma-

san rossz dolog, hogy ahogyan jött, ugyanúgy kell elmennie. Mi haszna van céltalan fáradozásából?” 

(Préd 5,14–15)
 7 WA 37: 419–414. Ford. Bellák Erzsébet. LVM 6: 442. o.
 8 Lásd Th WAT 6: 247–270. o.
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valamint az adósrabszolgaság helyzetébe jutottakat. Éppen ezért különböző jogi 

szabályozásokkal igyekeztek segíteni a „szociális háló” és a közösségi szolidaritás 

megerősödését, és kifejezetten fontos feladatnak tekintették e szegények felkarolását 

a kisebb közösségeken, így a család körén belül is. 

Ugyanakkor a szentírók teológiai-spirituális értelemben azokra használták ezt 

a kifejezést, akik tudatában voltak Isten előtti esendőségüknek, Istenre szorult-

ságuknak, és egyedül tőle várták életük jobbra fordulását, megmenekülésüket, 

szabadságukat.9 A zsoltárosok így fogalmaznak: „Figyelj rám, és hallgass meg, 

Uram, mert nyomorult és szegény vagyok!” (Zsolt 86,1); „De én elesett és szegény 

vagyok, siess hozzám, Istenem!” (Zsolt 70,6); „Elesett és szegény vagyok, de gondol 

rám az Úr.” (Zsolt 41,18)

A szegénység, kiszolgáltatottság emberi tapasztalatainak egy fontos vetületére 

szeretnék még röviden kitérni ezen a helyen. Az Ószövetség gyakran használ egy 

kifejezést azoknak a személyeknek a megjelölésére, akik magukra vállalják annak 

felelősségét, hogy a családi, rokoni körben anyagi téren krízishelyzetbe jutott, illetve 

gazdaságilag ellehetetlenült embertársukon segítsenek, őt vagy javait kiváltsák, 

és ezzel tevékenyen járuljanak hozzá az eredeti szociális és gazdasági viszonyok 

visszaállításához. 

Ez a személy a góél (): a megváltó és megszabadító. Az ő emberi alakja a bib-

liai emberek számára összekapcsolódott a létbiztonság, a közösségi jövő és távlat 

gondolataival. Csak a góél volt abban a helyzetben, hogy felvállalja a tulajdon, a 

szabadság és az élet „helyreállításának” feladatát. Ő az a közeli vagy éppen „legkö-

zelebbi” rokon, aki minden szempontból elérhető volt, közel került a reménytelen, 

kilátástalan helyzetben lévő felebarátjához.10

A kiváltás, megváltás gondolata az Ószövetség világában alapvetően a szolida-

ritás, emberiesség, szociális felelősségvállalás témáival kapcsolódik össze. Fontos 

látnunk azonban, hogy a kifejezés profán, hétköznapi használata mögött szinte 

mindig ott húzódik a teológiai üzenet, illetve a vallási koncepció is: abban a kö-

zösségben, amely JHWH népeként határozza meg önmagát, az emberek közötti 

viszonyulás etikai rendje mindenekelőtt JHWH Izrael iránti elköteleződésén, 

szolidaritásán alapul.

A szegények felkarolása magáról Istenről vett minta: imitatio Dei. JHWH az 

ószövetségi tradíció tanúsága értelmében – főként Deutero-Ézsaiásnál – Izrael 

igazi Góélja: ő az a hatalommal bíró, elkötelezett segítő, aki egy erős szövetségi 

 9 Lásd erről a témáról: Bácskai 2009.
 10 Ilyen góél volt Bóáz Ruth és Naomi számára. Jób hitvallásában pedig góélnak nevezi Istent (Jób 

19,25).
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kapcsolat fenntartásáért, megőrzéséért harcba száll az elnyomást, kizsákmányolást, 

ellehetetlenülést és széthullást okozó hatalmak erőivel. 

JHWH úgy lép föl Izrael érdekében, és úgy cselekszik népe Góéljaként, mint 

egy nagycsalád belső szolidaritási körét óvó, illetve azt helyreállító „tehetős” 

gondviselő.11 JHWH Izrael számára az a „legközelebbi rokon” (Ruth 3,12), aki 

elérhető közelségben van, bármi történjék is. Ennek a Góélnak a személye Izrael 

hitvallásaiban energikus és elszánt: nem rettenti semmiféle veszély, semmilyen 

konfrontáció más, szembenálló hatalommal. Autonómiája, szuverenitása révén 

felülkerekedik mindenfajta fenyegetésen, amely szabadító, megváltó szándékától 

el akarná tántorítani.

Izrael nagy „alapító narratívája”, az Exodus-elbeszélés és az ebből kibomló 

teológiai hagyomány mutatja meg számunkra legérzékletesebben JHWH-nak ezt 

a szabadító és megváltó attitűdjét, vagyis azt a készségét, hogy egy eredendően 

aszimmetrikus viszonyban fölvállalja a mérhetetlenül többet invesztáló fél po-

zícióját. Az Ószövetségben éppen emiatt soha nem kérdőjeleződik meg JHWH 

szövetségi státusza, amelyet éppen ezzel a határtalan nagyvonalúságával ért el 

Izrael szemében.

Az Újszövetség krisztológiai üzenete erre a látásmódra épít, amikor a Názáreti 

Jézusban meglátja és megvallja a kiszolgáltatott helyzetben, szegényen és kilátás-

talanul élő ember „góélját”, megváltóját, aki fölemeli a megalázottakat (Lk 1,52). 

A Máté szerinti evangéliumban Keresztelő János hozzá intézett kérdése kapcsán 

Jézus megjegyzi: „Menjetek, és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok: 

vakok látnak és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak 

támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium.” (Mt 11,4–5) 

Az evangéliumok, valamint az apostoli levelek arról is tanúskodnak, hogy Krisztus 

maga is szegényen, kiszolgáltatottan jött erre a világra, és földi életén át szüntelenül 

ennek a szegénységnek, alázatnak az útját járta: „…tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd 

vagyok és alázatos szívű” (Mt 11,29). A Názáreti Jézus „szociális evangéliuma” az 

adósok, adósrabszolgák, elszegényedettek, kisemmizettek felé hangzó jó hír, ugyan-

 11 Paul M. Shalom így ír erről: „Between the Redeemer (God) and the redeemed (the nation) there 

exists a familial link, and thus Israel is considered the Lord’s personal possession. Just as a redeemer 

is required to redeem his property or his kin if they are sold to someone outside the family (Lev 

25:25.47–55), so the Lord redeemed His people from the past Egyptian subjugation (e. g., Deut 7–8; 

9:26) and shall redeem them from the present Babylonian captivity: »You were sold for no price, 

and shall be redeemed without money.« (Isa 52:3)” Shalom 2012, 23. o.
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akkor a lélekben, lelki értelemben szegények felé hangzó biztatás is: „Boldogok a 

lelki szegények, mert övék a mennyek országa.” (Mt 5,3)12

A jézusi életforma a szegénység és az alázat bibliai üzenetének valóságos, hiteles 

emberi megélése és példája, amelyet a kereszthalál pecsételt meg.13 Itt, ezen a pon-

ton válik nyilvánvalóvá a legteljesebben Istennek az emberért vállalt szegénysége, 

koldus volta – amint azt Pál a Filippibeliekhez írt levelében is megfogalmazza:

„Ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, ha-

nem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és 

emberként élt; megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a ke-

reszthalálig.” (Fil 2,6–8)

Luther és a szegénység teológiai reflexiói

Luther korában, a középkorból az újkorba lépő egyházban két különböző aspektusát 

különböztették meg a szegénység teológiai reflexiójának. Az egyik a krisztológiai-

ekklé ziológiai, a másik az antropológiai-karitatív oldal. Ez a két aspektus szorosan 

összefügg egymással, mégis fontos a kettő megkülönböztetése, hiszen más-más 

társadalmi-kulturális kérdésekre utalnak, és a Szentírásban is különböző karakterű 

irodalmi, műfaji formákban kristályosodtak ki. 

A szegénység (pauperitas) az európai kereszténység középkori történetében 

alapvető antropológiai gondolat, amely magát a conditio humanát jelzi. A késő 

középkortól kezdve és az újkorban is a lakosság túlnyomó része a szegénység élet-

formájában volt kénytelen élni. Az elementáris létfeltételek biztosítása volt a többség 

fő gondja, s ez lényegében mára sem változott.

Már az ókori, római jogi megközelítésben kétféle ellentétpárba állították a sze-

génység jelenségét: pauper – dives (gazdag), illetve pauper – potens (hatalommal 

bíró).14 Ez lényegében összecseng a bibliai gondolkodással, amely a szegénység ant-

ropológiai-szociális vetületében együtt látja a szükséget szenvedő és a megalázott, 

elnyomott, kizsákmányolt ember sorsát. 

Ami Luthert illeti, ő maga éles kritikával illeti a fennálló viszonyokat, amelyek a 

szegényeket extrém szükséghelyzetbe taszítják, így koldulásra kényszerítik, és ezt 

csak nehezíti, hogy a könyöradományok, alamizsnák legtöbbször egyáltalán nem 

 12 Érdekes módon a Lukács szerinti evangélium általános értelemben beszél a szegényekről, amikor 

így fogalmaz: „Boldogok vagytok, ti szegények, mert tiétek az Isten országa.” (Lk 6,20)
 13 Erről a témáról lásd többek között Vályi Nagy 1993; Sölle 2004; Varillon 2002.
 14 Lásd Armut (szócikk). In: Leppin–Schneider-Ludorff 2014, 74. o.
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elérhetők számukra, illetve nem őket érik el. A középkori egyház szegényszolgálata 

mint rendszer szinte hozzáférhetetlen a tömegek, rászorulók számára: ezt egészen 

egyértelműen fejezi ki Luther a Kirchenversagen szóval, mivel szerinte az egyházban 

a felebaráti szeretet csődöt mondott.15

Ám ez Luther számára nem az egyes ember adakozó készségének kritikáját jelenti, 

hanem sokkal inkább a hiányzó szociális intézményeket; az adománygyűjtésnek 

és a szétosztásnak az egyházi és társadalmi szinteken megvalósítandó, strukturált 

rendjét. Határozottan fogalmaz, amikor azt állítja, hogy a szegénységnek, koldu-

lásnak egyáltalán nem lenne helye Isten népének körében, az egyházban: „Im volke 

Gottes soll keine Armut und Bettelei sein, sondern Armut und Bettelei darf es gar 

nicht erst geben.”16 

Ugyanakkor Luther egyértelmű kritikát fogalmaz meg a szimulált és megélhetési 

koldulással szemben, és főként a kolduló szerzetesrendek életformáját bírálja éle-

sen, mivel ezek gyakorlatát olyan erényetikának tartja, amely a klerikus és laikus 

érdemek különbségére is épít.17 

Luther szerint a korabeli egyház a materiális javak (milde Gaben) mellett első 

renden a lelki javak: közbenjárás, lelki üdv, bűnbocsánat, büntetéselengedés adomá-

nyozójaként tekint magára. Ám e kétféle kincs, érték közvetítőjeként és elosztójaként 

arra sajnos nagyon kevés hangsúlyt helyez, hogy mindenkor Istent tekintse az első 

Adományozónak. Isten, aki Teremtő és Megváltó, aki maga az „üdvökonómia” 

fenntartója, lényegében kiszorul ebből a rendszerből. 

Éppen ezért Luther arra a veszélyre figyelmeztet, hogy az adományozás gya-

korlatából ered az érdemszerzés gondolata, és így az üdvöt munkáló jótettekre 

kerül a hangsúly. Ezért válnak az elengedés, bűnbocsánat, az alamizsnaadás tettei 

egoista, saját üdvöt kereső cselekedetekké: Isten kegyelmét „instrumentalizálva”, 

„monetarizálva” egyfajta árucsere formáját öltik. Ezzel pedig az adományozás, 

segítségnyújtás mint keresztény kötelesség egyszerűen kivonódik a kölcsönös, 

közösségi adás-elfogadás rendjéből!

Luther arra teszi a hangsúlyt, hogy a jótetteket Isten ajándékba adott kegyelme 

 15 Uo. 75–76. o.
 16 Lásd: WA 14: 675,22–24. A Deut 15,4-re való utalás mint vezérmotívum Luther szociáletikai parai-

nézisében újra és újra fölbukkan. (Armut [szócikk]. In: Leppin–Schneider-Ludorff 2014, 74. o.) 

Luther egy másik helyen így nyilatkozik: „Es wäre sehr nötig dass alle Bettelei in der Christenheit 

abgetan würde. Es sollte niemand unter den Christen betteln gehen […] nämlich, dass eine jeg-

liche Stadt ihre Armen versorgt und keinen fremden Bettler zuließe […] sie seien Landstreicher 

oder Bettelorden.” (WA 6: 150,22–27) Luther látásmódjáról a gazdaság kérdéseiben (adók, kölcsön, 

uzsorakamat, pénzgazdálkodás) jó összefoglalást nyújt: Rieth 2014, 383–396. o.
 17 A ferencesek korabeli, radikálisnak ítélt létformája egyébként egyházi viták sorát idézte elő. Lásd 

erről: Bosl 1981.
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motiválja.18 A keresztény gyülekezet továbbra is és újra és újra a felebarát szerete-

tére kell hogy nyitott legyen, ám a jó cselekedetek a reformátori tanítás értelmében 

immár „deszakralizáltak”. Az Isten mint első adományozó iránti hálából fakadnak 

a jótettek, amelyek a másik ember szükségének, igényének elismerését és a neki való 

segítést is jelentik. Ez a keresztény ember „okos istentiszteletének”szerves része.

Luther komolyan veszi, hogy a keresztény antropológiai megközelítés értelmé-

ben az ember eredendően szegény: szükséget szenvedő, tehetetlen, kiszolgáltatott. 

Szüksége van Isten adományaira, ajándékaira, emberi mivoltában mindenestül 

rászorul a kegyelemre. A bűn uralma alatt az embernek nincs hatalma saját maga 

fölött, nem tudja önmagától a jót cselekedni, ezért önállótlan, segítségre szoruló. 

Éppen ezért lép mellé irgalmával Isten.

A szegények evangéliuma az, hogy az emberré lett, inkarnálódott Isten a Christus 

Pauper. Ebből következik, hogy a Krisztus-követés, az imitatio Christi a kereszté-

nyek számára szükségszerűen összekapcsolódik a szegénnyé léttel, a szegénységünk 

vállalásával – Isten előtt. 

Mert az ember egész élete során mindig üres kézzel áll meg Isten színe előtt. 

Nincs semmi, amit adhatna, csupán a hálája, amely a benne megszülető hitből 

fakad. Koldusként fogadja a kegyelem ajándékait. Erre a conditio humanára, az 

ember eredendő Istenre szorultságára emlékeztette magát a halálra készülődő, 

idős, megfáradt reformátor. És abba az Istenbe vetette bizalmát, aki az emberért 

mindent, mindenét odaadta.

Azok, akik Luther mellett voltak akkor, a halálos ágyánál, arról számoltak be, 

hogy megbékélve, megvigasztalódva távozott azon a február 17-éről 18-ára virradó 

éjjelen, az Úr 1546-dik évében. 

„Wir sind Bettler. Hoc est verum.”
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Kodácsy-Simon Eszter

Milyeneké az Isten országa? 

A gyermekek teológiája Luthernél

Legfontosabb kérdéseinkre („Honnan jövünk? Hová megyünk? Kik vagyunk?”) egész 

életünk során keressük a választ, s különféle utakon próbálunk legalább töredékes 

ismeretet szerezni egy hosszabb-rövidebb időre megnyugtató válasz kialakításához.

Talán megpillanthatunk valamit a valódi válaszból akkor, amikor egy újszülött 

gyermek szemébe nézünk, s megérzünk valamit az általa közénk hozott lényegi 

létből. A pár napos, pár hetes vagy pár hónapos gyermek tekintete is mintha va-

lami belső tudásról árulkodna, s mintha fontos üzenetet hozna nekünk egy olyan 

világról, amelyet mi talán már el is felejtettünk, pedig amelynek emlékezete valódi 

segítséget jelenthetne életünk kérdéseinek megválaszolásában. 

Kis idő elteltével, kisgyermekkorban talán már nem annyira a gyermek szemében, 

hanem egyszerű és őszinte kérdéseiben, gyakran „gyermekszájjal” megfogalmazott 

vicces gondolataiban vagy komoly rácsodálkozásaiban fedezhetjük fel azt a másik 

világot, amely még ott él benne, s amelyhez nehéz hozzáillesztenie e világ működését 

és logikáját, törvényeit és szándékait. Később, nagyobb gyerekként, amikor már kellő 

jártasságot szerez az őt körülvevő szabályrendszerekben és törvényszerűségekben, em-

beri gondolkodásmódokban és törekvésekben, akkor megfordul az irány, s épp annak 

a másik, régen hozott világnak a jelenlegiben való elhelyezése okoz komoly nehézsé-

get az életében. Ekkor más lehetőségek mellett egy újszülött tekintete nyithat ismét 

ablakot, és ajándékozhat meg saját idejövetelünk emlékének különleges élményével. 

A gyermekkép néhány vonása a reformáció előtt1

Ma is sok nép fordul különös tisztelettel a gyermek felé, de nem minden korban és 

társadalomban volt jó gyereknek lenni. A különböző korok és társadalmak, valamint 

azok meghatározó gondolkodói egészen különféle módokon tekintettek a gyerekre, 

az ő szerepére, helyzetére, lehetőségeire, esetleges értékeire. 

 1 Lásd erről bővebben az alábbi műveket: Mészáros–Németh–Pukánszky 2005; Szabolcs 2000.

EHE oktatoi 2017.indd   193EHE oktatoi 2017.indd   193 2017. 09. 26.   11:50:512017. 09. 26.   11:50:51



Kodácsy-Simon Eszter194

Az ókori közel-keleti kultúrákban, Mezopotámiában és Egyiptomban a gyermek-

képet az állandóságra való törekvés és a fejlődésnek ellenálló utánzás szempontjai 

határozták meg, így a gyereket egyfajta „kis felnőttnek” tekintették, akit leginkább 

a másolás technikájával lehet megtanítani a helyes viselkedésre, a munka elvég-

zésére, valamint a kevés kiválasztottat az írás-olvasás ismeretére. Egyiptomban 

már foglalkoztak a gyermekkor néhány sajátosságával, így például a kisgyermekek 

esendőségével, ezért a környező népektől eltérően ők már határozottan tiltották a 

csecsemőgyilkosságot. 

Mai európai gyerekképünk számos vonását megtalálhatjuk az antik görög és 

római gondolkodásban, kultúránk bölcsőjében. Mind a görögök, mind a rómaiak 

úgy tekintettek a gyermekre, mint aki ismeretelméleti és erkölcsi szempontból is 

tiszta lappal indul az életben. Épp ezért döntően meghatározzák az ember egész 

életét és személyes fejlődését azok a minták, amelyekkel gyermekkorában találkozik: 

a szépen beszélő édesanya, a jó erkölcsi példát mutató apa, a gondosan kiválasztott 

és kellően művelt nevelő, a gyerek testével és lelkével egyaránt foglalkozó iskola. 

Platón hasonlata jól jellemzi az antik görög gyerekképet: a gyermek lelke „hajlékony”, 

formálható, mint a viasz. Jó embert – vagyis a spártaiak számára bátor katonát, 

míg az athéniak szándéka szerint harmonikus és nyitott, fogékony személyiséget – 

elsősorban helyes példamutatással lehet nevelni a kisgyermekből. 

A görögök gyerekképéhez képest változást jelentett az antik római kultúrá-

ban, hogy ők felismerték a gyermekek fokozatos, lassú ütemű fejlődését, valamint 

hangsúlyozták természetes ártatlanságukat, mely utóbbi már részben keresztény 

hatásnak tudható be. Emellett fontos értékként jelent meg az, ami később a róma-

iak egyik legfontosabb pedagógiai örökségévé vált: megtanulták örömüket lelni 

gyermekeikben.

Az ókori kereszténység nem tesz minőségi különbséget ember és ember között, 

így a gyermeket Isten ugyanolyan értékes teremtményének tartja, mint a felnőt-

tet. A gyermek is test és lélek egysége, és a gyermekre is ugyanazok a törvények 

és szabályok vonatkoznak, mint a felnőttre. A cél már a gyermekkorban is a lélek 

– és a test – tisztaságának megőrzése, ennek érdekében pedig az akarat erősítése. 

A korai kereszténység gyermekképében még a tisztaság, az ártatlanság és az öröm 

uralkodik, s csak a középkori gondolkodásban hódítanak teret a gyermekkép ne-

gatívabb, pesszimistább vonásai. Ágoston például még hangsúlyozta a gyermeki 

lélek formálhatóságát, jó tanítás és megfelelő nevelés esetén a gyermek fejlődésre 

való képességét, valamint az akarat megtisztítását és erősítését a szeretet erejével 

(melyben a testi fenyítés is a szeretet eszközeként jelenik meg).

A középkori gondolkodók azonban az ókori egyházatyák gondolatainak másik 

felére helyezték a hangsúlyt, s ezzel elérték azt, hogy a gyermekekről alkotott val-
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lásos, egyházi kép terén valóban nem túlzás „sötét” jelző használata. A középkori 

teológia mindenek fölé helyezte az ember eredendő bűnét, bűnre való hajlamát, 

rosszra törő akaratát, és háttérbe szorította Isten kegyelmét, megváltó szeretetét és 

az Isten által újra és újra felkínált lehetőségeket. Mindez különösen erősen jelenik 

meg az értelmi és akarati érettség szintjét még el nem érő gyermekben – a középkor 

megnevezése szerint a „nyomorúság korában” –, amikor a gyermek még tökéletlen 

lény, nem értékes, nem képes a jó felismerésére és megvalósítására, mivel önmagától 

csak rosszra törő hajlamai vannak. A vallásos-erkölcsi nevelés célja a gyermek aka-

ratát szigorú fenyítések árán megtörni, a gondolkodásbeli és erkölcsi vadhajtásokat 

minél korábban lenyesegetni, s alázatos, a felnőttek akaratának engedelmes fiatalt 

formálni. A gyermekre hétéves korában hirtelen, egyik napról a másikra felnőtt-

ként tekintettek: ettől kezdve dolgoztak – vagy a kiváltságosok tanultak –, s ezután 

minden tekintetben felnőttes viselkedést és döntéseket vártak el tőlük a felnőttek.

Változást a 14. századtól kezdve a reneszánsz és a humanizmus hozott. Ezen 

korszakok gondolkodói egy személyesebb, nyitottabb és pozitívabb gyermekké-

pet láttak maguk előtt. A humanista szerzők – részben az antik örökséghez való 

visszanyúlás következtében – a gyermekkort a korábbi századokkal szemben már 

az „ártatlanság korának” nevezték, de még nem ismerték fel, hogy ez egy külön 

sajátosságokkal, értékekkel és kihívásokkal rendelkező fejlődési szakasz. Erasmus 

a gyermekről alkotott kép tekintetében is megelőzte korát. Humanista gondolko-

dóként azt tanította, hogy a gyermekkor a „potenciális alaktalanság” kora, amikor 

a gyermeknek példamutatással mindent meg lehet tanítani. A jó nevelő figyel a 

gyermek életkorának jellemzőire és egyéni képességeire is, a legjobb nevelő esz-

köz pedig nem a fenyítés és fegyelmezés, hanem a nevelő és a gyermek közötti jó 

személyes kapcsolat. 

A középkor sötét gyermekképébe a humanizmus mellett, de egészen más alapo-

zással, a reformáció hozott új fényt, mindenekelőtt Luther Márton.

Luther a gyermekekről és hitükről

Luther a korát – s néhány más témához képest önmagát is – meghazudtolóan modern 

és nyitott szemmel tekintett a gyermekre, s egy rendkívül értékes szempontot adott 

hozzá a korábbi évszázadok gyermekképéhez. Még saját, személyes szülői tapaszta-

latai előtt (első gyermeke másfél évvel később született, házasságkötésére is csak fél 

évvel később került sor), felnőttként ír először a kisgyermekekről, az értük érzett „féltő 

aggodalom”2 indítására, tisztán tanításbeli kérdésként tekintve a helyzetre. Az idegen 

 2 LVM 6: 262. o.

EHE oktatoi 2017.indd   195EHE oktatoi 2017.indd   195 2017. 09. 26.   11:50:512017. 09. 26.   11:50:51



Kodácsy-Simon Eszter196

hitről és hatalmáról című, 1525. január 22-én Wittenbergben megfogalmazott pré-

dikációjában a gyermekkeresztség félreértelmezése ellen emel szót. Ebben egyrészt 

elutasítja a gyermekkeresztség elhagyásának gyakorlatát, másrészt tévtanításnak 

ítéli azt a korabeli magyarázatot, miszerint a gyermekeknek nincs saját hitük, így a 

gyermekkeresztség során saját hit nélkül nyerik el a kegyelmet azáltal, hogy őket „az 

egyház hitére keresztelik, melyet a keresztülők vallanak meg a keresztelőn”.3 Luther 

először logikai ellentmondás miatt utasítja el ezt a gondolatot (mivel ez esetben két 

keresztségnek kellene léteznie: egy a felnőtteknek, egy pedig a gyerekeknek, ám erről 

szó sincs), majd biblikus alapokon mutatja meg, hogy a kisgyermekek „maguk is hisz-

nek a keresztségkor, vagyis saját hitük van”.4 Az evangéliumi kiindulópontot Luther 

számára az a történet jelenti, amikor Jézus megáldja a gyermekeket (Mt 19,13–15; 

Mk 10,13–16; Lk 18,15–17). Ennek magyarázatában Luther elutasítja azt az ókorban 

gyökerező és középkorban felerősödő vélekedést, amely a hitet az értelmi fejlettséghez 

köti, s így azért nincs a kisgyermekeknek saját hitük, mert még csak nyiladozik az 

értelmük. Ezzel szemben azt állítja, hogy a gyermekek értelemtől függetlenül is hitre 

juthatnak. Sőt ez nemcsak „kiegészítő lehetőség” Luther számára, hanem nagyon is 

erős értéke van az ő gondolatvilágában: szerinte kifejezetten ilyen, az értelmet nem 

használó gyermeki hitre van szükség az üdvösséghez. Ezt a kisgyermekek példájára 

(Mt 18,3) való hivatkozás mellett így indokolja:

„Isten igéje […] minden értelem felett áll, melyhez a gyermek éppen oly közel jut-

hat, mint az idősebbek, sőt, még közelebb is, és az idősebbek is lehetnek éppen oly 

távol tőle, mint a gyermekek, sőt, talán még sokkal távolabb is.”5

A kisgyermekekről és hitükről alkotott lutheri elképzelésről még szemléletesebb 

és érzékletesebb képet adnak az „asztali beszélgetések” során elhangzott rövid, de 

tömör és célratörő mondatai, amelyekben meglepően sokszor kapnak helyet a kis-

gyermekek. Ezeket a gondolatait már nem elsősorban másoknak szánt tanításként 

fogalmazza meg (s nem is kérhető számon rajtuk mindaz, ami például egy gyermek-

keresztségről szóló vitairaton), ellenben itt sokkal személyesebb szinten támasztja 

alá a fentebb idézett prédikációjában megfogalmazott tanítást. Az asztali beszél-

getésekben rögzített mondatait többnyire saját gyermekeiről és gyermekei jelenlé-

tében fogalmazta meg, átitatva a gyermekeire történő rápillantás során felmerülő 

érzelmeivel, tapasztalataival és – ahogy Luthertől megszokhattuk – indulataival. 

Ezeket időrendbe állítva egyfajta fokozatos mélyülést is megfigyelhetünk, és a hit 

 3 Uo. 263–265. o. (1525)
 4 Uo. 266. o.
 5 Uo. 271–272. o. (1525)
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erősödő szerepét is felfedezhetjük Luther gyermekképében. Luther szerint a gyer-

mek „nagy áldása Istennek”,6 a „szülők legdrágább kincse”,7 nincs bennük félelem 

és aggodalom, hanem bizakodnak, s ahogy ezt csinálják, az „a romlatlanok módja”.8

„A gyermekek hite és élete a legjobb, mert nekik csak az ige van meg, ahhoz tartják 

magukat, és Istennek szépen együgyűen megadják a tiszteletet, mely szerint ő va-

lóságos Isten, és bizonyosnak tartják, amit ő ígér és kínál. Nekünk, vén bolondok-

nak pedig ott a szívfájdalom meg a pokol tüze, és hosszasan disputálunk az igéről, 

melyet ők, a gyermekecskék tiszta hittel, disputa nélkül, egyszerűen csak hisznek.”9

A kisgyermekek „nem kételkednek”,10 „nem tépelődnek Isten felől”,11 hanem „néha 

igen találó gondolataik vannak Istenről: hogy ott a mennyben ő az Istenük és drága 

édesapjuk”.12 A kisgyermekek „igaz módon hisznek”,13 rajtuk meglátszik „Isten min-

denhatósága, bölcsessége és tudománya”,14 „örömteli reményben élnek”,15 „szép tiszta 

gondolataik vannak […], kétségek nélkül nézik a mennyországot és a halált”,16 „egyenes 

lelkűek, minden gonoszság és képmutatás nélküliek […], a legkedvesebb kis bolondok”.17

„Sokkal tudósabbak a hitben, mint mi, öreg bolondok; merthogy ők a legegysze-

rűbben hisznek benne, minden vita és kétség nélkül, hogy Isten kegyelmes, és hogy 

az e világi élet után örök élet következik.”18

A középkorban, amikor szinte még semmit sem tudtak a gyermek lelki fejlődéséről, 

Luther különleges gyermekképet jelenít meg. Nála a gyermekkor nemhogy a tökélet-

lenség ideje vagy a „nyomorúság kora”, hanem épp ellenkezőleg: ez egy határozottan 

pozitív előjelű, csodálatra és irigylésre méltó életszakasz. Nem elég, hogy Luther 

azt gondolja, hogy a gyerekkor külön szakaszt képez az ember életében, s még azt 

is vallja, hogy – a két évszázaddal később élt Rousseau szavaival élve – „a gyermek 

nem kicsinyített felnőtt”, de ráadásul nem is akármilyen szakaszként képzeli el a 

 6 LVM 8: 176. o. 978. sz. (1530 körül)
 7 Uo. 179. o. 1032. sz. (1530 körül)
 8 Uo. 67. o. 18. sz. (1531. nyár és ősz)
 9 Uo. (1531. nyár és ősz)
 10 Uo. 68. o. 18. sz. (1531. nyár és ősz)
 11 Uo. 282. o. 2302a–2302b sz. (1531. karácsony)
 12 Uo. 232. o. 1615. sz. (1532)
 13 Uo. 149. o. 660. sz. (1535)
 14 Uo. 405. o. 3613. sz. (1537)
 15 Uo. 505. o. 4309. sz. (1538. szeptember 6.)
 16 Uo. 482. o. 4027. sz. (1538. szeptember 30.)
 17 Uo. 517. o. 4364. sz. (1539. február 26.)
 18 Uo. 518. o. 4367. sz. (1539 február 26.)
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gyermekkort Luther! Különleges életszakasz ez nála, de nem azért, mert a gyerme-

kek morális szinten indulnának jobb esélyekkel a felnőtteknél (mint a humanisták 

„ártatlanság kora”-elképzelésében), vagy mert üres lappal kezdenék az életet (ahogy 

az antik görögök értették a tabula rasa fogalmát). A gyermekek kezdőfeltételeikben, 

vagyis az eredendő bűn terén semmivel sem jobbak, tisztábbak, ártatlanabbak a 

felnőtteknél Luther szerint. Viszont tudnak valami olyat, amit a felnőttek már 

rég elfelejtettek, képesek valami többre: bizalomteljes, őszinte, egyszerű és valódi 

saját hitük van. Ráadásul ez a saját hit olyan, amely a gyermeket példaként állítja 

a felnőttek elé, s amely miatt a gyermeknek egészen különleges értéke van Luther 

számára az emberek között. 

A 20. században kialakult fejlődéselméletek – különösen is a Fowler nevéhez 

kapcsolható hitfejlődési elmélet – ismeretében egészen rácsodálkozhatunk Luther 

gyermekképére. Luther nem fejlődés-lélektani kutatások eredményeként felté-

telezi a kisgyermekkori saját hitet, hanem teológiai következtetésként, valamint 

saját gyermekeire nyitott apaként, személyes megfigyelései eredményeként állít 

nagyon hasonlót a gyermekek hitvilágának létezéséről, mint teszik azt több mint 

négy évszázaddal később a lélektani kutatások. Több újszerű nevelési-pedagógiai 

felismerése19 mellett igazán érdekes és értékes reformátori gondolat ez, amely mai 

megfigyeléseinkhez is közel áll, s a valláspedagógia egyik friss kutatási területét, a 

gyermekteológiát is fontos észrevételekkel gazdagíthatja.

A gyermekek teológiájának alapjai Luthernél

Miért éppen Luther az, aki a gyermekben kiemeli a saját hit izgalmas és értékes 

világát? Nem azért, mert Luther oly nagy ismerője lett volna a gyermeki léleknek, a 

nevelésnek vagy a tanításnak. Nem is azért, mert elege lett volna a középkor „sötét” 

gyermekképéből. De nem is azért, mert az antik vagy a humanista gyermekképet 

gondolta volna tovább. Sokkal inkább teológiai megfontolásai vezetik őt a gyermeki 

hit felismerésére. Luther számára egzisztenciális kérdés az, hogy a gyerekeknek saját 

hitük van. Hosszú éveken át tartó személyes vívódásaira adott válaszának következ-

ménye ez, amely a kegyelemről, hitről, megváltásról, megigazulásról, üdvösségről 

vallott reformátori tanításának a lényegéből következik. Ugyanis a gyermek az, 

aki nem a cselekedeteiben bízik. A gyermek az, aki eszközmentes: nem ismer és 

nem keres semmilyen eszközt és módszert az Istennel való kapcsolat kiépítésére, 

 19 Luther több modernnek számító megállapítást tett az oktatásszervezés és a tudáselosztás kérdésében, 

a tanulás mindenki számára hasznos voltának vagy a szabad művészetek szerepének megállapítá-

sában. Lásd pl. Kodácsy-Simon 2015; 2017.
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csupán a hitére hagyatkozik. A gyermek az, aki őszintén megéli az Istenbe vetett 

bizalmat és az Istentől kapott kegyelem örömét („bár most nem értjük, hogyan 

munkálkodik Isten a gyermekekben, mégis biztos, hogy valami új és szent moz-

gást támaszt bennük”20). A gyermek nem akarja saját sorsát a kezébe venni, mint 

ahogy kiskamasz kortól kezdve egyre nagyobb mértékben törekszik erre az ember, 

hanem meri hagyni, hogy egyszerűen csak történjenek vele a dolgok. A gyermek 

mer és tud az „itt és most” világában élni. A gyermek mer ember lenni, nem akar 

istent játszani. Lényegében Luther számára a gyermek jeleníti meg mindazokat 

a reformátori értékeket, amelyek egyedül szükségesek az ember részéről a megi-

gazuláshoz. A felnőtt már más eszközöket keres, és olyanokat talál, amelyek nem 

közelebb vezetik őt Istenhez, hanem épp ellenkezőleg: egyre távolabb viszik tőle. 

Nem véletlenül hivatkozik Luther többször is az evangéliumból a kisgyermekek 

példájára (Mt 18,3), hiszen őt Jézus mondata arra figyelmezteti, hogy csak ezeket 

a gyermeki tulajdonságokat és törekvéseket kellene szem előtt tartanunk, amikor 

az üdvösségünkre gondolunk. 

A gyermeki hit felismerése Luthernél a keresztség helyes értelmezéséből indult, 

amelynek nagy jelentősége van többek között a bűnről szóló tanításra nézve. Úgy 

tűnik, hogy Luther gyermekképének középpontjában – ismét csak a középkorban 

uralkodó felfogással ellentétben – éppen hogy nem a bűn hatalma, hanem az a fö-

lötti győzelem lehetősége áll: a kisgyermekek „ártatlanságban élnek, nem tudnak a 

bűnről, nincs bennük irigység, harag, fukarság, hitetlenség stb., ezért hát vidámak 

és jó a lelkiismeretük”.21 Ez a hübriszmentesség s az önző és egocentrikus vágyak 

hiánya az, ami miatt a kisgyermekek még nem tudnak a bűnről, mert még nem 

önmagukba forduló – Luther latin fogalmazásával élve: incurvatus in se – emberek. 

A felnőttek már nem tudnak nem önmagukba forduló emberek lenni: nemcsak 

önző vágyaikban és cselekedeteikben fordulnak a másik embertől, Istentől és az 

egész teremtett világtól önmaguk felé, hanem még akkor is a saját magukkal való 

megelégedettségre törekszenek, s nem Istennek akarnak megfelelni, amikor Istenhez 

imádkoznak és – legalábbis úgy vélik, hogy – neki szolgálnak. Hasonlóak a felnőttek 

ahhoz a farizeushoz, aki Jézus példázatában (Lk 18,9–14) még az imádságában sem 

tud mást tenni, csak önmagát dicsérni. S amint a példázatban láthatjuk, a vámszedő 

kegyelemért könyörgő magatartása az egyetlen megoldás, a kizárólag működőképes 

válasz önmagunkba fordulásunk – s így minden bűnünk gyökerének – felismerésé-

re. Luther megállapítása alapján ismét a gyermekekről vehetnénk példát: egyrészt 

azon a téren, hogy ne önző, irigy és fukar emberként önmagunkba fordulva éljük 

 20 LVM 7: 592. o.
 21 LVM 8: 148. o. 660. sz.
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az életünket, ne önmagunkra fókuszáljunk, hanem szabaduljunk meg az önérdek 

vonzásától. Másrészt abban a kérdésben, hogy önmagunkba fordulásunk felismerése 

és megvallása után a kételkedés nélküli, bizalomteljes gyermeki hittel higgyünk 

Krisztusban és Isten kegyelmében. 

Luther gyermekképének fontos visszahatása van tehát a felnőttekre és a felnőtt 

korú emberek hitére, de nem csak a bűn értelmezésének kérdésében. A keresztség 

esetében is hasonló szintre helyezi a gyermekek hitét, amikor nemcsak vallja a 

gyermekkeresztséget, de még példaként is állítja elénk: „ha üdvözülni akarunk, az 

ő példájukat kell követnünk”,22 mert

„mégis a gyermekkeresztség a legbiztosabb, éppen Krisztus igéje miatt, mivel azt 

parancsolja, vigyük hozzá a gyermekeket, hiszen az idősebbek maguktól jönnek. 

Az idősebbekben pedig csalárdság is megbújhat, a megnyílt értelem miatt, míg a 

gyermekben semmi csalárdság nem lehet, a rejtőzködő értelem miatt, melyben így 

Krisztus áldása munkálkodik.”23

Mivel a gyermekkort elhagyva Luther szerint az ember könnyen önmagába fordulóvá 

és értelme által félrevezetetté válik, ezért számára az ideális állapot a gyermekek 

keresztsége. A keresztség a felnőttkor kételkedő és bizalmatlankodó hitében is arra a 

meggyőződésre és bizonyosságra emlékeztethet s azt a valódi bizalmat villanthatja fel, 

amellyel a gyermeki hit rendelkezik. Luther állítólag az íróasztalába véste a mondatot: 

Baptisatus sum! (Meg vagyok keresztelve!) Ez a mondat kérdései és vívódásai idején 

– akár a gyermekkeresztség hangsúlyozásán keresztül – a gyermeki hit valódiságára, 

romlatlanságára, tisztaságára, egyszerűségére és Istenre hagyatkozó bizalmára is 

emlékeztetve adhatott erőt neki. Ez a valódi hit az, amelyre Luther tudott építeni, 

és amelyre minden megkeresztelt felnőttnek „naponként”24 új emberként kellene 

emlékeznie, hogy erőt és választ is merítsen belőle számos létkérdésére.

Annyira komolyan vette Luther a gyermeki ártatlanság örömét és a gyermeki hit 

erejét, hogy többször is mondott ahhoz hasonlót asztali beszélgetőtársainak, mint 

amikor például féléves kisfiát ölébe vette:

„Szeretném, ha gyermekkorban meghaltam volna, odaadnék érte minden hírne-

vet, amit csak eddig elértem és még el fogok érni ezen a világon!”25

Vagy amikor kisgyermekeit figyelte: 

 22 Uo. 68. o. 18. sz.
 23 LVM 6: 272. o.
 24 Vö. Luther Kis kátéjának a keresztségről szóló fejezetét.
 25 Uo. 232. o. 1615. sz.
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„Milyen jó azoknak a gyerekeknek, akik ebben az életkorban halnak meg! Igaz, hogy 

nekem nagy szívfájdalmam volna, mert mintha belőlem és az anyja testéből halna 

meg egy rész […] Nincs olyan, hogy [a szülők] nem rendülnek és indulnak meg, 

vagy hogy nem terheli a szívüket, ha baj történik velük vagy a gyerekeikkel, vagy a 

rokonaikkal, akiket szeretnek, mert ez csak a kőszívűek és a fafejű tuskók sajátja.”26

A gyermekek hiténél többet, jobbat, igazabbat elérni Luther szerint nem lehet. 

Mindennek a fényében talán nem eufemizmus az, ha a sokat idézett és kritizált 

lutheri mondatnak – „Inkább legyen halott a fiam, semmint neveletlen!”27 – a helyes 

értelmezéséhez is Luther gyermekképére utalunk. Szó sincs itt Luther indulatossá-

gáról vagy a gyermek mindenekfeletti erkölcsi fenyítésének igazolásáról! (Semmi 

olyasmit nem mond Luther, amit esetleg egy rosszul értelmezett poroszos pedagógiai 

interpretáció alapján fogalmaznak meg némelyek: „Inkább verem halálra a gyere-

kem, csak neveletlen ne legyen.”) Amennyire egy egyszer előforduló, vacsoraasztal 

melletti beszélgetés során elhangzott, mások által papírra vetett mondatot meg lehet 

ítélni, úgy azt gondolom, hogy azt csak a gyermekekről megfogalmazott számos 

egyéb állítás fényében tehetjük. Így ez a gondolat a gyermekek hitének fejlődéséről 

alkotott lutheri kép alapján válik érthetőbbé: jobb, ha még az engedetlenség és a 

kételkedés korának elérése előtt meghal a gyermek – ahogy ezt Luther magának is 

kívánta többször is –, mint ha a gyermeki hiten már túllépve (hiszen itt már írástudó 

gyermekéről beszélt Luther) a szülőnek, s így Istennek engedetlen gyermek elvész, és 

nem talál vissza a gyermeki hit bizalmához. Nem a gyermek halálának kívánásáról 

van itt szó, sokkal inkább annak a feltétel nélküli, Istennek engedelmes gyermeki 

hitnek a felmagasztalásáról, amely a felnőtt számára is példa lehet, az ideális – vagy 

annak tekintett – gyermekkori állapotról, valamint az azt követő, sokkal kritikusabb 

életszakasz hitbeli kríziseiről és a belőlük következő erkölcsi nehézségekről. 

Luther saját gyermekkorában is megtapasztalta a szülői szigort és annak erő-

teljes hatását a gyermeki lélekre és a gyermek istenképére. Ezek alapján fontosnak 

tartotta azt, hogy a szülőnek a fegyelmezés terén is vigyáznia kell a gyermekre, 

nehogy az ijedős legyen és kétségbeessen28 vagy elkeseredjen,29 mert ez nemcsak 

a szülő-gyermek kapcsolatot keserítené meg, de a gyermek önértékelésére és mély 

istenhitére is negatív hatással lenne. Ez pedig a gyermek legértékesebb részében 

okozna törést. Ezért mind a szülőnek, mind a nevelőnek különös tekintettel kell 

 26 Uo. 518. o. 4367. sz.
 27 Uo. 668. o. 6102. sz.
 28 Uo. 390. o. 1559. sz.
 29 Uo. 229. o. 3566b sz.
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lennie a gyermekre, és ügyesen kell figyelnie a gyermek hitére. Többek között ezért 

is kell a fiúk mellett a lányoknak is iskolába járniuk és tanulniuk, hogy majd csa-

ládanyaként gyermekeiket ők is tudják tanítani, vallási kérdésekben (is) megérteni 

s a helyes életre nevelni. 

A gyermek Luther felfogásában nagyon értékes lény – talán értékesebb is, mint 

a felnőtt –, de nem önmagáért vagy teljesítményéért s nem is a későbbi korok idea-

lizált romantikus elképzelése szerint, hanem saját hite és istenképe miatt. Még a 

gyermekek állnak legközelebb az édenkerti teljes bizalom30 és az „örömteli remény”31 

állapotához, bennük látható meg leginkább Isten kegyelmének különleges lehető-

sége, s rájuk pillantva, őket figyelve vagy éppen velük beszélgetve mi, felnőttek is 

segítséget kaphatunk hitbeli dilemmáink és életkérdéseink megválaszolásához. 
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Kőszeghy Miklós

Ilyen egyszeren tanítsa reá a családf 

háza népét!

Van Magyarországon néhány dolog, amelyhez mindenki ért. Az első nyilvánvalóan 

a pörkölt, de ebbe most nincs értelme belekezdenünk, elvégre ízlésről nem nyitunk 

vitát. Aztán mintha a futball is ilyen volna, de arról meg talán kegyeleti okokból 

nem érdemes tépelődnünk. A helyzet azonban távolról sem ilyen egyszerű, ha a 

harmadik olyan témához nyúlunk, amelyhez idehaza mindenki ért. Ez pedig az ok-

tatás. Itt aztán tényleg ember legyen a talpán, aki kiismeri magát. 1989 óta tanítok, 

de ez a történelmi léptékkel mérve nyúlfarknyi idő is elegendő volt ahhoz, hogy 

annyi oktatási reformot éljek át, hogy ne tudjam, pontosan mennyi világmegváltó 

terv született. S ami még ennél is nagyobb baj, e csodakoncepciók közül elég sokat 

megpróbáltak átültetni a gyakorlatba is. Csak kapkodom a fejemet: kompetencia, 

tananyag, túlterhelés, mindenféle alaptantervek, alapképzés, mesterképzés, porosz 

módszer, Montessori, frontális munka, Waldorf, ne osztályozzuk a gyereket, de igen, 

Pisa-teszt, finn-amerikai-magyar modellek, tankerület, szabad tankönyvválasztás 

meg minden!

És én mindeközben egyre nagyobb nyugtalansággal nézem, mi történik. Minden 

pillanatban változik a világ. Minden évben másként kellene tanítanom ugyanazt, 

vagy talán ugyanúgy valami teljesen mást? Mert ebben az egész módszertani zűr-

zavarban mintha egyetlen kérdés nem merülne fel igazán komolyan: hogy ki az, 

aki tanít. Pedig azt hiszem, itt dől el minden. Az első általánosban dolgozó tanító 

kollégám sokkal fontosabb munkát végez, mint én. Mert ha ő elront valamit, akkor 

nekem is végem, hiába állok a rendszer túlsó végén.

Talán meglepő, hogy ilyesféle gondolatok kerítettek hatalmukba, amikor hosszas 

keresés után, hathatós baráti és kollegiális segítséggel1 rátaláltam, miről is írhat-

nék e kötet számára úgy, hogy kapcsolódni tudjak a reformáció témájához is. (Mit 

tehet az ember, ha nem éppen egy sikerágazatban dolgozik?) Luther a Kis kátéban2 

 1 Köszönet érte barátomnak és kollégámnak, Korányi Andrásnak.
 2 A szöveg 1986-os kiadását használtam.
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minden fontosabb fejezet elejére azt a mondatot illeszti, amelyet jelen írásom cí-

méül választottam: „Ilyen egyszerűen tanítsa reá a családfő háza népét!” Ha pedig 

komolyan veszem, milyen alapvető kapocs köti össze a reformáció gondolatvilágát 

az Írással, akkor innen már csak egy lépés, hogy megvizsgáljam: miként zajlott 

mindez az Ószövetség világában.

Az ismeretek átadására minden korban szükség volt, s ezt a feladatot minden 

korszakban megoldották valahogy. Luther a Kis kátéban szemlátomást olyasféle 

megoldást talál a problémára, amely a családi körben zajló tanulást helyezi elő-

térbe. Pedig a kor embere számára életbevágó fontosságú kérdésről, a vallási meg-

győződésről van szó – vagy talán éppen ezért. Nem lévén a téma szakértője, nem 

tudom, hogy ma, az iskolai hitoktatás világában mennyi értelme van még az otthoni 

tanításról beszélni. Amikor már a nevelés alapvető mozzanatai is iskolai feladat-

nak tűnnek, milyen esélyei lennének egy ilyen, a szülőtől a gyerekig, generációkon 

keresztül húzódó láncolat életben tartásának – bár ma talán már helyesebb volna 

újjáépítésről beszélni. Nagyon rég volt, amikor a gyerekeimet elindítottam a hazai 

közoktatás világában, s az ott szerzett tapasztalatok birtokában csak csendben 

remélni merem, hogy öregségemre nem róják fel bűnömül ezt a lépést – amelyre 

egyébként hatályos törvények köteleztek. Ám mielőtt tovább tépelődnék, már abba 

is hagyom. Nem szeretnék olyan emberként feltűnni, aki a pörköltön vagy a (mára 

elhunyt) hazai labdarúgáson kívül még az oktatáshoz is érteni vél. Elhagyom hát 

a ma viharos vizeit, hogy a számomra mindig biztonságot és megnyugvást kínáló 

ókor kikötőjében gondolhassam át, miként zajlott az ismeretek átadása, ez a kulcs-

fontosságú folyamat az ószövetségi korban.

Sokan és sokszor elgondolkodtak már azon, amolyan vissza a forrásokhoz alapon, 

hogy mindez miként történt a bibliai, pontosabban az ószövetségi korban, az ókori 

Izraelben és Júdában.3 Ha azonban ezt teszem, nyomban leküzdhetetlennek tűnő 

nehézségek tornyosulnak elém. S ez még akkor is így van, ha az alábbiakban két 

úton keresztül szeretném átgondolni a kérdést. Elsőként azt szeretném megvizsgálni, 

voltak-e iskolák az ókori Izraelben és Júdában, illetve – ha igen, akkor – milyenek 

voltak. Másodikként szeretnék elgondolkodni azon, mit is jelentett az otthon, családi 

körben zajló tanulás az Ószövetség világában.

A kérdés voltaképpen nagyon egyszerű: voltak-e iskolák az ókori Izraelben? Az 

ilyen egyszerű kérdéseket érdemes mindig nagyon komolyan venni, mert a tapaszta-

 3 A szakirodalmi termés dzsungelében nehéz utat vágnunk magunknak. Magam e szerény írás keretei 

közt az alábbi, általánosságban mozgó munkákra támaszkodom: Mettinger 1971; Demsky 1972; 

Crenshaw 1985; valamint Jamieson-Drake 1991.
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lat azt mutatja, hogy megválaszolásuk olykor rendkívül nehéz. A szakirodalomban 

számos modell született arra a feladatra, hogy ezt a kérdést eldöntse.

Az első ilyen modell első pillantásra lefegyverzően egyszerűnek tűnik: vegyünk 

számba minden olyan ószövetségi helyet, amely valamilyen formában utal az iskolai 

típusú oktatásra. Ezek elég számosak – összesen 19 helyről4 beszélhetünk – ahhoz, 

hogy reménykedjünk benne: összeáll valamilyen kép. Csaknem általános tapasztalat 

a tudományban, hogy az efféle bizakodás csalfa, vak reménynek bizonyul. Ha ugyanis 

áttekintjük valamennyit, akkor nem könnyű meglátni mögöttük azt a tudatos meggon-

dolást, amely egy csoportba terelte őket. Három olyan tényező rajzolódhat ki előttünk, 

amely mintegy rendező elvként működhetett e helyek egymás mellé rendelése közben: 

a bármilyen (de lehetőleg) professzionális szintű írni tudás,5 a tanítványok megléte,6 

valamint a mester–tanítvány7 viszonylat, amely utóbbiban szintén megtalálható az 

írásra, az írni tudásra történő utalás.8 Való igaz, hogy e három (esetleg) létező vezérlő 

elv egyként utal a tanulás folyamatára, ha azonban az iskola mint intézmény meg-

létének bizonyítására akarjuk felhasználni őket, akkor könnyen bajba kerülhetünk. 

A szövegek ugyanis nem beszélnek arról, milyen formában tanultak meg írni azok, 

akik immár készségszinten gyakorolják az írás művészetét, vagy akik csak valamilyen 

szinten képesek a betűvetésre. A mester és tanítvány viszonyáról szóló passzusok 

elárulják ugyan, milyen formában történt az ismeretek átadása, ám iskoláról vagy 

valami legalább ehhez valamelyest hasonló intézményről nem olvashatunk bennük. 

Márpedig e körülmény óvatosságra kell hogy intsen bennünket. Ez az óvatosság akkor 

is indokolt, ha a nemzetközi szakirodalomban számos olyan megnyilatkozást olvasha-

tunk, amelyek e bibliai passzusok alapján tényként kezelik, hogy az ókori Izraelben és 

Júdában kiterjedt iskolarendszer működött.9 A bibliai helyek melletti fő érvet ezekben 

az esetekben az egyiptomi és a mezopotámiai párhuzamok jelentik.10 Mindeközben 

olyan munkával is találkozhatunk, amely a rendszer kialakulását egyenesen Salamon 

korára teszi.11 Ám ezzel a gondolati modellel több baj is van.

 4 A kérdéses bibliai helyek a kanonikus előfordulás rendjében a következők: 5Móz 24,3; Józs 18,9; 

Bír 8,13–17; 2Sám 8,17; Ézs 8,16; 10,19; 28,9–13; 29,11–12; 50,4–9; Jer 8,8; 32,12–14; Hab 2.2; Péld 3,3; 

4,1–9; 7,3; 8,32–36; 17,16; Jób 31,35–37. A listát lásd Crenshaw 1985, 602. o.
 5 5Móz 24,3; Józs 18,9; Bír 8,13–17; 2Sám 8,17; Ézs 10,16; 29,11–12; Jer 8,8; 32,12–14; Hab 2,2; Péld 3,3; 

7,3 (ez utóbbi két helyen metaforikusan arról olvashatunk, hogy a tanítvány felírja szíve táblájára 

mestere szavait).
 6 Ézs 8,16; Péld 3,3; 7,3.
 7 Jer 8,8 (hazug írástudók, akik mást nem is taníthatnak); Péld 3,3; 7,3.
 8 Hogy a Jób 31,35–37 hogyan kerül ide, arra nézve nincs magyarázó ötletem.
 9 Visszafogottan Crenshaw 1985, 602. o.; egyértelműbben Mettinger 1971, 144. o.
 10 Mettinger 1971, 143–144. o.
11 Uo. 144. o.
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Az első a bibliai szövegek természetéből fakad. Az Ószövetség ugyanis nem egyetlen, 

hatalmas könyv, hanem sokkal inkább egy könyvtárra hasonlít. Így azután könnyen 

belátható, hogy egyes szöveghelyek messze nem egy időpontban keletkeztek. Sőt azt sem 

nehéz átlátni, hogy a fentebb említett ószövetségi passzusok keletkezési ideje közt akár 

évszázadok is eltelhettek. Felettébb kockázatos hát kijelenteni, hogy e szövegek adatai 

egyfajta salamoni alapítású iskolarendszerre utalnának.12 A második azonban még 

ennél is sokkal súlyosabb kételyből fakad, amelynek meggyőző ereje egyszerűségében, 

egyértelműségében rejlik. Az imént előkerült ószövetségi helyek egyike sem utal iskola, 

netalán iskolarendszer meglétére. A tanulás eredménye áll előttünk (valakik tudnak ír-

ni), egyfajta tutorális jellegű, mester–tanítvány viszonyról olvasunk, de intézményesített 

iskoláztatásról sehol sem. Természetesen egy ilyen jellegű képzés rendkívül hatékony 

lehetett. Rózsaszínű álmaimban én is egy-két fős hallgatói csoporttal tartok szeminári-

umot, de a valóság persze egészen más. Az ilyesmi ugyanis csak a (pillanatnyilag még) 

nagyon gazdag nyugati országok közül is csak néhánynak a kiváltsága.

A harmadik ellenvetés megértéséhez kicsit távolabbról kell elindulnunk. Gya-

kori érv13 az ókori Izrael iskolarendszerének léte mellett, hogy egyiptomi, illetve 

mezopotámiai párhuzamokra hivatkoznak. Ez első pillantásra meggyőzőnek tűnik, 

hiszen minden államnak szüksége van írnoki apparátusra, ezeket pedig valahol 

ki kell képezni. Ráadásul Mezopotámiából számos olyan szöveg ismeretes (sőt 

magyar nyelven is elérhető14), amelyek alapján viszonylag jól lehet rekonstruálni 

az írnokiskolában15 folyó képzést, a tananyagot, az oktatás módszereit. Csakhogy 

Mezopotámia és Egyiptom hatalmas birodalmi alakulatai az állami szerveződésnek 

egy egészen más szintjét jelentették az ókori Keleten, mint az apró dávidi-salamoni 

állam.16 Könnyen beláthatjuk, hogy éppen ezért a tudás átadása is más, fejlettebb 

keretek közt zajlott, mint ahogyan ez az ókori Izraelben történhetett.

Amire eddig jutottam, s amire a kedves Olvasó a segítségemmel jutott, az bizony nem 

sok. De talán helyesebb, ha ezt mondom: beszédesen kevés. Arra ösztönöz, hogy más 

modellek bevonásával kísérletező munkákat keressünk a szakirodalmi termésen belül.

 12 Salamon mint a par excellence bölcs király alakja természetesen összefügg az írnokképzés céljait 

szolgáló, ám Salamon koránál jóval régebben létrehozott iskolarendszerrel. A kérdéshez lásd Ka-

rasszon 1988.
 13 Lásd Mettinger 1971, 143–144. o.
 14 Komoróczy 1970, 299–318. o.
 15 Sumerül É.DUB.BA, azaz a tábla háza – utalással az agyagtáblára, amelyre az ékírásos szövegeket 

lejegyezték.
 16 Jamieson-Drake 1991, 153. o. találóan utal az ókori Izrael államiságának másodlagos karakterére 

(secondary state) Egyiptom és Mezopotámia államaihoz képest. Ennek pedig nyilván mindenre, 

így az információátadás technikájára is döntő befolyása volt.
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Ilyen új modell17 is létezik, s ez a modell a régészet felől közelítve próbálja meg 

vázolni a helyzetet. Jamieson-Drake arra tesz kísérletet, hogy bizonyos tényezők 

együttes megléte esetén rekonstruáljon képzési helyszíneket, amelyeket esetleg 

tényleg lehet iskolának nevezni. Vizsgálódásait Júdára, a Salamon halála után 

kettészakadó monarchia déli (az északi Izraelnél kisebb és fejletlenebb) részére 

korlátozza. A szerző csak abban az esetben feltételezi iskola meglétét, ha az adott 

helyen luxusjavak és írott szövegek együttese került elő. Első pillantásra főleg talán 

az első kritérium tűnik meghökkentőnek, ám a második pillantás segít megérteni 

a helyzetet. Ha bármiféle iskolarendszert működtettek az ókori Izraelben, akkor 

ahhoz anyagi eszközökre volt szükség, ezzel pedig csak a politikai és (talán kisebb 

mértékben) a gazdasági elit rendelkezett. E két elitet a régészet a legbiztosabban úgy 

tudja meglátni, ha egy adott területről luxusjavak kerültek elő. E kritériumoknak 

azonban a fogság előtti Júdában csak néhány helyszín felel meg: Jeruzsálem, Lákis,18 

Tel-Arad,19 Yavneh-Yam.20 Mind erődítmény vagy erődített város, olyan helyszín 

tehát, amely közvetlenül kapcsolatban állt a korabeli államhatalommal. Ezek mellé 

zárkózik fel Tell-Bet-Mirsim,21 Gibeón22 és En-Gedi.23 Ez utóbbi helyszíneket az köti 

össze egymással, hogy mindháromban élénk ipari vagy mezőgazdasági árutermelés 

 17 Jamieson-Drake 1991.
 18 Tell ed-Duweir, Jeruzsálemtől kb. 40 kilométernyire délnyugati irányban. A város a Júdai Királyság 

délnyugati csücskében feküdt, az ókori Kelet talán legfontosabb, Egyiptomot Szíriával és Mezopo-

támiával összekötő főútja mentén, így stratégiai jelentősége rendkívül nagy volt. A városból nagy 

számban kerültek elő cserépdarabokra (osztrakonok) írt szövegek. Ezekről lásd Renz–Röllig 1995, 

405–439. o. Magyar nyelvű válogatást ad róluk Kszeghy 2003, 50–71. o.
 19 Tel-Arad, Jeruzsálemtől kb. 60 kilométernyire délre. A város a még mezőgazdaságilag művelhető 

terület déli határán, a nomádok territóriumának tőszomszédságában terült el a Kr. e. 3. évezredben. 

Az ószövetségi korban Tel-Arad királyi erődítmény, amelynek feladata, hogy ellenőrizze a nomádok 

mozgását. Innen is nagyszámú, héber nyelvű osztrakon került elő. Erről a Kr. e. 7–6. századi anyagról 

lásd Renz–Röllig 1995, 347–403. o. Magyar nyelvű válogatást közöl Kszeghy 2003, 19–49. o.
 20 Yavneh-Yam, Jeruzsálemtől kb. 45 kilométernyire északnyugatra, a Földközi-tenger partján. Az itt 

található, Kr. e. 7–6. századi júdai erődből hosszú, héber nyelvű, osztrakonra írt szöveg került elő. 

Ehhez lásd Renz–Röllig 1995, 315–329. o., valamint magyar nyelven: Kszeghy 2003, 72–84. o.
 21 Tell Bet-Mirsim, Jeruzsámeltől kb. 50 kilométernyire délnyugatra. Innen csak rendkívül töredékes, 

feltehetően bizonyos árufajták tulajdonosait jelző, általában csak néhány betűt tartalmazó szövegek 

kerültek elő. Ezekhez lásd Renz–Röllig 1995, 168–172. o.
 22 Gibeón, Jeruzsálemtől alig 10 kilométernyire északra, bár jelezni kell, hogy a hely azonosítása 

egyelőre nem tekinthető teljesen bizonyosnak. Innen is csak néhány betűt tartalmazó, korsófülekre 

írt (azaz feltehetően gazdasági tevékenységre utaló) szövegtöredékek kerültek elő. Ezekhez lásd 

Renz–Röllig 1995, 257–261. o.
 23 En-Gedi, Jeruzsálemtől kb. 40 kilométernyire délkeletre, a Holt-tenger partján. Innen egy barlang 

falára tintával írt szöveget ismerünk a Kr. e. 8. század végéről (lásd Renz–Röllig 1995, 173–175. 

o.), valamint egy korsóra írt, rövid másikat a Kr. e. 7. század második feléből (lásd uo. 307–308. o.).
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folyt, ez pedig nyilván igényelt egyfajta írni tudást. De azért figyeljük meg: egyik 

helyen sem szépirodalom előállításának szándékával, hanem gazdasági szükségle-

teket kielégítve használták az írást. Nagyon fontos látni, hogy az előkerült szövegek 

mindegyike jóval későbbi Salamon koránál, és már csak ezért sem tarthatjuk bizo-

nyíthatónak az iskolarendszer salamoni eredetére vonatkozó hipotézist.

Ha pedig a modell eredményeit kellene összefoglalni, akkor a következőkre gon-

dolhatnánk. A fogság előtti Júdában meglehetősen kevés írnokra lehetett szükség. 

Ennek oka részben az állam viszonylagos fejletlensége, részben pedig kicsiny mérete 

lehetett. Ráadásul úgy tűnik, hogy még ez a korlátozott hivatali írásbeliség sem 

kezdődött el a Kr. e. 8. század közepénél korábban. A szövegek pedig inkább a Kr. 

e. 7. és 6. század fordulójára szaporodnak meg, így feltételezhetjük, hogy a júdai 

hivatali rendszer ekkorra fejlődött ki teljesen. Valamiféle képzésre nyilván szük-

ség volt, hiszen az írnoki hivatal komoly felkészülést igényelt. Ám ezt a feladatot 

feltehetően egyetlen helyszínen, Jeruzsálemben kényelmesen el lehetett látni.24 

Igazán kifejlett, gazdagon strukturált iskolarendszerről tehát még a fogság előtti 

időszakban sem igen beszélhetünk.

Mindez azonban nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy a tudás átadásának semmi-

féle formája nem létezett az ókori Izraelben és Júdában. Ilyen fórumoknak létezniük 

kellett, ráadásul létezésükről adataink is vannak.

Bármilyen meglepő is, e fórumok közül a leginkább megfogható a család volt. 

Bizonyára mindenki számára ismerősen cseng 2Móz 10,2 felszólítása:

„Beszéld el fiaidnak és unokáidnak, hogyan bántam Egyiptommal, és a jeleimet is, 

amelyeket köztük tettem. Tudjátok meg ebből, hogy én vagyok az Úr.”

De ugyanilyen ismerősen cseng a 2Móz 12,26–27 is:

„És ha majd megkérdezik tőletek a fiaitok, hogy mit jelent ez a szertartás, akkor így 

feleljetek: Páskaáldozat ez az Úrnak, mert kihagyta Izrael fiainak a házait Egyip-

tomban, amikor megverte Egyiptomot, de a mi házainkat megkímélte.”

És utalhatnék a 2Móz 13,8-ra is:

„És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik ez,25 amit az Úr cselekedett 

értünk, amikor kijöttünk Egyiptomból.”

Az ókori Izrael vallásának alaptényei kerülnek itt szóba. Olyan tények, amelyek 

nélkül az ókori Izrael történeti emlékezete egyszerűen elképzelhetetlen. És meglepő 

 24 Vö. Jamieson-Drake 1991, 151. o.
 25 Tudniillik a kovásztalan kenyér fogyasztása.
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módon e hagyományláncolat felépítésében az iskola mint intézmény még az említés 

szintjén sem kerül elő. Nekem mint tanárnak ez nagyon meglepő, hiszen egyelőre 

még ápolom a lelkemben régi kedves illúziómat, amely szerint az iskola alapvetően 

nem rossz módja az ismeretek generációról generációra történő átadásának. Mégis, 

itt az apa és a fia közt történik meg kiemelkedő fontosságú vallási tartalmak átadá-

sa. S ha egy pillanatra megbocsátjuk a Bibliának, hogy egy patriarchális világban 

íródott, akkor talán ki is terjeszthetjük a képet: generáció tanul generációtól, fiúk, 

lányok, férfiak és nők közösen tartják életben a hagyomány láncolatát. Ráadásul 

úgy tűnik, hogy ez a modell nem kizárólag vallási jellegű ismeretanyag esetében 

volt működőképes. S hogy a tanításnak e terepét is megismerjük, talán elegendő, 

ha e helyütt csak az Ószövetség egyik legizgalmasabb darabjára, a Példabeszédek 

könyvére26 vetünk egy pillantást.

A Példabeszédek könyve a legkülönfélébb jellegű rövid mondások gyűjteménye,27 

amelynek keletkezéstörténete természetesen komoly vita tárgya az ószövetségi 

tudományban. Jelen írás keretei közt nem látszik szükségesnek e viták ismertetése. 

Röviden talán csak személyes véleményemet osztanám meg a kedves Olvasóval, 

amely szerint a könyv ma olvasható formáját jóval a babiloni fogság után nyerte el,28 

ám az egyes mondások ennél az időpontnál sokkal régebbiek lehetnek. Több szót 

azért nem kívánok szánni a datálás egyébként is olykor reménytelenül bonyolult 

kérdéskörének, mert témám, az információ átadása olyan kultúrtörténeti jelenség, 

amelyet bízvást utalhatunk a történészek által a történeti valóság „hosszú időtar-

tamként” emlegetett részébe.29

A könyv alapvető szituációként írja le egy mester és egy tanítvány, egy apa és a 

fia, illetve általánosabban fogalmazva egy tapasztalt idős ember és egy tőle valami-

lyen módon függő fiatal párbeszédét. Ez az intim fórum az, amely a legkülönfélébb 

tapasztalatok átadásának jól bevált és jól begyakorolt terepe. Ebben követi az ókori 

Kelet magaskultúráiban létrejött, a bibliaihoz nagyon hasonló irodalmi műveket.30 

 26 Lásd ehhez első megközelítésben: Rendtorff 1983, 268–271. o.; Witte 2009; Gerstenberger 

1997.
 27 E mondások az Ószövetség egyéb helyein is fennmaradtak, s máig a Biblia talán legkönnyebben 

befogadható elemeit alkotják. Gondoljunk csak Ez 16,44-re: „Amilyen az anya, olyan a lánya”, vagy 

1Sám 24,14a-ra (saját fordításomban): „A rosszból rossz jön”, vagy a két helyen (Jer 31,29, valamint 

Ez 18,2) is hagyományozott mondásra: „Az apák ettek egrest, és a fi ak foga vásott el tőle.”
 28 Így Gerstenberger 1997, 583. o.
 29 Fernand Baraudel nyomán olyan struktúrákhoz rendeljük a hosszú időtartam fogalmát, amelyek az 

esemény- és politikatörténethez képest az emberi létezés sokkal alapvetőbb szintjét jelenítik meg, 

s amelyeknek ritmusa sokkal lassabb, mint a mindig újat mutató eseménytörténeté.
 30 Főként az egyiptomi párhuzamokra irányítja rá a fi gyelmet Witte 2009, 454–455. o. A mezopotá-

miai kapcsolatot sem feledi Gerstenberger 1997, 586. o.
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S hogy ez puszta irodalmi fikció? Annyiban ez is lehetséges, hogy a szöveg nem 

egy konkrét, történetileg beazonosítható mesterre és tanítványra vagy apára és 

fiúra akar utalni. Annyiban azonban aligha beszélhetünk merő irodalmi fikcióról, 

amennyiben a helyzet maga teljesen életszerű. S ha végiggondoljuk azt a tematikus 

és formai sokszínűséget, azt az élettel teli gondolatvilágot, amelyet a Példabeszé-

dek könyve elénk tár, akkor talán képet alkothatunk arról, milyen mély társadalmi 

beágyazottsága lehetett az információátadás e formájának.

Nem szeretném túlfeszíteni az analógiát, viszont azt sem szeretném, ha e rövid 

írás végén nem írhatnék egy mások számára talán banális felismerésről. Arról, hogy 

a Kis káté visszatérő mondata: „Ilyen egyszerűen tanítsa reá a családfő háza népét!” 

– milyen szorosan illeszkedik a tanítás egyik lehetséges bibliai modelljének gondo-

latvilágába. Mert a Példabeszédek könyve nem bonyolítja túl azt, amit egyszerűen 

is át lehet látni. Nem relativizálja azt, ami egyértelmű. Csak egyszerűen tanítja a 

bibliaolvasó embert. Olyan egyszerűen, mint a családfő a háza népét.

Hivatkozott művek

Crenshaw, J. L.: Education in Israel. Journal of Biblical Literature, 104. évf. 1985. 601–615. o.

Demsky, Aaron: Education in the Biblical Period. In: Encyclopaedia Judaica. 6. köt. Jeru-

salem, 1972. 381–398. hasáb.

Gerstenberger, E.: Proverbia. In: Theologische Realenzyklopädie. 27. köt. De Gruyter, 

Berlin – New York, 1997. 583–590. o.

Jamieson-Drake, D. W.: Scribes and Schools in Monarchic Judah. A Socio-Archaeological 

Approach. Almond Press, Sheffield, 1991. (JSOTSuppl 109.)

Karasszon István: Milyen bölcs volt Salamon? Theológiai Szemle, 31. évf. 1998/3. 185–188. o.

Komoróczy Géza: Fénylő ölednek édes örömében. A sumer irodalom kistükre. Európa 

Kiadó, Budapest, 1970.

Kszeghy Miklós: Cseréplevelek. Héber feliratok a fogság előtti Palesztinából. Új Mandá-

tum Kiadó, Budapest, 2003.

Luther Márton: Dr. Luther Márton Kis kátéja. Magyarországi Evangélikus Egyház Saj-

tóosztálya, Budapest, 1986.

Mettinger, T. N. D.: Solomonic State Officials. Gleerup, Lund, 1971.

Rendtorff, Rolf: Das Alte Testament. Eine Einführung. Neukirchener Verlag, Neukir-

chen-Vluyn, 1983.

Renz, Johannes – Röllig, Wolfgang: Handbuch der althebräischen Epigraphik. 1–3. köt. 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1995.

Witte, Markus: Das Sprüchebuch (Die Sprüche Salomos/Proverbien). In: Jan Christian 

Gertz (szerk.): Grundinformation Altes Testament. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 

2009. 445–457. o.

EHE oktatoi 2017.indd   212EHE oktatoi 2017.indd   212 2017. 09. 26.   11:50:512017. 09. 26.   11:50:51



G
r

a
t

ia

EHE oktatoi 2017.indd   213EHE oktatoi 2017.indd   213 2017. 09. 26.   11:50:512017. 09. 26.   11:50:51



EHE oktatoi 2017.indd   214EHE oktatoi 2017.indd   214 2017. 09. 26.   11:50:512017. 09. 26.   11:50:51



Balogné Vincze Katalin

Meditáció – imádság – pedagógia

Luther imádkozásról szóló útmutatása () alapján

„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten aján-

déka…” (Ef 2,8) Közismert, mégsem könnyen tanítható mondat egy páli levélből. 

Ha mégis sikerülne könnyen megtanítanunk, kérdés marad: értjük-e valójában, mit 

jelent? Milyen nehéz kivárni, hogy ki-ki felismerje ennek az ajándéknak személyére 

szóló jelentőségét! Az üdvösség más dimenziókban ér el bennünket, mint hétköznapi 

küzdelmeink. Ám ebbe mégsem nyugodhatunk bele minden előzetes megfontolás 

nélkül. Hátha ennek az igének az üzenete is gyógyíthat már itt, már most sebeket, 

s erősíthet szeretetteljes és hálás közösséget! 

Teológiatörténeti tanulság, hogy újra meg újra küzdeni hívnak a régi, jól ismert 

igék, nehogy olcsón elkótyavetyéljük őket, és nehogy hamisan alkalmazzuk őket 

megőrizni vélt hamis biztonságérzetünk vagy egyéni ambícióink érdekében. Ezen 

igék sorába illeszkedik a fenti idézet is.

Egy majd’ ötszáz éve is kicsomagolt ajándék újrafelfedezésének szándékával szeretnék 

három szempontot felvillantani annak érdekében, hogy Luthernek a Peter borbély-

mester számára 1535-ben írt – magyar fordításban többször megjelent – imádságos 

útmutatása segítségével kedvet ébresszek ismert hittanos memoriterek mind mélyebb 

átgondolásához, majd levonjak néhány tanulságot hitoktatói munkánk összefüggésében.

Luther meditációs gyakorlatának bemutatása a műben

Luther meditációs gyakorlatával foglalkozva nem teológiájának vizsgálata elől 

szeretnénk kitérni. Ellenkezőleg. Maga Luther sem vont éles határt teológia és spi-

ritualitás közé.2 Kimutatták azonban, hogy Luther teológiájának többek között két 

 1  Így imádkozzál! (1535) LVM 5: 655–675. o.; WA 38: (351)358–371.
 2 Gyakorlati szétválasztásukra csak később, vallási alapú háborúkat követően került sor. Ma azonban egyre 

inkább szembesülünk e szétválasztás nyomán fakadó defi citek terhével, s ezért jelentkezik a teológiai 

gondolkodáson belül a spiritualitás teológiai integrációjának igénye. Lásd Zimmerling 2003, 19–23. o.
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meghatározó előzménye e két különböző területen hatott: reformátorunk kritikával 

használta egyrészt a skolasztika kognitívabb tradícióját, másrészt a monasztikus 

hitéleti hagyományt.3 Utóbbinak számos elemére építve alakította ki saját imádsá-

gos és meditációs praxisát. E gyakorlatot ugyanakkor nem korlátozza a személyes 

vagy közösségi hitélet területére, hanem Luther meditációjának sajátos vonását 

(ami azt egyfajta többletként meg is különbözteti az egyszerű imádságtól) éppen 

abban találjuk, hogy a meditáció gyakorlásának egyik célja etikai reflexiók és etikai 

felismerések szerzése.4 Ennek mikéntjére a vizsgált műben így utal Luther:

„Ilyenkor ugyanis maga a Szentlélek prédikál, és az ő prédikációjának egyetlen sza-

va többet ér, mint ezer magunkfajta imádság. Sokszor többet tanultam így imád-

kozás közben, mint amennyit sok olvasásból és töprengésből nyertem volna.”5 

Martin Nicol Meditation bei Luther című mértékadó művében tárgya és módszertana 

szempontjából négyféle meditációtípust ismertet: a bűnbánati, a passiói, a katekizmus- 

és a szentírás-meditációt.6 A katekizmusmeditáció példájaként elemzi a vizsgálatunk 

tárgyát képező művet is. Az útmutatás, amely a hagyományos kátétételek (Miatyánk, 

Tízparancsolat, Credo) kapcsán történő meditációra biztat, a tételek kátébelinek 

megfelelő felosztása szerint történő végiggondoltatásával, számos (mintegy a fejbőli 

megjegyzést avagy a liturgikus otthonosságérzetet támogató) ismétlődő szófordulattal 

tagolódik.7 A végigelmélkedendő szövegek tartalmából és Luther reformátori felisme-

résének szívvel-lélekkel-értelemmel való alkalmazásából fakadóan ez a meditációtípus 

igen komplexen tárul elénk, hiszen felfogható gyónótükörként, könyörgő és hálaima-

ként, erkölcsi tanításként, de akár még önfeltáró vallomás pillanatfelvételeként is. 

Így szól hozzánk (s mutatja be nekünk egyúttal meditációs gyakorlatát) maga 

Luther a mű ajánlásában:

„Előfordul, hogy hétköznapi dolgaim vagy gondolataim miatt elhidegülök és elked-

vetlenedem az imádkozástól, hiszen a test és az ördög minden úton-módon gátolja 

 3 Suda 2006, 23. o.
 4 Uo.
 5 LVM 5: 662. o. A Szentlélektől kapott ihlet parttalanságának lehetőségét Luthernél a meditáció 

biblikus alapja védi ki. 
 6 E módszertani jellegű elkülönítés természetesen nem zárja ki a típusok közötti hasonlóságokat 

még módszertani és tartalmi szempontból sem, valamint a lutheri meditációs gyakorlat általános 

jellemzőinek meglétét. Vannak, akik a passiói meditációt nem tekintik külön típusnak, de a káté-

meditációt a kutatók (pl. Suda, Vajta, Zimmerling) rendszerint sajátos típusként ismertetik.
 7 Az 1535-ös első (rövidebb) és második (hosszabb) kiadásban e szempontból eltérést találunk: a 

hosszabb kiadásban még erőteljesebb az e szófordulatok segítségével a szöveget rendszerező-egy-

ségesítő tendencia. 
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és akadályozza az imádkozást. Ilyenkor előveszem zsoltároskönyvemet, visszavo-

nulok titkos kamrámba, vagy ha ideje és órája van, megyek a templomba a hívek 

közé. Azután elkezdem magamban mondogatni a Tízparancsolatot, az Apostoli 

hitvallást, s ha még telik az időmből, Krisztusnak, Pálnak néhány mondását vagy a 

zsoltárokat hangosan, úgy, amint a gyerekek szokták felmondani.”8

Utal arra is, hogy időnként adódhat más olyan jó tennivaló, amely még az imádko-

zás megszokott ritmusát is felülírhatja. Ezt a helyzetet Szent Jeromos mondásával 

értelmezi: „A hívőnek minden munkája imádság.” Majd Zsolt 1,2 nyomán terjeszti 

ki az imádság és a meditáció határait: „Boldog ember az, aki az Úr törvényéről 

elmélkedik éjjel és nappal stb.”9 Sem az idealizmus, sem az életidegen fanatizmus, 

sem az őszintétlenség vádja nem illetheti a tudós lelkészt, mikor a fenti mondatokkal 

vall és tanít az imádkozásról. Halljuk meg fontos figyelmeztetését:

„Arra is ügyelni kell, hogy el ne szokjunk a helyes imádkozástól. Ne képzeljük va-

lami »szükséges jócselekedetnek« – hiszen semmiképp sem az. Különben idővel 

ellanyhulunk és ellustulunk, elhidegülünk és megfáradunk az imádkozásban, s 

végtére teljesen megundorodunk tőle.”10

Megállapíthatjuk, hogy korunk számos imapedagógiai ajánlásával11 több ponton 

egybecseng Luther középkori alapokra épülő,12 mégis új – reformátori – hangsúlyú13 

meditációs praxisa. Az imádságban való megfáradás megelőzése céljából felhív-

ja rá a figyelmet, hogy az imádkozás nem valamiféle „szükséges jócselekedet”;14 

legszentebb szövegek gépies ismételgetése helyett e szövegek rövid részleteinek 

önálló átelmélkedését javasolja;15 valamint a szabad imádságot16 és a mennyiségi 

imádkozás ellenében inkább a gyakoribb, de valódi elmélyülést helyezi előtérbe.17 

Ehhez pedig a módszer ismertetésén túl részletekbe menő gyakorlati segítséget 

is nyújt.18 Rövid írásában reflektál az imádsággal kapcsolatban felmerülő olyan 

 8 LVM 5: 657. o.
 9 Uo. 658. o.
 10 Uo.
 11 Magyar nyelven olvasható összefoglalás: Korherr 1998. 
 12 Nicol 1984, 66., 162. o.; Täubner 2017, 38. o.
 13 Nicol 1984, 162. o.
 14 LVM 5: 568. o.
 15 Uo. 672. o.
 16 Uo. 662. o.
 17 Uo. 672. o.
 18 Uo. 674. o. A második hitágazat feletti meditációhoz például mintegy apró trükk gyanánt a szöveg-

egységek „mi” szócskával való kibővítését javasolja, hiszen Jézus küldetésének lényege, hogy amit 

tett, miértünk tette (miértünk szenvedett, miértünk halt meg…). 
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alapvető kérdésekre is, hogy Isten meghallgatja-e imádságunkat,19 vagy hogy mi 

minden segíthet abban, hogy az imádkozás valóban megfelelő koncentrációval, 

valóban szívvel-lélekkel történjen.20 

Luther meditációs gyakorlata21 tehát megfelel egyfajta markáns önreflexiót is 

tartalmazó szabad imádkozásnak, amelynek azonban szükségszerűen kötött alapja 

van (bibliai igék, kátétételek). Betöltheti akár az imádkozásra való rávezetés, előké-

szítés funkcióját is, viszont e meditáció már önmagában is egyfajta imádság lehet: 

megszólalhat benne hálaadás, gyónás, könyörgés vagy dicsőítés. Ennek megfelelően 

két szinten is vizsgálhatjuk a benne megjelenő fogalmakat: egyrészt hogy milyen 

viszonyban van e fogalmakkal az imádkozó Luther, másrészt hogy mit tanít e fo-

galmakról és fogalmakkal művében.

A kegyelem szó előfordulásai a műben

Az imakáté három tétele közül kettőben fordul elő a kegyelem szó összesen tizenöt 

alkalommal. A szó használatában és jelentésárnyalatai között jelentős eltéréseket 

találunk.

A három kátététel közül legszabadabbnak a Miatyánk meditációs formája tűnik. 

Itt az egyes kérések továbbgondolásakor a gondolatok tartalmilag épülnek egymásra, 

mintegy élőbeszéd-szerűen. A kegyelem a harmadik, negyedik, ötödik és hetedik 

kérésben fordul elő rendszerint sajátos kontextusban. 

A harmadik kérésben azok megtéréséért könyörög, akik még nem ismerik az Atya 

„kegyelmes és jó akaratát”22, s ezért nem tudnak Isten akaratának engedelmeskedni. 

A negyedik kérés első említése nyilvánvalóan liturgikus szövegre vezethető vissza: 

 19 Uo. 662. o., pl.: „Ne fejezd be imádságod anélkül, hogy ne mondanád vagy gondolnád: bizony ezt 

az imádságot Isten meghallgatja, ezt biztosan s valóban tudom. ezt jelenti az: ámen!”
 20 Uo. 672–673., 662–663. o., pl.: „»Többfele szórt fi gyelem nehezen vesz akármit is észre.« Aki egy-

szerre többfelé járatja gondolatait, az tulajdonképpen semmire sem gondol, és semmit sem végez 

jól. Mennyivel inkább igényli az imádság a szívet egészen, osztatlanul s kizárólagosan, ha valóban 

jó imádság akar lenni.”
 21 A lutheri meditáció és az imádság műfaji megkülönböztetése alapját ki-ki másban látja. Nicol a 

meditáció hosszát tartja döntő különbségnek, Suda az etikai felismerésekre törekvés mint a medi-

táció ismérve mellett még (O. Bayer nyomán) Isten kötelezően egyes szám 2. személyű imádságos 

megszólításának nyelvi diff erenciáját emeli ki a meditációval szemben. Mindhárom különbségtétel 

létjogosultságát elismerve inkább a tartalmi elemekben jelölném meg a különbséget: míg az imád-

ság emberek által szabadon fogalmazott (rövidebb, egyes szám második személyben megszólaló) 

szöveg elmondásával, felolvasásával vagy eléneklésével történik általában, a lutheri meditációban 

rendszerint bibliai szövegek vagy a Luther által sűrített Bibliának tekintett Apostoli hitvallás szavai 

fölött való (hosszabb és csapongóbb) elmélkedés történik.
 22 LVM 5: 660. o.
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„Adj kegyelmesen áldott békességet”23 – utalván háborúra és békétlenkedésre, 

mintegy a Mindenható jó szándékára apellálva; valamint „Add az alattvalóknak 

kegyelmedet, hogy híven szolgáljanak és engedelmeskedjenek”24 – ezúttal szinte 

kegyelmi ajándék értelemben. Az ötödik kérésben pedig egy harmadik szempont 

kerül elénk: „Aki pedig úgy érzi, nem tud megbocsátani, könyörögjön kegyele-

mért, hogy meg tudjon bocsátani.”25 A hetedik kérésben az ámen szó apropóján a 

bizodalmas hit egyéni és közösségi vonatkozásának pregnáns kifejtését kapjuk a 

spiritualitás összefüggésében: „…az áment mindenkor bizodalmasan mondd, s ne 

kételkedjél. Isten bizonyára meghallgat teljes kegyelemmel, s igent mond imádsá-

godra.”26 A kegyelem szó (és származtatott alakjai) kapcsán ennél elvontabb teológiai 

megfogalmazásokra számíthatnánk talán: itt azonban az ötből háromszor is konkrét 

etikai összegfüggésben került elénk a szó, míg egyszer a megtéréssel, egyszer pedig 

a bizodalmas hittel kapcsolatban. 

A Tízparancsolat és az Apostoli hitvallás feletti meditáció szövege a meditáció 

módszerének megfelelően tudatos szerkesztést tükröz, amely a Tízparancsolat 

esetében a leginkább kidolgozott.27 A reformátor jelzi, hogy amikor ráér és meg-

teheti, a Miatyánk után a Tízparancsolattal is hasonlóan cselekszik: egymás 

után veszi számba a parancsolatokat, és „minden egyes parancsolatból négy-

szeres, illetve négyféleképpen font koszorúcskát”28 készít: először minden egyes 

parancsolatra mint tanításra, másodszor mint hálaadásra, harmadszor mint 

gyónásra, negyedszer mint imádságra tekint.29 A kegyelem szavát az Apostoli 

hitvallás meditációjában nem találjuk meg, viszont a Tízparancsolatról írtakban 

kilenc alkalommal találkozunk vele. A 8–10. parancsolatokon kívül mindegyik 

parancsolatban megjelenik, rendszerint egyszer, de a harmadik parancsolatban 

háromszor, a hatodikban pedig kettőször. Érdemes e ponton összevetni az ered-

ményeket a Kis káté vonatkozó helyeinek referenciáival. Ott a kegyelem szó vagy 

származékai a Miatyánkban négyszer,30 a Tízparancsolat kapcsán annak sum-

májában egyszer, az Apostoli hitvallásban pedig egyszer sem kerülnek elő. Az 

 23 Uo., vö. az embolizmus szövegével.
 24 Uo.
 25 Uo. 661. o.
 26 Uo. 662. o.
 27 Az Apostoli hitvallás feletti meditáció ilyetén kidolgozása csak az 1535. évi második kiadásban 

történik meg.
 28 LVM 5: 664. o.
 29 Uo.
 30 A második, harmadik, ötödik és hetedik kérés magyarázatában.
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Apostoli hitvallás esetén a hiány tehát mindkét műben hasonlóképp jelentkezik.31 

Az, hogy a tanító jellegű Kis káté esetében Luther az összegzésben e fogalmat a 

Tízparancsolathoz köti, nem meglepő annak fényében, hogy a vizsgált iratban sem 

a tanító részekben találkozunk vele, hanem a hálaadásban (egyszer), a gyónásban 

(kétszer) és általában az imádságban (hatszor). A kegyelem szó kontextualitásáról 

a tízparancsolat-meditáció esetén megállapítható, hogy míg az 1–3. parancsolatok 

kapcsán a hitélet gyakorlására, a 4–7. parancsolatokban az emberi kapcsolatok 

és közösségek életére vonatkozóan kerül elő.32 

Megállapíthatjuk tehát, hogy a vizsgált iratban a kegyelem kifejezés használata 

az imádságos meditáció központi eleme. Tartalmilag egyrészt a hitélet gyakor-

lására vonatkozóan, másrészt az egyének és közösségek keresztyén életfolyta-

tása területén kerül előtérbe. Mindez egyrészt a kegyelem kifejezés tartalmi 

gazdagságára, másrészt hit és cselekedetek összetartozására utal a kegyelem 

működése kapcsán.

Meg kell ugyanakkor állapítanunk, hogy szigorúan véve önálló, teológiai jellegű 

használata33 a szónak mindössze egyszer van: a Miatyánk harmadik kéréséhez 

tartozó gondolatmenetben. („Térítsd meg azokat, akiknek a te kegyelmes és jó 

akaratodat meg kell ismerniük…”34) Ez a tény egyrészt oldja számunkra a lutheri 

kegyelemfogalom teológiai terminus technicusszá merevedett használatát. Más-

részt jelzi, hogy jelen vizsgálatunk nem a kegyelemtan lényegét fogja bemutat-

ni, hanem a kegyelem fogalmának Luther imádságos életében való szerepébe 

nyújthat bepillantást.

Még e tény ismeretében is referenciavizsgálatunk érdekes rejtélye maradt ugyan-

akkor, hogy az egyes kátétételekhez kötődő tanítás kifejtése során miért nincs 

szó a kegyelemről, pedig Luther teológiájának ez az egyik legfontosabb kulcsfo-

galma. Vagy másként: lehet, hogy nem is egyszerűen csak a teológiai felismerés 

súlya, hanem Luther személyes reflexiója tekintetében nyer különös hangsúlyt a 

kegyelem fogalma?

 31 Talán azt is jelezve, hogy bár tartalmilag illene, Luther inkább leírja benne a kegyelem mibenlétét, 

mintsem hogy fogalmi szinten (akár az olvasót is immunizálva) alkalmazná a terminus technicust.
 32 Tehát a 4–7. parancsolatok meditációjában is a Miatyánk kéréseihez hasonlóan imádságos hang-

vételben, ismét etikai vonatkozásban.
 33 Azaz amikor Isten felénk forduló kegyelmén önmagában van a hangsúly, nem spirituális felismerés 

vagy gyakorlat feltételeinek kegyelmes ajándékozásáról.
 34 LVM 5: 660. o.
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Az újszövetségi kegyelem szó  tövű rokonainak előfordulása 
a vizsgált szövegben

A rejtély megoldása érdekében a kegyelem szó görög szótövét és annak újszövetségi 

referenciáit hívjuk segítségül.35 E szótő négy különböző jelentésű – a vizsgálat36 

eredménye szerint tartalmilag összetartozó – kifejezés (és származékaik) alapjául 

szolgál. Ezek a  (kegyelem), a  (öröm), a  (kegyelmi ajándék) és 

az  (hála, eukharisztia). A görög nyelvben nyilvánvaló szótőegyezés 

mellett a négy kifejezés tartalmi rokonsága az ajándékozás területén keresendő: aki 

kegyelmes, az ajándékoz, és aki ajándékot kapott, örvendezik, hálát érez, és él is az 

ajándékban rejlő lehetőséggel, tehát ő is megajándékozhat másokat a neki juttatott 

kegyelmi ajándék szerint. Ha e négy szó előfordulásaira tekintünk szövegünkben, 

sajátos struktúra rajzolódik ki előttünk. 

A fenti szavak közül a hála és a hálátlanság fogalma emelkedik ki a katekizmus-

meditáció folyamából. Részint azért, mert e két szó használata mintegy módszeressé 

válik. A négyszeres fonat második eleme ugyanis hálaimádság; ám a harmadik, 

gyónó rész is rendszerint a hálátlanság problematikájára37 utal; a negyedik, azaz 

imádságfonatban pedig mind a hála, mind a hálátlanság lehetősége rendre elő-

kerül. A kátétételeket egyenként vizsgálva megállapítható, hogy a Miatyánkhoz 

kapcsolódva a hála egyszer sem, a hálátlanság38 egyszer, az öröm39 kétszer kerül 

említésre, míg megajándékozottságról nem esik szó; a tízparancsolat-meditációban 

a hála tizennégyszer, a hálátlanság kilencszer, az örvendezés egyszer és kétszer a 

megajándékozottság; az Apostoli hitvalláshoz kapcsolódva a hála mindhárom hitá-

gazatban egyszer, a hálátlanság az első, az örvendezés pedig a második hitágazat 

kapcsán kerül említésre egyszer-egyszer. 

Az adatok között különösen érdekes, hogy a hálátlanság témája a Tízparancsolat 

negyedik, ötödik és kilencedik-tizedik parancsolata esetében hiányzik. Elképzelhető, 

hogy a reformátort e parancsolatok tartalma kevésbé érintette személyesen, így 

 35 A részletes referenciavizsgálatot készülő disszertációm tartalmazza majd. Eredményei a DOSZ 

VII. teológuskonferenciáján kerültek bemutatásra és megvitatásra 2017 februárjában, és a készülő 

konferenciakötetben kerülnek publikálásra.
 36 Saját kutatásom, valamint Conzelmann lexikoncikke és az ő eredményeit recipiáló monográfi ák 

szerint is.
 37 Rendszerint a „bűnöm és hálátlanságom” szókapcsolattal vagy ennek jelzős variációjával találko-

zunk.
 38 Az ötödik kérés kapcsán.
 39 Harmadik kérés és összefoglalás.
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ezért jelenik meg egyrészt ezekben az ajándék40 (amellyel tudatosan élt hálával) és 

az örvendezés41 motívuma; másrészt épp ezek közül kettőhöz kapcsolódóan tűnik 

legszigorúbbnak a büntetések felvázolása.42 A kilencedik-tizedik parancsolat eseté-

ben kevésbé kidolgozott rövid gyónó részt követően azonban az ajándék konkrétan 

mint a Lélek ajándéka kerül elénk: „ő tanít meg mindenre, ha szívünket összhangba 

hozza Isten igéjével…”43 

A Miatyánk feletti örvendezés és a Tízparancsolathoz kapcsolódó hála-hálátlan-

ság koncepció különbségére választ a meditáció alapjául szolgáló szövegek eltérő 

típusában lelhetünk. Míg a Miatyánkkal kapcsolatban Isten gyermekeinek örven-

dezése, azaz egy direkt érzelem kifejezése dominál, a Tízparancsolat elvárásai-

val kapcsolatban inkább a felnőtt hálás reflexiója és hálátlansága felismerésének 

központi témája rajzolódik ki.44 A tartalomhoz kapcsolódó fogalmazás kulcsát az 

Apostoli hitvallásra vonatkozó szövegrészekben találjuk. A hálátlanság lehetősége 

az első hitágazattal kapcsolatban merül fel, míg a második hitágazat a hitetlenség 

és kételkedés, a harmadik esetében pedig a figyelemre sem méltatás veszélye sejlik 

fel. A Szentlélek munkája az Ágostai hitvallás VII. cikkének idézetével kerül bemu-

tatásra, míg a megváltás eseményének döntő jelentősége, azaz hogy „e szavaknál 

ugyancsak nagy fényesség ragyog fel”,45 a tövű szavak tükrében is nyilvánvaló 

ekképp: „Másodszor: szívünk szerint adjunk hálát ezért a nagy kegyelemért, s ör-

vendezzünk a megváltás felett.”46

Talán nem meglepő, ha alapvetően az újszövetségi használatnak megfelelően 

használja Luther is e szavakat. Fontos megjegyeznünk még, hogy az újszövetségi 

kegyelemfogalom elsődlegesen személyes reflexiós jellegzetessége47 Luther imádságos 

gyakorlatában is megfigyelhető. Ami már különösebb, hogy míg az Újszövetségben 

 40 Negyedik és kilencedik-tizedik parancsolat, ezenfelül még a második parancsolatnál: „hálátlanul 

fogadtam ajándékát”. 
 41 Hatodik parancsolat.
 42 LVM 5: 667–668. o. A negyedik parancsolat kapcsán: „…mert aki atyjának és anyjának nem enge-

delmeskedik, azt a hóhér tanítja meg engedelmességre…”; 670. o. A hatodik parancsolat kapcsán: 

„Látjuk is naponta, hogy Isten haragja végül is utolér és gyalázatba fojtja a megátalkodott és elve-

temült embereket.” 
 43 Uo. 673. o.
 44 Az imádságban megmutatkozó érzelmek pszichológiai szempontú besorolásához lásd még: Plesu 

2015.
 45 LVM 5: 674. o.
 46 Uo.
 47 Ott elsősorban Pál személyes refl exiójában találkozunk vele.
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összesen kétszer esik szó hálátlanságról,48 addig Luthernél lényegesen gyakrabban 

találkozunk vele. Ebből az (elsősorban a teremtő és gondviselő Isten iránti) hála 

kérdésének kiemelkedő jelentőségére következhetünk. 

Vizsgálódásunkat terjedelmi okokból nem folytatjuk a meditáció és a teológiai 

felismerések és etikai belátások kínálkozó kutatási területére vonatkozóan. Viszont 

a fenti eredmények alapján kiemelek néhány „lutheri” ajánlást hitoktatói gyakor-

latunk számára.

Az imádkozni tanítás pedagógiája

A hit- és erkölcstanoktatás változatos helyszínein az imádságra való ráhangoló-

dás nyugodt körülményeinek megteremtése gyakran akadályokba ütközik. Ennek 

ellenére szükséges, hogy az imádság ne vesszen el a hitoktatásban. Hitünk e gya-

korolható és témává is teendő megnyilvánulása komoly muníciót adhat a diákok 

mindennapjainak megéléséhez, közösségük formálódásához és vallásos életútjuk 

alakulásához. 

Luther útmutatása, mint említettük,49 számos ponton egybecseng mai valláspe-

dagógiai ajánlásokkal. A korábbiakban ismertetett megállapításokra a továbbiakban 

dőlt betűkkel utalok. 

A hívő ember Istenhez kötődő életét szabadon (egyúttal felelősen) és ráhagyat-

kozással éli.50 Ezt az életfolytatást hivatott támogatni imádságunk, melyben saját 

életünket szemléljük az evangélium fényében.51 A helyes meditáció és a helyes imád-

ság utat nyit önmagunk, társaink, világunk felé, és ebben a nyitottságban állít Isten 

elé. Ezért sem szakadhat el az imádkozók aktuális kontextusaitól a hittanórán és az 

iskolában sem. És ezért szorul a hitoktató saját spiritualitása is ápolásra. Igaz ez a 

hittanórai közösség spirituális életére is: a spiritualitás nem alakul és nem formá-

lódik magától, ha nem gyakorolják. Az imádkozás tanítása meghívás az imádkozás 

gyakorlatába.52 Ugyanakkor e gyakorlat (ön)reflexiók segítségével alakulhat, fejlőd-

het.53 Fejlődnie pedig szükséges, egyrészt mivel új meg új kihívásokat él át velünk 

és hitünkkel együtt, másrészt, mivel csak ez óvhatja meg attól, hogy a hitfejlődés 

 48 Lk 6,35 az ellenség szeretetének és az iránta való jóságnak a megindoklásában, valamint 2Tim 3,2 

bűnlajstromában. Az Ószövetségben is összesen hétszer találjuk e szó héber megfelelőit.
 49 A tanulmány első részében.
 50 Lauster 2004, 187. o.
 51 Schröder 2014. 
 52 Uo. 74. o.
 53 Mendl 2008, 174. o. Ilyen refl exiók megalapozásaként tekinthetünk akár az imahagyomány történeti 

megismerésére is, amelyre szintén számos alkalom adódik a hitoktatás folyamatában.
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lépcsőfokainak valamelyikén megrekedjen, s elveszítse erejét és hitelességét. Az 

imádkozásra való nevelésre is érvényesek tehát a valláspedagógia „alapszabályai”. 

A hitoktatás részeként és a hitről való tudásátadás kiegészítéseként egyaránt a diá-

kok életkori sajátosságai szerint és élethelyzetéhez kötődve kell hogy megvalósuljon 

mind tartalmi, mind emocionális tekintetben.54 Az imádkozni tanítás nem viselheti 

magán kényszer55 vagy ismeretlen fogalmakkal-összefüggésekkel való túlterheltség 

jeleit, de nem válhat parttalanná sem, nem veszítheti el kapcsolatát normatív alapjá-

val, Isten kijelentésével. Az imádságos élet alapjaihoz és a hitről való gondolkodáshoz 

fűződő szoros kapcsolata tudatosítását szolgálhatja akár Luther útmutatásainak 

komolyanvétele is, valamint a fent elemzett fogalmi összefüggések mögött rejlő 

felismerés, amely szerint a kegyelem olykor talán elvont teológiainak tűnő fogalma 

az imádságos életben (is) egészen gyakorlati jelentéstartalommal is rendelkezhet, 

sőt szoros összefüggést mutat egészen direkt (mint az öröm) vagy reflektált (mint a 

hála) érzelmekkel és az ajándékul kapott külső és belső lehetőségeinkkel (kegyelmi 

ajándékokkal) való élés mindennapi valóságával. Az imádság különböző formái és 

szövegei közül válogassunk bár kötöttebbeket, biztonságot nyújtókat vagy éppen 

kihívást jelentő impulzusokkal telibbeket a csoport sajátosságai és szükségletei 

szerint, bízzunk erejében, és ne féltsük azt kérdésektől sem. Ne az „igen vagy nem” 

alapállásával, hanem a „többet”, „máshogyan”, „talán”56 nyitottságával álljunk az 

imádság tanításához diákjaink közösségében. Tartsuk szem előtt, hogy az imád-

ság lényege szerint az ember őszinte istenkapcsolata megélésének helye, alkalma, 

módja, eszköze kell(ene) hogy legyen! Végső soron pedig Isten ajándéka az ő jó 

tetszése szerint.
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Szabó B. András

Magnus consensus

Az evangélikus felekezeti identitás szempontjából legmeghatározóbb hitvallás az 

1530-as augsburgi birodalmi gyűlésen beterjesztett Ágostai hitvallás. Erdélyben 

vagy Ausztriában a hivatalos felekezeti megnevezésben a mai napig szerepel az 

ágostai jelző, ahogy régi magyarországi gyülekezeti pecséteken is elő-előtűnik még. 

Az elnevezés két betűje világos felekezeti élt ad annak a gyakran kissé kötetlen 

jellegnek, amit az evangélikus megnevezés takar.

A hitvallás és a gyülekezetek kapcsolata fordított irányban is igaz. Nemcsak a 

keresztyének egy bizonyos csoportjának felekezeti identitását határozza meg az 

Ágostai hitvallás, hanem a hitvallás megfogalmazásában is fontos szerep jutott 

a gyülekezeteknek. A reformáció hatása alá került közösségek közös meggyőző-

désére és tanítására hivatkozik a reformátori irat. A latin szövegben jól látszik a 

hitcikkeket bevezető ismert kifejezés: Ecclesiæ magno consensus apud nos docent; 

„A gyülekezetek nálunk nagy egyetértéssel tanítják”.1 Az itt használt magnus con-

sensus kifejezés ötszáz éve sokat mondott el a reformáció egyházáról, és sokat mond 

ma is. A gyülekezetekben megtapasztalt nagy egyetértés ilyen világos kifejezése 

minden kor viták szaggatta közösségei számára távlatot nyitó, vonzó kijelentés. 

Nem véletlen, hogy az evangélikus egyház egységét fenyegető mai viták kapcsán 

felmerül a magnus consensus egyfajta intézményesítése és alkalmazása eljárási 

gyakorlatként. A kifejezés mély tartalma a reformáció ötszázadik évfordulóján a 

magyar evangélikusok számára is érdemessé teszi az alaposabb vizsgálatra. Ennek 

eredményeként ugyan csodatévő eljárási szabályt nem, de a gyakori problémaként 

emlegetett evangélikus identitás aktuális megfogalmazásához és megtapasztalá-

sához értékes szempontokat nyerhetünk.

 1 KK 2008, 2: 19. o.
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Konszenzus mint igazság

Az egyházban két területen kritikus a döntéshozatal: az egyik a személyi döntések, 

a másik a tanításbeli viták tisztázása. E döntések eredményeként formálódott az 

egyház vezetése és tanítása. Az önkéntes egyetértés, az egyhangú döntés kiemel-

kedő erőt jelent. Az egyház életének korai szakaszában személyi kérdésekben, a 

püspökválasztás folyamatában a választás egyhangúsága a Szentlélek különös 

megerősítését jelentette, ahogyan a Kelemen-levélben olvasható.2 A korai egyház 

tanításának formálódásában is egységre törekszik. A nehezen megállapítható igaz-

ság egyik fontos eleme a konszenzus. Nemcsak a döntéshozó testületben szükséges 

az egyetértés, hanem időben és térben jóval tágabb körben is. A consensus patrum, 

az atyákkal való egyetértés elvárása biztosítja az igazság megőrzését az időben. 

Folyamatos feladat ragaszkodni a letisztult tanításhoz. A széles körű konszenzus 

a tanítás igazságát bizonyítja. Iraeneus nyomdokain haladva Lerinumi Vince az 

5. században a vitás tanítások eldöntésében a mindenkor, mindenhol, mindenki 

által elfogadottság gondolatával a katolicitást, az egyetemességet teszi az igazság 

biztosítékává.3 Egy-egy hittétel hosszú időn át fennálló, széles körű elfogadottsága 

sajátos erőt és biztonságot ad. A magnus consensus megfogalmazása az Ágostai 

hitvallás kezdetén vajon ennek a széles egységnek való megfelelést akarja-e bizo-

nyítani, vagy inkább a reformáció híveinek egységességét és elszántságát akarja 

megmutatni ellenfeleiknek? A két lehetőség két külön irányt mutat az igazsághoz.

Egyén és igazság

Az igazság Luthernél a Szentírás alapján, a teológiai közvéleménnyel és a zsinati 

többségekkel szemben kerül megfogalmazásra.4 Luther folyamatosan hangsúlyozza 

ezt a különbséget. A Szentírásból egyénileg, a Lélek által nyert igazságot teljes, 

egyetemes igazságként fogalmazza meg, függetlenül a történelmi kontinuitástól 

és múltbeli vagy jelen idejű egyetértéstől. Egyéni kiállása Wormsban minden vi-

lági hatalom előtt az igéhez kötött lelkiismeret szabadságát bizonyítja. Az 1529-es 

második speyeri birodalmi gyűlésen a reformáció mellett álló kisebbség tagjai 

ezt az elvi alapot elfogadva már olyan világi hatalomként állnak ki, mint akiket 

a személyes, az igéhez kötött lelkiismeret szabadsága jobban köt, mint a politikai 

lojalitás. A kisebbségben lévő közösség igazsága melletti kiállás tiltakozás. Elutasítja 

 2 Schwöbel 2001, 1610. o.
 3 Uo.
 4 VELKD 2013, 6. o.
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a vallásgyakorlatát ellehetetlenítő többségi véleményt. Ez a protestáns magatartás 

nemcsak történelmi tény, hanem egy ethosz megfogalmazása is. A protestánsok 

Vítor Westhelle meghatározásában Isten igéje iránt nyitott kisebbség, akik a sza-

badságban ismerik fel ennek következményeit.5

Westhelle a protestáns név használatának három konstitutív feltételét hatá-

rozza meg: először a tiltakozók kisebbségben vannak, másodszor a Szentírásra 

hivatkoznak (szemben zsinatokkal, enciklikákkal és zsinati döntésekkel), és végül 

vallási kérdésekben a lelkiismeret szabadságát követelik.6 Ha a magukat protes-

tánsként értelmezők többségbe kerülnek, szükségszerűen hamar saját ethoszuk 

ellenoldalán találják magukat. A protestantizmus formálta európai kultúrákban 

és többséget alkotó egyházakban a mindenkori kisebbségekkel szembeni, néha 

nehezen követhető tolerancia gyökere ennek a protestáns ethosznak a megőrzése. 

A közép-európai protestánsok számára viszont a kisebbség folyamatos adottság, 

ami látszólag felmenti őket a fenti nehéz feladat alól.

A lelkiismereti szabadság kimondásának igénye a protestantizmusban – földrajzi 

elhelyezkedéstől függetlenül – egy mély, teológiai gyökerű szabadságfogalomból 

ered. A szabadság mint a reformáció alapvető felfedezése ma, a szabadság más 

gyökerű megfogalmazásainak megvalósult kontextusában nehezen megfogalmaz-

ható lényeg. A reformátori értelmezésben a keresztyén tanítás egyetlen, mindent 

összefoglaló tárgya az Isten kinyilatkoztatott kegyelme által létrehozott hívő en-

gedelmesség szabadsága.7 Minden emberi szabadság forrása ez az Istentől kapott 

szabadság, amelyet az ember csak egyénileg tapasztalhat meg. Az egyéni felszabadító 

élmény minden protestáns szabadság forrása. A vallásgyakorlás szabadságának 

kérdése azért annyira alapvető a protestánsok számára, mert a bennük lezajló fel-

szabadító élmény egyéni, de nem egyszeri. Az egyéni hitélmények hatnak egymásra 

és összekapcsolódnak.

Az egyéni hitélmény fontossága a protestáns spiritualitásra is nagy hatással volt. 

Az egyéni vallásgyakorlás fontosságának közösségi következményeit meg lehet fi-

gyelni. A protestáns kegyességekben a prédikáció, a lelkigondozás és az oktatás – a 

hit felfogásának egyéni szempontjai – nyernek teret a közösségi – istentiszteleti, 

szentségi és kultikus – szempontok rovására.8 Dietrich Rössler gyakorlati teológiá-

jában azt állapítja meg, hogy az újkori vallásosságot a kezdetektől kettős megjelenés 

jellemzi: az egyik az egyház keresztyénsége, a másik a társadalom vagy a nyilvános-

 5 Westhelle 2010, 28. o.
 6 Uo. 27. o.
 7 Herms 1985, 214. o.
 8 Steck 2011, 550. o.
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ság keresztyénsége. A két forma feszültségéből harmadik formaként kialakul az a 

privát keresztyénség, amely az egyén választása és gyakorlata.9 A különböző formák 

az egyéni lelkiismereti szabadság szükséges következményei, Luther szituációjához 

képest egy fontos különbséggel: a lelkiismeret szabadsága nála az igéhez kötött.

Ma sokszínű vallási, ideológiai környezet veszi körül a keresztyénség minden 

formáját. A külső környezet és a háromféle keresztyén vallásosság kapcsolatban 

van egymással és formálja egymást. Ebben a helyzetben kérdés, hogy mi alakítja a 

konszenzust. A magnus consensus eredeti teológiai értelmét a kultúrában kialakult 

egyéb konszenzusok zavarják. A társadalmi keresztyénség morális, ideológiai tradí-

ciói, szempontjai olyan alapegyetértésként vannak jelen, amelyet könnyű azonosítani 

a keresztyén hit alapját képező egyetértéssel. Sok hitét egyházában aktívan gyakorló 

keresztyén számára is ez jelenti az elsődleges azonosulást a társadalmi-kulturális 

konszenzuson keresztül az egyházzal. Az Ágostai hitvallás alapján az egyházat nem 

a kulturális-ideológiai egységben való nagy egyetértés teszi keresztyénné, hanem 

a teológiai, krisztológiai tartalmú magnus consensus. Ennek prioritása olyan erős, 

hogy minden különbséget integrálnia kell. Egymás elfogadása keresztyénként nem 

töröl ugyan el minden kulturális különbséget, de mellékessé teszi (Gal 3,28). Ez 

közösségalkotó felelősségbe helyezi az egyéni keresztyén szabadságot.

Igazság és közösség

A Melanchthon által az Ágostai hitvallásban megfogalmazott nagy egyetértés 

közössége a hit általi megigazulás eredeti lutheri felismerésének szabadságától 

megragadott hívőkre vonatkozik. A teljes konszenzus csak nyitott lehetőség, ami 

akkor lehet valóban teljes, ha az ellenfelek is elfogadják igazságát. De az ő egyet-

értésük a felismerések igazságát nem befolyásolja. Viszont az egyház egyetemes 

hitvallásaival fennáll a konszenzus az egy közös alapon, a Szentírás helyes értel-

mezésén. Miközben az egyházi hagyomány egészével nem szükséges az egyetér-

tés, a keresztyénség tanításának legalapvetőbb megfogalmazásaival, az egyetemes 

hitvallásokkal hangsúlyos az egység.

A magnus consensus kifejezés egy kivételes pillanatot ragad meg, amelynek él-

ménye összeköti a hitvallókat. A közös élmény úgy jelent újat, hogy az alapokban 

nem jelent változást, sokkal inkább jelenti az alapok érvényességének helyreállítását. 

Centruma az evangélium középpontba kerülésének egyént és közösséget megújító, 

felszabadító élménye. Ez a tapasztalat a gyülekezetek közösségében mindenféle 

 9 Rössler 1994, 93. o.
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„központi irányítás és szervezés nélkül sarjadt ki”.10 Nem emberi, egyéni vagy 

testületi erőfeszítések sikerét élik át a résztvevők, hanem egy külső, nagyobb erő 

működését tapasztalják meg, amelyet a Szentlélek munkájaként azonosítanak. 

A nagy egyetértés létrejötte túlmutat az egyetértők szándékán, utólag fedezik fel, 

mit éltek át. Ezért nem lehet egy tanítást kialakító folyamat eszközeként használni, 

hanem, ahogy egy német lutheránus megfogalmazás összefoglalja, csak utólag lehet 

megállapítani meglétét.11

Az előre megtervezhetetlen spontaneitás a Szentlélek jellemzője, csakúgy, mint az 

a tény, hogy az egyént egyénként úgy ragadja meg, hogy ebből az elköteleződésből 

közösség keletkezik. Az eredeti bibliai kinyilatkoztatás is ebben a formában történik, 

egyén és közösség együtt szerepel a húsvét körüli eseményekben és értelmezé-

sükben. Együtt és egyesével is kudarcot vallanak, ugyanakkor egyéni és közösségi 

találkozásokban tapasztalják meg a feltámadást. Ezért a kinyilatkoztatásról szóló 

tanúságtétel formája is az egyén és a közösség szerves kapcsolatát feltételezi. Ei-

lert Herms a keresztyén kinyilatkoztatás melletti tanúságtételt találó kifejezéssel 

különleges Lebensführung in Gemeinschaftként, közösségben folytatott különleges 

életvezetésként definiálja.12 Ez magában foglalja, hogy a tanúságtétel nemcsak szó-

beli cselekmény, hanem az ember és a tanúságtevő közösség életének egészéről szól. 

A cselekedetek és a megszólalások egymást erősítik vagy hiteltelenítik. A farizeusi 

magatartás örök problémája a féloldalasság (Mt 23,3). Bármilyen nagy a gyülekezeti 

egyetértés, az azt megerősítő, hitelesítő közösségi magatartás nélkül üres marad.

A közösségben gyakorolt elfogadás mértéke a konszenzus próbája. A magnus 

consensus gondolatának lényegéhez értünk ezzel. A keresztyén közösség egyetértése 

egy krisztológiai mag körül szerveződik. Ez kortól függetlenül az egyház létének 

lényege és tanúságtételének tartalma. A nagy egyetértésnek itt kell meglennie, 

másban nemcsak nyitott a különböző vélemény lehetősége, de a más véleményen 

lévő keresztyént testvérként kell elfogadni, ami elsődleges közösségvállalást jelent 

a különbségektől függetlenül.

Egység és igazság

Mindkettő, az egyetértés és az igazság is a Szentlélek közösségépítő és megvilágosító 

munkája. A két erő nincs összekötve, sőt sokszor egymással szemben hat. A keresz-

tyén közösség szakadása és egysége ebben a kettős erőtérben értelmezhető. Ha a 

 10 Reuss 2008, 178. o.
 11 VELKD 2013, 1. o.
 12 Herms 1985, 193. o.
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különbség olyan kritikus, hogy a különböző véleményen lévők a saját igazságukat 

összeegyeztethetetlennek találják a más nézeten lévőkkel, ha hiányzik az egyetértés 

az alapvető kérdésben, ragaszkodásukat saját igazságuk megfogalmazásához sza-

kadás árán is kifejezik. Ezt mindkét fél az igazság lelkének munkájaként azonosítja. 

Fordított irányban is megtörténhet, hogy a korábban megosztó különbség átértéke-

lésére kerül sor. Ugyan a különbség megmarad, de a hozzá kapcsolódó igazságigény 

nem kizárólagos, ezért a közösség hangsúlyozása lesz a fontosabb. Ennek felfedezése 

az egység lelkének munkája. A keresztyén felekezetek szakadásai az igazság, míg 

egymás közösségének újbóli megtalálása az egység lelkének munkája.

Egy ponton túl a különböző kritikus kérdések mentén fellépő szakadozottság 

a közös hit alapját adó alapvető igazságot teszi kérdésessé mind a külvilág, mind 

maguk a keresztyének számára. A szervezeti egység nem szükséges a protestáns teo-

lógia szerint, a különböző felekezetek közös tanúságtétele viszont feltétlenül. Ennek 

hiánya – különösen a nem keresztyén külső kritika számára – a tanúságtétel hitelét 

rontja. A folyamat nehézségét mutatja, hogy még a közös gyökerekkel rendelkező 

és egymástól teológiailag jóval kisebb távolságra lévő protestáns felekezeteknek is 

meglepően hosszú utat kellett bejárniuk a Leuenbergi konkordiában kiteljesedett 

egyházközösséggé alakulásig. Az egyházközösséget a központi hitvallási tételekben 

való egyetértés teszi lehetővé.13 A Jézus Krisztus evangéliumában való egyetértés, 

a közös exegézis olyan talaj, amelynek alapján az egyházi hivatal és az egyházi tan 

megfogalmazásának sokszínűsége elfogadható az Ágostai hitvallás VII. cikke alap-

ján.14 Az evangélium tanításában és a szentségek kiszolgáltatásában egyetértésre 

van szükség. A konszenzus nem egy közös forma vagy értelmezés megalkotását és 

kötelezővé tételét jelenti, hanem egymás különböző formájának elismerését, amely 

szerint „a másik közösségben is autentikus módon ünneplik az igét és a sákramentu-

mot, tehát az adott közösség Jézus Krisztus egyházának igaz megjelenési formája”.15 

Ezt nevezhetjük „differenciált” konszenzusnak, amelyben a közös alapigazságot 

különböző kontextusokból következő különböző megjelenési formákban juttatják 

kifejezésre.16 A differenciált konszenzus különbözősége a magnus consensus alapján 

válik lehetségessé. A történelem folyamán egymás ellen megfogalmazott kritikus 

ítéletek elveszítik a másikat kizáró igazságigényüket, de a közösség megtalálásához 

mégsem kell feladni a felekezeti sajátosságokat.

A leuenbergi folyamat példája mutatja, hogy egy adott korban átléphetetlen kü-

 13 Weber 2013, 7. o.
 14 Uo. 8. o.
 15 Uo. 9. o.
 16 Uo.
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lönbözőség a kontextus változásával – anélkül, hogy elveszítené igazságát – már 

nem kell hogy elválasszon. A saját korunkban megjelenő, az egyházakat szakadással 

fenyegető vitakérdéseket az egység és az igazság kettősségéről elmondottak alapján 

érdemes mérlegre tenni a magnus consensus összefüggésében.

Az igazság letéteményese protestáns értelmezésben nem a közösség. Sem demok-

ratikus többségi döntéshozatali eljárások, sem történeti és jelen idejű konszenzusok, 

sem hierarchikus döntések nem garantálják az igazság elérését. Egyedül az egyes 

ember igéhez kötött lelkiismereti vívódásának, az egyént saját magát és más egyé-

neket is meggyőző vagy általuk ugyanúgy végigküzdött keresésének eredménye az 

igazság megnyugtató bizonyítéka. Míg ez a nyugalom nincs meg, addig fennáll a 

kényelmetlen állapot. A női lelkészség elfogadása a protestáns egyházakban a fenti 

folyamatot mutatja. Mára marginális kivételektől eltekintve kijelenthető az utóla-

gos nagy egyetértés, a Szentlélek igazság- és egységteremtő munkája. Korábban, a 

nők teljes értékű lelkészi szolgálatát lehetővé tevő viták idején még csak az igazság 

keresésének nehéz küzdelme volt megtapasztalható. Ez a kérdés ugyanakkor nem a 

magnus consensus tárgya. A nagy egyetértés csak az a bázis, ami lehetővé teszi egy 

kontextushoz kötött kérdés helyes megválaszolását, illetve a döntési alternatívák 

kiforrását. Míg a római katolikus felfogás szerint a kijelentett tanítás elfogadása a 

hívők feladata, Eilert Herms felhívja a figyelmet, hogy a reformáció egyházaiban 

a tanítás létrehozójának kell olyan tanítást kialakítania, ami konszenzusképes 

lehet.17 Ennek alapja a kontextusfüggetlen teológiai igazság, amelynek célja, hogy 

hozzásegítsen a Krisztusba vetett életbizalom megszületéséhez.

Ma világméretben leginkább a homoszexualitás megítélése kapcsán merül fel a 

szakadás veszélye. A magnus consensus félreértelmezése volna, ha azt formalizált 

döntéshozatali eljárási rendként alkalmaznánk akár ebben a kérdésben is. Az egy-

ház életét szabályozó többségi jogi döntéseknek nincs teológiai igazságigényük, 

hanem ezek az egyház működőképességét és kormányozhatóságát szolgáló dön-

tések, amelyek nélkül az egyház cselekvésképtelen lenne.18 A teológiai igazságok 

a hit tartalmát rögzítik, aminek egy része kontextustól független, másik része 

kontextusfüggő. A magnus consensus azt jelenti, hogy az adott korban egy közös-

ség a Szentlélek munkáját megtapasztalva, közös hitének tartalmát felismeri, és a 

konszenzus lényegét nem érintő kérdésekben, a külső szemlélő számára mégoly 

radikális különbségekben is az eltérést elfogadhatónak találja.

 17 Herms 1985, 212. o.
 18 VELKD 2013, 15. o.
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Konszenzus mint tanúságtétel az Istentől kapott szabadságról

A magnus consensus részének lenni egyszerre jelenti az egyén szabadságának teljes 

tiszteletben tartását és az ezt a szabadságot tudatosan megélő emberek közösségét. 

Ez az alternatíva a modern kor emberének problémájára kiemelkedő elméleti meg-

oldást nyújt. Egyszerre óv meg minden totalitárius manipulációtól és eltárgyiasí-

tástól, illetve az ennek ellenpontját jelentő elmagányosodástól és elidegenedéstől. 

A szabadság hangsúlyozott tudatosításával egy közösség részének lenni ugyanakkor 

komoly erőfeszítést igényel, elsősorban intellektuálisan és spirituálisan. A gyakor-

latban a modern kor által leginkább átformált társadalmakban ezen alternatíva 

egyöntetű és jelentős gyengülését látjuk. Ha a magnus consensus belső egyensúlya 

és biztos tartóereje felborul vagy meginog, a protestáns identitás gyengül, illetve 

végső soron elvész.

A magnus consensus megfogalmazása az Ágostai hitvallás elején lelkes határozott-

sággal kimondja a legfontosabb alapot, erről pedig valóban határozottan és lelkesen 

kell tanúságot tenni. Ugyanakkor kijelöli az egyéni lelki szabadság többszörösen 

fontos szerepét mind az igazság kisebbségi megfogalmazása, mind a különbségek 

elfogadása tekintetében, ahogy az igazságot ma kisebbségben is bátran vállalni, a 

különbségeket elfogadni kell. A teológia feladata a konszenzusképes döntési alter-

natívák felmutatása és végiggondolása.19 A tudás hiányában vagy annak szűkében 

hozott döntések jellemzően érzelmi, indulati döntések lesznek, amelyek hibái csak 

következményeikben fognak megjelenni, és a korrekció útja nehéz lesz.20 Ezért nem 

érdemes magunkévá tenni a környezetben bőven kínált népszerű érzelmi válaszo-

kat és elveszíteni a protestantizmus lényegét adó, szabadságból megélt közösséget. 

Sokkal inkább ennek a közösségnek a mibenlétét és értékét szükséges tudatosítani 

és megélni nagy egyetértésben.
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Balázs Géza 

A reformáció hatása a magyar nyelvre

Ha Kálvin nem lett volna, lehet, hogy most nem magyarul beszélnénk – hallottam 

a tömör véleményt. Van benne valami, de egy kis kiegészítést hozzá kellene tenni: 

Ha Luther és Kálvin nem lett volna, talán most nem magyarul beszélnénk. Akkor 

ma Magyarország talán a latin nyelvnek lenne egyik utolsó bástyája, esetleg egy 

latinizált magyart vagy éppen a németet beszélnénk. Persze az anyanyelvűség 

külső hatóerői mellett ott fáradozott száz és ezer magyar prédikátor, író, költő, és 

a reformáció hatására elkezdett folyamatot olyan jelesek vitték sikerre, mint Ka-

zinczy Ferenc, Széchenyi István, Petőfi Sándor és Arany János… A 16. században 

elkezdődött folyamat a 19. században, a reformkorban csúcsosodott ki. 

Arra a kérdésre keresem a választ, hogy milyen hatással volt a reformáció a ma-

gyar nyelvi kultúra megerősítésére, terjedésére, milyen eszközöket tudott e célból 

felhasználni. 

Induljunk ki abból, hogy milyen volt a magyar nyelv állapota a 16. század elején, 

amikor 1517. október 31-én a wittenbergi vártemplom kapujára egy Ágoston-rendi 

szerzetes, Luther Márton kiszögezte 95 hittételét. 

Először is Magyarország politikai egysége megszűnt, a török szinte feltartóz-

tathatatlanul terjeszkedik, Mohács után elfoglalja Budát, majd 1552-ig az ország 

középső harmadát. Ki tudja, mi lett volna, ha a magukra maradt végvárak (Szi-

getvár, Kőszeg, Eger) nem próbáltak volna ellenállni, amivel mégiscsak megtor-

panásra késztették a törököt. 160 évre, Buda 1686-os felszabadításáig az ország 

három részre szakadt, egységes politikai vezetés és katonai erő nélkül maradt, 

hatalmi vákuum keletkezett. Az ország középső részén az őshonos magyar lakosság 

szinte teljesen kipusztult, és fennállt a lehetőség, hogy az önálló Magyarország 

többé nem áll talpra. Talán a magyar kulturális élet viszonylagos folyamatossága 

tudta átmenteni a magyarságot ezen a két nehéz századon. Nemeskürty István is 

így látja: „A török hódoltsági városokban (Pécs, Szeged, Kecskemét) magas szín-

vonalú kultúrélet zajlott, iskolák működtek, katolikus, református, evangélikus, 

unitárius (szentháromság-tagadó), zsidó felekezetek háborítatlanul élték a maguk 
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életét. Sztárai Mihály Dráva menti evangélikus lelkész a török megszállta területen 

színdarabokat írt parasztjai számára; egyik színművét a messzi Kolozsvárott, az 

Erdélyi Fejedelemség területén, másikat Magyaróvárott, Habsburg-Magyarorszá-

gon nyomtatták ki.”1

Ezek szerint a politikai-hatalmi szempontból szétszabdalt országban a kulturális 

javak szabadon vándorolhattak, s ezzel a tragikus körülmények ellenére sikerült 

egyfajta szellemi-kulturális egységet fenntartani, sőt erősíteni. Ebben a szellemi 

erősítésben játszott nagy szerepet a reformáció. A reformáció, amelyet nálunk is a 

katolikusok indítottak el.

„A közvélemény úgy vélte, főleg a ferences barátok prédikációi nyomán, hogy a 

törököt és az ország pusztulását Isten büntetésként mérte a magyarságra.”2

Ezzel kezdődik Zrínyi Miklós Szigeti veszedelme is:

„De Isten ostora mast szállott reájuk,

Fösvénység, gyűlölség uralkodik rajtok,

Nincs szeretet köztök, sem okos tanácsok,

Kiért erőben van fényös koronájuk.” (Első ének, 58. versszak)

Folytassuk Nemeskürty Istvánnal: „Sok bűn között a legnagyobbnak azt tartották, 

hogy az ország Luther fellépése után is a pápa hitén maradt. Meg kell térni, magunk-

ba kell szállni, el kell fogadni Luther tanait. Így lettek a reformáció első igehirdetői 

ferences papok, akik az 1530-as években tömegesen utaztak Wittenbergbe. S ez 

a magyarázata, hogy míg 1526-ig a magyar közvélemény általános ellenszenvvel 

figyelte Luther működését, addig a harmincas években, de főleg 1541 és 1552 után 

általánossá vált a reformáció hatása. Márpedig annyira, hogy fokozottan egyre 

radikálisabb felekezeti irányzatok uralkodtak, a helvét Zwingli, majd Kálvin tanai, 

majd a szentháromság-tagadó (unitárius) felekezet, utóbbi főleg Erdélyben és a 

hódoltságban. […] A XVI. század közepén alig maradtak katolikus hívek és papok 

mindhárom országrészben.”3

A reformáció nem volt mentes a belső vitáktól. Az első, lutheránus irányzat után 

jött a helvét (kálvinista), Erdélyben az unitarizmus, majd pedig a szombatosság. 

A felekezetek között gyakori volt az átjárás, ahogyan azt Dávid Ferenc prédikátor 

esete mutatja, aki valamennyi irányzatnak harcos képviselője volt, s ezzel egy kicsit 

mintha mai politikai életünk egyes alakjait előlegezné. 

 1 Nemeskürty 2003, 58. o.
 2 Uo. 64. o.
 3 Uo.
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A felekezetek megnevezései:

katolikus – pápista

evangélikus – lutheránus, ágostai

református – kálvinista, helvét

unitárius – antitrinitárius, szentháromság-tagadó

szombatista – sabbatárius, zsidózó

Mi volt a reformáció gyors terjedésének a titka? 

A közvetlen előzmény a keresztes hadjáratnak indult Dózsa-szabadságharc vérbe 

fojtása, amelynek az lett a következménye, hogy a parasztok soha többé nem vet-

tek részt az ország védelmében. Ez egyenesen vezetett Mohácshoz, a korona és az 

ország elvesztéséhez. Bakócz Tamás bíboros fellépése nemcsak az ország vesztét 

hozta, hanem egyházának összezsugorodását is, mert a „keresztesek táboraiban 

táplált ellenérzés a hatalommal szemben a reformáció tömeges elfogadása előtt 

egyengette az utat az öreg kontinensen. Az ezt követő vallási felfordulás Erdélyt 

is megpróbáltatások elé állította, és a legelső vallási toleranciát hirdető törvény 

elfogadására késztette.”4

A reformáció terjedésének a politikai előzményeken, katonai kudarcokon túl 

nyilván oka volt valamiféle új összetartó erő keresése. A reformáció vonzerőt, 

reményt jelentett az emberközpontú, az autonómiát figyelembe vevő és olcsóbb 

egyház képében. 

A reformáció terjedésének fő eszköze azonban mindenképpen az anyanyelvűség 

volt. Ez a folyamat már a középkorban megindult, majd folytatódott az erazmisták-

kal, végül pedig a reformáció teljesítette be. A vallási anyanyelvűségnek előzményei 

voltak egyes 15. századi kódexek. A legkorábbi magyar bibliafordítások ugyancsak 

egy katolikus, anyanyelvűséget szorgalmazó reformtörekvés eredményeként szület-

tek, ezért ezeket összefoglaló néven Huszita bibliának nevezzük. Három kódexben 

maradtak fenn: az Ószövetség kisebb könyveit tartalmazó Bécsi kódexben, a négy 

evangéliumot tartalmazó Müncheni kódexben és a zsoltárok prózai fordításait tar-

talmazó Apor-kódexben.5 Az ország szétesése következtében két királyi-fejedelmi 

udvar alakult ki, a katolikus egyház intézményrendszere, a kultúrát jelentősen be-

folyásoló szerzetesrendek visszaszorultak. A kultúra új erjesztőivé a főúri udvarok 

és a városok váltak. Körükben terjedni kezdtek a katolicizmust megújítani kívánó, 

a protestantizmust előkészítő és részben vállaló erazmisták, akiknek szintén fő 

 4 Barabási 2010, 283. o.
 5 Dömötör 2006, 71. o.
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törekvésük volt a magyar nyelvet alkalmassá tenni a Biblia értelmezésére. 1533-ban 

Krakkóban jelent meg az első magyar nyelvű nyomtatott könyv, Szent Pál leveleinek 

magyar fordítása az erazmista Komjáti Benedektől. Ide sorolható Pesti Gábor Újtest-

amentuma és Sylvester János sárvár-újszigeti tanár-nyelvész-bibliafordító-nyomdász 

munkássága. Sylvester 1541-ben fordította le az Újtestamentumot: ez az első teljes 

magyar nyelvű nyomtatott Újszövetség. Sylvester erazmista, környezete protestáns, 

„működésének központja, Sárvár azonban a következő évtizedekben a dunántúli 

magyar evangélikusság első számú centrumává lesz”.6 

A reformáció alapja: az anyanyelvűség – mindenkinek 

A reformáció vonzerejét főként az anyanyelvűség jelentette: a Biblia jusson el min-

denkihez a saját anyanyelvén, az istentiszteletek legyenek anyanyelvűek. Forradal-

mi hatása volt ennek a nagyon természetes gondolatnak. A világ befogadásának, 

megértésének legfőbb eszköze az anyanyelv. Ezt vitte át a reformáció a vallási 

tanításokra. A magyar reformáció első évszázadában öt újszövetség- és egy teljes 

ó- és újszövetség-fordítás született. Az öt Újszövetség közül kettő, Pesti Gáboré és 

Sylvester Jánosé erazmista jellegű, ezt követte Heltai Gáspár, Melius Juhász Péter, 

Félegyházi János protestáns Újszövetsége. A teljes protestáns Biblia Károli Gás-

párnak és munkatársainak a fordítása, az 1590-ben megjelent Vizsolyi Biblia. Ez a 

Biblia mindenképpen fordulópont a magyar nyelv történetében: kiegyenlítettebb 

nyelvhasználata meghatározó hatást gyakorolt az irodalmi nyelv alakulására (ha-

sonlóan a Luther által fordított Német Bibliához), valamint a népnyelv alakulására 

is. „Hatása mind a szó- és szóláskincsben megnyilvánul, mind a – más nagy tekin-

télyű szerzők által is képviselt – e-ző nyelvjárásnak az ö-zővel szembeni uralomra 

segítésében érvényesül.”7

De nemcsak a bibliafordítások érdemelnek figyelmet, hanem a zsoltárfordítások 

is. A Luther által írt himnuszok nem csupán német földön, hanem Magyarországon 

is terjedtek. Ezt szolgálta Gálszécsi István 1536-ban Krakkóban megjelent – ha-

 6 Mányoki 2016. Továbbá: „A Sylvester-nyomda néhány fametszetdúca a későbbiekben már Huszár 

Gál reformátori munkáját szolgálta, s Sylvester nyomdásza, Abádi éppen úgy protestáns prédikátorrá 

vált, mint a tudós öccse, Sylvester Mihály. Ilyen háttérrel erőltetett föltevésnek tűnhetett, hogy az 

1541-es Újszövetség csupán egy erazmista katolicizmus terméke, hiszen lutheránus kapcsolatokat 

mutat. Az is igaz ugyanakkor, hogy Sylvester az életének utolsó nyolc évét Bécs katolikus egyetemén 

töltötte, s nem került összeütközésbe az uralkodó vallással. A felekezeti frontok – a fellobbanó 

indulatok ellenére – valójában még nem voltak merevek, s az átmenetiségben az erazmista attitűd 

egyelőre életképesnek bizonyult.” (Uo.)
 7 Dömötör 2006, 175. o.
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zánkban első protestáns – énekeskönyve: Kegyes énekekről és keresztyén hitről való 

rövid könyvecske. Ebben több szép Luther-ének is van, de régebbiek is megtalál-

hatóak benne. A 16. században további énekeskönyvek is megjelentek például Hu-

szár Gáltól, Gönczi Kovács Györgytől, a legkiemelkedőbb protestáns énekeskönyv 

azonban Szenczi Molnár Albert zsoltároskönyve. A genfi zsoltárok átültetésével 

addig ismeretlen formákkal gazdagította a magyar verselést, amely egyúttal a 

szakszerű műfordítás mintaképe lett. Egyébként Károlyi és Szenczi munkássága 

összekapcsolódik. Szenczi Molnár Albert Károli Gáspár környezetében tanúja volt 

a Vizsolyi Biblia fordításának és kinyomtatásának, nevéhez fűződik a Károli-biblia 

javított kiadása. A Károli- vagy Vizsolyi Biblia nyelvre gyakorolt hatását mindenki 

elismeri; Csűry Bálint református szülőfalujának, a trianoni döntés után Románi-

ához került Egrinek a nyelvében csaknem 150 bibliai eredetű szót, nevet, szólást, 

közmondást dokumentált.8 

A reformáció az elindítója a magyar nyelvi sztenderdizációnak, azaz az irodalmi 

és a köznyelv egyesülésének.9 A 16. századig ugyanis nem volt egységes irodalmi 

nyelvünk. A magyar sztenderdért két nagyobb nyelvjárási terület versengett: a keleti 

és a nyugati. A keleti győzött, s ennek legfőbb oka a széles ívet kirajzoló északkeleti 

nyelvjárásban született Károli-féle Vizsolyi Biblia nyelve volt, amely évszázadokra 

meghatározta a magyar nyelv fejlődését. A Vizsolyi Biblia nyelvét terjesztették a 

sárospataki, debreceni, kolozsvári iskolák. Az egyszerű abaúji falu, Vizsoly a Biblia 

miatt vált turistalátványossággá, s ezzel a szlogennel fogadja a látogatót: „A refor-

mátus Betlehem”. A későbbiekben Kazinczy Ferenc nyelvújító munkássága is ehhez 

a tájhoz kötődik. Tehát Károli és Kazinczy: mai magyar irodalmi és köznyelvünk 

megalapozói. 

A magyar stílus történetében a 16. századi biblia- és zsoltárfordítások önálló 

protestáns biblikus-zsoltáros stílust alakítanak ki Szabó Zoltán szerint.10 A Káro-

li-biblia nyomán terjedtek el például a következő mondások: „olyan fösvény, mint a 

hét szűk esztendő”, „úgy áll, mint a Sion hegye”. A stílus sajátosságai: bibliai képek, 

zsoltáros bűnbánati hangnem, zord erejű, komor, ószövetségi tónus. Nagy hatással 

volt a következő évszázadok íróinak stílusára egészen a 18. század végéig. A 20. 

században, például Ady verseiben a stílusújítás forrásává vált.11

A protestáns bibliáknak nyelvi-stílusbeli hatása azért volt erősebb, mint a katoli-

kusoké (pl. Káldi György 1626-os bibliája), mert a protestánsoknál a bibliaolvasásnak 

 8 Csry 1940.
 9 Lásd még Gáspári 1976.
 10 Szabó 1986, 52–56. o.
 11 A Károli-bibliával kapcsolatba hozható szállóigék, szólásmondások, közmondások egy egész kötetet 

töltenek meg: Csizmadia 1990.
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nagyobb volt a szerepe, mint a katolikusoknál. Hallottam olyan véleményt, hogy a 

protestáns országokban ma is kimutatható jobb szövegértés egyik oka a rendszeres 

bibliaolvasásban rejlik. 

Kis kitérő: a nemzetiségek nyelve 

Az anyanyelvűség nemcsak a magyar nyelvre vonatkozott. A reformáció hatása 

kiterjedt a magyarországi nem magyar anyanyelvű népek nyelvhasználatára is. 

„A lutheri tanok első magyarországi követői épp a városok szász lakói voltak. A re-

formáció többi ágának begyűrűzésével a magyarok legnagyobb része a kálvinista 

és unitarista felekezet híve lett, csak a szászok és a szlovákok egy része maradt meg 

az evangelizmusnál. Így a német nyelv védőbástyája az evangélikus vallás lett.”12 

De nem kizárólag. A kérdés bonyolultabb: a lakosság vegyes, ráadásul a többségben 

él az ún. „hungarus”-tudat, a magyarsághoz való tartozás tudata. Ezért etnikum, 

vallás és nyelv kapcsolatában sok helyen mégis a magyar nyelv válik döntő jelen-

tőségűvé: „…példa Kolozsvár német polgársága, amely fölvéve az unitárius vallást, 

persze az egyre nagyobb számú magyar polgárság hatása alatt, fokozatosan magyar 

anyanyelvűvé vált.” Vagy egy másik példa Heltai Gáspár, „aki sohasem tagadta 

szász származását, és tevékeny részt vállalt a közösség életében, mégis magyarul 

jelentette meg műveit.”13 

A reformáció pragmatikai, retorikai eszközei

Az anyanyelvűség programja mellett nem lett, nem lehetett volna sikeres a re-

formáció, ha nem állt volna rendelkezésére néhány fontos pragmatikai lehetőség. 

Ezek a következők voltak: a) könyvnyomtatás, b) retorika, c) vándorprédikátorok, 

d) gyülekezeti éneklés, e) iskolák.

Haladjunk sorjában. A reformáció abban a pillanatban érkezett, amikor éppen 

a kommunikációs világot átformálni induló jelenség zajlott: a Gutenberg-galaxis 

tágulni kezdett. A reformáció első évszázada egybeesik a kézírásos kultúra visz-

szaszorulásával, a könyvnyomtatás fokozatos elterjedésével. Kiss Jenő egyenesen 

azt mondja: „…a reformáció kezdettől fogva kommunikációtechnológiai fölénybe 

került a katolicizmussal szemben”.14

 12 Magyar Attila: A reformáció és az anyanyelvi kultúra terjedése Magyarországon. Kézirat. vmtdk.edu.

rs/fex.fi le:15324f57-a6f9-cfd2-063c-61298f915edb/MagyarDOL.doc. (Letöltés: 2017. augusztus 25.)
 13 Uo.
 14 Illisz 2016. 
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A reformáció érkezése az ókori retorika újrafölfedezésével is egybeesik. Az ókori 

retorikusok tudományos alapon feldolgozták, leírták a meggyőzés művészetét, 

amelynek gyakorlatát a mai napig alkalmazzuk. Az ókori retorikát a reneszánsz és 

a humanizmus éleszti fel, s elsőként a reformáció kezdi használni. Az első hazai 

retorika szerzője Pécseli Király Imre (1591 k. – 1641 k.) református prédikátor, a 

17. század első felének legjobb protestáns költője. 1612-ben jelent meg Isagoges 

Rhetoricae (Bevezetés a retorikába) című könyve (összesen három kiadásban), de 

1656-ban Nagyváradon is kiadtak retorikát.15 Az első magyar nyelvű retorika szer-

zője, Medgyesi Pál református egyházi író 1650-ben Bártfán adta ki Doce praedicare 

(Taníts prédikálni) című munkáját, amely a prédikációírás szabályait táblázatba 

foglalja.16 Az efféle gyakorlati prédikációszabályok forrása vagy mintája – az ókori 

retorikák nyomán – Luther Márton lehetett, aki az Asztali beszélgetésekben táblá-

zatban sorolja fel a „világnak tetsző” és az „Istennek kedves” prédikátor ismérveit:17

A világnak tetsző prédikátor Az Istennek kedves prédikátor

Legyen nagy tudományú.
Képes legyen helyesen és igaz módon taní-

tani.

Legyen szép orgánuma. Jó feje legyen.

Legyen ékesszóló. Jól tudja magát kifejezni.

Legyen szép küllemű, hogy kedveljék a lá-

nyok és a menyecskék. 
Jó hangja legyen.

Pénzt ne kapni, hanem adni akarjon. Jó emlékezőtehetsége legyen.

Olyasmit mondjon, amit az emberek szíve-

sen hallanak.
Vegye észre, mikor kell abbahagynia.

Meggyőződéssel és serényen végezze mun-

káját.

Tegye föl rá életét és vérét, vagyonát és be-

csületét.

El kell tűrnie mindenkitől a támadásokat és 

bántalmakat.

Ha újra van retorika, akkor új erőre kaphat a prédikáció. A 16. században felbukkan 

a már névvel ismert vándorénekes (lantos) és mellette a vándorprédikátor. Róluk írja 

Szerb Antal: „…ezekben a kimeríthetetlen erejű igehirdetőkben ölt testet magyar 

 15 Adamik – A. Jászó – Aczél 2004, 211–212. o.
 16 Uo. 168. o.
 17 LVM 8: 15–16. o. Köszönöm Szabó Lajos professzor úrnak, hogy felhívta erre a fi gyelmemet. 
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földön az új kor emberideálja, az autonóm személyiség.”18 Ebben a korban születik 

meg a magyar szónoki stílus és annak választékos, szépen zengő, bibliai képeket, 

idézeteket használó protestáns prédikátori változata, amely mindmáig jellemzője 

a protestáns felekezeteknek. 

Ilyen vándorprédikátor volt Sztárai Mihály és Skaricza Máté, akik a török időkben 

református hitre térítették az Ormánságot. A lakosság csodával határos módon 

átvészelte a török megszállást, a későbbi betelepítések nem érintették, s az élet 

újrakezdésében mély vallásosság is segítette őket. II. József türelmi rendelete után 

(1781) sorra épültek a festett kazettás bögyekës19 vagy sudár tornyú templomaik. 

Az Ormánság későbbi tragédiája, az egykézés, a pusztulás már más lapra tartozik. 

A közösségszerveződést a közös felolvasás és éneklés élményével erősíti a refor-

máció. „Nyelvhasználatuknak része lett a választékos, ünnepélyes nyelv, az egyházi 

szertartásban, az istentiszteleteken magyar nyelven olvastak fel a Bibliából, és persze 

magyarul énekelték a zsoltárokat is.”20 Fontos újítás, hogy a kórus helyett bevezetik a 

gyülekezeti éneklést. A közös éneklés a hit megélésének fontos eszköze lett. A közös 

éneklést szolgálták a zsoltárfordítások, a magyar nyelvű énekeskönyvek, amelyek 

számos éneke a mai napig használatban van. 

Végül a reformáció pragmatikai eszközei között ott szerepel az iskola is. A refor-

máció széles körű iskolahálózatot hozott létre az elemi iskolától a gimnáziumon át a 

főiskoláig. Az 1530-as, 1540-es években alapítják a sárospataki, a debreceni, a pápai, 

később a nagyenyedi református, illetve a pozsonyi, lőcsei, eperjesi és nagyszebeni 

evangélikus kollégiumokat. 

A reformáció hatása a névadásra

A 16. század derekától, a vallásszabadságot kimondó 1557-es és 1568-as ország-

gyűlésektől Erdély a „négy bevett vallás” otthonává vált. Az egyház felekezetekre 

tagolódása megindítja a nevek felekezeti szétválását is. A középkorban kialakult 

neveket a felekezeti tagolódás nem érintette, de a későbbi nevekre részben igaz, 

hogy a katolikusok a szentek neveit, a protestánsok inkább az ószövetségi neveket 

kedvelték.21

 18 Idézi Kiss Jenő in: Illisz 2016.
 19 Tájszó: ’öblös, hasas’.
 20 Kiss Jenő in: Illisz 2016.
 21 A kérdéshez lásd: B. Gergely 2003.
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Két új műfaj: hitvita és iskoladráma

A reformáció nyelvi fordulata két új műfajt hozott magával. Az egyik a hitvita, a 

másik az iskoladráma. A reformáció-ellenreformáció, vagyis a vallás- vagy felekezeti 

háború legfontosabb műfaja a hitvita, amelynek alapját az újjáéledő retorika adja: 

érvek, ellenérvek, gyenge és erős érvek stb. A másik műfaj az iskoladráma, a diákok 

által előadott, többnyire helyi szerzők, tanárok által írt színjáték. Az iskoladráma 

a reformáció és a barokk kor jellemzője, protestáns és katolikus formája is van, és 

részben összekapcsolódik a hitvitával az ún. hitvitázó dráma.22 Mindkét műfaj a 

reformációban virágzik ki igazán, össze is kapcsolódik, eredménye a vita- és érve-

léskultúra fejlődése, a meggyőző szónoki beszéd és stílus pallérozása. 

A felekezeti különbségek nyelvi maradványai

A reformáció eredményeként két nyelvi jelenség is mindmáig fennmaradt. A magyar 

helyesírás történetében egészen a 19. századig számon tartjuk a nyomdászok által 

kialakított és képviselt katolikus és protestáns helyesírás közötti különbséget. A c 

hangot a katolikusok cz-vel, a protestánsok tz-vel jelölték. A cs hangot a katolikusok 

ch-val, a protestánsok ts-sel. Régi templomi feliratokon máig tanulmányozható ez 

az eltérés, pl. Ditséret. A különbség a 20. század eleji helyesírási egységesítésben 

eltűnt, de fennmaradt a családnevekben: Madách, Babits, Rácz ~ Raátz stb.23

A felekezeti különbségek terminológiai különbsége a mai napig fennmaradt. 

A katolikus terminológia (elsőáldozás, mise, litánia, plébános) mellett élnek a 

protestáns kifejezések (konfirmáció, istentisztelet, zsoltár, lelkész). A katolikusok 

vízözön összetett szava a protestánsoknál helycserés formában özönvíz. A bibliai 

nevek esetében kiejtésbeli különbség is kialakult a katolikusok és a protestánsok 

között: Izaiás és Ézsaiás, Samária és Szamária. A vallási köszöntésekben is megvan 

a különbség: „Dicsértessék a Jézus Krisztus!” (katolikus), „Erős vár a mi Istenünk!” 

(evangélikus), „Áldás, békesség!” (református).24

 22 Staud 1977, 395. o.
 23 A katolikus-protestáns helyesíráshoz lásd Kniezsa 1959.
 24 A felekezeti nyelvi különbségek miatt van szükség felekezeti helyesírási, nyelvhelyességi útmuta-

tókra, pl. Útmutató egyházi kifejezések helyesírásához 2006, Református nyelvhelyességi útmutató 

2007, valamint vallási szószedetekre, pl. Erds–Kiss 2016.
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A reformáció stílusa és további következményei

Érdekes kérdés, hogy a reformáció nyelvi stílusa mennyire egynemű. Nem fedezhető 

fel retorikai vagy poétikai különbség az egyes felekezetek megnyilvánulásaiban. „Az 

ágostai, a helvét reformáció alkotásai, valamint a Szentháromság-tagadók írásai 

sem különböztethetők meg szövegezésük, nyelvezetük alapján. A bennük feldolgo-

zott műveltséganyag is nagyjából azonosnak mondható”, írja Ács Pál.25 Tartalmi, 

teológiai eltérés azonban van. „A régebbi »debreceni« típusú énekeskönyvek egyik 

jellegzetessége volt a lutheránusokkal vívott úrvacsorai küzdelem. A legtöbb vitára 

okot adó »Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed« kezdetű ének két, homlokegyenest 

eltérő – lutheránus és helvét – szövegváltozatban terjedt.”26 1602-ben a debreceni 

református énekeskönyvet szerkesztő Újfalvi Imre mindkét változatot közölte: ez a 

„mindkét protestáns felekezet irányában nyitott úrvacsorai énekválasztéka egyedül-

álló a magyar reformáció történetében”,27 s talán egyfajta ökumenének a hírnöke.

A reformáció gyors térhódítása után újra felerősödtek az ellentétes tendenciák. 

Felbukkant az ellenreformáció, az újrakatolicizálás. Lehet, hogy a reformáció ereje 

némiképpen csökkent, de azért nem véletlenül nevezik sokan a református vallást 

„magyar vallásnak”, s nem véletlen, hogy Debrecen a „kálvinista Róma”. A refor-

máció óriási szellemi, műveltségi és nyelvi hatása a másokkal való vitában, folya-

matos diskurzusban alakult, és eredménye az ebből fakadó „türelem”, megértés és 

elfogadás. Azzal kezdtem, hogy ,Luthernek és Kálvinnak köszönhetjük, hogy ma 

magyarul beszélünk. De azt se feledjük, hogy a katolikusok „adták” Luthert, és a 

reformátusoknak köszönhetjük a legnagyobb magyar érseket, Pázmány Pétert.

Összefoglalás

A reformációnak meghatározó szerepe volt az anyanyelvi kultúrában. Létrejött és 

terjedni kezdett az anyanyelvi műveltség. Alapjaiban változott meg a magyarság 

viszonya anyanyelvéhez. Az anyanyelv megteremtette a nemzeti közösséggé válás 

alapjait: irodalomban, költészetben, énekekben, zsoltárokban, részben a tudományos 

értekezésekben. Az anyanyelvi gyakorlatot nagymértékben segítették az iskolák, a 

(vándor)prédikátorok, a hitviták és az iskoladrámák. Elkezdődött a latin holt nyelvvé 

válása, a magyar nyelv emancipációja, valamint a sztenderdizáció, az irodalmi és 

a köznyelv kialakulása. A 16. századi tragikus magyarországi politikai helyzetben 

 25 Ács 2009.
 26 Uo.
 27 Uo.
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a „nyelv a magyar állam széthullása után átvette a nemzeti együvé tartozás jelké-

pének szerepét és képviseletét” – írja Nemeskürty István.28 Ez a példa sajnos újra 

időszerű lett a 20. században. A nyelv ismét kapott és kap is ilyen nemzetmegtartó, 

identitáserősítő szerepet.
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Szabó Lajos

Tizenegy homiletikai pillanatfelvétel

Fontos mondatok és aktuális szópárok

Figyelemre méltó, hogy a kortárs homiletikai munkák egyre gyakrabban kapcsola-

taiban és kontextusokban kutatják az igehirdetés kérdését. Nem önmagában, hanem 

abban a környezetben érdeklődik a kutatás a prédikáció iránt, ahol megszületik, 

megszólal és befogadásra kerül. Ez a három a mindent meghatározó reláció. 

Az igehirdető és az igehallgató élete és küzdelme nagyon fontos a prédikációkkal 

kapcsolatos tudományos kutatásokban. Az igehirdetés és az egyházi beszédek világa 

mint kommunikációs kapcsolat különleges kihívást jelent. Ezért izgalmas megvizs-

gálni azt, hogy ha az igehirdetés fogalmat szókapcsolatba helyezzük, például jelzős 

szerkezetbe, akkor ebben a viszonyban milyen gondolatok ébrednek bennünk, mire 

hívja fel a figyelmünket egy ilyen szókapcsolaton való töprengés. 

Bátorító igehirdetés. Nyitott igehirdetés. Aktív igehirdetés. Megszólító igehirde-

tés. Vigasztaló igehirdetés. Interaktív igehirdetés. „Bevállalós” igehirdetés. 

A reformáció felől nézve egyértelmű, hogy az igehirdető legfontosabb feladata, 

hogy egyértelműen és határozottan hirdesse az evangélium örömhírét és felszaba-

dító erejét a nehéz helyzetben lévő és a bűn terheivel küzdő ember számára. Találja 

meg a legfontosabb tartalmat és a leghatékonyabb formát, amikor fellép a szószékre. 

Szava legyen bátorító és vigasztaló. Emeljen ki és emeljen fel. Ébresszen hitet és 

életkedvet a beszéde fiatalokban és idősebbekben mint generációkat áthidaló és 

egymáshoz közelebb segítő esemény. Ne csak egyszer vagy néha tegye ezt, hanem 

folyamatosan. Hétről hétre. Vasárnapról vasárnapra. 

Valósuljon meg az evangélium szolgálatának többfélesége, ahogyan Luther „a 

testvéri beszélgetés és a testvéri vigasztalás” megfogalmazásával zár le egy sarkalatos 

 1 A 2016/17-es tanév második félévében úgynevezett aktuális negyedórával kezdődtek a homileti-

ka-előadások az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Ahogy az elnevezés is mutatja, aktuális, 

konkrét témák megbeszélésével, homiletikai „apróságokon” való közös gondolkodással hango-

lódtunk rá a prédikálásról szóló előadásokra. E negyedórák anyagából közlünk ebben az írásban 

tizenegyet, azt remélve, hogy jóízű és lelket erősítő töprengésre indítják az Olvasót. 
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részt a Schmalkaldeni cikkekben.2 Különösen fontos ez akkor, amikor a mai igehir-

detőknek naponként újra szüksége van arra, hogy bátorodjanak és megerősödjenek 

abban a belső meggyőződésben, hogy nagyon fontos, sőt alapvető jelentőségű a hi-

vatásuk, életpályájuk és minden kimondott szavuk a szószéken. Fontos, hogy legyen 

kedvük és motivációjuk a beszédhez. Mindig találjanak új formákat és tartalmakat, 

amelyekkel a Biblia üzenete aktuális, személyes és létfontosságú lesz ma is.

Ebben a tanulmányban tizenegy szópár kapcsolódása segíthet abban, hogy ne ha-

gyományosan, hanem rendhagyó módon megtegyünk egy különleges homiletikai utat. 

A tizenegy szópár mellett ott van tizenegy fontos mondat, rajtuk keresztül egy-egy 

igehirdetéssel kapcsolatos aktuális üzenet fogalmazódik meg. Lehet ez a tizenegy 

gondolatmenet tükör igehirdetőnek és igehallgatónak, de lehet tizenegy pillanat-

felvétel a vasárnapi templomban, ahol rendszeresen, hétről hétre valaki igét hirdet, 

valaki pedig igét hallgat hűségesen. 

Egy biztos: mind a tizenegy elmélkedés azt szeretné kifejezni, hogy igehirdetők 

és igehallgatók szorosan összetartoznak a Szentlélek vezetése alatt, a prédikációk 

mai megújulását illetően is. Ennek az egymásra találásnak van igazán változtató 

ereje az igehirdetés értékének keresésében, megtartásában és megújulásában.

A szópárok alapja egy-egy fontos mondat, amely elindította a gondolatmenetet 

és motiválta az éppen aktuális szópár megszületését.

A fontos mondatok jellemző tulajdonsága, hogy nem felejtjük el őket gyorsan. 

Sokáig hatnak. Mélyre hatolnak. Sohasem válnak megszokottá és unalmassá szá-

munkra. Általában spontán érkeznek és figyelemfelkeltőek. Ez a legfőbb küldetésük 

ebben a tanulmányban is.

1. Az igehirdetés és a felkészülés

A fontos mondat

Biztos, hogy meglátszik egy elhangzó igehirdetésen, hogy milyen alapos volt a pré-

dikátor felkészülése? Észrevehető, hogy mennyi időt és milyen koncentrációt szánt 

az igehirdető arra, hogy a lehető legjobb tartalmat a lehető legjobb formában je-

lenítse meg vasárnap a szószéken? Minden igehirdetőnek meg kell találnia a neki 

legjobban megfelelő metódust ahhoz, hogy önmaga számára is ki tudja mondani 

a legmegfelelőbb pillanatban: „Most elkészültem!” Kigyulladt a zöld fény: prédi-

kálhatok. Most már a lelkiismeretem is engedi.

 2 Luther 1983, 299. o.
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Teológushallgató koromban nehéz volt elviselnem, hogy volt egy olyan évfolyamtár-

sam, aki sohasem írta le szó szerint az igehirdetéseit. Az áhítatairól nem is beszélve. 

Halálos nyugalomban ült órákon át az ágya szélén, vagy kényelmesen végigfeküdt 

rajta. Közben talán még néha jókat szundított is. Megsimogatta időnként a fejét, 

esetleg a Bibliáját néha, és meditálgatott. Sóhajtozott egyet-kettőt, és csak üldögélt. 

Szerinte így lehet igazán készülni. A lényeg az elmélyülés! Koncentrálok! Mondato-

kat találok! Most már tudom! Ilyen típusú rövid mondatokkal kommentálta néha 

ezt a „személyre szabott” homiletikai módszertant. Hihetetlen jókat tudott aludni 

szombatonként, akkor is, ha másnap valahol prédikált. 

Azóta is gyakran elgondolkozom azon, vajon mennyire lényeges a klasszikus 

módszertan szerint leülni az íróasztal mellé, és olvasni a nehéz nyelvű exegézist, 

kortörténetet vagy éppen mások kész prédikációit az adott textusról. Csak a szolgálat 

kezdetén kell ez az alapozás? Ha már lesz egy kis vagy nagyobb rutinom, akkor nem 

is fontos ez a szisztematikus felkészülés?

Minél többet elolvasok, annál nehezebb letisztázni a sajátomat – panaszolják 

némelyek. A második exegézis csak bonyolítja az elsőből megmaradt gondolatokat. 

Mindig megragad valami új tartalom, szenzációs felismerés, és már borul is az előző 

vázlat és gondolatsor. Szükség van erre a sziszifuszi küzdelemre? Valóban megéri 

nagyon alaposan belemerülni mások munkájába ahhoz, hogy megszülessen az 

enyém végre? Egy nagy kosarat valóban tele kell rakni ahhoz, hogy majd egyetlen 

szem gyümölcsöt ki tudjak emelni belőle?

Nem elegendő és megfelelő előkészület az, ha nagyon gyorsan meglátok valami 

szimpatikus tartalmat, és azonnal rögzítem a gondolatot, ami biztosan a sajátom, 

ezt majd továbbadom, amikor a „tett helyszínén” meg kell szólalnom.

Első principálisom mindig azt mondta, hogy a prédikáció a hét közben termé-

szetesen kialakul, ha valóban hordozzuk magunkban. 

Ő minden hétfő reggel vette a fáradságot és megnézte, mi lesz a következő va-

sárnapi alapige, egy kicsit belenézett a kopott fedelű görögbe, németbe, angolba, 

mintha csak memorizálná a textust. Időnként kérdéseket tett fel nekünk, akik ott 

ültünk a közelében. Mit gondoltok erről? Mit jelent ez? Mi van benne? De mielőtt 

mi, a káplánjai válaszoltunk volna ezekre a kérdésekre, ő maga már mondta is a 

saját magyarázatát. Érdekes pillanatok voltak ezek. Már-már megvolt egy jó válasz 

vagy egy jó ötlet, de kimondani csak ő mondhatta a téziseket. 

Hétfőn a textus a lelkészi hivatalban mutatkozott be. Kedden az egyetemisták 

bibliakörén fel-felvillant belőle egy-két probléma: vajon mit mondanak ehhez ők, 

a fiatalok? Szerdán kicsit szünetelt az előkészület. Csütörtökön a nagy létszámú 

gyülekezeti bibliaórások már kaptak egy kis előtanítást a készülő és forrásban lévő 

vásárnapi „nagy beszédből”. Pénteken a férfiórások aktualitásokkal és politikummal 
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látták el az igehirdetőt. Ő pedig ízlelgette a legfrissebb városi híreket és eseménye-

ket. Majd szombaton ő, csodák csodája, megpihent. Külsőleg úgy látszott, minden 

szombat a nyugalomé, a kikapcsolódásé, valami mozgásé vagy kirándulásé, esetleg 

éppen a kicsinek nem mondható lelkészcsaládé. 

Vasárnap nem kelt hajnalban. Nem idegeskedett az írógép előtt sem. Sohasem 

halmozott fel könyveket az utolsó órákban magas hegyekbe. De reggel nyolckor 

kicsit bonyolultabban, tízkor briliáns és pazar formában, délután a szórványban 

közvetlenül, majd ha kellett, este hatkor családiasan, de keményen elmondta a 

negyedik prédikációját is az adott napon. Mintha minden szó le lett volna írva és 

korrektúrázva. A Bibliájában csak egy fecni volt kb. 10-15 szóval…

Igaz, hétköznap délután az elmaradhatatlan szieszta alatt lazán olvasott teológiai 

műveket. Korán reggel elejétől a végéig kimazsolázta a maga módján a Dunántúli 

Naplót, kedden élvezettel morgott a Lelkipásztor előkészítőjének magas vagy éppen 

nagyon alacsony színvonalán, szerdán kézbe vette az Evangélikus Élet igehirdeté-

sét, és finomabb vagy keményebb mozdulattal az elolvasás után gyorsan le is tette. 

Híradót mindennap nézett. Az Útmutatót állandóan a kabátzsebében hordta, és 

kórházban vagy szeretetotthonban gyakran fel is olvasta a napi igéket. Ha kellett, egy 

embernek, ha lehetett, minden szobatársnak is. Heti nyolc vagy tíz családlátogatás 

alkalmával gyorsan szaladt otthonból otthonba. Az autója megállt a házak előtt, de 

a motor ritkán hűlt le teljesen. Hiszen az üzemben nincs leállás. Rövid idő alatt és 

gyorsan kérdezett ott is, mint a lelkészi hivatalban hétfő reggel. Itt sem nagyon várta 

meg az otthoniak válaszát, mert ő pillanatok alatt helyettük is elmondta a rövid 

helyzetjelentést, hogy hogyan is lehetnek ők most ebben a pillanatban a családban.

Az igehirdetése mindig élvezetes volt. Unalmas sohasem. Néha nehezebb volt 

követni, máskor könnyű volt együtt járni vele. A felkészülés alaposságához azonban 

sohasem fért kétség. A templompadok teljesen tele voltak. A prédikáció volt a lényeg. 

A mindenki által várt esemény. Az egész hét visszaköszönt. Mi, akik tudtuk, hogy 

merre járt és mit csinált, rá-ráismertünk egy-egy elmesélt történet vagy illusztráció 

tulajdonosaira is. De ez a valóság egyáltalán nem zavart senkit. Sőt talán éppen 

ez tette nagyon is élővé a hangerőben és gesztikulációban gazdag, magas retorikai 

szinten mozgó, 30-35 perces beszédet. Átélhetővé vált a sokszor elhangzó mondat: 

„Ahol Isten igéje hangzik, ott valóságról van szó. Ott végbemegy az, amit kijelent, 

amit mond. Megtörténik, legyen gyógyulás vagy szabadulás. Az Ige hatalom!”3 

A prédikáció minden perce nála életízű volt.

Ma már nem idegesít egykori szobatársam „kényelmes” módszertana. Ő is vé-

gigprédikált majd’ négy évtizedet, elmondott minimum ötezer beszédet, és nagyon 

 3 Balikó 1999, 580. o.
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szerették hallgatni a hívei. Az egykori principálisomnál ez a szám minimum tízezer 

körül mozgott…

2. Az igehirdetés és a katarzis

A fontos mondat

A sikeres prédikáció katarzist vált ki a hallgatóból. Olyan érzést, amely egyedi ab-

ban a pillanatban, és nagyon közelről megérinti a hallgatót. Kiemeli a hétköznapok 

világából, és egy magasztosabb, erkölcsi-lelki világba helyezi át. Jó érzés ez az igehir-

detőnek is, mert megtapasztalja munkájának eredményét ebben a „felemelkedett” 

templomi térben.

Kevés zavaróbb tényezőt ismerünk az igehirdető életében, mint amikor azzal a 

tudattal megy fel a szószékre, hogy úgysem fog most semmi különleges történni. 

Rutin itt ma minden. Minden megy majd a maga rendje szerint, nem várható eltérés 

a megszokottól semmilyen értelemben. Ezt az érzést, amikor először jelentkezik, 

érdemes rögtön tetten érni. Ha ilyen gondolatai vannak az igehirdetőnek, akkor 

nagyon jó elgondolkodni azon, mi is az igazi célja egy prédikációnak. Mi az eredeti 

funkciója? Miért is szólalhatott meg az első igehirdetés? Mivel teremthető meg 

mégis az elmozdulás erről a pontról?

Lehet néha arra gondolni, hogy nincsen több feladata az igehirdetőnek, mint 

elmondani vagy „felmondani” a békésre formált mondatokat. Lejátszani a hallga-

tóság előtt úgy a „darabot”, hogy ne legyen benne különösebb hiba. A kottához hű 

legyen. Mindent az előírásoknak megfelelően interpretálni. Eleve csak arra figyel 

valaki egy ilyen megközelítésben, hogy legyen végre megoldva a feladat. Legyek túl 

rajta. De hova vezet ez?

Mennyire más, amikor egy belső élmény ragadja meg az igehirdetőt! Milyen jó, 

hogy éppen én szólalhatok meg ezen a vasárnapon! Mennyire örülök annak, hogy 

ilyen elevenen elért engem ennek az igének minden szava! Egyenként mondogatom 

a legfontosabb szavakat, mert annyira közel állnak hozzám. Csak el ne felejtsem 

ezeket a hirtelen elém került „izgalmas” mondatokat! El ne veszítsek közülük akár 

csak egyet is! Ízlelgetem, formálgatom őket egyenként. A megtalált mondatok 

áradnak megállíthatatlanul. Ilyenkor az a prédikátor kérdése, hogy mennyi időm 

van még az elmondásig, mert annyira szeretném szépre csiszolni, hogy valóban 

kijöjjön belőle az, ami ekkora erővel most bennem van. 

Valami nagyon érdekesre találtam rá. Valami egészen különleges van bennem. 

Valami páratlan gondolat és érzés indít a szószék felé. Különleges és nagyon jó 

állapot ez a belső ragyogás és erő. Meg is állapítom szerényen, hogy ezt én tudom 
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egyedül most. Senki másnak nincs ilyen kincse. Ezt én szeretném elmondani, át-

adni a hallgatóimnak. Nem is akárhogy, hanem kifinomult formában és érdekesen. 

A leghatásosabb módon. 

A féltés ebben az esetben arról szól, hogy ami nekem felvillant, az másoknak is 

megcsillanjon majd. Szülessen egy különleges érzés majd a hallgatóban is.

Ami engem lelkesített, az a hallgatóknak is lélegzetelállító legyen majd a szó-

szék alatt. Álljon meg egy pillanatra a levegő a templomtérben. Ilyenkor éli át a 

hallgatóság azt, hogy „hétköznapi életük megszokott apróságai Isten folyamatos 

teremtésének rendkívüli pillanataivá alakulnak”.4 

Szülessen meg az a ritka csend és feszült figyelem, amelyben minden rezdülés 

hallatszik, a legkisebb mozgásba is belerezzen ilyenkor a hallgatóság. De a cél az a 

teljes és tökéletes csend, ami egyértelműen mutatja, hogy most van itt a pillanat. 

Erre vártam és ezt kértem a felkészülés ideje alatt. Hogy ide érjek. Ide jussak. Itt 

állhassak. Itt érezzem a találkozást a fő gondolattal, az üzenettel és hallgatóimmal. 

Olyan érzés ez, mint amikor egy gyertyáról meggyújtok egy másikat, és nagyon 

izgulok, ki ne aludjon a kezemben, míg átnyújtom majd. A fényt, a meleget és a 

lángot hadd csodálja meg a másik szem, a másik kéz is. Arra gondolni sem merünk, 

hogy megtörténhet, a nagy lelkesedésben és elszántságban egyszer csak kialszik 

a gyertya fénye. Ez lenne a katasztrófa, a teljes bukás. Nem is érhetne nagyobb 

szégyen vagy vereség, mint az, hogy mozgás közben kialszik a gyertya fénye. Újra 

meggyújtani kínos. Annak az első meggyújtásnak varázsa van. Ennek az első ér-

zésnek áradnia kell tovább.

A szokásos bérletemmel a koncertteremben ültem, mint sokszor máskor. Mielőtt 

játszani kezdett volna a zenekar, mögöttem arról beszélnek, hogy az ismerőseik, 

akik egy nappal korábban ugyanezt a koncertet ugyanitt hallgatták, semmit sem 

éreztek. Megvolt és kész. „Ezek csak lejátszották, és kész.” Bennem meg éppen akkor 

kezdett éledezni a kíváncsiság, hogy a különleges című, ismeretlen hegedűverseny-

ben vajon hogyan szól a hegedű hangja ennek az egzotikus külsejű szólistának a 

kezében. Hogyan talál egymásra a világhírű zenekar, a karmester és a szólista a 

csodaszép koncertteremben? Éppen most. Drukkoltam nekik nagyon. Felcsendül 

végre a dallam, és kibontakozik egy különleges, a leghalkabb hangzás felé áradó, 

tökéletesedő, szép, egyszerű, néhány hangos melódia. Majd követi egy hatalmas 

felerősödés, annyi zenésszel a színpadon, amennyi csak elfér ott egyáltalán. Végül 

egy nagyon hangos, a teljes zenekar totalitásában felütött, hatalmas akkord. Minden 

hát- és arcbizsergést spontán kiváltó, szuper akkord. Majd jött a páratlan csend. A 

már korábbi koncertekről ismert csend. Aztán kirobbant a taps. Valami történt, 

 4 Nicol 2005, 135. o.
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amire így és ilyen formában senki sem számított. A mögöttem ülő „szakértők” 

biztosan nem. Pedig osztották félhangosan a bölcsességet az előre beszerzett in-

formációk alapján. 

A katarzis nem ismer gátakat és szabályokat. Feltör. Megragad. Értéket ad. Sokáig. 

Szabad erre gondolni az igehirdetőnek is, hogy az alkotói munka újra izgalmas lehessen. 

A Szentlélek munkáját mindig számításba kell venni a születő katarzisok érde-

kében a homiletikai műhelyünkben.

3. Az igehirdetés és a megfelelési kényszer

A fontos mondat

Gyakran lehet hallgatni olyan prédikációkat, amelyekben erősen érződik, hogy a 

prédikátor mindenképpen meg akar felelni a hallgatóinak. Tetszeni szeretne. Szinte 

csak a hallgatók tekintetét fürkészi, és feltűnően el is könyveli, összekacsint a hallga-

tókkal. Tudja, mit várnak a hallgatói, és ő ennek igyekszik mesterfokon eleget tenni. 

Egyetlen dolog látszik lényegesnek: legyen megelégedett a jelen lévő gyülekezet, és 

mindenki kapja meg azt, amire legjobban vágyott. Csak sokkal később ébred rá az 

igehirdető, hogy annyira igyekezett megfelelni a hallgatói elvárásoknak, hogy épp 

csak a lényeg maradt el a „nagy sikerű beszédből”.

Nagyon kedveltem egy igehirdetőt. Olyan alaposan és gondosan formálta meg a 

vasárnapi prédikációit, hogy mindig szabályos tanulási és felfedezési élmény volt az 

igehirdetése. Írásmagyarázatot vagy kortörténeti ismereteket hihetetlen gazdagság-

gal vitt bele a beszédeibe. Ki kellett nyitni a Bibliát otthon, mert annyi érdekességet 

említett, hogy öröm volt felidézni mindezt újra az alapige újbóli elolvasása közben. 

Adatokat és történelmi összefüggéseket ugyanúgy bőséggel árasztott ránk, mint 

érdekes szavakat és jellegzetes szófordulatokat. Többször gondoltunk rá, hogy 

mi mindent el nem olvashatott hozzá, hogy ilyen alapos és színes lett a vasárnapi 

előadás! Lelkesedtem érte, igazán.

Valóban értékes előadás volt valamennyi prédikációs alkalom. Tiszta tartalom. 

Felépített szerkezet, világos gondolatmenet és egy mindig pontosan megérkező 

összefoglaló befejezés. Kellemes liturgiai elemmé is vált mindez. Kezdtünk hozzá-

szokni ehhez a színvonalhoz. Megbízható minőségű tartalom és jól megdolgozott, 

kimunkált forma szép és kellemes vasárnapi nyugalmat adtak számunkra. Nagyjából 

jól lehetett következtetni arra, hogy merre tartunk a prédikációban, mennyi van 

még hátra, és mikor „veselkedik neki” igehirdetőnk a szokásos és tényleg kiérdemelt 

záró kódának, a lenyűgöző végkifejletnek. Idősebbek és fiatalabbak egyaránt nagyon 

szerették ezt a minden vasárnapi élményt. 
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Látszott, hogy izgul. Egy kis pír is kirajzolódott néha az arcára. Természetes 

volt mindez. Emberközeli és hallgatóbarát magatartás. Érződött, hogy keresi a 

legmegfelelőbb előadásmódot. Egy cseppet sem volt idegen tőle a retorikai ambíció. 

Nagy örömmel vette ezt is mindenki a gyülekezetben, mert legalább jól érthető és 

nem utolsósorban nagyon jól hallható volt minden egyes mondat az egyre növekvő 

energiával és erővel előadott prédikációban.

Istentisztelet végén, a kézfogásnál egyre hangosabb lett az elismerés. Egyre 

többször lehetett hallani kisebb-nagyobb magasztalásokat is. „Annyira szép volt!” 

„Olyan sokat kaptunk ma megint!” „A mi lelkészünk megint kitett magáért!” „Sokan 

megirigyelnék magát tőlünk, ha hallanák ezeket a gyönyörű és nagy tudású beszé-

deket!” „Hihetetlen, hogy mennyire megtalálta ma is a legérdekesebb kérdéseket 

és gondolatokat!” „Pont erre a szép versre gondoltam én is, és láss csodát, éppen ez 

hangzott el ma a szószékről!” Talán még olyan mondatot is hallottam egyszer-két-

szer a templomkapuban, hogy: „Hajnalig is elhallgatnám a maga prédikációit, mert 

ezt nem lehet megunni!” 

Egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy bővülnek a mondatok a prédikációban. 

Majd szaporodnak a példák és az idézetek. Különleges formában váltak megszólí-

tottá a jelenlevők. Szinte személyenként megköszönte mindenkinek a jelenlétét, és 

egyfajta cinkos együttműködést szuggerálva túlzott közelségbe vont minket. Mind-

egyikünk kapott egy-egy speciális mondatot vagy kiemelt résztvevőként egy közös 

élményt, történetet. Bonyolódott a szerkezet. Ez a furcsa közeledés zavarni kezdett. 

Rengeteg kitérő és kanyar került a beszédekbe. Egyre több lett a tetszetős, nép-

szerűséget erősítő, nagyon-nagyon simulékony mondat. Szűkösebb lett a bibliai 

történet eredeti értelmét megvilágító információ, a teológiai tartalom pedig divatos 

politikai áthallásokká kezdett formálódni. Éppen az „aznapi füleknek” megfelelő 

üzenetek sorjáztak. Néha divatosan Európát kritizáló, majd a hagyományokat 

éltető mellékmondatok. A menekülőket is hol egy kicsit jobbról, hol egy kicsit bal-

ról közelítgettük. A „tömegfülnek” nagyon is tetszetős, sablonos nagy igazságok 

viszont megszaporodtak. A jelzők barokkos színvilágba és pompába emelkedtek. 

Ha idősebbek voltak többen, akkor a tradícióéltetés uralkodott. Ha fiatalok, akkor 

az ő formabontó, meredekebb mondataik csengtek vissza a szószékről.

Valami elkezdett hiányozni. Egy furcsa érzés uralkodott el bennem. Volt valami 

korábban, ami most nagyon nincs jelen. Régen bennem maradt egy-egy mondat, 

egy üzenet. Még otthon is morfondíroztam rajta. Most pedig azt veszem észre, már 

a padban sem marad meg a tartalom. A megüresedett prédikáció kezdett fájdalmas 

lenni. Egyre nehezebb elviselni a simulékony mondatokat és a híveket magasztaló 

sztorikat. Valami nagyon hiányozni kezdett. Reménykedtem: újra meg fogom találni. 

Vissza kell ennek a korábbi fénynek még jönnie. 
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Csakhogy a hívek közül néhányan még hangosabban magasztalták a láthatóan 

és érezhetően megüresedett prédikátort. Ő pedig megállíthatatlanul ment tovább 

a megfelelési kényszer széles útján. Amikor megszaporodnak a népszerű mondatok 

és uralkodni kezdenek a sablonos, de semmitmondó szakaszok a prédikációban, 

akkor a legnagyobb veszélyét éljük meg annak, hogy közben eltűnik a teológiai 

tartalom, kihűl az evangélium tüze és ereje. 

A kritikátlan és túlzó dicséretáradat sokkal nagyobb kísértés a prédikátor szá-

mára, mint a visszajelzés nélküli, de azért itt-ott mégis kritikai véleményt kimondó, 

magasztalásmentes „elismerés”.

A kérdés persze ott marad: Kinek és mennyire kell megfelelni az igehirdetés-

ben? Kinek a tetszése a döntő? Kinek az elismerése fontos? Mely fogadtatás az 

igazán értékes? Talán éppen az, amelyik egyszerűen növeli az izgalmat, fokozza 

a küzdőkedvet a következő prédikációban a javítási lehetőségért. Mindig hagy az 

igehirdetőben egy kis csírát a tökéletesség felé a következő prédikáció számára. Az 

inspirációt: talán az tényleg jobb lesz!

4. Az igehirdetés és a céltudatosság

A fontos mondat

Kevés fárasztóbb dolog van annál, mint amikor valakinek a beszédét mindenképpen 

végig kell hallgatnunk, annak ellenére, hogy hiányzik belőle a céltudatosság, nem 

tart sehova. Árad a szó és múlik az idő – nem könnyű helyzet ez. Baráti beszélge-

tésekben sem könnyű elviselni, ha valaki körülményesen és bonyolultan meséli egy 

élményét úgy, hogy körülbelül két-hárommondatos mondanivalót becsomagol egy 

5-10 perces körmönfont beszédbe. Ki bírja ezt türelemmel? Kinek jó a mellébeszélés? 

Biztosan szükség van erre? 

Nagyon kínos, ha a folyosón vagy az udvaron igyekszünk gyorsan továbbmenni, de 

olyan ismerősünkkel találkozunk, akiről tudjuk, nagyon sokat tud beszélni. Bennünk 

van a már fixálódott előítélet: rá teljesen felesleges hallgatni. Nagyon fáraszt, ha 

belekezd áradó mondanivalójába.

„Kedves ember ő, de…” – szoktuk mondani rá. Nem lehet kivárni, míg elmondja 

a mondókáját és rátér a lényegre, ha egyáltalán megteszi ezt. Az esetek többségében 

erre nem is kerül sor. 

Egyik gimnáziumi osztálytársamtól naponta menekültünk, mert akire szünetben 

rátelepedett, annak annyi volt. Pihenni és kikapcsolódni nem lehetett mellette, csak 

hallgatni. Nem tudott megszólalni senki, mert ő folyamatosan ontotta a mondatait. 

Esély sem volt a megszakításra ilyenkor. Nagyon a fejemben van visszatérő szófordu-
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lata: „Nem tartalak fel már sokáig, de még ezt az egyet szeretném elmondani.” Ebből 

már tudtuk, hogy egy kiadós és hosszú történet következik. És már előre hallottuk 

a lezáró mondat után a menetrend szerint érkezőt: „Még van valami!” „Éppen most 

jutott eszembe, és ez nagyon jó, hidd el…” Az így kezdődő prolongáló kijelentések 

után minimum még egy ráadás sztori érkezett. Pedig a magyartanárunk gyakran 

megkérdezte tőlünk: Tudod egyáltalán, hogy mit akarsz mondani? 

A televízió előtt ültem a minap, és néztem, hallgattam egy igehirdetés-közvetí-

tést. Először csak arra lettem figyelmes, hogy hihetetlenül egyszerű, ha úgy tetszik, 

bántóan alacsony színvonalú mondatocskákat hallottam. Majd következett egy-

két elejtett baki. Egy nem talált, de idézni akart bibliai ige. Kicsi keresgetés. Majd 

feladás. És minden megy tovább. Mondatok fűzve, csavargatva. A legáltalánosabb 

frázisok kisebb csokorban. Az idő megy előre, és lassan fogalmam sincs, mi lehet 

a célja a többször visszatérő egyetlen mondatocska világán kívül. Ez így hangzott: 

„Testvérem, így van ez veled is!” Néha átváltott fenyegetőbe: „Testvérem, így lesz 

ez veled is!” Kérdés formájában nem jelent meg a mondat. Sehol egy konkrétum. 

Sehol egy esemény. Sehol egy információ! De a mondatok redundáns fellege gyűlt 

és gyűlt vészesen. 

Elgondolkodtatott ez a helyzet, és bennem is megfogalmazódott egy fájdalmas 

kérdés: Ennyi is elég? Nem fárad bele, aki minden vasárnap ezt hallgatja? Nem lázad 

benne az igényesség egy kis szikrája némi üzenet, tananyag vagy legalább valami 

aktualitás iránt? Minden jó így? 

Persze ezek csak az én kérdéseim, de nagyon mélyen elgondolkodtattak: eljutot-

tunk már odáig, hogy meg se szólalunk, magunkban sem tiltakozunk, ha valaki 

folyamatosan beszél, mi pedig, a hallgatók azt sem tudjuk, miről. Lehet így is pré-

dikációt hallgatni? Lehet így is jól éreznie valakinek magát prédikátorként hétről 

hétre, hogy semmi izgalom, sem kérdések, sem feszültség nem érkezik a beszédéből 

sem önmaga, sem a hallgató felé? Csak a szószaporulat. Csak a beszéddel kitöltött 

idői keret. Biztosan ez a ritkább helyzet a templomokban, de azért mégiscsak elő-

fordul itt-ott. A televízióban nagyon nehéz elviselni, ha a beszédben uralkodik az 

újabb információt nem adó, terjengős felesleg. Létezhet olyan helyzet, amikor ezzel 

a felesleggel megelégszik a hallgatóság? Egyetlen ember sem áll elő azzal, hogy 

üresnek érzi az eltelt időt?

Azt gondolom, akkor következik be a feleslegesnek ez a határtalan uralkodása, 

amikor az igehirdető maga sem tudja, merre tartson, miről is beszéljen. Talán van 

még egy ennél is súlyosabb ok, éspedig az, hogy azt sem tudja a prédikátor, miért 

is beszél. Mi a beszédjének az igazi célja? Cél nélkül minden összefüggésben csak 

bolyongás az osztályrészünk. Ha nem tudjuk kellően tisztázni, hova szeretnénk 

megérkezni, akkor az eltévedés eleve kódolva van.  
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Éppen ezért nagyon fontos, hogy minden prédikációnak legyen határozott és 

könnyen megmutatható célja. Ne maradjon rejtély, hogy merre tart. Ne legyen bi-

zonytalan az sem, hogy miért szól, aki beszél. Egy élvezetes előremenet lendülete 

mindig magával ragadja a hallgatót, nem lesz számára unalmas és fölösleges az így 

elhangzó igehirdetés.

Olyan érzés az ilyen célirányos prédikáció előadása, mint amikor zongoratanu-

lás közben az ember már nem az ujjait nézegeti, hogy jó sorrendben mozognak és 

a megfelelő helyen vannak-e, hanem egyszerűen szárnyal vele a dallam, és viszi 

magával a felvett ritmus. Lehet, hogy néha le kellene takarni az igehirdetők kezét, 

hogy ne a billentyűkkel foglalkozzanak, hanem egyértelműen lássák maguk előtt 

a kibontakozó zeneművet, az alkotást. Hadd várja minden hallgató izgalommal, 

ugyanakkor már kicsit „beavatottan” a mindig kibontakozó végkifejletet, az igazi 

koronát, a kódát. Autóvezetés közben is nagyon fontos pár száz méterrel előre látni 

és stabilan magunkban hordozni a célállomást, ahová megérkezni szeretnénk. 

A céltudatosság és a jól követhetőség összetartozik a prédikáció előadása és 

hallgatása szempontjából. Ezért érdemes mindig újra megkérdezni önmagunktól, 

mielőtt elkezdünk prédikálni a szószéken: Tényleg tudom, mit akarok elmondani? 

Látom a beszédem elején a végső képet és a befejező mondatot? Úgy teszem meg az 

utat odáig, hogy kavarogva, elkeveredve szaporodnak a szavaim, vagy kitisztultan és 

megérlelve visznek magukkal engem is? Nem elhanyagolható célja a prédikációnak 

a meggyőzés sem. De ennek csak akkor van esélye, ha a végcél az egész igehirdetés 

alatt már ismert és elfogadott a prédikátor fejében. Anselm Grün mondata biztató: 

„Egy cél, amelyet szem előtt tartasz, összegyűjti az erődet, világosságot és új, célra 

törő akaratot ad neked.”5 Ilyen elkötelezett és belső akaratra nagy szüksége van az 

igehirdetőnek, hogy beszéde céltudatos legyen, és a lehető legkevesebb fölösleges, 

pusztán az időt kitöltő mondatot tartalmazzon.

5. Az igehirdetés és a fények

A fontos mondat

Az az igazán „fényes” pillanat, amikor egy igehirdetés elkezdődik. Sok templomban 

a fényeket is átállítják ekkor úgy, hogy megvilágítják a szószéket és az igehirdető 

arcát. Eddig a templomtér érvényesült jobban, most pedig a kiemelt hely és a meg-

különböztetett személy alakja és hangja kerül a középpontba. A megvilágítás mindig 

kiemelés. A fények mindig egy fókuszra irányítják a tekintetünket. Itt, ezen a ponton 

most valami igazán fontos dolog fog történni. Várakozás. Biztos, hogy világosságra 

 5 Grün 2015, 108. o.
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és fényre van szükség az elkövetkező percekben. Igehirdetőnek és igehallgatónak 

egyaránt. Ezek nélkül nincs lelki kommunikáció. Mit tehetünk azért, hogy valóban 

legyen fénye annak, amit mondunk? Mitől lesz fénye a szavunknak? Kin múlik ennek 

a megvalósulása?

Minden igehirdető szereti azt a pillanatot, amikor úgy érzi, prédikációja elérkezett 

abba az állapotba, hogy most már elmondható. Egy hosszan tartó munka egyik leg-

szebb pillanata ez. Legjobban a világossággal, a fénnyel kapcsolható ez össze. Mint 

egy felvillanó fény, amely jelzi: erre már érdemes lesz odafigyelni a hallgatóknak. Ez 

így készen van! Kitisztult. Kivilágosodott. Világít. Ezt most már bátran el merem 

mondani. Ez az, amit el szeretnék mondani! Nincsen több olyan új gondolatom, 

amely továbbvinné a tartalmat, ismételgetni pedig nem szeretnék. Némi belső bá-

torságra szüksége van az igehirdetőnek ehhez a megállapításhoz. Egy jól időzített 

és a későbbiekben már nem változtatott „végső forma” kimondása mindig döntési 

helyzet. Szükséges és fontos pillanatok ezek a prédikáció születésének útján.

Weöres Sándor művészien fogalmazza meg ezt a „fényes” változást: 

„A nagy fordulat egy ember életében:

»nekem mi jut?« helyett: »mi fakad belőlem?«

S ez elég ahhoz, hogy a bentről-fakadó

fényes legyen és folyton tisztuló.”6

A letisztulás folyamata egy-egy prédikációval kapcsolatban azonban mindig töredé-

kes is egyben. Nem csiszolódik teljesen simára a széle. Maradnak nyitva kérdések, és 

nem lesz benne minden tökéletes, de arra a belső nyugalomra el kell jutnunk, hogy 

„idáig jutottam”, „ezt kaptam most Isten Szentlelkétől”. Ilyen érzésekkel fejezhető 

ki minden egyes prédikáció esetében az, amire szükségünk van. Ennyi világosodott 

meg előttem. 

Nevezhetjük ezt a jelenséget a minket elérő speciális világosságnak vagy egyedi 

fénynek, amely rávilágít a papírunkra vagy a monitorra, és bezárja a munkánkat. 

Letehetem a tollat. Összecsukhatom a laptopomat. Ne legyen ez idegesítő! Ne is 

zavarjon minket! De mindenképpen ismerkedjünk meg vele és várjuk az érkezé-

sét. Ne érezzük azt, hogy fölösleges egy ilyen csúcspont a munkánkban! Örüljünk 

inkább a felszabadító hatás látható felvillanásának. A bennünk megszülető fény 

valódi jelzés a munkánkban. Az igehirdető biztonságának fontos eleme. 

Ezután egy másik fény is fontos. Adjuk át ezek után magunkat egy következő lépésnek: 

 6 Weöres 2013, 646. o.
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most minden erőnkkel arra koncentrálhatunk, hogy egy másik fény is megszülessen 

majd. Nem máshol, mint a hallgatóinkban, akik majd végighallgatják a beszédünket. 

Az előttük felragyogó fény igazolja vissza legjobban a prédikációnk minőségét. 

Ha a hétköznapból ünnep lesz számukra. A megszokottból kiemelkedés. A ma-

gányból közösség. A fény nélküliségből pedig egy nagyon közeli, testet és lelket 

átjáró fényes melegség. Az elhangzó gondolatok elindulnak a hallgató életébe, és 

befogadottá válnak. Átjárják az érzéseit és a gondolatait. Megérkeznek az igehirdető 

szavai egy emberi élet befogadó terébe.

Ezért meditálunk a készülés során. Ezzel a céllal keressük a legfrissebb átélt, sze-

mélyes példákat az életünkből. Erre gondolva olvassuk a verseket és hallgatjuk a zenét 

is. Ezért állunk meg műalkotások előtt vagy gyönyörködünk a festők és fotóművészek 

alkotásaiban. Minden segít, amit mi átélünk, megtapasztalunk és elmélyítünk. 

A fények sokat dolgoznak rajtunk, igehirdetőkön is. Figyelmünket keresik és irá-

nyítják. Érzéseinket ébresztik és tudatosítják. Történeteinket csiszolják és átadhatóvá 

fényesítik. Mindig ott vannak a fények az igehirdető műhelyében, az alkotóházban, 

az alkotósarokban. Nélkülük sötétben tapogatózás és bizonytalankodás uralkodik. 

Szürkeség és letargia. Bánat és szomorúság. Bonyolultság és kuszaság. Velük együtt 

azonban sorjáznak a friss gondolatok, az eleven érzések. A prédikációnk pedig egy-

szerűbb, érthetőbb és színesebb lesz. A fényesség nem ellensége a prédikációnak. Sőt 

éppen arra van igazán szüksége a beszédünknek, hogy egy különleges csillogással 

rendelkezzen. Legyen ereje! Legyen színe! Legyen eredeti megjelenése!

Talán akkor sikerül ez legjobban, ha megéljük a prédikációírásnál és elmondásnál 

azt, amit Böjte Csaba így öntött szavakba: „Nem adhatsz lángot a gyertyának úgy, 

hogy annak fénye a te arcodat is ne ragyogja be!”7 A prédikáció és a fények örök 

viszonya ez. Ne akarjunk elszakadni tőle mi sem! Engedjük, hogy ránk ragyogjon!

6. Az igehirdetés és a meditáció

A fontos mondat

A legkönnyebbnek és a legegyszerűbbnek tartjuk a meditációt mint az igehirdetésre 

készülés egyik kellemes elemét. Úgy érezzük, ez az, amit nem hibázhatunk el, ezt 

mindig helyesen tudjuk megélni és megoldani. Mégis érdemes elgondolkodni azon, 

milyen szabályai és keretei vannak az igei meditációnak az evangélikus egyházban. 

Egy dolog látszik biztos kritériumnak: homiletikával összefüggően a meditáció olyan 

személyes elcsendesedés és lelki tevékenység a bibliai igeszakasz fölött, amely a mé-

lyebb dimenziójú megértést, a szöveg tartalmának memorizálását és a biblikus és 

 7 Böjte 2015.
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hitvallásos normatívák tisztaságát segíti kialakítani egy készülő igehirdetés számára. 

Mi is a meditáció evangélikus szemmel?

Alapjában véve kétféle igehirdetői magatartás létezik a meditációval kapcsolatban. 

Az egyiknek felragyog az arca, amikor ehhez a szakaszhoz érkezik a felkészülése 

során. Az a belső érzése és lelkiállapota, hogy „nincsen ennél szebb és kellemesebb 

feladat”. A másik homloka ráncokba gyűrődik, izzad és gondterhelten küzd: Mit is 

kezdjek ezzel? Mivel és hogyan lennék végre egyszer képes arra, hogy én is el tudjak 

szakadni a józan és kimért igeolvasás, teologizálás világából egy izgalmasabb és 

személyesebb dimenzióba? A lelki „kaland” nem az én esetem. Nekem ez nem akar 

sikerülni. Marad a kötelező és kimért fogalmazás és a kiküzdött gondolatok írásba 

foglalása mint szükséges és végrehajtandó feladat. Két véglet ez. Két hozzáállás és 

kétféle személyiség. Mindkét úton érdemes azonban tükörbe nézni. A felülvizsgálat 

ebben a témában sohasem árt.

Ha evangélikus hagyományokon tájékozódunk, akkor egyértelmű követelmény, 

hogy az ige szavai álljanak a meditáció középpontjában. Mi az üzenet centruma 

most, ebben a pillanatban? Mire ébresztett rá ez a bibliai szakasz személyesen en-

gem? Milyen kérdés van most bennem, amitől nem bírok szabadulni? Mi forog a 

gondolataimban, amióta elém került ez az ige mint elvégzendő feladat a következő 

prédikációm megírása kapcsán? Nem szabad addig a személyes érzelmeimet és vá-

gyaimat előtérbe hozni, ameddig nincs meg az a mérce a bibliai üzenet felől, amely 

meghatározza feltörő érzéseim keretét és határát. Nem minden tartozik azonnal a 

megőrzendő és felerősítendő érzések közé. 

A Szentlélek erejének elkérése azért is fontos eleme a meditáció első szakaszának, 

mert szükségünk van egy biztos rendező erőre lelki munkánk során. Nem más ez, 

mint az igehirdetésre készülő csendes imádsága. Ez nem maradhat el sohasem, és 

épp ezen a ponton, a munka legelején van rá szükségünk. A sorrend egyáltalán 

nem mindegy. Nem tartozik minden kontroll nélküli érzelmi kitörés a meditáció 

keretei közé. Nem szabad bármit, ami bennünk éppen érzelmileg uralkodik, az 

adott hangulatban felerősítenünk, és utat nyitnunk arra, hogy hordozzuk és to-

vább érleljünk magunkban. El kell engednünk legalább annyit a bennünk éppen 

uralkodó érzésekből, mint amennyit kiemelünk és viszünk magukkal tovább majd 

az igehirdetés felé. Ez a különleges szűrés nem hagyható el. Mi marad, mitől válok 

meg? Mi mélyít és mi erősít? Mi épít majd ebből hitet és bizodalmat a másik ember 

életében Isten iránt? Ha ez most előttem van, akkor lesz erőm és világos látásom 

arra, hogy kiválogassam és elrendezzem az érzés- és gondolatkavalkádot magam-

ban, egy magasabb célnak engedelmeskedve, nem kevés alázattal és elfogadással. 
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Tudatosan és lelkesen. Fontos, hogy a szellemi koncentrációm ezen a ponton is 

gondosan éljen bennem.

Vademecum – négy gondolat Bonhoeffer alapján a meditációról:

1. A meditáció helye a felkészülés során: A meditáció az epiklézis után következik, 

amely nem más, mint a nyitott Biblia előtti imádság, hiszen a prédikáció nem a 

saját gondolataimat tartalmazó előadás, hanem Isten szava.

2. A meditáció technikája: A meditáció azt jelenti, hogy a textust szóról szóra 

magunkévá tesszük. Ez egyelőre egy cél megfogalmazása nélkül történik meg.

3. A meditáció minősége: Az igét nem objektív távolságtartással olvassuk, hanem 

úgy, mint egy szerelmeslevelet, amely lángra gyújt és az újdonság erejével hat.

4. A meditáció sorsa: A meditált igék a mindennapok rohanásában újból és újból 

előjönnek, tudatos gondolkodás nélkül követnek bennünket.8

7. Az igehirdetés és a tisztaság

A fontos mondat

Nagyon fontos, hogy igehirdetőként különbséget tudjunk tenni a beszéd között, 

amelyet sokszor lazán a „személyes” jelzővel illetünk, és egyfajta elmesélést, élmény-

közlést jelent spontán előterjesztésben, valamint a prédikáció között, amely megfelel 

a teológiai kritériumoknak. 

Nagy a veszélye ma annak, hogy csökken a prédikációk tartalmának objektív része, 

és növekszik a szubjektív. Kevesebb benne a tényleges ismeretátadás és elért teo-

lógiai következtetés, nagyobb teret nyer viszont egy könnyedebb stílusú, mesélős 

elem. Ennek a leggyakoribb kísértése visszatérően az önmagunkról való beszéd, 

amikor azt gondoljuk, hogy az éppen aktuális érzéseink és élményeink kitölthetik 

az igehirdetés tartalmát. 

De ugyanilyen erős kísértés az is, hogy az időszerű és közkézen forgó híreket, 

eseményeket vagy aktualitásokat tekintjük a fő mondandónak egy prédikációban. 

Nyilván van egy harmadik út is, amikor vallásos frázisokat állandósítunk a 

prédikációinkban, és ezeket ismételgetjük úgy, mintha minden textus ugyanazt a 

tartalmat jelenítené meg, és nem lenne szükség minden esetben megvívni a küz-

delmet egy alapige saját és önálló mondanivalójáért. 

Általában óvatosnak kell lenni az „önmagunkról”, „otthonunkról”, „családunkról”, 

„ismerőseinkről” szóló mesélésekkel. Ezek elmozdítják a prédikáció hangsúlyát 

 8 Steinbach 2016, 225–244. o.
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olyan irányba, ahol az igehirdető személye úgy kerül a prédikáció középpontjába, 

hogy ő maga ezt már nem is érzékeli. Jó védelem ez ellen, ha tudatosítjuk, hogy 

csak nagyon indokolt esetben szabad elmeséléseket, önriportokat, önmagunkról 

szóló tudósításokat beépíteni az igehirdetésbe. Nem attól lesz szakmai szempontból 

személyes egy igehirdetés, ha szó szerint egyes szám első személyben tudósítunk 

magunkról, vallunk vagy mesélünk az életünkről. Hanem az a személyesség igazi 

bizonyítéka, ha mindaz, amit mondunk, illetve amilyen felismerésre eljutunk egy 

igehirdetésben, az igehirdető saját életére is vonatkozik és arra is érvényes. Ha így 

egyvalaki vagyunk a hallgatók közül. Mi is, ott és akkor, úgy éljük meg az ige igazi 

üzenetét, mint maguk a hallgatóink. Amit tőlük elvárunk, azt vállaljuk magunk is, 

és ugyanazt saját magunktól is elvárjuk. Amit számukra megjelölünk folytatásként, 

mi is arra akarunk indulni.

Attól tiszta egy igehirdetés, ha a fő üzenete független és tiszta teológiai üzenet. 

Ha annak, amit mondunk, nem önmagunk igazolása áll a hátterében, hanem egy 

felismert és az adott textus üzenetét hordozó teológiai tartalom. Ennek lehet kap-

csolódása a mai aktuális kontextushoz kérdésként, feleletként vagy iránymutató és 

vigasztaló tartalomként.

Ennek érdekében nagyon fontos, hogy az alapige tanulmányozása, értelmezése, 

megértése kapjon elegendő időt és figyelmet a felkészülés során. A textusban rejlő 

üzenetet mindig több felfedezett üzenetből válasszuk ki. Mérlegelni kell, hogy 

melyik az a tartalmi elem, amely igazán a mához kapcsolódik. Nem szabad az első 

felfedezett tartalmi elemet azonnal a végleges tartalomnak tekinteni. Alternatív 

lehetőségek szenvedélyes végiggondolása tisztítja meg a mondanivalót. Tartalmaz 

üzenetet a textus ebbe vagy abba az irányba, de most mindenképpen ez az egy 

emelkedik ki a több lehetséges mondanivaló közül. Azt is tudnom kell indokolni 

ebben a fázisban, hogy miért.

Mindig csak a felkészülési munka legvégső szakaszában jó kinyitni azt a kér-

déskört, hogy van-e olyan személyes élményem, kérdésem vagy velem megtörtént 

esemény, amelyet érdemes lenne beépíteni a prédikációba. A fő kérdés ekkor az, 

hogy ez a személyes tartalom nem „üti-e agyon” az ige eredeti mondanivalóját és 

fényét. Önmagunkat sztároló történettel például nagyon sok kárt lehet okozni, 

mert ez teljesen félreviszi a figyelmet. Azt is meg kell kérdeznünk, hogy a szemé-

lyes történetünknek elég logikus-e a kapcsolata a prédikáció fő tartalmával, és 

nem erőltetett-e. Hogyan tudom ezt a legrövidebb formában és a megfelelő helyen 

elhelyezni a prédikációban?

A szentírási környezet, a textus szövege és a teológiai mondanivaló érdekessége 

mindig megóvhatnak attól, hogy egyfajta mesélős stílusba és élménytudósításba 

keveredjünk. Lehet, hogy szívesen hallgatja ezeket a lazább és közvetlenebb rész-
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leteket a hallgatóságunk többsége, csak az az igazi probléma vele, hogy személyes 

élményeink, történeteink idővel megtöltik a prédikációt. Függőségi szintre emel-

kedik önmagunk szerepeltetése és mutogatása a szószéken. Ezt a veszélyt pedig 

minden igehirdetőnek komolyan kell kezelnie és el kell kerülnie.

8. Az igehirdetés és az alkalom

A fontos mondat

„Egy rituálé megvalósulása azt jelenti, hogy valamit csinálunk is, nem csak beszé-

lünk.”9

Mikor könnyebb beszélni? Amikor valamilyen konkrét eseménnyel kapcsolatban 

szólalunk meg, vagy akkor, amikor nincsen ilyen a háttérben? Szeretünk-e a sza-

vak emberei, vagy – ahogy sokszor mondják – „szóval jól tartók” lenni egy családi 

vagy baráti társaságban? Szoktak-e ránk úgy tekinteni a környezetünkben, hogy 

majd mi leszünk azok, akik előbb vagy utóbb megszólalnak és mondanak valami 

hangzatosat, érdekeset vagy akár egy esedékes köszöntőt? Hiszen ha tudják, hogy 

mi hivatásszerűen foglalkozunk a beszéd művelésével, akkor ehhez az is hozzátar-

tozik, hogy a civil környezetben is könnyen megtaláljuk a legmegfelelőbb szavakat.

Nem sokkal az ordinációm után kezdtem találkozni egyre többször ezzel a hely-

zettel. Helyesebb úgy mondani, bele-beleestem ebbe a szerepbe. Ha volt valamilyen 

családi ünnep vagy baráti találkozó, akkor valaki biztosan célzott erre a feladatra 

velem kapcsolatban. Egy ideig semmilyen formában nem készültem ilyen „fellépé-

sekre”, de ahogyan szaporodtak ezek a néha egészen kínossá és stresszessé is váló 

helyzetek, elkezdtem űzni egy kis biztonsági játékot. Előre próbáltam átgondolni, 

ha mégis kell majd valamit mondani, akkor mi lenne az, amihez kötném, ahonnan 

kiindulnék. Jól jött ilyenkor egy régi közös élmény, egy pillanat a korábbi évekből 

vagy egy megfigyelt tipikus mozdulata, gesztusa valakinek. 

Ahogyan utólag visszagondolok ezekre a „készülésekre”, meg kell állapítanom, 

hogy ritkán voltak elméletiek, sokkal inkább nagyon is praktikusak és gyorsak. 

Papírt csak akkor használtam, ha esetleg egy versidézet is beugrott előre. Azt 

mégiscsak pontosan le kell írni és hibátlanul idézni! „Ez lenne az, amit mondanék, 

ha…” – ezzel az érzéssel sokszor kerültem komolyabb barátságba, közelségbe. Akár 

még úgy is, hogy pontosan tudtam, nem én leszek az, akit majd megkérnek, szóljon 

pár szót a jelenlevőkhöz, de önmagában a helyzetbe való beleélés is izgalmas volt: 

mit is mondanék én a beszélő helyében?

 9 Schwarz 2011, 10. o.
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Egy koccintás, egy virágcsokor vagy érdekes és szellemes ajándék átadása meg-

könnyíti ezt az eseti retorikai helyzetet. Valami éppen akkor és ott zajló cselekvés 

is nagy segítséget nyújthat a megszerkesztett vagy éppen rögtönzött mondókák 

elmondásában.

Nem tudom, mások mit éltek meg ezen a téren, de néha azt is jó volt tudni, hogy 

vannak régi beidegződések, megvan a család és rokonság „örök köszöntője” és 

„elmaradhatatlan beszélője”. Megvan az izgalma annak, ha miénk ez a szerep, de 

legalább annyira érdekes, ha más „bénázik vagy brillírozik” helyettünk. Az illem 

szerint a legidősebbeket illeti ez a szerep – vagy éppen a legfiatalabbaké, ha az 

idősebbek köszöntése a kázus, az alkalom. 

Vajon mennyire adunk ma teret és lehetőséget ilyen megszólalásoknak? Mennyire 

jellemző, hogy egy együttléten, egy ünneplésen valaki vagy valakik elmondanak 

egy kis köszöntőt, egy kis „szépítő, dekoráló” mondatsort családban, barátok közt 

vagy az élet nagyon nehéz eseményeinél? Beszélünk-e a civil kázusok világában? 

Megszólalunk-e a nem egyházi családi ünnepeken? Van-e igény és figyelem arra, 

hogy valaki szavakba öntse azt, amit talán minden ünneplő magában hordoz, de 

egyvalaki elmondja a felemelő vagy ünnepet építő gondolatokat? 

Weöres Sándor egy rövid kétsorosában játszi könnyedséggel fejezi ki a kérdés 

lényegét:

„Az esemény jön és elsuhan

s az emléknek száz ideje van.”10

Szólaljunk meg bátrabban az események idején, mert ez még a papi beszédeknek 

is csak a javára lesz rövid és hosszú távon egyaránt!

9. Az igehirdetés és az írás

A fontos mondat

„A beszéd és az írás nyelvünk két foganatosítási formája, amelyek egyenként más 

és más kommunikációs szituációt oldanak meg. A prédikáció – lényegét és keret-

feltételeit illetően is – ellentmond az írásos kommunikációnak. Ez természetesen 

nem zárja ki a prédikáció leírásának lehetőségét, de a leírás következménye nem 

lehet a felolvasás. Tehát a prédikáció leírása nem garantálja, hogy abból valóban 

igehirdetés lesz. A prédikáció leírása nem vezet automatikusan az ige hirdetéséhez, 

sőt bizonyos tekintetben gátolhatja azt, ha felolvasásba torkollik. Tehát ha valóban 

 10 Weöres 1970, 1: 399. o.
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igét akarunk hirdetni, lehetséges, hogy más utat kell találnunk a készüléshez, mint 

a leírást. Persze a már elhangzott prédikáció végleges leírása az utómunka során 

már egészen más megítélés alá esik.”11 

Előfordult, hogy megijedtem, amikor egy prédikáció után valaki odajött hozzám, és 

azt mondta, hogy „nagyon, de nagyon” szeretné megkapni a prédikációm szövegét. 

Ilyenkor kicsit zavartan elkezdtem magyarázkodni: Igazából nincs szó szerint leírva 

a szövegem, nem szoktam leírni a beszédeimet. 

De sok esetben fokozódott a kérés: „Nem baj, nekem jó úgy, ahogyan azokon a 

papírokon van, amiket láttam a szószéken a kezében!” Különösen kellemetlen hely-

zetben éreztem magam esketések, keresztelések és temetések alkalmával, amelyekre 

készülve – a kezdeti éveket leszámítva – sohasem írom le a prédikációt. Csak egy bő 

vázlat készül, és ennek pontos követésével mondom az alkalmi igehirdetéseket. Néha 

nem könnyű ez sem, mert ha elfut egy három-négyéves kisgyermek a keresztelés 

alatt a templomban, és egyáltalán nem könnyű visszacsábítani az oltár elé, akkor 

megkavarodnak a gondolatok. De temetés kapcsán is volt néhány extra szituáció, 

amikor bizony nehéz volt folytatni az addig nyugodtan mondott igehirdetést. 

Talán 5-6 év gyakori és rendszeres prédikálás után alakult ki a személyes ars 

poeticám: a szóról szóra való leírás nem az én műfajom. Mondogattam is ezt sok-

szor, de arra biztosan emlékszem, milyen nehezen tudtam átváltani a vázlatra, arra 

a bátorságra, hogy valóban ne legyen leírva a prédikáció. Egyszer aztán teljes lett 

az átállás. Szinte észrevétlenül történt minden, egyik napról a másikra. Vázlatot, 

gondolatokat és idézeteket írtam le a pontosan akkora méretű lapokra, mint az 

akkori Bibliám lapjai. Aláhúzás és kiemelés színessel a kezdeti áttéréstől kezdve 

mind a mai napig jellemző segédeszközeim. 

Izgalom maradt azért mindig bőven. Mi lesz, ha nem tudom folytatni? Mi lesz, 

ha nem jutnak eszembe a szavak? Mi lesz, ha megakadok annyira, hogy nem tudok 

elérkezni a következő vázlatpontig? Mégis bátorrá tett és egyre jobban felszabadí-

tott az az érzés, hogy több az ereje így a szavaimnak. Közelebb érzem magamhoz 

a hallgatóimat. Érezhetővé vált, hogy összetartozunk, nem úgy beszélek, mint egy 

idegen vagy egy szemben álló fél. Összekapcsol minket a szabad beszéd, a kötetlen 

előadás. De jó érzés ez így!

Vajon az a jobb, ha szó szerint leírjuk a prédikációt, vagy az, ha szabadon adjuk 

elő? Lehet-e úgy is felkészültséget, szakmaiságot és fáradságos előkészületet su-

gározni, hogy emlékezetből, jegyzet nélkül mondjuk a szövegünket? Sokszor úgy 

gondolkodunk, hogy a leírt szöveg bizonyítja, mi valóban dolgoztunk azon, amit 

 11 Steinbach 2012.
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elmondunk. Mintha mindig úgy lenne, hogy amit valaki szabadon és könnyedén 

mond el, a mögött nincs is becsületes és fáradságos küzdelem! Valóban csak a leírt 

szöveg lehet a bizonyíték? Biztos, hogy a szabadon elmondott igehirdetés eleve 

könnyedebb, egyszerűbb és súlytalanabb?

Ma nagyon sok homiletikai iskola azon fáradozik, hogy felfedezze és megtanítsa 

a prédikálókat a szabad beszédre. Ma ismét nagy a vágy a templompadokban ülők 

részéről is arra, hogy a lelkész ne olvasson a szószéken, hanem beszéljen hozzánk. 

Nézzen ránk. Hozzánk szóljon. Forduljon felénk. 

Kazuális szolgálatoknál különösen is fontos, hogy ne mi rontsuk el az amúgy is 

egyre ritkábban átélhető ünnepet, hanem éppen mi segítsük az embereket abban, 

hogy teljesebb és természetesebb legyen a különleges esemény vagy nap.

Könnyen kerülhetünk olyan helyzetbe, amilyet valaki mesélt: egy lelkész igehir-

detéseit már nem annyira favorizálja a gyülekezet, mint kezdetben, a megválasztása 

után. Ma már nem annyira jól követhető, sőt kissé kaotikus is, amit mond. Nem 

beszél egyértelműen Jézus Krisztusról sem, nem is a lényeget mondja már, hanem 

mindenféle keleti vagy ki tudja pontosan, milyen területről hozott példákkal és 

elmélkedésekkel foglalkozik a szószéken. „De figyelj – mesélik – , ez még nem 

minden, hanem képzeld, mindezt ráadásul olvassa is!”

A kérdésen érdemes elgondolkodni: Hogyan prédikáljunk? Írjuk le vagy csak 

mondjuk el? Azért a legfontosabbat el ne felejtsük: a lényeg, a tartalom el ne ma-

radjon, el ne fogyjon! Talán ha tényleg megtanuljuk a szószékre menet előtt a már 

leírt igehirdetést, vagy ha istentisztelet után valóban képesek vagyunk igényesen 

leírni az elmondottakat, akkor valószínűbb, hogy élő lesz az igehirdetésünk.

10. Az igehirdetés és a „bevállalás”

A fontos mondat

„Ellenben ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem, minden 

további szó a gonosztól van.” (Mt 5,37)

Szinte abban a pillanatban, amikor elkezdtünk beszélni a hozzátartozókkal egy jó 

ismerős, régi igehallgatóm temetéséről a gyászoló család otthonában, azonnal előjött 

bennem ez az ige mint a temetési igehirdetés lehetséges alapigéje. Egy határozott, 

kemény és szilárd ember temetésére készültünk, akiből mégis sugárzott a felelősség 

és a szeretet. Előbukkantak persze kellemesebb igék is a készülés során, de valahogy 

ez a nagyon egyértelmű, kemény jézusi ige mindvégig állva maradt. Aztán valóban 

ez lett a prédikáció alapigéje.

„Csak óvatosan fogalmazz, ne bánts meg senkit!” Ezt az útravalót biztos, hogy 

EHE oktatoi 2017.indd   274EHE oktatoi 2017.indd   274 2017. 09. 26.   11:50:532017. 09. 26.   11:50:53



Tizenegy homiletikai pillanatfelvétel 275

mindegyikünk megkapta valakitől már életében. „Légy bátor és légy szókimondó, 

a lényeg az, hogy mindig add ki bátran magadból, amit gondolsz!” Nyilván ezt a 

tanácsot is hallottuk már néhányszor. 

Biztos mindenkinek van a gyermekkorából olyan személyes élménye, tapasztalata, 

hogy ha az egyiket próbálta ki, akkor abból lett a baj, ha a másikat, akkor esetleg 

amiatt húzta a rövidebbet. Sok próbát kellett kiállnia mindenkinek ahhoz, hogy 

valamilyen élhető kapcsolatba kerüljön ezzel a két kommunikációs magatartási 

formával. 

Előnyben vannak talán azok, akik eleve kevesebb beszédűnek születtek. Nehe-

zebb helyzetben vannak azok, akiknek van eleven „beszélőkéjük”, és messze több 

mondattal terhelik a környezetüket, mint a másik tábor tagjai. 

Érdemes a prédikátori pályára és hivatásra készülés közben komolyan meggon-

dolni azt, hogy könnyen beszélünk-e, sokat beszélünk-e, vagy nehezebben szólalunk 

meg, és így eleve ritkábban ütközünk a társainkkal a véleményünk miatt.

Valószínű, hogy ma is túl sokszor elhangzik egy óvatosságra figyelmeztető felhívás 

a keresztény egyházban arra vonatkozóan, hogy milyen „éle” lehet a szavunknak. 

Mindezek józan és átgondolt felhívások: nehogy valaki rossz néven vegye majd a 

mondatainkat. A finom szavak és a langyos szavak között azonban nagy különbség 

van. Az elsővel még minden él megmaradhat, míg a másodikkal laposodik a beszé-

dünk. Míg a finom szavakkal kemény mondatokat formálhatunk, addig a langyos 

szavak mindent igyekeznek betakarni és elsimítani, nehogy bármi történjen.

Arról is sok szó esik, hogy mi mindenre legyünk tekintettel egy igehirdetés meg-

fogalmazásakor és elmondásakor. Sokszor talán már a prédikációra való készülés 

közben is, egyfajta „belső hallással” azt halljuk, hogy mit nem szabad kimondani, 

és mennyire fontos csak finoman és semmiképpen sem bántón megszólalni. Mégis 

szeretnénk, ha felfigyelnének a szavainkra. Az a célunk is, hogy minél többen ér-

dekesnek és megszólítónak tartsák a beszédünket. Hiszen csak izgalmas szavakra 

és „bevállalós” mondatokra tudunk odafigyelni manapság. 

Nem egy külső képet szeretnénk átadni magunkról, hanem a belső meggyőző-

désünk alapját, amit mindennél fontosabbnak tartunk. Ezt nem könnyű csupán 

a finom és békés kifejezési eszközök használatával végeznünk. Ez az igehirdetői 

hivatás egyik alapvető sajátossága: a lényeg mindig a tartalom, az üzenet, de a 

stílusunk és a habitusunk vagy elront mindent, vagy épp megold és továbbvisz.

Langyosnak lenni csak azért, hogy mindenki elfogadjon. Langyosnak lenni azért, 

hogy a konfliktusok elkerüljék a pályámat. Langyosnak lenni azért, mert ez a 

kényelmes. Langyosnak lenni azért, mert így senkinek az útját nem keresztezem. 

Langyosnak lenni azért, hogy csak szépet és jót mondjon mindenki rólam. Ilyen 

logikával nagyon unalmassá és szürkévé válik a szószékünk. Annyi megfelelés és 
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annyi elvárás irányíthat így minket, amennyi teljesen kiveszi belőlünk a saját eredeti 

énünket, az eredeti igehirdetőt. Ez az „eredetiség” az a pont, ahol az első, számunkra 

maradandó visszajelzést eredményező prédikációnk élményét megélhettük. Ezt nem 

szabad elengedni, ennek a fényéhez kell visszatérni, visszatalálni ki tudja, hányszor!

A gondolkodást egy teológushallgató rövid kérdése indította el bennem: „Lan-

gyossá kell tenni a prédikációt a hívek miatt?” Majd pár nappal később olvastam 

Ferenc pápa figyelmeztető mondatát: „Óvakodjunk attól, hogy langyos kereszté-

nyekké váljunk, mert így szem elől tévesztjük az Urat!” „Az Úr a laodiceaiak szemére 

veti a langyos keresztények »semmilyen« nyugalmát, mely megtévesztő. Mert mit 

is gondol egy langyos keresztény? Maga az Úr mondja el itt: azt hiszi, hogy gazdag. 

»Meggazdagodtam és nincs szükségem semmire. Nyugodt vagyok.«Ez a nyugalom 

azonban félrevezető. Amikor egy egyház, egy család, egy közösség vagy egy személy 

lelkében mindig minden nyugodt, akkor ott nincs jelen Isten”12 – magyarázta a pápa.

Egy teológushallgató mondatától a pápa üzenetéig nagy a távolság sokféle érte-

lemben, de valamiben mégis egy forráshoz visznek minket. Érdemes jól megjegyezni 

a laodiceai gyülekezetnek szóló mondatokat a Jelenések könyvéből: „Bárcsak hideg 

volnál, vagy forró! Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a 

számból.” (Jel 3,15) A döntésünkben, hogy milyen bátorsággal alkalmazzuk a sem-

miképpen sem langyos szavakat, csak egy kifinomult hallás segít majd: „Akinek van 

füle, hallja meg, amit a Lélek mond a gyülekezeteknek!” (Jel 3,22)

11. Az igehirdetés és az életpálya

A fontos mondat

„Az evangélium lényege: nyitva van a kapu, amit becsaptunk magunk mögött. Az 

idegenbe szakadt, lázadó ember kaphat útlevelet, hogy hazatérjen. Mi az ára? 

Azt megfizette Jézus Krisztus, amikor a kereszten helyettünk elszenvedte bűneink 

büntetését. Amikor meghalt, kettéhasadt a jeruzsálemi templom vastag függönye, 

ami addig távol tartotta a bűnöst a szent Istentől. Aki visszatér, visszakapja az 

elveszített igazi életet, s újra Isten szeretetének uralma alatt élhet. Higgyetek ennek 

a jó hírnek! 

A probléma abban van, hogy ez az evangélium egyre idegenebb a mai ember 

számára. Mert egyre öntörvényűbben akar élni, nem Isten törvényei szerint. Emiatt 

egyre több bajt zúdít magára, ugyanakkor nem Jézus hívását akarja hallani, hanem 

bűnei igazolását, természetellenes és életellenes tettei tudomásulvételét várja az 

egyháztól is. 

 12 Ferenc pápa 2016.
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A keresztény bizonyságtétel azonban tartalmában nem az igényekhez igazodik, 

hanem a megváltó Jézus utasításához. Lehet, hogy ez nem korszerű (sosem volt az), 

de ma is időszerű, mert ez segíthet rajtunk. Ne torzítsuk el, ne hallgassunk el belőle 

semmit, ne elegyítsük semmi tőle idegennel, így »Isten ereje az, minden hívőnek 

üdvösségére« (Róm 1,16). Higgyem és hirdessem én is teljes meggyőződéssel!”13

Egy egész életpálya üzenete: Mindenáron! Jó lenne egyszer hangosan kimondani, 

hogy attól lelkész a lelkész, hogy valóban mindenáron prédikálni akar. Akkor válik 

lelkésszé is valaki, ha átáll erre a vágányra. Most egy híres prédikátor halála ad 

ezeknek a mondatoknak hitelességet és aktualitást.14 

Cseri Kálmán lelkipásztor egyénisége nekem mindenekelőtt ezzel a kifejezéssel 

azonosítható. Prédikálni mindenáron! Példaképeket vesztő, példaképeket nélkülöző 

és a példaképeket annyira talán nem is szerető időnkben ő biztosan és minden-

képpen ennek az egyértelmű és határozottan egyetlen centrumú életnek a példája. 

A sokféle tevékenységbe, a ki tudja, milyen megélhetési vagy éppen túlélési kény-

szerekbe keveredő vagy egészen egyszerűen pótcselekvésekbe menekülő sok-sok 

prédikátornak visszasegítő, valódi korrekciós lehetőség az ő életének üzenete. Nem 

komplikáltan, nem megosztottan és nem bonyolultan, hanem simán, egyszerűen 

csak igét hirdetni! Jó és fontos példakép arra, hogy visszataláljon minden elhívott 

igehirdető az eredeti „munkahelyre”: a szószékre. Ez persze nem egyszerűen csak 

a templomi építményt, a fából vagy kőből készültet jelenti, hanem sokkal inkább a 

bárhol születő, ha úgy tetszik, az „alkalmi” helyszíneket és helyzeteket is.  

A prédikátorok élete valójában csak ezzel lenne fémjelezhető. Az beszéljen és az 

szóljon, aki ezt így éli meg. Nincs más alternatíva. Nincs más üzenet. Nincs más 

tartalom. Csak egy, és ez valóban a tartalom, az üzenet és az igazi alternatíva. 

Biztos, hogy a hazai protestáns igehirdetők közül, az egyházon belül és kívül is az 

ő prédikációit ismerték messze a legtöbben az elmúlt évtizedekben Magyarországon. 

Pedig csak hirdette az igét és csak prédikált, de ezt „mindenáron” tette. Ki tudja, hogy 

ez hány „darab” ünnepnap, hétköznap vagy éppen mennyi kazuális alkalom volt! 

Az is biztos, hogy az ő szószékéről hihetetlenül sok ember kapott erőt, támaszt és 

hitet. Se szeri, se száma azoknak az ismerőseimnek, akik – bár nem voltak nagyon 

egyháziasak – őróla mindig azt mesélték: „Felsegített, megvigasztalt, visszaadta a 

kedvemet, reményemet… hálás vagyok neki minden szaváért.” 

Ő fémjelez egy alapmagatartást. Az igehirdető lelkész kiinduló állását. A lényeg: 

 13 Cseri 2017.
 14 2017. február 13-án hunyt el Cseri Kálmán. 2017. március 1-jén hangzott el az EHE homiletika 

előadásán ez az „aktuális negyedóra”.
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nincsen, nem létezik semmi, ami megakadályozhatná vagy ellehetetleníthetné az 

igehirdetést. Annak szólnia kell. Ennek a megélése ad igazi erőt és kitartást az 

igehirdetőnek. Ha erre épít, akkor mindig megújul az ereje és az életkedve. Akkor 

biztos, hogy lát értelmet minden más lelkipásztori tevékenységben is. És csak annyit 

vállal ezekből, amitől még igehirdető marad. Olyan, aki „mindenáron” meg is tud 

szólalni. Prédikál. De ha éppen ez legyengül, akkor a többi tevékenység is lassan 

elerőtlenedik és elkezd üresedni. 

Ha valakit egyszer megszólított Isten, annak mindennél erősebb mandátuma 

van. Ha valaki egyszer megérezte az ige tolmácsolásának ízét, annak az mindig ott 

is marad a szájában, a hangszálain és az idegszálain, és az képtelen erről hallgatni. 

Mert benne él egy olyan dinamizmusban és mozgásban, hogy felismeri a lehetősé-

get és meg tud szólalni, van mondanivalója. Nem erőlködve, nem kényszeredetten, 

hanem természetesen és örömmel.

Mindenáron el kell mondani az üzenetet. Mindenáron meg kell tudnia minél 

több embernek azt, amit én is megkaptam és megismertem. Mindenáron terjednie 

kell az Istenről szóló jó hírnek. Mindenáron hallhatóvá kell tenni Jézus Krisztus 

szavait a legszélesebb összefüggésben. Mindenáron el kell mondani azt, hogy a 

meggyőződésem nem véletlen, nem alkalmi, hanem örök. Mindenáron tovább kell 

adnom abból, amim van, mert bennem már túlárad, és adni szeretnék azoknak, 

akik kételkednek, bizonytalanodnak és küzdenek az életük értelmének és jövőjük 

bizonytalanságának a kínjaival. Mindenáron az tud megszólalni, aki maga is meg-

érezte egyszer, hogy őt is mindenáron érte el Isten.

Sokszor nagyon nem szerettem ezeket a „mindenáron” embereket, de azt hiszem, 

lassan megtanulom és szeretném, ha sokan megtanulnák velem együtt, hogy a 

prédikálás kontextusában nincsen más életrevaló megoldás. Vagy mindenáron, 

vagy sehogy sem! 

Összkép és „minőségbiztosítás”

Ez a tizenegy homiletikai pillanatfelvétel azt bizonyítja, hogy nagyon széles a prédikáció 

érintkezési felülete a kommunikációs térben. Egyre kevésbé lehet a teljesség igényé-

vel megszólalni ma abban az értelemben, hogy mi a helyes előkészület, előadás vagy 

befogadás az igehirdetéssel kapcsolatban. Impulzusokra pedig egyre intenzívebben 

szükségük van az igehirdetőknek ma is. Ezek a jelzések gyorsan változnak és alakulnak, 

de a klasszikus lutheri meghatározás minden kétségen felül megállja a helyét. 

„Hiszen, ahogyan szoktuk mondani, három dologról lehet felismerni a jó igehirdetőt: 

először a fellépéséről, másodszor, ahogy elkezd beszélni és mond valamit, harmadszor 

pedig, hogy be is tudja fejezni a mondandóját. Fellépés alatt azt értem, hogy tanítóként 
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és igehirdetőként jelenik meg, olyan emberként, aki tud, és akinek kell is prédikálnia, 

mert Isten hívta el, és nem a saját indíttatásból cselekszik, hanem kötelességtudatból 

és engedelmességből, hogy így szólhasson: »Nem saját szándékomból és tetszésemtől 

indíttatva jöttem ide, hanem elhívásom van arra, hogy így cselekedjek.«”15 Ez az igazi 

minőségbiztosítási kritérium a mai igehirdetők számára is. Az aktuális gyakorlati 

teológiai gondolkodás legfőképpen abban szeretne segíteni, hogy ne a kiégés, a megfá-

radás vagy a kiábrándultság miatti panaszkodás töltse meg a prédikációval kapcsolatos 

eszmecseréinket, hanem az igehirdetés fontosságának egyértelmű tudata. Így lehet 

igehirdetőnek és igehallgatónak mindig újra ajándék a prédikáció.
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Luther Márton: Prédikációk. Szerk. Csepregi Zoltán – Horváth Orsolya. Luther Kiadó, 

Budapest, 2015. (Luther válogatott művei 6.) 

Nicol, Martin: Dramatizált homiletika. Luther Kiadó, Budapest, 2005.

Schwarz, Christian: Kleine Rituale. In: uő (szerk.): GottesdienstPraxis Serie B. Gütersloher 

Verlagshaus, München, 2011.

Steinbach József: A német homiletika az ezredfordulón. Gyakorlatiteologia.hu. 2012. 

december 11. http://www.reformatus.hu/data/siteattachments/2/2012/12/11/steinba-

ch_jozsef_nemet_homiletika_ezredfordulon.pdf. (Letöltés: 2017. február 14.)

Steinbach József: „Istenből szólunk”. Dunántúli Református Egyházkerület, Pápa, 2016.

Weöres Sándor: Rongyszőnyeg. In: uő: Egybegyűjtött írások. 1. köt. Magvető Kiadó, Bu-

dapest, 1970.

Weöres Sándor: A nagy fordulat. In: uő: Elhagyott versek. Helikon Kiadó, Budapest, 2013.

 15 Kivonat Martinus Luther doktornak a Hegyi beszédről tartott hétközi prédikációiból (részlet). LVM 

6: 381. o.
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A kötet szerzi

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. 

Balázs Géza nyelvész, néprajzkutató, egyetemi tanár 

(ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék, Partiumi Keresztény 

Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék). Szakterü-

lete: mai magyar nyelv és folklór, nyelvstratégia, nyelvmű-

velés, antropológiai és kulturális nyelvészet. Monográfiát 

írt a kapcsolatra utaló nyelvi elemekről, az antropológiai 

nyelvészetről, az antroposzemiotikáról, szövegantropológi-

áról, valamint a magyar pálinka művelődéstörténetéről. Ki-

dolgozta és megalapozta a magyar nyelvstratégiát. 2000-től 

vezeti a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoportot (www.e-

nyelv.hu). Kb. 150 saját és szerkesztett kötete jelent meg.
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Balogné Vincze Katalin evangélikus lelkészi és latin 

szakos középiskolai tanári diploma birtokában előbb egy 

katolikus iskola tanáraként dolgozott, majd ordinációját 

követően a Magyarországi Evangélikus Egyház intézmé-

nyeiben látott el iskolalelkészi, hitoktatói, teológiai, vala-

mint külügyi referensi feladatokat. Doktori dolgozatában 

az Újszövetség khar- tövű szavainak (kegyelem, hála, 

öröm, kegyelmi ajándék) előfordulásait és azok teológiai 

és valláspedagógiai jelentőségét vizsgálja. Az Evangélikus 

Hittudományi Egyetem Valláspedagógia Tanszékének munkájában tudományos 

segédmunkatársként vesz részt.

Bódi Emese 1991-ben az ELTE Bölcsészettudományi Ka-

rán szerzett történelem, valamint latin nyelv és irodalom 

szakos tanári diplomát. 1992-től a Baptista Teológiai Aka-

démián tanított, majd 1996-tól az Evangélikus Hittudo-

mányi Egyetem főállású oktatója. Latin nyelvet, patrisz-

tikát és művelődéstörténetet oktat. Fő kutatási területe 

a klasszikus római irodalom története, valamint az antik 

retorika, különös tekintettel az ókeresztény apologéták 

munkásságára. Fontosabb publikációi: Ágostai hitvallás. 

(Fordítás.) Luther Kiadó, 2008. (A Magyarországi Evangélikus Egyház hitvallási 

iratai 2.). Latin nyelvkönyv teológusok számára I–II. Luther Kiadó, 2010–2011.

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.
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Cserháti Márta a Szegedi Egyetem magyar–angol–finn 

szakán végzett. Teológiai doktori fokozatát az angliai Dur-

hami Egyetemen szerezte, témája a történeti Jézus-kutatás 

harmadik hulláma volt. Ezt követően az EHE nyíregyházi 

hittanárképző tagozatán tanított, jelenleg az EHE Újszö-

vetségi Tanszékének docenseként dolgozik. Fő kutatási 

területe az Újszövetség-kutatás és a társadalomtudomá-

nyok 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.

Harmati Béla László Zádor Anna-díjas művészettör-

ténész, francia szakos tanár, muzeológus, az Evangélikus 

Országos Múzeum igazgatója. Kutatási területe a protes-

táns egyházművészet, az evangélikus szószékoltárok, a 

szakralitás különböző megnyilvánulási formái. Az Egy-

házi Muzeológusok Egyesületének alapító elnöke.

Joób Máté teológiai tanulmányait 1997-ben fejezte be. 

Jelenleg a Semmelweis Egyetem (SE) Mentálhigiéné Inté-

zetének egyetemi docense, az Evangélikus Hittudományi 

Egyetem (EHE) óraadó tanára, valamint a Lelkészakadé-

mia vezetője. A gyakorlati teológia tárgykörében folytatott 

tanulmányokat Helsinkiben, Uppsalában és Joensuuban. 

2008-ban szociális és családsegítő lelkigondozó szakirányú 

szakképzettséget (SE), 2015-ben pedig szupervizor szak-

képzettséget szerzett (KRE). Tíz éven át szolgált lelkészként 
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a Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközségben. Kutatási és érdeklődési terü-

lete a bűntudat és a szégyenérzet feldolgozásának lehetőségei, a segítő szakmákban 

gyakorolt szerepek, valamint az egyéni és közösségi spiritualitás.

Kodácsy-Simon Eszter 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.

Korányi András egyháztörténész, lelkész, egyetemi 

tanár. 1998-ban szerzett 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.

Kszeghy Miklós 1989-ben az ELTE Bölcsészettu-

dományi Karán, történelem szakon szerzett diplomát. 

Doktori fokozatát a Bázeli Egyetem Bölcsészettudomá-

nyi karán ókortörténetből szerezte, majd 2003-ban az 

Evangélikus Hittudományi Egyetemen habilitált a fogság 

előtti korból származó palesztinai héber nyelvű feliratok 

témájában. Jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Bölcsészettudományi Karán az Ókortörténeti Tanszék 

tanszékvezető egyetemi docense. 2015 áprilisától az Evan-

gélikus Hittudományi Egyetem főállású docense.
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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.

Orosz Gábor Viktor az Evangélikus Hittudományi 

Egyetem Rendszeres Teológiai Tanszékének habilitált 

docense. 2009-ben jelent meg disszertációja a L’Har-

mattan Kiadónál Idegen méltóság – Preimplantációs 

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, az 

MEE Zsinata Teológiai Bizottságának elnöke, az EHE 

ALUMNI programjának vezetője. Főbb kutatási területei: esztétikai teológia, er-

kölcsi kérdések az élet kezdetén és végén, Trutz Rendtorff etikai teológiája. Honlap: 

www.oroszgaborviktor.eu.

Pángyánszky Ágnes 2014–2017 között egyetemi lel-

készként szolgált az Evangélikus Hittudományi Egyete-

men. 2015-ben szerezte doktori fokozatát a gyakorlati 

teológia tárgykörében, a felnőttkatekézis témájában. 

Kutatási területei közé tartozik még homiletikából az 

észak-amerikai igehirdetések megújulási törekvéseinek 

vizsgálata. 2017 szeptemberétől a Gyakorlati Intézet ve-

zetője és a Gyakorlati Tanszék adjunktusa.
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Reuss András az Evangélikus Teológiai Akadémián 

végzett 1961-ben, ahol Pál apostol etikája a modern új-

szövetségi kutatásban címmel 1984-ben védte meg a dok-

tori értekezését. Lelkészi szolgálatot végzett Sopronban, 

Ózdon, Rudabányán, Csöglén, Budapesten a Bécsikapu 

téren, Kelenföldön és Angyalföldön. 1973 és 1984 között 

az evangélikus egyház külügyi titkára. 1989-től az Evan-

gélikus Hittudományi Egyetem professzora a rendszeres 

teológiai tanszéken. 2009-től az EHE professor emeritusa.

Szabó B. András evangélikus lelkész. Felsőfokú tanul-

mányait Budapesten, Heidelbergben és Chicagóban vé-

gezte. 2006-ban szerzett lelkészi oklevelet az Evangélikus 

Hittudományi Egyetemen. 2015-ben ugyanitt summa 

cum laude minősítéssel teológiai doktori fokozatot szer-

zett. Doktori értekezése 2015-ben jelent meg A pénz mint 

teológiai probléma címmel. 2006–2007-ben beosztott lel-

kész a szegedi gyülekezetben, 2007-től a Pestújhely-Újpa-

lotai Evangélikus Egyházközség lelkésze. Tagja a Magyar-

országi Evangélikus Egyház Sajtóbizottságának, az MEE 

Zsinata Teológiai Bizottságának, valamint a Lelkipásztor 

evangélikus lelkészi szakfolyóirat szerkesztőbizottságának. 2017-től a Melanchthon 

Evangélikus Szakkollégium vezetője.

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.
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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.

Varga Gyöngyi az Evangélikus Hittudományi Egyetem 

(EHE) habilitált docense. 1994-ben végzett az Evangélikus 

Teológiai Akadémián, majd Miskolcon kezdte lelkészi 

szolgálatát. A Tübingeni Egyetem teológiai fakultásán 

posztgraduális tanulmányokat folytatott 1995–1998 kö-

zött. 2001-ben doktorált az EHE-n. 2004–2012 között a 

Magyarországi Evangélikus Egyház lelkész-továbbképzési 

ágának, a Lelkészakadémiának vezetője, 2011–2014 között 

megbízott egyetemi lelkész az EHE-n. 2017 augusztusától 

tanszékvezető az EHE Ószövetségi Tanszékén.
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A sorozat kötetei

Teológia és kultúra (2014)

Tartalom

Fabiny Tamás: Oktatás, kutatás és növelés/nevelés

Csepregi Zoltán: Közösségi kultúra a magyaror-

szági reformációban

Jutta Hausmann: Küzdelem az igaz istenképért

Szabó Lajos: A lelkigondozás kultúrája – a lelkészi 

szolgálatra készülők aspektusából

Orosz Gábor Viktor: Önazonosság és keresztény 

életstílus

Kinczler Zsuzsa: Egyházzene vagy zene az egy-

házban?

Varga Gyöngyi: „Csak az élő magasztalhat téged, 

akárcsak én most”

Bódi Emese: Leszállunk az alvilágba

Szentpétery Péter: Új ateisták – régi-új ateizmus

Gömböcz Elvira: Gazdasági globalizáció és spiritualitás

Cserháti Márta: „Adjátok meg a császárnak…”?

Béres Tamás: Mit hoz a jövő?

Korányi András: A Megfeszített képmása

Finta Gergely: Laus eum in cordis et organo

Finta Gergely: Intonációk, korálelőjátékok

Bácskai Károly: A diakónia és a krisztológia kapcsolata mint a keresztény segítő szolgálat 

alapja

Kodácsy-Simon Eszter: Inkulturáció az iskolában

Szabóné Mátrai Marianna: Az imádkozás kultúrája
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Teológia és oktatás (2015)

Tartalom

Szemerei János: Ajánlás

Varga Gyöngyi: Tanuló közösség és „narratív” hit

Kszeghy Miklós: Mennyire egyszerű vagy nehéz 

megtanulni írni?

Cserháti Márta: A kétszerkettő józansága: a ta-

nítvány mint negatív példa Márk evangéliumában

Bácskai Károly: Erkölcsi tanítás és együttélési 

szabályok a keresztény közösségben

Csepregi Zoltán: Iskolázás a reformáció száza-

dában

Bódi Emese: A szépirodalom szerepe az egyháztör-

ténet oktatásában

Kinczler Zsuzsanna: Zene a hitoktatásban – el-

mélet és gyakorlat a mindennapokban
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