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Szerkesztői sorok

A reformációi emlékév sokféleképpen megkoszorúzta a pro-
testáns egyházak számára kiemelkedően fontos évfordulót. 
Sokszor lehetett hallani, hogy a reformáció nem pusztán 
egy múltban történt esemény, amely mára befejezettnek 
tekinthető, hanem egy folyamat, amelynek az ötszázadik 
év is csupán egy állomása. Erre emlékeztet fórumbeszélge-
tés-sorozatunk címe, mintegy mottót jelölve programunk-
nak. Útközben vagyunk.

Az egyház történetében nem elsőként jelenik meg ez a 
gondolat, hiszen a 17. és 18. század keresztény gondolko-
dását megújítani kívánó pietista mozgalom már világossá 
tette: a reformációval nem befejeződött, inkább elkezdődött 
az egyház megújulása. Nem a pietizmus címerét tűztük az 
Útközben a reformáció sorozat zászlójára, de mindenképpen 
merítettünk abból a szellemi örökségből, amely felhívja a 
figyelmet például a megtérés fontosságára, ami az újjászü-
letés záloga, vagy emlékeztet olyan értékekre, amelyek a 
keresztény ember életét, gondolkodását teljesebbé tehetik.

Napjainkban, amikor fontos az úgynevezett minőségi 
énidő, egyre kevesebb figyelmet fordítunk a hitre, a val-
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Szerkesztői sorok

lásra, és magát az egyházat is az elszigetelődés és az elvi-
lágiasodás veszélye fenyegeti. Sokszor tapasztaljuk, hogy 
az egyházi szervezésű rendezvények iránt mennyire gyér 
érdeklődés mutatkozik. Igen, mert van másik ajánlat is.

A reformációi emlékév talán olyan apropó, amelynek kap-
csán vissza lehet csempészni néhány elhanyagolt gondolatot 
a köztudatba.

A reformáció kifejezés hallatán az emberek nagy többsé-
gének egy főként vallástörténeti, vallásfilozófiai esemény 
vagy fogalom jut az eszébe. Nem is gondolnánk, hogy – tu-
lajdonképpen ötszáz éve folyamatosan – a reformáció az élet 
milyen sok területére gyakorol hatást. Nem véletlen, hogy 
a hat beszélgetésből három nem is kifejezetten teológiai 
témákat tárgyal.

A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület hat 
egyházmegyéjében egy-egy helyszínen kerültek megrende-
zésre ezek az asztali beszélgetések. Noha témákban bővel-
kedünk, kerületünk adottságainak megfelelően alakítottuk 
ki a sorozat alkalmainak végleges számát.

Ezzel az összefoglaló jellegű kiadvánnyal pedig valóban 
kerületi lefedettségűvé szeretnénk tenni a sorozatot, ajánl-
va mindenkinek, aki a témák iránt érdeklődik, vagy éppen 
jelen volt valamelyik helyszínen, és szívesen visszaolvasná 
az ott hallottakat.

A sorozat moderátora Galambos Ádám evangélikus teoló-
gus volt. Őt és a beszélgetések minden résztvevőjét ezúton 
is külön köszönet illeti.
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„Békévé oldja az emlékezés”?

„Így bár sok a tag, mégis egy a test.” (1Kor 12,20)

A reformáció ötszáz éves évfordulóján a protestáns egy-
házak, és különösen az evangélikusok büszkén és hitvallón 
ünnepelnek. A történelem azonban számos példáját mutat-
ja meg annak a feszültségnek, amelyet a reformáció gene-
rált. Elég csak a vallási különbözőségekből eredő háborús 
konfliktushelyzetekre gondolni, amelyeket egyik felekezet 
oldaláról sem lehet büszkén nyugtázni. Évszázadok teltek 
el a különbségeket hangsúlyozva. Mindegyik résztvevő 
önmagát jobbnak, igazabbnak hirdette a másiknál. Krisztus 
egyházának közössége régóta nem egységes. De miben áll-
nak ezek a különbségek? Mikor kezdődött a vallás szétsza-
kadozása? Érdemes-e a jobb, igazabb relációkhoz tartozni?

Számtalan kérdés merül fel a megbékélt emlékezés kap-
csán. Ötszáz év elegendő távolság-e a mai keresztények 
számára, hogy békességgel dolgozzák fel a múltat? Ha az 
apostolok cselekedeteinek idejére gondolunk, láthatóak 
már az első gyülekezetekben működő apostolok közötti 



„Békévé oldja az emlékezés”?

teológiai különbségekként is értelmezhető eltérések. Azaz 
már a kezdetektől fogva sokszínű egyházról van szó.

Ezekkel a gondolatokkal vezette be Galambos Ádám 
evangélikus teológus a pápai evangélikus templomban azt 
a beszélgetést, amelynek a középpontjában az ökumené 
kérdése állt. A fórumbeszélgetés résztvevői dr. Kránitz 
Mihály, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dékánja és 
dr. Korányi András, az Evangélikus Hittudományi Egyetem 
rektorhelyettese voltak.
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Galambos Ádám: Ha már az egyház kezdeteitől fogva sok-
színűségről beszélünk, okkal merül fel a kérdés: mikortól 
számíthatjuk az ökumenét?

Korányi András: Valóban így van; az apostolok között is 
nagyon sokféle nézet és emberi habitus volt jelen. Krisz-
tus megszólítása különböző élethelyzetekben találta őket. 
De Krisztus egyházának építőmunkásaiként meg kellett 
tapasztalniuk a különbségeket is. Az Apostolok cselekede-
teiben olvashatunk a jeruzsálemi apostoli zsinatról,1 ahol 
az ott lévők nem csupán a sokféleség, hanem a lényegben 
való egység élményét tapasztalhatták meg. A korai időkben 
a „lényegben egyek vagyunk” felfedezése és felismerése 
segítette át az egyházat azokon a nehézségeken, amelyek 
a különbözőségekből adódtak.

Kránitz Mihály: Kedves testvéreim és nővéreim! Már ebből 
a köszöntésből, megszólításból is látszik, hogy családias 
közösségben vagyunk. Ha pedig azt a kérdést vizsgáljuk, 
vajon mikor kezdődött az ökumené, akkor – nem tréfából 

 1 Apostoli zsinat vagy jeruzsálemi zsinat, Kr. u. 49: az antiókhiai egy-
ház küldöttei, Pál és Barnabás tanácskozása a jeruzsálemi egyházzal, az 
apostolokkal és a presbiterekkel (ApCsel 15,1–29). Az apostoli zsinat az 
Egyház egyetemességét és egységét szolgálta, és megakadályozta, hogy 
Krisztus Egyháza a zsidóságon belüli közösséggé váljon.
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„Békévé oldja az emlékezés”?

és nem is bármit túllicitálva – azt kell mondanunk, hogy 
Ádám-Évától.

Mit jelent a szó? Az oikosz szóból kiindulva együtt lakást 
jelent. A világmindenség, ahol minden ember együtt van, 
azaz együtt lakik. Vagy jusson eszünkbe a hé oikumené 
gé kifejezés, amely az egész lakott világot jelenti; Jézus 
születésének történetében olvashatjuk Augustus császár 
rendeletében ezt a kifejezést. Mai főnéviesült változatában 
az egész keresztény világ egységét értjük a kifejezés alatt.

„Krisztus egyik legfontosabb öröksége, hogy az 
egységre kell törekednünk. Olyan pontokat kell ke-
resnünk, amelyek összekötnek! – ez a feladatunk.”

Ádám és Éva? Igen, az Isten az embert férfinak és nőnek 
teremtette, nemben különbözőnek alkotta, mégis egység-
ben. Ezen az alapvető különbségen túlmenően különböző 
lakhellyel, bőrszínnel, szemszínnel, magassággal stb. alkot-
ta meg. Miért baj, ha az egyik embernek más a bőrszíne? 
Vagy miért baj, ha más kultúrában él?

„A teremtett ember test és lélek egysége, azaz az 
örök életre és az Istennel való találkozásra hiva-
tott!”

Az ősegyházi zsinatok azért jöttek létre, hogy pontosan 
meghatározzák azt, amit hiszünk. Jézus az Isten Fia, és a 
Szentlélek istensége jelenti a teljes Szentháromságot. Ez a 
tanításbeli azonosság az ökumené alapja.

G. Á.: Mit jelent az egyháznak a reformáció?
K. A.: A kérdés történelmi magyarázatáról az ötszázadik 

ünnepi év kapcsán sokat lehetett már hallani, számos előadás 
szólt erről, és a háttér feltáró irodalma is kellően gazdag. 
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Az egyik nézet szerint a reformátoroknak felróható, hogy a 
középkor egységes egyházát megbontották, ezzel szemben 
a történelmi álláspont inkább arra a helyzetre hívja fel a fi-
gyelmet, hogy a középkor egyháza korántsem volt egységes. 
A késő középkor uralkodói közötti politikai viszályok már a 
reformáció ideje előtt megosztották az európai egységet. 
A különböző országok és uralkodók közötti széthúzás közegé-
be érkezett meg a reformáció. A németországi reformáció a 
széttöredezett, megrongálódott egység számára kínált evan-
géliumi alternatívát. Megpróbált egy evangéliumi megújulási 
programot hirdetni. A lutheri reformáció egy lelkipásztori 
forradalom volt, még akkor is, ha tudományos és politikai 
viharok is támadtak belőle. A reformáció értékteremtése 
nyomán Európa-szerte újra felfedezték a Szentírást. 

„Az egyház számára ötszáz év különbséggel sincs 
más feladat, mint evangéliumi tartalmat adni egy 
széteső európai közösségben.” 

K. M.: Egy katolikus ember számára a reformáció emléknap-
ja nem ünnep, hiszen ez egy szakadáshoz vezető esemény 
volt. Hozzá kell tenni azt is, hogy az egyházat és a pápaságot 
korábban már más „támadások” is érték, legnagyobb ezek 
közül az 1054-es kelet-nyugati egyházszakadás volt. 

„A sebek gyógyítása ott kezdődik, ha újra közös-
ségben lehetünk.”

2017-ben meghívottja lehettem – egyedüli katolikusként – a 
wittenbergi magyar napok rendezvénysorozatnak. Oda-
felé úton, a buszon evangélikus testvéreim felkértek egy 
elmélkedésre, ez nagyon jól esett. Aztán a Schlosskirche 
kapujában az evangélikus idegenvezető elmondta, hogy a 95 
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„Békévé oldja az emlékezés”?

tétel 90%-ban már létezett korábban is, Luther összegezte 
ezeket, viszont az 1. és 62. pont egyértelműen Luthernek 
tulajdonítható.2 Ez a két pont pedig katolikus is.

„Az egyház legnagyobb kincse az evangélium.”

Luther nem akart új egyházat alapítani, ő nem a szakítás 
pártján állt. Az utódok által élesen szétválasztott egyházban 
duzzadtak a különbségek szakadássá.

Voltak vallásháborúk és más súlyos sebeket okozó törté-
nelmi események is, de voltak olyanok is – és az ökumené 
számára ezek a fontosabbak –, amelyekkel a sebek begyó-
gyítására törekedtünk. Emlékezzünk csak arra, amikor 
II. János Pál pápa magyarországi látogatásakor elment a 
„kálvinista Rómába”, és koszorút helyezett el a gályarabok 
emlékoszlopánál.3 A katolikus egyház első embere az egy-
ház nevében bocsánatot kért Istentől és az érintett embe-
rektől a katolikusok múltban elkövetett vétkeiért és mulasz-
tásaiért, többek között az inkvizíció, a keresztes hadjáratok 
és a katolikus egyház zsidóellenes cselekedetei miatt.

A kiengesztelődésben mindkét oldalról részt kell venni, 
hiszen katolikus áldozatai is voltak a vallási békétlenség-
nek. Jó példája volt az ökumenének, amikor Esztergomban 
Kőrösi Márk oltáránál evangélikusok, reformátusok és ka-
tolikusok együtt imádkoztak a kiengesztelődésért.4

 2 1. „Mikor Urunk és Mesterünk azt mondta: »Térjetek meg!« – azt 
akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen (Mt 4,17).” 
  62. „Az egyház kincse valójában Isten dicsőségének és kegyelmének 
szent evangéliuma (örömhíre). De ezt méltán igen gyűlölik, mert elsőkből 
utolsókká tesz.”
 3 A gályarabokra emlékezve Debrecenben, a Nagytemplom mögötti téren 
1895-ben emeltek elsőként köztéri emlékművet.
 4 A három kassai vértanú egyike. 1619. szeptember 6-áról szeptember 
7-ére virradó éjszaka Pongrácz Istvánnal és Grodecz Menyhérttel együtt 
megkínozták, majd megölték, miután nem adta fel katolikus hitét.
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Ha nem az érzelmek szintjén közelítünk a múlthoz, ak-
kor eljuthatunk oda, hogy a kényes kérdésekről, a tanbeli 
különbségekről beszéljünk. Mostanra már ennek a törek-
vésnek is ötvenéves múltja van, hiszen a II. vatikáni zsinat 
visszavonhatatlanul elkötelezte magát az ökumené és az 
egységkeresés kérdésében.

„Aki túl hamar eretneknek nevez másokat, a leg-
jobb úton halad az eretnekség felé.”5

G. Á.: Az eddigi beszélgetésből is kiviláglik, hogy az egyhá-
zak bűnbánattal és megbocsátással emlékeznek a múltra, 
az egymástól elszenvedett sérelmekre. Mégis felmerül a 
felekezetek különbségének a kérdése; van-e különbség ab-
ban, hogy felekezetenként hogyan emlékezünk az egymáson 
ejtett sebekre?

K. A.: Sok tökéletlenség kíséri az életünket, amelyekkel 
nehéz elszámolni. Nehéz keresztyén embernek lenni, mert 
tudomásul kell vennünk és fel kell dolgoznunk, hogy ami 
rendelt földi életünkben történik, az az Isten tervének a ré-
sze. Ez elől nem lehet elmenekülni! Luthert idézve: „Hogyan 
tudom megélni a keresztyénségemet – egyszerre bűnös 
és egyszerre igaz emberként –, ahogy azt kellene?” Még 
történelmi távlatból sem egyszerű megérteni, megmagya-
rázni pedig még keservesebb, kiről mondhatjuk azt, hogy 
a helyes úton járt. 

Az ökumené szempontjából talán könnyebb megtalálni 
azokat a tájékozódási pontokat, amelyek megmutatják a 
helyes irányt. „Luther atyánk a hitben!” – mondják a kato-
likusok közül is sokan. Evangélikus részről is tisztelettel 

 5 Idézet: Martin Werlen OSB – bencés szerzetes, pszichológus, gimná-
ziumi tanár.
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emlékezünk és figyelemmel értekezünk más felekezetek 
jeles képviselőiről. Talán ez az, ami összeköt, és erre kel-
lene koncentrálni.

K. M.: Sebből nagyon sok van! Nekünk, katolikusoknak 
folyton felemlegetik a keresztes háborúkat, az inkvizíciót, 
Galileit vagy más egyéb bűnöket. De nem mi voltunk ott. 
Nem mi, ma élő emberek követtük el ezeket. Azt a társa-
dalmi helyzetet nem ismerjük, csak beszámolók jutnak el 
hozzánk, amelyek alapján nem alkothatunk ítéletet. Nézzük 
meg az origóját a reformációnak! Mi volt az eredeti szándék, 
és mivé fejlődött? Nekünk, ma élő keresztényeknek más a 
feladatunk. Nem szabad belenyugodnunk a szétszakított-
ságba. Máskülönben nem teljesítjük Jézus Krisztus kérését: 

„Legyenek mindnyájan egyek!” 

A sebekről lehet beszélni, de egy idő után ez kevés! Hiszen, 
ha az Úr Jézus Krisztus megbocsát nekem is, akkor én ne 
tudjak megbocsátani a másiknak?

Sebből nagyon sok van, ne szerezzünk még többet. Az 
ilyen felekezetek közötti találkozás, mint ez a mostani, mind 
közelebb visz bennünket ahhoz, hogy beszéljünk „közös 
dolgainkról”. Mi sem először ülünk így egymással, hiszen 
mindketten ennek az egységnek a munkásai szeretnénk len-
ni akár akadémikusként az egyetemen, akár a templomban. 

„Amíg a Tisza vagy a Duna a szabályozás előtt 
kiáradt, elöntötte a termőföldeket, ingoványossá, 
használhatatlanná tette a talajt. Azóta, hogy gátak 
között, helyes mederben folyik, mindez megszűnt. 
Valami ilyesmi lehet a kereszténységgel is.”
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A személyes kereszténység a legfontosabb. Az pedig a 
kérdésfeltevéssel kezdődik: „Mennyire hiteles az életem? 
Vajon az utcán is jó keresztény vagyok? Otthon vagy a mun-
kahelyemen is jó keresztény vagyok?” A keresztény embe-
rek szövetsége ennél az azonosságnál, a Krisztus-követő 
magatartás megnyilvánulásánál kezdődik!

G. Á.: Az egység felé vezető út egyik jelentős állomása a 
Római Katolikus Egyház és a Lutheránus Világszövetség kép-
viselői által 1999-ben Augsburgban elfogadott dokumentum, 
a Közös nyilatkozat a megigazulás tanításáról. Az úton, 
amely az evangélium igazságának érvényesülése felé vezet, 
2006. július 18-án a Metodista Világtanács szöuli ülésének 
tagjai is egyhangúlag elfogadták a dokumentumot.

K. A.: A korábban említett két történelmi tényt a katolikus 
egyháznak szokták felróni, ugyanakkor ki kell mondanunk, 
hogy ez a mi közös középkori egyházunk volt. Szintén közös 
teher (amiről ritkán beszélünk) az 1618–1648 között zajló 
harmincéves háború. Ebben a kontinentális méretű hábo-
rúban, amelyben Európa különböző felekezeti és politikai 
erői vonultak fel egymás ellen, voltak olyan területek, ahol 
a lakosság 90%-a megsemmisült. A pietizmusnak, az evan-
gélikus egyház megújulási mozgalmának ez a fájdalmas 
emlék lett a forrása. A harmincéves háború felszínre hozta 
azokat a kérdéseket, amelyek az ellenfelek között feszültek 
vagy belső feszültségként lappangtak. De a feszültségről 
árulkodik Melanchthon naplója is. A halálra készülve így 
ír: „Örömmel várom a halált, mert megláthatom azt, ami-
ért teológusként egész életemben éltem, és örömmel vá-
rom azért is, mert végre megszabadulhatok a teológusok 
gyűlölködésétől.” Az európai közvélemény nehezen tudja 
megbocsátani az egyházaknak a harmincéves háborút. Itt 
gyökerezik az egyházakat kritizáló vélemények legnagyobb 
része.
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Látva a közvélemény heves ellenreakcióit, nincs más le-
hetőségünk, mint megmutatni, hogy ami abban az időben 
elválasztott és feszültséget keltett, azt felekezetektől füg-
getlenül közösen hordozzuk, és ezeknek a fájdalmas ese-
ményeknek az emléke ma már inkább arra szólít fel, hogy 
közösen valljunk valamit.

„Ezután Péter lépett hozzá, és megkérdezte: Uram, 
hányszor kell megbocsátanom az Isten családjá-
ba tartozó testvéremnek, aki többször is vétkezik 
ellenem? Akár hétszer is? Nemcsak hétszer, ha-
nem akár hetvenszer hétszer is – válaszolta Jézus.” 
(Mt 18,21–22)

K. M.: Azaz mindig meg kell bocsátani! Folyamatosan. A bo-
csánatkérésen túl azonban a másik fontos feladat: Hogyan 
tudjuk építeni az egységet? Emberekként nyilvánvaló, hogy 
gátló érzelmi tónus is formálja a gondolkodásunkat; hogyan 
leszünk képesek együtt lépni? Ha véleménykülönbség vagy 
probléma adódik, Jézus és az ősegyház hagyatéka a correc-
tio fraterna (testvéri intés), amelyhez bátran nyúlhatunk. 
Nem vallásos értelemben ezt „építő kritikának” monda-
nánk. A testvéri intelmet a keresztény ember segítő érte-
lemben köteles gyakorolni, nem pedig durva feddésként.

Az egység fogalmának tárgyalásakor essen szó a katoli-
kus kifejezés értelmezéséről is, amely körül sajnos alapvető 
fogalomzavarok vannak. A katolikus szó nem azt jelenti, 
hogy római katolikus, hogy töredék, hanem azt jelenti: egész 
szerinti, vagyis egyetemes, azaz Krisztus egyháza. Az út, 
amelyen az ökumené jár, hasonlít a gyermek felnőtté vá-
lásához, amely szintén nem megy egyik napról a másikra, 
hanem hosszan tart, és a correctio fraterna elvét gyako-
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rolva kell nevelgetni, segíteni, gondozni, fegyelmezni, de 
legfőképpen szeretni! 

G. Á.: Walter Kasper bíboros, az újkori ökumené jelentős 
alakja, aki tíz éven át vezette a Keresztény Egység Pápai 
Tanácsát, Luther Márton – Az ökumené jegyében című köny-
vében írja:

„A párbeszéd nem azt jelenti, hogy amit eddig igaz-
ságnak hittünk, azt most elvetjük. Valódi párbeszédet 
csak olyan emberek folytathatnak, akiknek megvan 
a saját álláspontjuk, ugyanakkor készek arra, hogy 
meghallgassák egymást és tanuljanak egymástól. 
Egy ilyen párbeszéd nem tisztán intellektuális ügy, 
inkább a kapott ajándékokban való osztozás…, saját 
igazságunkat nem sértő és vitázó módon mondjuk 
ki, hanem mint igazságot a szeretetben.”

2016. október 31. meghatározó dátum az egyház életében. 
Dr. Kránitz Mihály Emlékezés és egységkeresés a refor-
máció 500 éves évfordulóján címmel megjelent könyvének 
borítóján az a kép is látható, amelyen dr. Munib A. Younan 
püspök, a Lutheránus Világszövetség elnöke és Ferenc pápa, 
a Katolikus Egyház vezetője megölelik egymást a Lundban 
megrendezett, közös ökumenikus reformációi ünnepségen. 
Az egységkeresés fontos állomása a kép által is rögzített 
gesztus. A hétköznapok ökumenéjében sokszor úgy érezzük, 
mintha lenne egy gát, amelyet át kellene ugranunk. De mégis 
hogyan néz vagy nézhet ki ennek a gesztusnak a mindenna-
pokban megélt valósága? 

K. M.: Az ökumené gyakorlata talán egy családhoz ha-
sonlítható. Csakúgy, mint a családi életben, a testvéregy-
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házakban sincs mindenben egyetértés, de ettől függetlenül 
a család azért együtt halad. Valóban fontos gesztus a lundi 
találkozás, de a közeledés már sokkal korábban elkezdődött. 
A korábban már említett 1910-es, Edinburghben megren-
dezett világmissziói konferenciára a katolikusokat vagy az 
ortodox egyház képviselőit nem hívták meg. (Ez a találkozó 
azért jött létre, hogy a gyarmatokon történő evangélizáci-
ós munkát harmonizálják.) Azonban Geremia Bonomelli, 
Cremona érseke anglikán barátján keresztül egy levelet 
juttatott el a találkozó résztvevőihez. Ebben az 1910-ben 
írott levélben már ugyanaz a gondolat jelenik meg, mint 
amelyet a katolikus egyház ma is hirdet az „egység” kérdé-
sében: Jézus Krisztus kérésének kell engedelmeskednünk, 
keresnünk kell az egységet!

Sorolhatjuk a helyszíneket és az eseményeket, amikor 
valamelyik fél párbeszédet kezdeményezett. 1921 és 1925 
között a brüsszeli érsek az anglikán egyház vezetőjével 
folytatott párbeszédet a pápai primátusról. Vagy szintén 
Belgiumhoz köthető a Chevetogne-ban6 kezdődött katoli-
kus–ortodox párbeszéd arról, miként tudnának egy közös-
ségben élni, és ez máig működik. 1935-től Paul Couturier a 
lyoni egyházmegyében bevezette az imahetet, hogy közösen 
imádkozzunk a keresztények egységéért. De ezeken kívül 
is sok esemény történt a II. vatikáni zsinat előtt, ami döntő 
változást hozott, és meghatározta az ökumené katolikus 
alapelveit. A zsinat határozatai és eredményei hatalmas elő-
relépést jelentettek a római katolikus egyház ökumenikus 
nyitásában. VI. Pál pápa gesztusai ékes tanúbizonyságai 

 6 XI. Piusz pápa (1922–1939) már 1929-ben sürgette a bencéseket, hogy 
tegyenek meg mindent a keresztény egység előmozdítására. Így hozta 
létre Dom Lambert Beauduin a belgiumi Chevetogne-ban az ökumenikus 
monasztikus közösséget. Itt működik az 1965-ben alapított ökumenikus 
központ, ahol évről évre minden vallás képviselőit fogadják.
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ennek a nyitásnak. Történelmi jelentőségű 1964. január 5-én 
a Szentföldre tett látogatása,7 ahol találkozott Athenagorasz 
pátriárkával. 1967-ben elment az Egyházak Világtanácsába 
is. Jól illeszkedik ebbe a folyamatba II. János Pál pápa is, 
aki szintén számos értékes gesztust tett apostoli látogatá-
sain is, nem beszélve arról a dokumentumról, az 1995-ben 
közzétett Ut unum sint kezdetű enciklikáról, amelyben öku-
menikus törekvéseit írja meg. A pontokba szedett enciklika 
95. tételében8 teszi fel a protestáns testvéreknek a kérdést, 
hogy ő maga pápaként miként tudná az egységes egyház 
krisztusi vízióját betölteni.

 7 Ez volt az első alkalom, hogy egy pápa a Szentföldre látogatott.
 8 „Mindennek azonban mindig a közösségben kell történnie. Amikor a 
katolikus egyház azt mondja, hogy Róma püspökének feladata megfelel 
Krisztus akaratának, e feladatot nem választja el a püspökök kollégiumá-
ra bízott küldetéstől, ők is »Krisztus helyettesei és megbízottai«. Róma 
püspöke »kollégiumukhoz« tartozik, s ők testvérei a szolgálatban.
  Az összes keresztény közösség egysége természetszerűen beletartozik 
a primátus hatáskörébe. Mint Róma püspöke, jól tudom, s a jelen encikli-
kában megerősítettem, hogy az összes közösség – melyekben az Istenhez 
való hűséges erejében ott lakik a Szentlélek – teljes és látható közössége 
Krisztus forró vágya. Meg vagyok róla győződve, hogy ebben a tekintetben 
különös felelősségem van, mindenekelőtt a keresztény közösségek többsé-
gének ökumenikus törekvésének észrevételében, továbbá hogy meghalljam 
a felém irányuló kérést: találjam meg a primátus gyakorlásának olyan for-
máját, mely – küldetésének egyetlen lényeges mozzanatáról sem mondva le 
– kitárul az új helyzet felé. »Kelet és Nyugat egyházai sok századon át saját 
útjukat járták, de a hit és a szentségi élet testvéri közössége összekapcsolta 
őket egymással, s ha nézeteltérések támadtak köztük a hit vagy a fegyelem 
dolgában, közös egyetértéssel követték a római Szék irányítását.«
  Így a primátus egységesítő feladatot látott el. Őszentségéhez, I. Demet-
riosz ökumenikus pátriárkához fordulva mondtam, hogy tudatában vagyok 
annak, hogy »különböző indokok miatt, s mindkét fél akarata ellenére az, 
aminek szolgálatnak kellett volna lennie, egészen más fényben tűnhetett 
föl. De … igazán engedelmeskedni akarok Krisztus akaratának, aki mint 
Róma püspökét arra hívott, hogy ilyen szolgálatot végezzek… A Szentlélek 
adja nekünk világosságát, és világosítsa meg egyházaink minden lelki-
pásztorát és teológusát, hogy természetesen közösen meg tudjuk találni 
azokat a formákat, melyekben ez a szolgálat úgy tudjon megvalósulni, 
hogy mindkét fél a szeretet szolgálatát lássa benne.”
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Az ökumené állomásait, az eddig bejárt utat ismerni kell, 
mert csak az eddig elért eredmények tudatában lehet to-
vább indulni. Ajánlom a testvéreknek a Ferenc pápa által 
legfontosabbnak tartott dolgot, ami a Szentírás szeretetére 
szólít fel. Valójában mi, katolikusok ezt is a protestáns test-
véreinktől tanultuk. Mi ebben a kérdésben lemaradtunk, ezt 
be kell vallani! Magyar vonatkozásainkat nézve is csupán 
a 19. század végén zárkóztunk fel ahhoz a sok Szent írás-
kiadáshoz, ami protestáns részről már a 16. században 
elkezdődött. A katolikus egyház kivette a hívek kezéből a 
Bibliát, mondván, hogy ők ezt ne olvassák, mert úgyis csak 
félremagyaráznák. Mára ezt a lemaradást ledolgoztuk.

A 20. században a katolikus lelkiségi mozgalmak lét-
rejötte is protestáns hatásra történt, ez az úgynevezett 
pietas-hatás.9 Ilyen például az 1940-ben Roger Schütz test-
vér által a franciaországi Taizében alapított ökumenikus 
szerzetesközösség, amelyben felekezetektől függetlenül 
élnek és dolgoznak együtt a szerzetesek, és a közösség 
eszmerendszerének középpontjában a kiengesztelődés áll.

Példák és minták ezek a történelmünkben. Minták arra, 
hogy keresnünk kell azokat a lehetőségeket, amelyek lehe-
tővé teszik egymás megismerését, és jó hír az, hogy erre 
az utóbbi időben egyre több jó példát látok.

K. A.: A kérdés egy másik vonatkozása az építő párbeszéd. 
Véleményem szerint azzal lehet jó párbeszédet folytatni, 
akinek meglévő identitástudata van, vagy valamennyire leg-
alább alapvetően tisztázott. Az 1910-es konferencia, amelyre 
Mihály atya is utalt, a gyarmatosított világ közegében zajlott. 
A gyarmatosító országokban működő egyházak határozták 
meg az adott gyarmatosított ország felekezetét, ez a helyzet 
egyértelműen megosztottsághoz vezetett. Amikor felbom-

 9 Kegyesség, vallásos viselkedés.
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lottak a gyarmati birodalmak, a keresztyén egyházaknak a 
saját lábukra kellett állni. A világ nagyobb részén, amelyet 
Európa addig kiszipolyozott, egyre nagyobb teret kapott a 
más vallásokkal folytatott párbeszéd. Ma ott tartunk – meg-
vallom, én ezt elég veszélyes tendenciának tartom –, hogy 
mindent próbálunk feloldani, és ebben keressük a békes-
séget. Jelen helyzetben nem felekezetek, hanem kultúrák 
találkoznak egymással, amelyek megpróbálnak egymással 
viszonylag kulturált keretek között egymás mellett élni. Egy 
biztos, ebben óriási a kockázat. Akinek nincsen önmaga által 
megküzdött identitása, az nem alkalmas, nem képes a párbe-
szédre, de arra sem, hogy békében éljen együtt a másikkal.

Hadd mutassak az ötszázadik évforduló kapcsán egy ki-
csit önkritikával magunkra, evangélikusokra. Botrányos az 
a statisztika, hogy az evangélikus családokban a Biblia dísz-
tárgy, és olvasatlan marad. Ez nem fér bele az ötszáz éves 
tradíciónkba, és nem fér bele az sem, hogy nem imádkozunk 
együtt. Az elkényelmesedett világ közegében elfelejtünk 
tenni a hitünkért. Evangélikus eleink képesek voltak éjsza-
ka akár nyolc órát is gyalogolni, hogy egy istentiszteleten 
részt vegyenek, hiszen nem volt akárhol istentisztelet. Ma 
pedig azon piszmogunk, hogy ha öt perccel tovább tart a 
prédikáció, akkor legközelebb nem jövünk, mert akkor nem 
lesz finom az ebéd. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy 
a kérdések közül nagyon sokat először saját magunkra kell 
fordítanunk. 

„…mielőtt arról beszélnénk, hogy ez az ötszáz éves 
szép évforduló miként lesz majd ügyesen lekerekítve, 
körbefotózva, albumba rendezve és kiadva, letudva, 
hogy ez is megvolt, és most már közös örökségünk, 
ügyeljünk arra, egyáltalán örökségünk-e még.”
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A másik része a válaszomnak a felekezetiség kérdésére 
reagál. Felekezetenként különböző a történetünk. Evan-
gélikus–református sorsközösségről szokás beszélni. Még 
akkor is, ha – teológiailag jobban megvizsgálva – nagyobb 
a különbség az evangélikus és a református teológia között, 
mint az evangélikus és a katolikus teológia között. De meg-
éltünk évszázadokon át egy olyan sorsközösséget, amelynek 
az áldásait és az összekötő elemeit botorság lenne felrúgni 
csupán azért, mert mostanra talán jobban kiéleződtek a 
felekezeteink közötti teológiai különbségek.

„Meg kell becsülnünk keresztyén közösségeink 
közösen megélt történelmét, és fel kell nőni az öku-
menéhez, mert csak akkor van értelme.”

Mihály atya említette, hogy ötven évvel ezelőtt a katolikus 
egyház hibája volt, hogy kivette a Bibliát a hívek kezéből. 
Mi pedig most jóváhagyjuk, hogy oda se kerül? Ne ezen a 
ponton találkozzunk az ötszáz évvel ezelőtti dolgokban!

Egyházi életünket nézve sajnálattal kell észrevennünk, 
hogy a protestáns egyházak sokszor alulmaradnak a kato-
likus egyház igemagyarázataival, prédikációival szemben. 
Noha ez nem verseny, és félreértés ne essék, legyen áldás 
a katolikus testvérek prédikációin, de némiképp szégyen a 
magyar protestáns igehirdetés számára, hogy finoman szól-
va is nincs mindig a helyzet magaslatán, ha összemérjük.

Elnézést kérek a kemény megjegyzésekért, de talán nem 
baj, ha ki merjük mondani olykor ezeket az önkritikus mon-
datokat is. 

G. Á.: Korányi András megjegyzései jól érzékeltették a 
Szentírás napjainkban betöltött szerepét a családjainkban, 
mindennapjainkban. Mindketten említették felekezeteink 
közös történetét, amely különösen fontos az ökumenikus 



25

Dr. Korányi András – Dr. Kránitz Mihály 

párbeszéd szempontjából. A kérdés az, vajon miként tudunk 
belépni a 20. század ökumenikus folyamatába.

K. M.: Így, ahogy most itt vagyunk és erről beszélünk. 
A testvérek vállalják, hogy meghívnak, mi pedig vállaljuk 
a véleményünket. Az egyház szempontjából is ezek az első 
lépések. A párbeszéd a kezdet. Engedjék meg, hogy felemlít-
sem Guzmics Izidort, a közeli bakonybéli bencés monostor 
apátját, aki azon túl, hogy Kazinczy Ferenc levelezőtársa és 
barátja volt, és közreműködött a Magyar Tudós Társaságot 
szervező bizottság munkájában is, 1832-ben elindította és 
1837-ig szerkesztette az Egyházi Tár című folyóiratot. Teo-
lógiai írásaiban általános dogmatikai kérdések taglalása 
mellett a katolikus–protestáns unió létrejöttét támogató 
esszéi jelentősek. És vállalta a párbeszédet a protestánsok-
kal. Hasonló jellegű kezdeményezés volt a Pannonhalma és 
Debrecen között a 20. század elején létrejött Szivárványhíd 
nevű kapcsolat, amely a pannonhalmi apát és a debrece-
ni püspök közötti levélváltásokat jelentette. Megelőzve az 
Egyházak Világtanácsának 1948-as létrejöttét, 1943-ban 
megalakult a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Ta-
nácsa, igaz, ez először elsősorban protestáns egyházakat 
tömörített.

Személyes példám az ökumené megélésére a Lentiben 
töltött katonaidőszakom, ahol együtt voltunk különböző 
felekezetek leendő teológusai. Nem voltak felekezeti vil-
longások, és dacára Jelenits István iránymutatásának, mi-
szerint „Mindenki a saját kenyeréből morzsázzon!”, együtt 
olvastuk a Bibliát protestáns testvéreimmel, vagy együtt 
imádkoztuk az Üdvözlégyet. Nehéz idők voltak, de mi meg 
tudtuk fogni egymás kezét a bajban.

Vagy gondoljunk az ’56-os helyzetre, amikor Ravasz Lász-
ló és Ordass Lajos együtt ismerte el Mindszenty Józsefet a 
magyar kereszténység szellemi vezetőjének. Békeidőben is 
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emlékeztessük magunkat arra az egységre, amely a bajban 
összekovácsolt bennünket!

„Nem azt jelenti az ökumené, hogy bármiről is le 
kellene mondani, hanem azt, hogy a hitben és a 
szeretetben mindenki a helyes úton haladjon elő-
re. Közös pont a keresztség és az úrvacsora és a 
lelkészi szolgálat. Erre kell koncentrálnunk.” 

K. A.: A teológusaimnak szoktam emlegetni István királyt, 
aki mindenkinek kötelezővé tette a templomba járást, ki-
véve azoknak, akik a tüzet őrzik. Ma ott tartunk, hogy 
azok járnak a templomba, akik őrzik a tüzet. Legyen vilá-
gos: senki nem tesz szívességet a Jóistennek, ha elmegy a 
templomba, hanem annak a lehetőségnek enged, hogy az 
Isten tudjon rajta segíteni. Ugyanez történik az istentisz-
teleteinken is. Nemcsak ott vagyunk, mert ott a helyünk, 
vagy mert elvárják, vagy mert szokás, hanem késznek mu-
tatkozunk, sőt felkészülünk arra, hogy megkapjuk az áldá-
sunkat. Ez azért lényeges, mert bár tudjuk, hogy vannak 
különbségeink, de azért vannak közös pontok. Nyilván a 
protestáns táboron belül is össze lehetne veszni azon, mit 
értünk úrvacsora alatt, és kétségbe vonhatnánk azt is, hogy 
a reformátusokkal egyáltalán közös úrvacsorai gyakorlatot 
folytassunk. De sokkal fontosabb, hogy a keresztyénséget 
évtizedek óta egy másik nyomás is rostálja, a fő kérdés tehát 
az: kinek engedelmeskedünk? Ez alapvető lutheri kérdés. 
A világ társadalmi összefüggéseiből igények jönnek felénk, 
amelyek igazodási kényszerben tartanak bennünket; ezek-
nek sokkal egyszerűbb engedni, mint az olyan késztetések-
nek, hogy leülök imádkozni, vagy leülök igét olvasni, vagy 
kitartok egy keresztyén közösség mellett, ahol azt hallom, 
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hogy alternatív módon, de neki tetszőn, vele közösségben 
kell élnem! Az igazi feladat, hogy erről meggyőzzük, erre 
rávegyük családtagjainkat, de akár csak önmagunkat is. 
Az iskolákban ránk bízott gyerekeknek mutassuk meg ezt 
a lehetőséget! 

Luther azt mondja: Meg vagyok keresztelve, tehát 
naponként értelme van az életemnek.

II. János Pál azt mondja: A keresztség meghívás 
egy küldetésre.

Ugyanarról beszélnek, az ökumené egyik leg-
jobb példája ez, ami azt jelenti, hogy az alapok 
ugyanazok, amit nem szabad engedni elporladni 
és hagyni kihullani a kezünkből!

Az evangélikus egyházban évszázadokon keresztül az egy-
házszeretet, az igeszeretet, a gyülekezet iránti elkötele-
zettség családi tradíció volt. Ma sem kellene mást tenni, 
mint tartanunk magunkat ehhez a tradícióhoz. A társadalmi 
közeget figyelembe véve már ez is óriási erőfeszítéseket 
követel, de „ez a mi munkánk, és nem is kevés” – igazodva 
a mai, József Attilától vett mottóhoz. 

G. Á.: „Az ökumenikus mozgalom végső célja az egység, 
mely természete szerint az összes keresztény látható, teljes 
kommunióját követeli meg.”10 Mikorra várható az az egység, 
mely az úrvacsora és a Krisztussal való tiszta találkozás 
kérdésében is egységes véleményként jelenik meg?

K. M.: Most még a remény állapotában vagyunk. A com-
munio kifejezés egyszerre jelent közösséget és (valamiben 
való) részesedést is. Katolikus részről a szent ostya vétele 

 10 Részlet a II. ökumenikus direktóriumból.
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is kommuniót jelent, mert egyesülünk az Istennel. Ahogy 
Babits írja: „Az Istent esszük, mint az ős törzsek borzongó 
lagzikon…”11 Ki lehet jelenteni, hogy nagy törekvés van erre. 
Nem vagyunk próféták, nem lehet megjósolni, mikor jön el 
az eukharisztia egységének ideje, de ötven évvel ezelőtt 
még azt sem gondolta volna senki, hogy az is lehetségessé 
válik egyszer, ahogy mi itt ma egy templomban beszélge-
tünk, pláne erről a kérdésről. Folyamatban élünk, amelynek 
a munkásai vagyunk, és a Szentlélek az, aki munkát végez 
rajtunk keresztül, mint ahogy a Szentlélek munkája az egész 
ökumenikus mozgalom is, éppen ezért ezt nem lehet siettet-
ni. Nem szabad eljátszani, hogy olyan, mintha már az öku-
mené készen volna, azt ki kell várni. A kényes kérdésekben 
pedig majdhogynem lábujjhegyen kell közlekedni! Ajánlom 
a testvéreknek a Luther Kiadó gondozásában megjelent 
evangélikus–római katolikus párbeszéd-dokumentumot, 
amelynek a címe: A szembenállástól a közösségig. Ez a cél, 
ez a jövő, ez a remény, haladjunk ebbe az irányba!

K. A.: Személyes élményem: a ’90-es évek végén, frissen 
végzett teológusként egy ökumenikus intézetben voltam 
ösztöndíjas, nemzetközi társaságban. Az akkori valláskö-
zi helyzet, főleg nemzetközi szinten eléggé kiélezett volt, 
de orosz ortodox szobatársammal nemcsak jó barátságot 
kötöttünk, de imaközösségben is éltünk. A tanulmányi idő 
vége felé egyszer megkérdezte tőlem: András, miért nem 
vehetünk mi együtt úrvacsorát? Azóta hordozom ezt a kér-
dést. Abban a közösségben úgy éreztük, Krisztus megoldott 
dolgokat, joga lenne felülbírálni bizonyos helyzeteket. Nos, 
akkor sem és azóta sem vettünk közösen úrvacsorát, mert 
tiszteletben tartottunk és tartunk számunkra szent dolgo-
kat, ugyanakkor Luther mégiscsak azt mondja a kátéban, 

 11 Babits Mihály: Eucharistia.
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hogy az úrvacsorában a krisztusi jelenlét kérdése és a ben-
ne megélhető közösség Krisztussal mindenekelőtt és nem 
többet kíván, mint hívő szívet. 

Ha elmélyülünk Krisztusban, és tudjuk, hogy őt 
vesszük magunkhoz, akkor elkezdjük azt a nyelvet 
beszélni, amellyel nagyobb esélyünk van megér-
kezni a krisztusi parancsolathoz, az egységhez.
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Beszélgettek:
– Sulok Zoltán Szabolcs, a Magyarországi Muszlimok Egy-

házának elnöke
– Szeverényi János, a Magyarországi Evangélikus Egyház 

missziói lelkésze

Mitől aktuális vagy mitől újra aktuális e kérdéssé transz-
formált parancsolat napjainkban? Az utóbbi években a 
világ figyelme a Közel-Keleten élő keresztények életkö-
rülményeire is rászegeződött, akik jelentős létszámban 
arra kényszerültek, hogy a gyökereiktől távol, Európában, 
Ausztráliában, Kanadában és az USA-ban keressenek me-
nedéket és biztonságot. A térség társadalmi-gazdasági ha-
nyatlása és az üldözések miatt a kereszténység a Közel-Ke-
leten egzisztenciális válságban van. Már önmagában ez a 
tény is elegendő lenne ahhoz, hogy a kereszténység és az 
iszlám viszonyáról beszélgessünk, de az utolsó évtizedben 
a felfokozódott népvándorlás, amely Európában is tapasz-
talható, és már nem csupán az üldözött keresztényeket 
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jelenti, magában hordozza a különböző kultúrák találko-
zásával együtt járó feszültségeket. Így az a helyspecifikus 
probléma, amely a Közel-Kelet térségére volt jellemző – 
különösen az ISIS megjelenése óta –, világméretűvé duz-
zadt. Egy másik fontos tény a keresztény–iszlám kapcsolat 
tekintetében, hogy a vallási alapvetésekben nagyon sok a 
félretájékoztatás és a dezinformáltság mind a két oldalon. 
Tehát „vissza a kályhához!”, ahogyan mondani szokták, és 
vizsgálódjunk, tájékozódjunk egymásról lehetőleg hiteles 
forrásból. Ez volt a szándék, amikor a beszélgetés részt-
vevőit egy asztal mellé ültettük az Oroszlányi Művelődési 
Ház egyik klubtermében. 
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Galambos Ádám: Ahhoz, hogy értelmezni tudjuk az iszlám és 
a kereszténység viszonyát, és tényleges párbeszéd alakul-
hasson ki, mindenekelőtt fontos a teológiai alapfogalmak 
tisztázása. A beszélgetésünk felvezetésében megpróbáljuk 
meghatározni és tisztázni a hasonlóságokat és a különb-
ségeket. Nagyon sok fogalom még a művelt emberek szó-
használatában is rosszul szerepel. Az internet keresőjébe 
beütve az iszlám szót, a találatok között elsőként ez a mondat 
szerepel meghatározásként: „Az iszlám jelentése az Isten 
iránti odaadás, belenyugvás az Isten akaratába.” Pontos-e 
ez a meghatározás?

Sulok Zoltán Szabolcs: Igen, ez egy viszonylag pontos meg-
határozás. Az iszlám szó önmagában Isten akaratának elfo-
gadását jelenti, ami önkéntes elfogadást jelent. Vannak más 
kompakt definíciók is, miszerint az iszlám az Isten egyedül-
valóságának a tanúsítása, az ennek megfelelő életvezetés. 
Az iszlám vallás egyben életmód is, életvezetési kódex.

Szeverényi János: Először is a köszöntések szavai után hadd 
kívánjam, hogy legyen értelme az ilyen és ehhez hasonló 
beszélgetéseknek. Elöljáróban még annyit szeretnék el-
mondani, hogy a mostani alkalomra készülve az elmúlt 
napokban megpróbáltam a más vallásokról tanult ismere-
teimet felfrissíteni, hogy legalábbis nagy szamárságokat 
ne mondjak, és nem is szeretném egyháztörténésszé avatni 
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magam, viszont hívő keresztyén embernek vallom magam, 
evangélikus missziói lelkész vagyok, és magyar állampolgár, 
a témával kapcsolatos gondolataimban ezek a legfontosabb 
szempontok.

A keresztyénség az én értelmezésemben az Istennel való 
élő kapcsolatról szól, szeretetközösségről, párbeszédről. 

„Amennyire én látom az alapvető különbségeket, 
az iszlám esetében az engedelmesség, odaadás, 
hódolat érzékelhető, a keresztyének esetében pe-
dig, ha biblikusan gyakorolják a hitüket, az élő 
Istennel folytatott szeretetkapcsolatról van szó, 
amely örökké tart.”

G. Á.: Ábrahám, Nóé, Ádám, Izsák, Jákob, József, Mózes, Áron, 
és még lehetne sorolni a neveket, amelyek egyaránt elő-
fordulnak a Koránban és az Ószövetségben is. Hogyan kell 
értelmeznünk az iszlám és a kereszténység prófétákhoz való 
viszonyát?1

S. Z. Sz.: Az iszlám tanítása szerint a világegész Isten te-
remtésének az eredménye, törvényszerűségekkel és jelek-
kel azok számára, akik elgondolkoznak a létezésről vagy a 
teremtett világról. Az emberek felfedezhetik Isten jelenlé-
tét az ő jeleinek megszemlélése által. De azt nem képesek 
kitalálni, milyen istenszolgálatokat kell megtenniük, hogy 
közelebb kerüljenek Istenhez. Ezért küldettek el a prófé-

 1 A bibliai nyelvhasználatból közismert próféta kifejezés a görög prófé-
tész szóból vezethető le. Alapjelentése: hírnök, szóvivő, beszélő. A pro és 
phémi szavakból tevődik össze, amelyek jelentése: valakinek a nevében 
beszélni, valaki szószólója. Általános értelemben: látó vagy látnok, akihez 
akkor fordultak az emberek, ha Istent akarták valami felől megkérdezni. 
A zsidóknál és az iszlám vallásban olyan embert, szónokot is értenek/
értettek alatta, aki Istentől ihletve beszélt.
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ták, akik üzenetet hoztak abból a szférából, abból a rejtett 
dimenzióból, ahová az emberi elme közvetlenül vagy tu-
dományos kutatásokkal sem tud behatolni. Ők szolgálnak 
útmutatással az emberek számára, miként lehet az Istent 
helyesen szolgálni, ahogy ő ezt valóban megparancsolta. 
Az iszlám tanítása szerint nagyon sok próféta küldetett el. 
Elsőként Ádám és utoljára Mohamed próféta. Kettejük kö-
zött pedig százhuszonnégyezerre lehet becsülni a próféták 
számát. Ennek a nagy számnak részben az az oka, hogy 
minden helyre és minden időre jöttek próféták, és egymást 
követő próféták küldettek el…, 

„mert az emberek újra meg újra letértek a kije-
lölt útról. Összekeverték a saját gondolataikkal 
a vallást, Isten ezért új prófétákat küldött, hogy 
visszavezesse őket az Istennek való engedelmesség 
útjára.”

A százhuszonnégyezres adat Mohamedtől származik, ami 
valóban nagy szám, de a Koránból név szerint említve hu-
szonötöt ismerünk. A többiben Mohamed kijelentése alapján 
általánosságban hiszünk. A próféta szerint háromszáztizen-
öt szent könyv van, de ebből csak öt szerepel név szerint 
a Koránban. 

A kérdésben felidézett nevek valóban szerepelnek a Ko-
ránban, de mi, muszlimok másképpen hiszünk bennük, mint 
az egyéb vallások képviselői. Az iszlám szerint minden pró-
féta ember volt, hús-vér ember. Így tudtak példát mutatni, 
hogyan kell az Istennel való engedelmességet megélni, ez 
a próféták szerepe.

Sz. J.: A keresztyén értelmezés szerinti prófétaság között 
és aközött, amit Zoltán elmondott, van rokonság, hiszen a 
próféták az Isten emberei. Vannak ószövetségi és újszövet-
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ségi próféták is, valamint a Szentírás egyértelműen beszél 
hamis prófétákról is. Tehát ha valaki prófétának nevezi 
magát, attól még nem biztos, hogy az. A próféták Isten em-
berei, akik nem jelentkeztek a prófétaságra, sőt a legtöbben 
inkább menekülnének a feladat elől. Általánosan jellemző 
rájuk, hogy nem az igéről beszélnek, hanem az igét szólják, 
tehát az Isten aktuális üzeneteit hirdetik. A prófétákról azt 
is szokták mondani, hogy ők azok, akik a jövőbe látnak. Azt 
az Isten mondja el nekik. 

A próféták élő hitű emberek, akik élő kapcsolatban 
vannak az Istennel.

A keresztyénségen belül is rendkívül izgalmas a prófétaság 
kérdése. Nemrégiben – olvasgatva prófétai könyveket – az 
jutott az eszembe arról, ahogyan beszélnek, vagy akár ar-
ról, ahogyan az emberi felsőbbséghez viszonyulnak, hogy 
a próféták legtöbbjét ma kihajítanák az egyházból, és még-
is Biblia lett belőlük. Luther személyével kapcsolatban is 
gyakran felmerül a prófétaság kérdése. Ő erről azt gondolja: 
Ez egyedül az Isten döntése! Azt is tudjuk, hogy a legtöbb 
esetben a próféták földi élete ráment a prófétaságra; tehát 
ne jelentkezzen senki prófétának.

Említettem, hogy az Újszövetségnek is vannak prófétái, 
akik nem azonosak az apostolokkal. Az első keresztyének 
is beszéltek olyan karizmákról és szerepekről, amelyek a 
gyülekezetek prófétai szolgálatát jelentették. Sőt vannak, 
akik arról beszélnek, hogy a mai egyháznak is szüksége 
van prófétai szolgálatra. 

G. Á.: Jézust azért kell a próféták sorából kiemelten, külön 
kérdésként kezelnünk, mert radikális különbség látható az 
egyházaknak az ő személyéhez fűződő viszonyában. Mi az 
iszlám álláspontja?
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S. Z. Sz.: Ide vehetjük még a zsidóságot is, mindhárom val-
lás felfogását tekintve jelentős különbség van Jézus szemé-
lyét illetően. Az iszlám tanítása szerint az öt kiemelt próféta 
közül az egyik Jézus. Neki adatott az evangélium nevű szent 
könyv (az iszlám nem különböztet meg Ó- és Újszövetsé-
get). A Tóra Mózesnek küldetett, az evangélium Jézushoz 
küldetett. A Korán szerint Jézus nem azért küldetett, hogy 
a Tórát semmissé tegye, hanem hogy megerősítse azt, és 
hirdesse az evangéliumot. Isteni természetét azonban a 
Korán tagadja. A mi hitünk szerint Jézus hús és vér em-
ber volt, annak ellenére, hogy a fogantatása csodás módon 
történt. Az iszlám szerint Jézus nem halt meg, nem öletett 
meg; ugyan a zsidók meg akarták ölni, de az Isten magához 
emelte őt, és az ítéletnap előtt vissza fog térni. Az ítéletnap 
eljövetelének nagy jele lesz majd Jézus visszatérése, aki itt 
lesz a földön egy ideig – erről a tudósok sokan sokfélét állí-
tanak, hogy meddig –, és meg fog halni, mint ember. Nem 
fog más vallást követni, csak az isteni alárendeltségnek az 
útján fog járni. Tanúságot fog tenni arról, kicsoda ő, és mit 
tanított. Én azt gondolom, nem probléma, ha a keresztények 
ezt másként hiszik. Akik majd meglátják az ő eljövetelét, 
azok számára úgyis kiderül az igazság.

Sz. J.: Hallgatva Zoltán utolsó mondatait, Prőhle profesz-
szor úr mondatai jutottak az eszembe: „Lesznek nagy megle-
petéseink az Isten országában, mert olyanok is ott lesznek, 
akikről nem gondolnánk, hogy ott lesznek, és olyanok nem 
lesznek ott, akikről viszont feltétlenül azt gondolnánk, hogy 
ott lesznek.” De az ítélet szerencsére nem a mi kezünkben 
van.

Nos, Jézus személyét illetően mi is azt gondoljuk, hogy 
hús-vér ember volt. Ezt vallja a lutheri evangélikus vonal 
is. Számunkra azt is jelenti, hogy nem kell mindent megma-
gyaráznunk, nem kell minden kérdést megoldanunk. Nem 
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szeretnék általánosítani, de nagyon sok teológia esetében 
minden kérdésnek van külön fiókja, amelyekbe bele lehet 
szorítani mindent, és mindenre van magyarázat. (Részben 
a skolasztika is erről szól.) Ha kialakul egy betegség, akkor 
az ember tudni akarja, hogy mitől van. Magyarázatokra vá-
gyunk, ez Jézus személyével és történetével kapcsolatban is 
így van. Különböző meglátások, vélemények, magyarázatok 
léteznek, a mi hitünk szerint azonban Jézus egy személyben 
Isten és ember is. Nemcsak része vagy eszköze a kinyilat-
koztatásnak, hanem maga a megtestesült Isten. „Aki engem 
látott, az Atyát is látta.”2 

A  gyerekeknek egy fizikai példával szoktam a 
Szentháromság egységét magyarázni: Az Atya a 
nap, a sugara a Fiú, a Szentlélek pedig az, ami elér 
hozzánk és átmelegít bennünket.

Az evangéliumból kiolvasott bizonyosság, Jézus Krisztus 
szavai, cselekedetei, engesztelő halála és feltámadása az 
istenlényegűség bizonyossága. Ez alapvető teológiai feszült-
ség a zsidósággal, illetve az iszlámmal is. 

G. Á.: Milyen viszonyban van a Bibliával az iszlám és a 
kereszténység, illetve mit jelent a „szent könyv” fogalma?

S. Z. Sz.: Mohamed próféta írástudatlan ember volt, még-
is olyan könyvet „hoz”,3 amely ámulatba ejti a kor művelt, 
 2 „Jézus erre ezt mondta: Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg 
engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az Atyát. Hogyan mondhatod: Mutasd 
meg nekünk az Atyát?” (Jn 14,9)
 3 A Korán az iszlám elsődleges forrása és szent irata, az iszlám tantételei 
szerint Isten Mohamed prófétán keresztül kinyilatkoztatott szava, amely 
öröktől való. A Korán Isten szava, amelyet Mohammed prófétának küldött 
le Gábriel angyal közvetítésével. A Kegyes Korán Isten egyik csodája, 
amelynek olvasása közelebb visz Istenhez, útmutatás az istenfélőknek. 
A Kegyes Korán a muszlimok hitéletének legnagyobb támasza, amely 
szavaival a jóra hív minket, és eltilt bennünket a rossztól.
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az arab nyelvet magas szinten művelő embereit is. Ez az 
egyik prófétai csoda. Korábban is utaltam rá: azért kapott 
az ember szent könyveket az Istentől, mert a korábbiakat 
„elveszítette”, azaz összekeveredett az emberek és az Isten 
szava. Így a kapcsolatot is elveszítette az ember az Istennel. 
Az iszlám szerint a korábbi szent könyvek igazságát is a 
Koránon keresztül nézzük.

A Biblia igazságát is a Korán alapján vizsgáljuk. Ha ta-
lálunk olyan részt, amely a Koránban ugyanúgy szerepel, 
arra azt mondjuk, ez Istentől való. Ha olyat találunk, ami 
szöges ellentétben áll a Korán szellemiségével (ilyen példá-
ul Lót paráználkodása4), erre azt mondjuk, ez bizonyosan 
nem Istentől származó kijelentés. És olyan is akad, amiről 
egyáltalán nem tudunk állást foglalni. Az iszlám szerint az 
ahl-al-kitáb, a könyv népe kifejezés a zsidókat és a keresz-
tyéneket jelenti, akik égi eredetű vallásban hisznek, és Isten 
által kinyilatkoztatott szent könyveik vannak.5 Ezek állnak 
a legközelebb az iszlámhoz.

G. Á.: „Az emberek szava és az Isten szava összekevere-
dett” – hallottuk, és valóban, ha a Szentírást és az igema-
gyarázatokat nézzük, ebben van némi igazság. Hogy állunk 
azzal a megállapítással, miszerint a Bibliának is különböző 
rétegei vannak? Itt elsősorban azok a szövegrészek érdeke-
sek, amelyek századokkal később keletkeztek, mégis szere-
pelnek a Bibliában.

Sz. J.: A Szentírás körülbelül ezer év alatt íródott, ezt 
tudjuk. Természetes, hogy ezekben a szövegekben vannak 

 4 Lót leányainak a bűne (1Móz 19,30).
 5 Mohamed ahl-al-kitábnak, azaz vallásos könyv birtokosainak nevezte 
a zsidókat és keresztyéneket, akiknek három szent könyvét (taurát, azaz 
tóra, zabúr, azaz zsoltár, indsil, azaz evangélium) ő maga is isteni erede-
tűnek ismeri el, bár folyton hangoztatja, hogy a zsidók és keresztyének e 
könyvek értelmét elferdítették.
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rétegek. Talán Luther kijelentése a legmegfelelőbb: kánon 
a kánonban. Sok a kérdés az eredettel és az eredetiséggel 
kapcsolatban is.

„A felvilágosodás korában elterjedt nézet szerint 
a Bibliát a papok írták és alakították, hogy a né-
pet ezzel butítsák. A 20. század közepén az Isten 
megadja, hogy egy beduin fiúcska egy barlangban 
megtalálja a háromezer éves eredeti tekercseket,6 
amitől persze nem ájul el az ateista világ, de mégis-
csak kézzelfoghatóan van bizonyosság, különösen, 
hogy ezek az iratok eredetiek.”

A vallások helyzete folyamatosan változik, ezt a vallástör-
ténetből is tudjuk. Gondoljunk csak arra, hogy a zsidóság 
emlékezetkitörlésre ítélte Jézust, egyenesen álmessiásnak 
nevezték. Ezzel szemben a 20. században egy jelentős Jé-
zus-kutató irányzat jelent meg a zsidó vallástudományban, 
amelynek azóta már komoly irodalma is van. Nemcsak tu-
domást vesznek Jézus személyéről, de a jeruzsálemi egye-
temen tanítanak róla olyan emberek, akik nem hiszik az ő 
isteni küldetését.

De a magyarországi evangélikus egyháztörténetben is 
sokat változott a Biblia értelmezése. Ma már azt mondjuk, 
többféle értelmezés létezik egymás mellett.

A keresztyén kutatások is folyamatosak, és ahogyan a 

 6 A Holt-tengeri tekercsek első darabjait 1947-ben egy beduin kecske-
pásztor találta meg a Qumráni-hegység egyik barlangjában. A tekercsek 
több témában íródtak, az Eszter könyve kivételével a teljes Ótestamentu-
mot tartalmazzák héber nyelven. Mivel az Ótestamentumot a tekercsek 
felfedezése előtt csak a középkori (9–10. századi) másolatokból ismertük, 
a felfedezés nagy fontosságú.
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tanítások kulturális kontextusa is korról korra változik, a 
kutatási eredmények is változtatják az értelmezések szem-
léletét.

G. Á.: „Ne legyen más Istened!” – szerepel a beszélgetés 
címében. Nincs más Isten, csak Allah!7 – mondja az iszlám. 
Hogyan fér össze vagy éppen zárja ki egymást ez a két mon-
dat?

S. Z. Sz.: Az iszlám hit szerint Allah nem egy másik Istent 
jelent. Az arab szó önmagában azt jelenti: az Isten. Ebben 
benne van az egyedülvalóság. Azért használjuk az Allah 
szót, mert az Isten korábban így nevezte magát. Az arab 
nyelvben ezt a szót nem lehet tovább ragozni.

A Koránban az is szerepel, ha megkérdezzük a ke-
resztyéneket vagy a zsidókat, hogy ki teremtette a 
világot, azt felelik: Allah, vagyis az Isten.

A közel-keleti keresztyének is így nevezik az Istent. Az el-
nevezés nem jelent áthidalhatatlan problémát. Azt azonban 
teológiai értelemben nem lehet összekötni, hogy az Istenről 
alkotott képünk teljesen más. Az istenkép hitbeli dolog, 
hiszen mindenki hozza a saját bizonyítékát, a saját hite 
szerint él, imádkozik, és majd az ítéletnapon igazság fog 
tétetni. Talán nem is kellene ezzel a kérdéssel olyan sokat 
foglalkozni, hiszen ezt mi magunk nem fogjuk tudni meg-
oldani. Inkább az embereknek azon kellene együtt dolgoz-
niuk, hogyan tudnak javítani a világon. Természetes, hogy 
a teológiai különbségekben mindkét fél azt fogja mondani: 
az igazság nálam van.

 7 A müezzin imára hívó énekének (adzán/adhán) szövege: „Allah a leg-
nagyobb. Tanúsítom, hogy nincs más isten, csak Allah. Tanúsítom, hogy 
Mohamed Allah prófétája. Gyertek imádkozni! Gyertek az üdvösségre! 
Allah a legnagyobb. Nincs más isten, csak Allah.” 
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Sz. J.: Ez az egyik legizgalmasabb kérdés. Körülbelül húsz 
évvel ezelőtt megjelent egy imádságoskönyv a Szent István 
Társaság gondozásában, amelybe más egyházak imádságait 
is beszerkesztették. Többek között szerepel benne egy sziú 
indián imádság, amelyet ha az oltár előtt elolvasnék, senki 
sem venné észre, hogy azt nem keresztény ember mondta.

A Szentírás beszél az egyetemes kinyilatkoztatás-
ról. Pál apostol is beszél arról, hogy a pogányoknak 
is fel kellene ismerniük az Istent a teremtettségben. 
A legnagyobb szamárság, ha egy vallás kisajátítja 
az Istent. Istent nem lehet kisajátítani, mint ahogy 
nem lehet kifaragni sem, és az asztalra tenni, mert 
akkor ő már nem Isten.

Az is őrá van bízva, mikor, kinek és hogyan jelenti ki magát. 
Annyi biztos, hogy vallásonként nagy az istenértelmezések 
skálája. Vannak, akik nem tesznek egyenlőségjelet Isten és 
Allah közé. Vannak, akik szerint Allah haragvó és büntető 
Isten. Mások pedig örvendeznek, hiszen Ábrahámban egyek 
vagyunk, és ez ugyanaz az Isten. Én meghagyom ebben a 
kérdésben a feszültséget. Nem vagyok mindentudó, és nem 
is vállalom ennek a szerepnek a felelősségét, annyit viszont 
tudok, hogy az Isten szereti az embert, és nemcsak a hívő 
evangélikusokat, hanem minden kultúrában élő embert 
szeret, és ha rajta múlik, akkor mindenkinek kinyilatkoz-
tatja magát.

Missziói lelkészként sok beszámolót hallok muszlim több-
ségű országokból is, ahol a társadalmi feszültségek egyik fő 
oka a muszlimok keresztyénné válása. Nagy a jövés-menés 
a vallások között, ezek eredete az egymástól alapjaiban 
különböző értelmezés, ami a legtöbb esetben konfliktushoz 
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vezet. Nem feladatunk megítélni a muszlim világot, annyi 
tapasztalatunk azonban van, hogy vannak békés irányzatok, 
de vannak harciasabbak is. A kérdéshez visszatérve: az én 
hitem szerint van egy egyetemes Isten.

G. Á.: A Vigilia című folyóirat szeptemberi számában, 
amelynek a központi témája a kereszténység és iszlám, Si-
mon Róbert orientalista így fogalmaz: „A kereszténység és az 
iszlám lényegük szerint kizárólagosságra törekvő, univerzális 
vallások, amelyek minden más vallást alacsonyabb rendűnek 
tekintenek. A globalizáció korában az »Ábrahám-vallások« 
csak kényszerűségből, taktikailag és ideiglenesen függesz-
tik fel a testvérvallás gyűlöletét, várva az igazságosztó pil-
lanatot. Leszámítva néhány őszinte kezdeményezést.” Az 
újság vezércikkében II. János Pál pápa 1986-os közös assisi 
imaalkalmáról emlékeznek meg.8 Vajon ma melyik út látszik 
a kereszténység és az iszlám előtt: a közös imádság vagy 
egymás kizárása?

S. Z. Sz.: A kérdésben megfogalmazott kizárásra reagál-
va: az iszlám hit szerint az Isten ítélőszéke előtt dőlnek el 
a dolgok, így aztán nem mi, emberek zárjuk ki egymást. 
A másik megjegyzésem az elhangzott idézettel kapcsolatos. 
Az orientalizmus megállapításait óvatosan kell kezelnünk. 
Simon Róbert kiváló szakember, de az orientalizmus arab 
nyelvészet, és nem teológia. 

Részben vitatkozom Simon Róbert megállapításával, hi-
szen az iszlám a kezdetektől fogva találkozott a keresz-
tyénséggel. (Erről már esett is szó korábban.) Az iszlám 

 8 „A történelemben először különböző vallású és hitű emberek voltak 
együtt velem Assisi szent helyén azért, hogy közösen kérjék a béke ajándé-
kát az egész világ számára; (…) hogy egy megszokott, a háború irtózatos 
veszélyének kitett világban minden hívő szívéből közös kiáltás törjön fel 
ahhoz az Istenhez, aki az ember lépteit a béke ösvényeire vezeti.” (II. János 
Pál)
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területeken mindig is éltek keresztények. Voltak békés és 
rossz időszakok is ebben az együttélésben. A mostani feszült 
viszony eredetét vizsgálva látnunk kell, hogy alapvetően 
a gyarmatosításokkor a gyarmatosítók a keresztényeket 
kollaboránsi pozícióba helyezték. Nagyon sok probléma oda 
vezethető vissza, hogy a gyarmati rendszer megszűnésével 
az adott területeken a kollaboránsoknak nem sok becsülete 
maradt. A legtöbb helyen az iszlám meghagyta a keresz-
tyének vallásgyakorlati jogát, hiszen a Korán vallásként 
ismeri el. Pozitív és negatív példákat ugyanúgy találhatunk 
a történelemben. A Córdobai Kalifátus az Ibériai-félszigeten 
olyan tudományos centrum volt, amelynek az életszínvonala 
magasan az európai átlag fölött volt, amelyben közös civi-
lizációban éltek zsidók, keresztyének és muszlimok. Ennek 
az államalakulatnak a reconquista-folyamat vetett véget.

A közös imádkozás nagyon kényes kérdés. Mindegyik 
vallásnak saját istenszolgálata és liturgiája van. Az isz-
lám nem hisz abban, hogy ezeket jó lenne összekeverni, 
és kihozni egyetlen nagy egységes világvallást. Az iszlám 
szerint az embereket kell úgy összehozni, hogy azonos plat-
formon legyenek, egymást ismerve és elfogadva javítsák a 
társadalmat, de mindenki imádkozzon a saját hite, szokása, 
gyakorlata szerint. 

Senkire sem szabad rákényszeríteni olyan komp-
romisszumot, amelyben azt érezhetné, hogy az 
identitása sérült valamiben.

Sz. J.: Korábban említettem már, hogy az egyházak is változ-
nak. Assisi kapcsán hadd idézzem a katolicizmus korábbi 
nézetét: „A katolikus egyházon kívül nincs üdvözülés.” Eh-
hez a kijelentéshez képest a katolikus egyház hihetetlenül 
gyors és radikális változáson ment át, különösen a 20. szá-
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zad második felében. Azt is alá kell húzni, hogy a katolikus 
egyházon belül sem egységes a hozzáállás a nyitáshoz, sok 
olyan hang szólal meg, amelyek kritizálják a pápák ilyen 
jellegű törekvéseit.

Ha jóra magyarázzuk az Assisiben történteket, 
akkor kimondhatjuk, hiszen azóta ki lehet mondani, 
hogy a világ a pokolban van. Az emberek ölik egy-
mást. Borzalmak, feszültségek, pusztulás jellemzi 
az emberiséget, a magzatok „kivégzésétől” kezdő-
dően a földrésznyi háborúkig az öldöklés látszik. 
A pápa szándéka elsősorban arra vonatkozik, hogy 
legalább a vallások ne a háború pártjára álljanak, 
hanem a béke érdekében jöjjenek össze.

Ha Európa vallási összetételét nézzük, a lakosság 70%-a 
vallja magát keresztyénnek, és 4% a muszlimok aránya. Ha 
egy muszlim ember idejön, már nem a keresztyén Európába 
érkezik. Én azt gondolom, hogy napjainkban, ezekben az 
évtizedekben először alakul ki egy olyan kultúra, amely nem 
vallási alapú. Szégyellnivalóan kihagyták az EU alkotmá-
nyából a kereszténységet, amelynek kétezer éves hagyo-
mánya van. Ez a szekularizáció9 szomorú jele. Az emberek 
egymástól elszigetelt magányban, a hedonizmus vagy éppen 
a narkotikumok bűvöletében élnek. Látni kell, hogy ez egy 
teljesen új szituáció! Az iszlám és a keresztyénség is látja, 
ha a vallási misszió nem lép közbe, a teljes erkölcsi romlás 
lesz úrrá a társadalmon.

 9 Elvilágiasodás, illetve az egyház befolyásának visszaszorítására tö-
rekvő állami tevékenység.
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Aggasztó adat, hogy napjainkban is kb. ötpercen-
ként végeznek ki egy keresztyén embert a hite 
miatt! Ez évente százezres nagyságrendű, és körül-
belül öt-hatszázezer keresztény sínylődik iszonya-
tos körülmények között koncentrációs táborokban. 
Ez a jelenség hozzávetőlegesen negyven országot 
érint, ebből húsz-huszonöt muszlim ország.

Persze az iszlámnak is van több árnyalata, akár egyazon 
országon belül is. A muszlim menekültek bevándorlása Eu-
rópába és az ezzel együtt járó vallási keveredés kérdése 
nagyon izgalmas téma. Sajnálatos, hogy a terrorcselek-
mények nagy részét muszlim emberek követik el. A szél-
sőséges irányzat képviselőiről van szó nyilvánvalóan, de a 
közvélemény ezt összemossa magával az iszlám vallással. 
A feszültség forrása tehát nem vallási eredetű, de a prob-
léma sajnos nagyon is valós.

Az európai ember számára sokkoló látni olyan felvétele-
ket, amelyeken Allah nevét kiáltva fejeznek le fiatal kopt 
keresztény férfiakat a tengerparton.10

Nagyon sok keresztény él mártírsorsban a kommunista 
vagy az iszlám elnyomás miatt. Nem gondolnánk, de a hin-
duizmusnak is van harcias ága. Nem következne a hitükből, 
mégis ölik a keresztényeket.

 10 Huszonnyolc, valószínűsíthetően etióp keresztény férfi kivégzéséről 
tettek közzé videofelvételt 2015. április 19-én az Iszlám Állam dzsihadista 
szervezethez köthető líbiai szélsőségesek. A dzsihadisták honlapján meg-
jelent 29 perces felvételen férfiak két csoportja látható: 16 férfit fejeznek 
le a tengerparton és 12 másikat lőnek fejbe sivatagos területen. Az előbbi 
csoportot Líbia keleti, a másikat déli részén tartották fogva.
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G. Á.: Hogy viszonyul ezekhez a szélsőséges irányzatokhoz 
a Magyarországi Muszlimok Egyháza?

S. Z. Sz.: Elsőként János szavaira reagálva: ha megnézzük 
Irakot, 1990-től 2015-ig ötmillió ember halt meg, nagyrészt 
muszlimok. A lakosság számarányait nézve a muszlim ál-
dozatok száma hasonló, mint a keresztényeké. Ezeket a 
számokat tekintve nem lehet kizárólagosan csak kereszté-
nyüldözésről beszélni. Napi szinten halnak meg muszlimok 
ugyanolyan arányban, mint keresztények. Gondoljunk az 
amerikai bombázásokra nem olyan régen Líbiában, vagy 
Szíriát is rendszeresen szórják. A közel-keleti háborúk ese-
tében, az ott élő emberek szemével nézve, az öldöklést a 
nyugati keresztény emberek indították el. A mainstream 
médiából jellemzően nem ez derül ki, de az ottani körül-
ményeket közelebbről nézve, például Aleppó esetében aki 
nem halt meg, az elmenekült onnan.11

A kérdéshez visszakanyarodva: azt kell mondjam, nem 
az a lényeg, ki milyen jelképet használ. Ha ez számítana, 
azt mondhatnánk, a Ku-Klux Klán a kereszténység nevében 
feketéket öl. Hiába lengeti a Bibliát és ölti fel jelképnek a 
keresztet, nem azonos a kereszténységgel. Így van az ISIS12 
esetében is. Nem a szlogeneket és a jelképeket kell nézni, 
hanem a lényeget.

 11 A szíriai Aleppó 1,8 milliós lakosságával Damaszkusz után az ország 
második legnépesebb települése. A 2011 óta zajló szíriai polgárháborúban, 
a 2012 júliusától 2016 decemberéig tartó ostrom következtében a város 
felkelők kezén lévő keleti részét és a világhírű óvárost a folyamatos harcok, 
valamint a szír és az orosz légierő bombázásai szinte teljesen lerombolták. 
 12 Az ISIS vagy Iszlám Állam egy szunnita dzsihadista szervezet, amely 
a világ egyik legismertebb terrorszervezete. A csoportot hivatalosan 
terroristaszervezetnek minősítette az ENSZ Biztonsági Tanácsa, az Egye-
sült Államok, az Egyesült Királyság, Ausztrália, Kanada, Indonézia és 
Szaúd-Arábia, emellett a nyugati és más médiumokban is széles körben 
terroristaszervezetként említik.
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A szélsőségesség létezik, de a jelképek mögötti lényeg 
az, hogy vajon a vallás tanításából ered-e ez a szélsőség. 
Mi azt mondjuk, a vallás tanítása ezt nem teszi lehetővé, 
hiszen a múltban nem történtek ilyen dolgok, akkor eddig 
mindenki félreértette volna a vallás tanítását? Most pedig 
jött egy csoport, akikről azt sem tudjuk, kicsodák, és ők 
látnak helyesen? A muszlim teológia egyértelműen elítéli az 
erőszakot. Ha az ISIS-re gondolunk, már a kezdet kezdetén 
száznegyven muszlim hittudós egyértelműen kijelentette 
róla, az iszlámnak nincs vele semmi közössége, és soha nem 
lesz vallásilag legitim szervezet. A muszlim közösségek is 
elítélik, főként ezért menekülnek, hiszen nem képesek ott 
élni. Ne higgyük, hogy ha tudnának a saját hazájukban él-
ni, akkor menekülnének. A muszlim embereket ugyanúgy 
sújtja ez a jelenség.

Az európai terrorcselekmények elkövetői nem vallásos 
életet élő emberek. Részei az éjszakai életnek, drogokat 
használnak. A szélsőségességüket az is mutatja, hogy mire 
elfogják vagy megtalálják őket, már mind halottak. Nem 
lehetséges kihallgatni őket, hiszen ők csak a kéz. De hol 
a kar vagy a fej? Egy körülbelül negyvenezres milíciáról 
van szó, ami nem kellene, hogy gondot jelentsen a nyugati 
világ számára. Azt kell tehát gondolni, hogy a világban 
proxy-háborút13 folytató felek számára előnyös, hogy ez a 
jelenség létezik.

Az iszlám szerint nem helyes pusztítani, ölni és elvenni 
mások vagyonát. Nem lehet romlást okozni a földön, az 
iszlám ezt nem engedi meg. 

G. Á.: Európában születtek olyan rendeletek, amelyek a 
vallási öltözeteket és vallási viseleteket szabályozzák, hát-

 13 Helyettesek által vívott háború.
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rányosan érintve a muszlimokat. Hogy gondolkodjunk erről 
keresztény szemmel?

Sz. J.: Elsőként a közel-keleti viszonyokra reagálva szeret-
ném elmondani, teljesen egyetértek a Zoltán által elmon-
dottakkal. Elnöke vagyok az Evangéliumi Aliansznak,14 és 
nemrégiben kiadtunk egy állásfoglalást ezzel kapcsolat-
ban, mert elegünk lett a szélsőségekből. Leginkább csak 
szélsőségeket lehet hallani az iszlámmal és a migrációval 
kapcsolatban is. Ebben a nyilatkozatban, amely a Híd című 
magazinban olvasható, mi is hasonló dolgokat írunk le, mint 
amiket Zoltán az imént elmondott. Ennek az értelmetlen 
adok-kapoknak a kapcsán azt gondolom, hogy nem csak 
negyvenezer muszlim haragszik a nyugati világra, hanem 
sokkal több. 

Az öltözékről: sokat járok sokfelé a Kárpát-medencében, 
és belépve a moldvai csángók világába, vagy éppen cigány 
táborokat meglátogatva azt kell mondanom, az öltözködé-
sük a hagyományuk és a kultúrájuk része. A nyolcvanas 
években, amikor Algériában jártam, egy éppen akkor gyá-
szoló muszlim családnál is vendégeskedtem, ahol azonnal 
befogadtak. Sőt, a vendég számára megtiszteltetésül a csa-
ládfő a legjobb falatot adta elém a vacsoránál. Ez így volna 
szép ma is, ha a különböző kultúrák ilyen közösségben 
tudnának egymás mellett élni. Zoltán is említette, hogy 
a jelképeket és a ruhákat is felhasználják a küzdelem, az 
egymás elleni harc érdekében. Nos, annak ellenére, hogy 
nem értek egyet a csador viselésével, a filozófiáját értem. 
(Ugyanakkor azt sem szívesen látom, hogy a mi lányaink 
divatból úgy öltözködnek, mint néhány évvel ezelőtt a pros-
tituáltak.) Ha valaki a hite, vallása szerint visel bizonyos 

 14 Aliansz: A Magyar Evangéliumi Szövetség több mint százötven éves, 
amelyben Krisztus-hívő személyek, gyülekezetek és szervezetek fognak 
össze a misszióért.
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öltözetet, azt nem volna szabad akadályozni. Ez a jelenség is 
arra a kérdésre irányítja a figyelmet, vajon ezek a kultúrák 
hogyan tudnak egymás mellett élni.

G. Á.: Az mindenesetre furcsa, hogy amikor ezeknek a ren-
delkezéseknek, korlátozásoknak a bevezetése szóba került, 
a többségi egyház nem emelte fel a szavát a másik egyház 
szokásai és hagyományai mellett. 

A beszélgetés zárásául mindkét féltől a jövőképről érdek-
lődöm. Miként látja egyik és a másik fél a beszélgetésben 
is kirajzolódott vallási, ideológiai különbségek ellenére a 
szeretetben kiteljesedett egymás mellett élés lehetőségét és 
esélyét? Azt látjuk, hogy a politikai értelemben vett iszlám 
és a politikai értelemben vett nyugati világ jelenleg mást 
képvisel, mégis azt kérdezem: mi a jövő?

S. Z. Sz.: Ha valaki tudná a kérdésre a választ, az nagyon 
sok pénzt tudna vele keresni. De komolyra fordítva a szót, 
én azt gondolom, ha Európát nézzük, a helyzet rövid távon 
biztosan romlani fog. Azt ki lehet mondani, hogy Európában 
biztonság van, jó törvények vannak, amelyek biztosítják a 
vallásszabadságot. De bizonyos helyzetekben a politikusi 
retorika képes egymásnak ugrasztani a közösségeket, fel-
zavarni az indulatokat. Én nagyon bízom benne, hogy ez az 
átmeneti romlás később javulásba fog fordulni. 

Nagyon remélem, hogy rá fognak eszmélni az em-
berek: ugyanabban a hajóban ülünk, és hogyha en-
nek a hajónak valami baja lesz, akkor mindannyian 
a vízbe kerülünk. Hosszú távon optimista vagyok, 
hiszen Európa már nagyon sok problémát leküz-
dött. Ezzel is meg fog tudni birkózni, csak idő kell 
hozzá, tudás kell hozzá, és elkötelezett cselekvés.
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Sz. J.: Mostanában egyre többször eszembe jut nagyapám 
mondata, amit a hatvanas években gyakran hallottunk tőle: 
„Büdös politika!” Ő még megjárta az első világháborút, 
huszár volt, egy egyszerű, tiszta szívű békéscsabai aszta-
losmester. A háborúban ő maga is látta a poklot. Abban a 
háborúban, amelynek szerintem semmi rendkívüli indoka 
nem volt, mégis kirobbantották. Ezzel aztán elszabadult a 
pokol, ami végigöldökölte a 20. századot. Nekem nincsenek 
illúzióim, nagyon rossz szagokat érzek. Európa bizonyos ér-
telemben az alapjait tagadja meg. Ezentúl nem szaporodunk, 
nem házasodunk, magzatokat ölünk, enerváltak vagyunk, 
devianciákat támogatunk, sőt törvényesítünk. Ebbe a társa-
dalmi vákuumba érkezik a muszlim világ, amelynek a nagy 
része vitális, házasodik, gyerekei vannak, és ragaszkodik 
az identitásához. Én nem bízom a politikában. Fegyverlobbi 
működik, aminek haszna van a háborúból. Porig bombáznak 
egy országot, megölik az elnökét, és ezek után kijelentik: 
itt vagyunk, meghoztuk nektek a demokráciát. 

Ebben a helyzetben a lelkész nem is mondhat mást: le-
gyünk komolyabb hívők, és tegyük a dolgunkat!
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G. Á.: Elsőként vizsgáljuk meg a család intézményes minősé-
gét a reformáció korában, illetve azt, hogy a család közös-
sége mit jelentett a reformáció számára.

Béres Tamás: A reformáció idejében az úgynevezett kora 
újkorban vagyunk, ami azt jelenti, hogy a középkori megszo-
kásokkal van tele a világ. Ekkor a házasságnak és a család-
nak is a kánonjog alapján meghatározott, szigorú szabályai 
vannak, amelyet egyes kutatók graduálkultúrának is szoktak 
nevezni. A középkori ember fokról fokra lépve a lépcsőn, 
a házassághoz érve úgy gondolhatott magára, mint aki az 
életút közepénél tart. Az engedélyeket már megkapta hozzá, 
de még előtte áll, hogy felfedezze, mit is jelent a házasság. 
Luther ebben a szellemi környezetben élt lelkész, teológus 
volt, aki változtatott ezen a graduálszemléleten. Részben 
bibliai, részben pedig a józan belátásra épülő gondolkodást 
valósít meg. Persze szokták őt azzal is vádolni, hogy már 
alig várta a pillanatot, amikor kiugorhat a szerzetesi cölibá-
tusból, de ez nem így történt. Miután elhagyta a szerzetes-
rendet, még évekig nem kötött házasságot. Miután viszont 
megnősült, olyan nagyrabecsüléssel beszélt a házasságról, 
hogy nem lehet nem átlelkesülni Luther szavaitól. Sok tör-
ténet maradt fenn Luther és Bóra Katalin házasságáról és 
családi életéről, az egyiket hadd idézzem fel röviden. Egy 
alkalommal, amikor Melanchthon látogatást tett a Luther 
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családnál, azt látta, amint a reformátor négykézláb áll a 
szoba közepén, és a legkisebb gyermeke lovagol a hátán. 
A reformátortárs erre emlékezve így ír: még soha nem lát-
tam ilyen nagynak Luther Mártont. De nem csupán megélte 
a család örömeit, hanem arra is képes volt, hogy erre az 
örömre felhívja mások figyelmét. 

Bár a család a világ egyik legtermészetesebb intézménye, 
mégis különleges szemlélet kell ahhoz, hogy az ember úgy 
élje le életét, hogy közben ne felejtse el a legfontosabbakat. 
Mi a fontos Luther szemléletében? A család közössége a hit 
megtanulásának és begyakorlásának a helye. A családfő 
elbeszélget a gyerekeivel arról, amit az istentiszteleten 
hallottak.1 (Luther azt is megjegyzi, hogy ha a gyermek 
nem tudja elmondani, miről szólt a prédikáció, akkor nem 
feltétlenül kell neki ebédet adni.) A házasság és a család az 
a hely, ahol az ige van középpontban. De ezt megfordíthat-
juk, és akkor is Luther igazságát találjuk. Ha az ige van a 
középpontban, akkor van, ami köré fel tud épülni a család. 
Ha modellként nézzük ezt a szemléletet, akkor a családfőt 
az ige mellé helyezi Luther. Ilyen értelemben a lutheri „csa-
lád” kifejezés az archaikus fogalomnak felel meg, amely 
egy összefoglaló fogalom, nagyjából egy udvarházat jelent, 
annak minden szereplőjével. Görögül a család: oikosz, ami 
nemcsak a házat, hanem a benne élőket (akár több gene-
rációt is), a családot, a szolgákat, az állatokat, sőt az egész 
 1 „Kötelessége tehát minden családfőnek, hogy gyermekeit és cselédsé-
gét hetenként legalább egyszer kikérdezze és meghallgassa, hogy belőle 
mit tudnak vagy tanulnak, s ha mit nem tudnak, keményen szorítsa rá 
őket. Mert jól emlékszem, sőt naponta megesik, hogy akadnak bárdolatlan, 
élemedett öregek, akik a kátéból semmit sem tudtak, vagy ma sem tudnak, 
s mégis a keresztséghez és a szentséghez járulnak, és mindazt élvezik, 
ami a keresztyének használatára rendeltetett, holott jogos követelmény, 
hogy azok, akik a szentséghez járulnak, az egész keresztyén tanításból 
többet tudjanak és alaposabban értsenek, mint a gyermekek vagy a kezdő 
tanulók.” – Luther Márton rövid előszava a Nagy kátéhoz, részlet.
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gazdaságot jelenti. Ezzel csak azt szeretném megmutatni, 
hogy Luther nem egy nukleáris család képletében gondol-
kodik,2 hanem voltaképpen a családot olyan közösségként 
kezeli, amelynek definíciók nélkül tágíthatóak a határai.

Amíg a család életéről gondoskodó ember életében 
Isten igéje van a középpontban, addig a rá bízot-
takhoz is könnyen eljut, amiből ő maga él. 

A hit mellett a másik fontos érzés, amely a Luther-féle csa-
ládi gondolkodást áthatja, a hála, amelyet a keresztyén 
ember a legszorosabb közösségben itt tud megélni. Fontos 
egyrészt, hogy az ember tudja, miért kell hálásnak lennie 
az Istennek, másrészt pedig ezt ki is kell fejeznie. 

G. Á.: Ha már az ige szóba került, akkor vizsgáljuk meg 
közelebbről azt is, hogyan értelmezi a Szentírás a családot!

Mihalec Gábor: Amikor a Szentírás és a család összefüg-
gését nézzük, több korszakot kell megkülönböztetnünk. Az 
őstörténet családmeghatározása Mózesnél, amelyet Jézus és 
Pál apostol is idéz: „A férfi elhagyja apját és anyját; ragasz-
kodik feleségéhez; és lesznek egy testté.” Mindhárom fontos 
mozzanat. Az elhagyás fogalma Mózes korában egyáltalán 
nem azt jelentette, hogy valaki a házassága után elment 
otthonról, hiszen a kor szokásának megfelelően a férfi ott-
hon maradt, és a feleségét is magához vette. Az elhagyás 
inkább abban az aspektusában értelmezhető, hogy a férfi 
egy önállóan döntést hozó, a tetteiért felelősséget vállaló 
életszakaszba lépett. A ragaszkodás kifejezés is kétféle-
képpen érthető. Összeragasztják őket, hiszen van egy jól 
körülhatárolható pillanat, amikor a ragasztás megtörténik, 
ezután ők már összeragadt állapotban is maradnak, azaz 

 2 Csak a szülőkből és a gyermekeikből álló családmodell.
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ragaszkodnak. A mai szemünkkel a házasságban olyan in-
tézményt látunk, amely az anyakönyvvezető vagy a lelkész 
jelenléte által lesz hiteles. A bibliai időkben, ezeknek a hi-
vatali személyeknek a megjelenése előtt egy eseményhez, 
ceremóniához kötötték a házasságot, ettől a szertartástól 
kezdve a pár összetartozott. A harmadik aspektus az egy 
testté válni. Ebből a részből lehetetlen a szexualitást ki-
zárni.

Van a folyamatban egy szép sorrend azokkal a hi-
telesítő elemekkel, amelyek megtörténte után már 
házasságról beszélhetünk.

Az édeni állapotba azonban beköszönt a bűn, Isten pedig 
kijelentést tesz:3 a férfi a testi erejével uralkodhat az asz-
szony felett, a feleség pedig epekedni, vágyakozni fog a 
férje után. A héber kifejezés talán jobban megmutatja az 
epekedés, vágyakozás kifejezés eredeti jelentését, amely 
szó szerint annyit tesz: „kétségbeesetten próbál valamit 
a birtokába kaparintani”. Talán mind ismerjük azokat a 
mondatokat, tegyük fel, tíz perc késés esetén: „Hol voltál? 
Kivel beszélgettél? Hívtalak, miért nem vetted fel?” Ez a 
másik nyakára telepedés, az állandó kontroll alatt tartás, 
amellyel elkezdjük bántani egymást, elkezdünk rossz dol-
gokat tenni a házasságunkban, mind azzal magyarázható, 
hogy az édeni állapotba beköszöntött a bűn. 

 3 „Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod 
és az ő utódja között: ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Az 
asszonynak ezt mondta: Igen megnövelem terhességed fájdalmát, fájdalom-
mal szülöd gyermeked. Vágyakozni fogsz férjed után, ő pedig uralkodni fog 
rajtad. Az embernek pedig ezt mondta: Mivel hallgattál feleséged szavára, és 
ettél arról a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld 
átkozott miattad, fáradsággal élj belőle egész életedben!” (1Móz 3,15–17)
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Jön a megváltás, amely megpróbál bennünket már a földi 
keretek között is visszaállítani az eredeti mintába. Amikor 
Máté evangéliumában Jézust a válásról kérdezik,4 vissza-
kérdez, visszautalva a kezdetekre. Jézus az édeni alapokban 
látja az ideális mintát. 

Tehát az édeni ideál és a bűn által nagyon is megrontott 
világ mintái között vagyunk, egyénenként és egyházként is 
feszülünk e kettő között, azzal a feladattal, hogy megpró-
báljuk a világot az ideálishoz közelíteni.

G. Á.: „Tiszteld atyádat és anyádat!” Ez a parancsolat 
mintha plusz védelmet jelentene a szülők számára, míg a 
gyermekeket csak a „Ne ölj!” védi. Hankiss Elemér A tízpa-
rancsolat ma című tévésorozatában a negyedik parancsolat 
tárgyalásánál felhívja a figyelmet a tisztelet és a szeretet 
közötti különbségekre. Mit jelent a tisztelet és a szeretet 
fogalma a család vonatkozásában?

B. T.: Nem véletlenül hangzik így a parancsolat: „Tisz-
teld atyádat és anyádat!” A tisztelet bizonyos társadalmak 
számára a hosszú életet garantálja. Azok a társadalmak, 
amelyek tudták, hogy a nagycsalád nemcsak a túlélésnek 
a garanciája, hanem az élet megélésének is a feltétele, azt 
is pontosan tudták, hogy ha meghasonlás jön létre az egy-
mást követő nemzedékek között, akkor vége van a közösség 
fellendülésének és jövőjének. Az állatvilágban a medvéknél 
megfigyelhető, hogy több évig is a szülők mellett marad-
nak a bocsok. A közös élet, az együttélés alapvető jellem-
zője, hogy az anyamedve pofozgatja a bocsokat, de amint 

 4 „…megkérdezték tőle: Szabad-e az embernek bármilyen okból elbocsá-
tania a feleségét? Ő pedig így válaszolt: Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő 
kezdettől fogva férfivá és nővé teremtette őket? És ezt mondta Isten: »Ezért 
hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten 
egy testté.« Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát Isten egy-
bekötött, azt ember el ne válassza!” (Mt 19,3–6)
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az vissza üt, anyja elzavarja. A szülő–gyerek relációnak az 
emberi társadalmon belül is megvannak a maga belső sza-
bályai. A szülő tudatosíthatja, hogy a gyermekének első-
sorban az a legjobb, ha figyel szülei szavára, azok tetteire 
példaként tekint, és ezeknek a mintáknak a segítségével 
folyamatosan integrálódhat a társadalomba. Ilyen értelem-
ben aztán annak kevés értelme lenne, hogy a szülő tisztelje 
a gyerekét. A tisztelet egy teológiai és szociológiai műszó 
a hosszú életű társadalmi fennmaradásra.

A szülők mit tehetnek? Azt, hogy meglátják a gyerme-
kekben az ajándékot. Ebben a felállásban már lehet akár 
kölcsönös is a tisztelet. Ebben az esetben a szülőnek ki kell 
mondania: „Gyermekem, természetes, hogy tisztelj engem, 
hiszen én mutatom meg neked azokat a normákat, amelyek 
segítségével integrálódhatsz a társadalomba, de fogadd el 
tőlem azt a bámulatot, amelyet a te jelenléted kivált belőlem, 
amiért egy ilyen páratlan lénnyel ajándékozott meg engem 
a Jóisten.” Ez a szeretet nem majomszeretet, amelybe na-
gyon könnyen bele lehet szaladni; ez egy tisztelettel vegyes 
szeretet, amely túlmutat a funkcionális szerepeken.

M. G.: Egy újszövetségi mondattal egészíteném ki az el-
hangzottakat: „Ti, apák pedig ne ingereljétek gyermekei-
teket!”5 A posztmodern kor felfogása szerint a családban 
mindenki egyenrangú. Ezzel ellentétben a bibliai mondat 
a szülők és a gyermekeik közötti szintkülönbségre hívja 
fel a figyelmet. Szeretném kijelenteni: a család nem egy 
demokratikus szervezet. A családnak (pszichológiai szak-
nyelven) alrendszeri tagolódása van. A rendszer csúcsán 

 5 „Gyermekek! Engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a 
helyes. »Tiszteld apádat és anyádat«: ez az első parancsolat, amelyhez 
ígéret fűződik, mégpedig ez: »hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy 
a földön«. Ti apák pedig ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek 
az Úr tanítása szerint fegyelemmel és intéssel.” (Ef 6,1–4)
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áll a szülőpár, és egy másik alrendszerhez tartoznak a 
gyerekek. Amikor azt felülírjuk, és nem mutatunk irányt, 
mondván, majd ő eldönti, éppen a gyermek számára szük-
séges kapaszkodókat vesszük el. Szükség van keretekre, 
korlátokra, mert ezek igenis segítenek a tájékozódásban 
és a haladásban. Tegyük fel, hogy egy hídon megyünk az 
autónkkal, és tudjuk, hogy akik megépítették, korlátot is 
építettek a hídra. Mi történne, ha elvennék ezt a korlátot? 
Akkor is olyan bátran közlekednénk? Bizonytalanná válunk, 
ha eltűntek a biztonságot jelentő korlátok. A nevelésben a 
gyerekeknek szükségük van észszerű korlátokra. Ha eze-
ket elvesszük, akkor bizonytalan, szorongó gyermekeink 
lesznek. Nem lehet ez a célunk! Szülőként mindannyian azt 
szeretnénk, hogy a gyerekeink tudják magukról, mennyit 
érnek, és mik a lehetőségeik. 

Két dolgot vigyen magával a gyermek hazulról: 
gyökereket és szárnyakat. Ebben az esetben nem 
végeztünk rossz munkát szülőként. 

G. Á.: A házasság világi értelemben, jogi meghatározás sze-
rint egy szerződést jelent. A katolikus egyház szerint szent-
ség, a protestáns egyházak számára szövetség, amelyet az 
Isten megáld. Mit jelent ez az egyházi többlettartalom, ez 
az áldás? Különösen annak fényében aktuális ez a kérdés, 
hogy a demográfiai statisztikák szerint ugyan a házasság 
intézményének javulóban vannak a mutatói, mégis – a válási 
statisztikákat ismerve – azt lehet mondani, hogy ezzel az 
áldással nem bánunk túl jól…

B. T.: Kérdés: létezik-e elvesztegethető áldás? Sok tragikus 
élet van, amiből erre következtethetnénk, ugyanakkor nem 
látunk bele ezekbe a sorsokba, miként kerültek bele ezek 
az emberek az adott élethelyzeteikbe. Egy másik kérdés: a 
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kereszténység házasságképe képes-e kiállni az idők próbá-
ját? A római katolikus felfogás szerint ezt a szentséget nem 
az egyház szolgáltatja ki, hanem a két fél adja egymásnak 
az egyház jelenlétében. Ez nem áll messze az evangélikus 
állásponttól olyan értelemben, hogy nem egy különleges 
üdvajándék, hanem olyan „világi dolog”, amely szükséges a 
helyes életvezetéshez, de nem az üdvösség feltétele. A pro-
testáns szociáletika felől nézve a Biblia szerepe kettős. 
Egyrészt a forrást jelenti, másrészt példákat ad. De vajon 
miként tud beépülni napjaink társadalmi rendjébe? Az áldás 
minden korban kétségbevonhatatlanul megállja a helyét. 
Ha valaki az áldás erejében kételkedik, ott nagy hiba van, 
hiszen azt azért kapja az ember, hogy éljen vele, és napja-
inkban sem más, mint ahogyan a Genezisben olvashatjuk.

M. G.: Az áldásnak van adója és van fogadója. Nehezen tu-
dom Istenről elképzelni, hogy bárkitől szeretné visszavonni 
az áldását. Sőt mindenkit meg akar áldani, a kérdés csak 
az, hol van az én befogadóképességem. Itt lehet feltenni 
azt a kérdést: ez egy szerződés vagy egy szövetség? Világi 
értelemben szerződésről beszélünk. De egy üzleti szerződés 
csak addig kötelez, ameddig megéri betartani. A szövetség 
ennél erősebb kötelék, hiszen azt akkor is betartom, ha 
nem éri meg. 

Isten arról nyilatkozik a Szentírásban, hogy szövet-
séget kötött velünk, emberekkel. Isten részéről azt 
jelenti ez a szövetség, hogy akkor is megtartja, ha 
nagyon nem éri meg, akkor is, ha az életébe kerül. 
Nem mindig könnyű szeretni a másikat, mégis, ha 
a házasságban élők szövetségként tekintenek a 
kapcsolatukra, és benne saját magukra szövetsé-
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gesekként, akkor mindig lesz erőforrásuk ahhoz, 
hogy kitartsanak egymás mellett, még akkor is, 
ha nem éri meg.

A házasságról és az élettársi kapcsolatról: nagyon sok pszi-
chológiai vizsgálat tárgyát képezi ez a két létforma. Az 
egyik legnagyobb különbség a kettő között az elköteleződés 
szintje. Az első házasságkötések több mint a fele végződik 
válással, arról kevesebb szó szokott esni, hogy az élettársi 
kapcsolatoknál ez a szám három-ötszörös. Ez azt mutatja, 
hogy sokkal bomlékonyabb, mert hiányzik belőle az elkö-
teleződés. Ahol naponként megélt elköteleződésben élnek, 
ott talán az áldás befogadása is könnyebben megy. 

G. Á.: Gáborral megjelent egy riport, amelyben azt olvas-
hatjuk, hogy a házasságnak és a család fogalmának régen 
és ma különböző értelmezése volt. Régen egyet jelentett az 
anyagi biztonsággal, a gyermekvállalással, ami alapvetően 
egy funkcióközpontú intézményre utal, ma a házassághoz 
inkább a beteljesedés szó kapcsolható. Mi teljesedik be a 
házasságban?

M. G.: Nos, ha ma megkérdezem egy pártól, hogy jó-e a 
házasságuk, akkor nem világos, hogy milyen szempontok 
alapján fogalmazzák meg a válaszukat. A nagyszüleink kor-
osztályában ugyanerre a kérdésre sokkal egyszerűbben 
válaszoltak, mert világosabbak voltak a szempontok. Anya-
gilag fenntartható? – Igen. – A gyermekeink neveltetését 
tudjuk biztosítani? – Igen. Akkor ez egy jó házasság! Amik 
annak idején a házasság fokmérői voltak, azok ma már alap-
feltételek. Hozzám csak olyan párok járnak, akik jó anyagi 
körülmények között élnek, és mégis rossz a házasságuk. 
Az már nem elegendő a jó házassághoz, ami a nagyszüle-
ink számára elég volt, de nem tudjuk megfogalmazni, hogy 
valójában mire vágyunk a házasságon belül. Ki ne szeretné 
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a párja szemében ugyanazt a csillogást látni harminc év 
után is, mint az első randevún? Mégis az a tapasztalat, hogy 
ez a dopaminnal átfűtött érzés néhány év alatt lecseng. 
Sokan dopaminfüggővé válnak, és kapcsolatról kapcsolat-
ra vándorolnak. Nem találják a megoldást, hogyan lehet 
túljutni a boldogsághormon-válságon, és megtalálni az új 
szakaszban is azt, hogy jól tudják benne érezni magukat. 
Ráéreznek-e arra: 

A másikkal együtt több lehetek, mint amivé egye-
dül válhatnék. 1 + 1 = 3. Ezt a képletet szeretnénk 
megélni a házasságunkban. Nem minden házas-
ságban és nem minden szakaszban sikerül ezt 
megélni. Néha el kell telnie üres éveknek ahhoz, 
hogy egy kapcsolat produktív szakaszba érjen. Ez 
a beteljesedés.

Számomra fantasztikus élmény a húszéves fiamat figyelni, 
hogyan viselkedik a párkapcsolatában. Bár nagyon figyel 
arra, nehogy véletlenül valamit is úgy tegyen, mint az apja, 
de az elszólásaiban, és amikor nem kontrollálja a tetteit, 
hajszálpontosan azt teszi, amit az apukájától látott. Ez is 
a beteljesedés. 

Vágyunk a beteljesedés komplex élményére, amikor vé-
gigszalad az ember testén és lelkén valami megfogalmazha-
tatlanul jó érzés, de azt is tudni kell, hogy ez nem folyama-
tos. Ez jelenti az ünnepet, amihez viszont a hétköznapokat 
is végig kell élnünk.

G. Á.: Egy tanulmány szerint, amely a Vigilia című katolikus 
folyóirat családdal foglalkozó számában jelent meg, a család 
stabilitásának három pillére van: 1. az elkötelezettség, 2. a 
társtámogatás, 3. a vallásosság. Arra is kitér a tanulmány, 
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miként járul hozzá a család stabilitásához a vallásosság. Pon-
tokba szedve: megküzdés a stresszel; a házasság magasabb 
minőségű, mert az elköteleződés egy másik szinten történik; 
megbocsátás; empátia; hűség; hála; és a házastársért való 
imádság.

A kérdésnek a gyakorlati oldalát vizsgálva az látszik, hogy 
nagyon kevés a gyülekezetekben a családra orientált, kife-
jezetten a család közösségére koncentráló hitéleti program, 
gyülekezeti alkalom. Pedig a statisztikákat és kutatásokat 
tekintve éppen az egyház lehetne az, ami ilyen módon hoz-
zájárulhatna a család intézményének a megerősödéséhez.

B. T.: Néha beleesünk a doktriner fogalmazás csapdájá-
ba, olyan kijelentésekkel, hogy „meg kell házasodni, mert 
ez Isten igéje”. Vagy „nem szabad elválni, mert Isten igéje 
szerint az nem helyénvaló”. A legmélyebb belátásommal 
mondom, bibliai alapon: a házasság nem kötelező parancs, 
hanem a beteljesülés ígérete, amelyhez áldás kapcsolódik. 
Mielőtt az igéhez nyúlnánk, sok esetben érdemes lenne 
akár irodalmi örökségünkben is elmélyülni, ahol emberi 
történetek tárulnak elénk, olyan mélységgel, amit esetleg 
az ige magyarázatával sem tudunk utolérni.

A vallásosság és a spiritualitás fogalmai mellett gyakran 
megjelenik a szekularizáció is, amely negatív színben tűnik 
fel. Azt hiszem, elfelejtjük a szekularizáció folyamatának 
valódi jelentését, ami nem más, mint hogy a vallás képvi-
selői, az egyház átadja az értékeit a társadalomnak. Ha ez 
a kapcsolat kiüresedik, akkor az egyház valamit elrontott. 
Annak kellene örülni, hogy van egy ilyen lehetőség a kö-
zösségeink számára, akár a gyülekezeti élet számára is. 

M. G.: A vallásosság mint protektív tényező jelenik meg a 
legtöbb társadalompszichológiai vizsgálatban. A valláslé-
lektan különbséget tesz kétféle vallásosság között: extrinzi-
kus, azaz külső irányítás alatt álló, és intrinzikus, azaz belső 
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késztetésű vallásosság szintje között. Minden vizsgálat azt 
mutatja ki, hogy a belülről jövő vallásosságnak – amelynek 
alapja a személyes találkozás az Istennel – markáns hatásai 
vannak.

Az egymásért való imádkozás fontosságához: nálam a 
rendelőben sok esetben elhangzik az a mondat: „Nem tu-
dom megbeszélni vele. Neki nincsenek gondolatai.” Viszont 
érdekes, hogy az a férfi, aki megtanult imádkozni, és ezt 
rendszeresen gyakorolja is, nagy tapasztalattal rendelkezik 
a félelmeinek, problémáinak a megfogalmazásában, tudja, 
miként öntse azokat szavakba. De azt is, hogy hogyan kell 
valakitől bocsánatot kérni, akit megbántottam. Az imád-
ság révén megtanuljuk azokat a formulákat, amelyekkel 
kifejezésre tudjuk juttatni az érzéseinket, és egy imádkozó 
férfi számára sokkal könnyebb ezt a párja felé is megtenni. 
Máris van egy protektív tényezőnk! 

Érdekes lehet még a rítusok kérdése is, különösen a poszt-
modern korban, amely igyekszik ezektől megszabadulni, 
mondván, hogy feleslegesek. Pedig a rítusoknak összeko-
vácsoló ereje van. Egy felmérés szerint azok a családok, 
amelyek naponta legalább egyszer együtt étkeznek, és kü-
lön figyelmet fordítanak erre, nagyobb eséllyel maradnak 
egyben, mint azok a családok, akik naponta egyszer sem 
étkeznek együtt. Ha a közös étkezés még az asztali áldással 
is társul, és beszélgetünk közben a gyerekekkel, és persze 
kütyümentes az alkalom, akkor ez egy megtartó erejű ri-
tuálévá válik.

Akkor is fontos szerepe van a vallásosságnak, amikor 
valaki a határátlépés helyzetébe kerül, hiszen tudja, hogy 
van valaki, aki akkor is látja, amikor a házastársa éppen 
nincs jelen. Fontos azért is, mert bármely helyzetben kér-
dőre von engem a külső és belső összhangomat illetően. 
A határátlépéssel szemben nagyobb a védelme egy hívő 
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párnak. A közös lelki élmény, az istenélmény muníciót ad, 
és növeli egy kapcsolat szakítószilárdságát. „A hármas kötél 
nem szakad el egyhamar.” (Préd 4,12b) Ennek a salamoni 
mondásnak fizikai igazsága is van. Ha két ugyanolyan kö-
telet összesodrunk, akkor kétszeres teherbírású kötelet 
kapunk, de ha már három ugyanolyat, akkor többszörös lesz 
a terhelhetősége. Ha egy kapcsolatban Isten a harmadik 
szál, akkor a kapcsolat tartóssága is többszöröse annak, 
mint ha csak ketten lennének benne.

G. Á.: A család fogalma szeretetkapcsolatot jelöl. Egyre 
több az egyszülős vagy a mozaikcsalád. Hogyan tud a szere-
tetkapcsolat megjelenni ezekben a közösségekben? Mennyire 
készült fel a teológia, a pszichológia tudománya, és mennyi-
re készek az elfogadásra és az együttélésre a gyülekezeti 
közösségek? Miként tudnak segíteni abban, hogy a maga 
sérüléseivel együtt mégiscsak teljes értékű szeretetközös-
ség legyen?

B. T.: Előny ebből a szempontból, hogy a bibliai egyházkép 
nem családról vagy nagycsaládról beszél, hanem egy olyan 
közösségről, amelynek Jézus a feje, és inkább egy testhez 
hasonló.

A hittankönyvek írásánál figyelnünk kellett arra, hogy ne 
adjunk olyan feladatokat a gyerekeknek, hogy „kérdezzétek 
meg otthon a szüleiteket”, mert sajnos szembe kell néznünk 
az adatokkal: a gyerekek 49%-a csonka vagy mozaikcsa-
ládban él. A gyülekezeti közösségek nem családszerűen 
épülnek fel, ezért azok a gyerekek vagy szülők, akik ilyen 
helyzetben élnek, ettől függetlenül még megtalálhatják a 
helyüket ezekben.

Úgy hiszem, jön még olyan kor, amiben a családnak újra 
fontos jelentősége lesz. 

M. G.: A történelmen végigtekintve azt kell mondanunk, 
hogy a töredezettségnek koronként más szintjeit éltük. Va-
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jon a Bibliából ki lehetne-e emelni egy ideálisnak vagy nor-
málisnak nevezhető családot? Nem nagyon. Viszont Jézus 
attitűdje, amellyel ezekhez a töredezettségben élő embe-
rekhez fordul, nem kizárni, hanem bevonni akar. A legtöbb, 
amit egyházként tehetünk, az, hogy ezt a légkört mindenkor 
biztosítsuk a töredezett életű emberek számára.



69

Kultúra és művészet a reformációban

Beszélgettek:
– Medveczky Ádám Kossuth-díjas karmester
– Zászkaliczky Zsuzsanna művészettörténész, múzeum-

pedagógus





71

G. Á.: A kultúra, a művészet és a reformáció szavakat hall-
va talán mindenkinek az anyanyelv jut elsőként az eszébe. 
A Szentírás anyanyelvre való lefordítása szorosan összefügg 
a reformációval. Ha valamit igazán ünnepelhetünk, akkor 
talán éppen ez az.

Zászkaliczky Zsuzsanna: Nagyon fontos, hogy az elején leszö-
gezzük, a reformáció – nevezzük bár kulturális vagy média-
forradalomnak – alapvetően egy hitből fakadó, kifejezetten 
az egyház hierarchiáját és teológiáját megújító mozgalom és 
lehetőség volt a történelemben. A 16. századról egyáltalán 
nem mondható, hogy szekularizált világ lett volna, ebből adó-
dóan a reformáció folyamatának természetes velejárója volt 
az, amit ma kulturális forradalom alatt értünk. Ahhoz, hogy a 
reformáció teológiai mondanivalója minél szélesebb körben 
elterjedhessen, szükség volt bizonyos technikai eszközökre 
vagy más, korábban használt eszközök elhagyására. Nagyon 
fontosnak tartom tehát hangsúlyozni, hogy a reformáció 
nem a kultúráért van, hanem a kultúrának az átalakulása 
a reformáció következménye. Az élet csaknem minden te-
rületén tetten érhető a reformáció hatása, és valóban ezek 
közül kiemelkedő jelentőségű az anyanyelv. Az istentiszteleti 
gyakorlatban a korábbi latin helyett az anyanyelv vált hasz-
nálatossá. Anyanyelven szólalt meg az igehirdetés, a saját 
nyelvükön kezdtek a hívek imádkozni. A Szentírást pedig 
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végre mindenki olvashatta. (Ehhez persze olvasni is meg 
kellett tanulni, de erről később fogunk beszélni.)

Már Luther előtt is több tucat német nyelvű biblia-
fordítás létezett, de ezek csak szűk körben voltak 
használatosak, legfeljebb az egyház számára voltak 
ismertek.

A reformációnak mint szellemi áramlatnak az egyik előfu-
tára a humanizmus volt, amikor nem csak az ókori iratokat, 
hanem a Bibliát is eredeti nyelven kezdték tanulmányozni 
a tudósok. Az egyik legjelentősebb közöttük Erasmus volt,1 
akinek szintén jelent meg bibliafordítása. Amikor Luther 
lefordította németre a Bibliát, forradalmi tettet hajtott vég-
re, annál is inkább, mert az a nyelv, amelyet ő használt,2 
mindenki számára érthető volt. Az új német nyelvű Biblia 
népszerűségét az is bizonyítja, hogy Luther haláláig (1546) 
több mint négyszáz kiadása jelent meg Németországban. 
A magyar fordítás késlekedésének számos oka van. A re-
formáció tanai elsőként a történelmi Magyarország pe-
remterületein, a német ajkú lakosság körében terjedtek 

 1 Rotterdami Erasmus (1466–1536) Ágoston-rendi szerzetes, filozófus 
és teológus. Művei elsősorban az irodalomtudománnyal és a katolikus 
vallással foglalkoztak, amelynek reformját egész életében következetesen 
támogatta. 1516-ban jelent meg görög nyelvű Újszövetsége, többek között 
Luther is ezt vette alapul a német fordításhoz, illetve harmadik kiadása 
szolgált alapul a King James Bible-hez, azaz a Jakab király-féle bibliafor-
dításhoz, amely 1611-ben látott napvilágot.
 2 Luther a meisseni normaként emlegetett kelet-középnémet nyelvjárást 
használta, amelyet az akkoriban a mainál egymástól sokkal inkább külön-
böző német dialektusok bármelyikét beszélő olvasó megértett. „A fordí-
tásban mindvégig azon iparkodtam, hogy tiszta és érthető német nyelven 
szóljak. Nemegyszer megesett velünk, hogy két, három vagy négy hétig 
egyetlen szót kerestünk, olykor teljesen hiábavalóan. Magister Fülöppel és 
Aurogallusszal Jób könyvéből négy nap alatt alig három sort készítettünk 
el.” (Luther: Nyílt levél a fordításról, 1530)
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el, így a Felvidéken és Erdélyben. A hódoltság területein, a 
magyar ajkú lakosság esetében sokkal nehezebben tudtak 
gyökeret verni, az első bibliafordítás mégis nyugat-ma-
gyarországi: ez a Sylvester János nevéhez fűződő első ma-
gyar nyelven megjelent Újszövetség. Róla egyébként nem 
tudjuk, hogyan viszonyult a lutheri tanokhoz, munkáját a 
mai tudomány inkább humanista bibliafordításnak tartja. 
Bár voltak kezdeményezések a 16. században, az első teljes 
magyar fordításra mégis 1590-ig kellett várni. Ekkor jelent 
meg a Károli Gáspár-féle vizsolyi Biblia. Ezt követően meg-
szaporodik azoknak a szövegeknek a száma, amelyekre ma 
a korai magyar nyelvű szépirodalomként tekintünk. Ezek 
többségében eredetileg egyházi használatra írott szöve-
gek voltak: hitvitázó irodalom vagy olyan teológiai témájú, 
párbeszédes formájú írások, amelyek a reformáció tanait 
kívánták népszerűsíteni.

Kísérletezni kellett, vajon a magyar nyelv alkal-
mas-e arra, hogy szépirodalmat, teológiát vagy 
tudományt közvetítsen. Szép lassan kiderült, hogy 
igen, alkalmas. A 21. századból nézve már azt is 
mondhatjuk, hogy a reformáció korszaka volt az 
első magyar nyelvújítás korszaka.

Kovács András Ferenc kortárs költő két sorát idézem: „Te-
benned bíztunk eleitől fogva / Zsoltár, téged tartottunk 
hajlékunknak.” Ezekből a sorokból az derül ki, hogy a zsol-
tár mint metafora a biblikus szöveg jelentésen túl a magyar 
irodalmi hagyományban éppen a reformáció korszakának a 
korai magyar nyelvű verseit is jelenti, irodalmi anyanyelvün-
ket. Vagyis a reformációtól örökölt magyar nyelvet tartjuk 
hajlékunknak. 
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Medveczky Ádám: Valóban, a reformáció anyanyelvhasz-
nálata, ezáltal a gyülekezet bevonása az istentiszteletbe, 
és zenei téren a többszólamúság jelentkezése voltak azok a 
fantasztikus újdonságok, amelyek kulturális szempontból 
a legfontosabbak. Napjainkban a reform szó egy kissé el-
használt kifejezés. Ma van reformétkezés, reformkonyha 
stb., de akkor a reform valóban a megújulást jelentette. 
A megújulás csodája két keresztény magatartásnak, a hitnek 
és a reménynek az eredménye.

Azt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy a latin nyelvű, 
egyszólamú gregorián különleges értéke az emberiségnek. 
Minden műveltségnek az alapja, és hallatlan energiákat 
hordoz. A reformáció korában a gyülekezet bevonása az 
istentisztelet zenei rétegébe a strófikus szerkezetű, harmó-
niával ellátott énekekkel történt. Ezek a korálok. Ekkor még 
nem olyan csodálatos harmóniákkal megszerkesztettek, 
mint később a Bach-korálok, de ezek a zsoltárparafrázisok 
vagy éppen katekizmusénekek szerepelnek azokban az éne-
keskönyvekben, amelyek ebben az időben már gyülekezeti 
használatra készültek. Magyar vonatkozásban Gálszécsi 
István,3 illetve Huszár Gál4 nevét lehet az elsők között meg-
említeni. (Ezeknek az énekeknek a mintájára később a ka-
tolikus egyház is megalkotta a maga műfaját, a népéneket. 
Ugyanolyan megharmonizált énekeket kezdtek használni, 
mint a protestáns korál.)

A protestáns zene apostolai közül Johann Sebastian Bach 
a legfontosabb. Minden további protestáns zene hozzá mint 

 3 Gálszécsi István (?–1543) tanító, reformátor, prédikátor. A legrégibb 
nyomtatott magyar kottás énekeskönyv szerzője. 1536-ban jelent meg 
Kegyes énekekrül és keresztény hitrül rövid könyvecske címmel.
 4 Huszár Gál (1512–1575) reformátor, énekszerző, püspök. Nevéhez fűző-
dik az Isteni dicséretek és Psalmusok című hangjegyes énekeskönyv (1560) 
és A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek és imádságok című 
gyűjtemény (1574).
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ősatyához kapcsolódik. A  szintén lutheránus Johannes 
Brahms Német requiemjében – és itt utalnék az anyanyelv-
használat kérdésére – nem a hagyományos latin nyelvű 
gyászmise szövegét dolgozta fel, hanem zsoltárok és más 
vallásos szövegek lutheránus német fordítását használja. 
Ugyan egy zenetörténet-tanárom nem éppen a vallás olda-
láról közelített ehhez a kérdéshez, ő azt mondta: Brahms 
annyira német volt, hogy még a requiemjét is németül írta 
meg. A tréfában azért az mégiscsak igaz, 

az anyanyelv az, ami egy nemzetet életben tart.
Gondoljunk csak arra, milyen nagy dolog volt az, amikor a 
18. század végén elhangzott az első magyar nyelvű színi-
előadás5 a budai Várszínházban. A nemzet, a vallás és a hit 
egyformán szorosan összetartozik az anyanyelvvel.

G. Á.: Luther élt azzal a lehetőséggel, hogy a kor ismert 
világi dallamait egyházi szolgálatba állította, vallásos tartal-
mú szövegekkel látta el. Ez egyrészt eredményezhette azt is, 
hogy az ismerős dallamok által könnyebb lett az embereket 
a vallásra hangolni, másrészt viszont kockázatos vállalkozás, 
hiszen megdöbbenést és ellenérzést is kelthetett a dallamok 
világiassága által.

Z. Zs.: Az evangélikus egyház nem zárta el magát a gyö-
kereitől. Az akkoriak nem úgy gondolkodtak, hogy a múltat 
végképp el kell törölni, hanem örökségként tekintettek a 
középkor kultúrájára. Nem valami újat akartak kezdeni, 
a nulláról elindulni. Ez látszik az evangélikus templom-
használatban, a liturgiában vagy a lelkészek liturgikus 
öltözeteiben. Úgy gondolom, hogy Luther nem zárkózott el 

 5 Az első magyar szavak a színpadon Simai Kristóf Igazházi című darab-
jának bemutatóján hangzottak el 1790. október 25-én. Ekkor tartotta meg 
Kelemen László magyar színtársulata az első magyar nyelvű színielőadást 
a budai Várszínházban.
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a világi dallamoktól sem, mint ahogy a középkori gregorián 
dallamkincset is felhasználta koráljaiban. Az én egyik leg-
kedvesebb Luther-énekem történetesen gregorián eredetű. 
Nem tudom pontosan idézni, de Luther egy mondása jutott 
az eszembe: Oly mindegy, kinek a lantjáról vagy kobzáról 
csendült fel először egy dallam, ha az Istent tudjuk vele 
dicsérni. 

Ismerjük azokat a Luther-ábrázolásokat, amelyeken ül a 
családja körében, lanton játszik, és együtt énekelnek. Néha 
Melanchthon is feltűnik ezeken. Szóval Luther szeretett 
énekelni, és jó muzsikus is volt, sőt el is mondja: a zene a 
teológia után Isten legfelségesebb adománya.

M. Á.: A reformáció sok esetben visszanyúl az előző korok-
hoz. Ez a gondolat is korábbi keletű Luthernél, gondolok itt 
a bűnös, de szent királyra, Dávidra, aki sokakat megihletett 
a zenetörténet minden korszakában. Csak a 20. századot 
nézve, Arthur Honegger Dávid király című operája, Igor 
Sztravinszkij Zsoltárszimfóniája, Kodály Zoltán Psalmus 
Hungaricusa mind Dávid királyt idézik. Ő volt, aki meghagy-
ta: citerával és hárfával és dobbal és tánccal is dicsérjétek 
az Urat!

A zene valóban olyan csoda, amely méltó arra, hogy 
vele az Úristent dicsérjük.

Közben több példa is eszembe jutott. Az operairodalom 
egyik legcsodálatosabb darabja Wagner Nürnbergi mes-
terdalnokok című műve, amely az evangélikus vallás korai 
időszakában játszódik. Az első felvonás helyszíne a Szent 
Katalin-templom belseje. (A II. világháborúban a szövetsé-
gesek lebombázták.) Történelmi tény, hogy az opera főhőse, 
Hans Sachs, aki valós személy volt, maga is írt zsoltárokat. 
Az inasának, Dávidnak az első felvonásban egy népéne-



77

Medveczky Ádám – Zászkaliczky Zsuzsanna

ket tanít, amelyet később a harmadik felvonásban ő maga 
énekel. Ez részben rámutat arra az összefüggésre, hogy az 
egész mesterdalkultusz a protestáns népénekekből fakad.

Kodály Psalmusa jó példája annak, hogy a zene ökume-
nikus. Adott egy bibliai alapszöveg a zsidó Dávid királytól, 
ezeket lefordítja egy magyar protestáns ember, és a kato-
likus Kodály zenét komponál hozzá. De a legcsodálatosabb 
katolikus misét h-mollban egy evangélikus ember írta, a 
már említett Bach, aki olyan alázattal állt a munkához, 
hogy a Credóban még az Et unam, sanctam, catholicam et 
apostolicam Ecclesiam sort is meghagyta.

A dallamok eredeténél maradva: Kodály Psalmusában a 
„Mikoron Dávid…” szöveg dallama azonos formájában jele-
nik meg Bartók Concertójában is, de ez a dallam a gregori-
ánumból ered. Onnan indulva megfordul a históriás énekek 
világában, sőt a virágénekek környezetében is, hogy aztán 
több száz éves útján Kodály Psalmusában, egy protestáns 
zsoltárban is megjelenjen. Ez egy nemzeti zsoltár is egyben, 
ezért is szoktam mondani, hogy a zenének is és a vallásnak 
is nemzetösszetartó ereje van.

G. Á.: Amikor a reformáció kultúrára gyakorolt hatását 
vizsgáljuk, könnyen eszünkbe jut Luther Kis kátéjának e 
mondata: „Így tanítsa a családfő az ő háza népét.”6 Világo-

 6 „Doktor Luther Márton kezdettől fogva nagy gondot fordított arra, 
hogy az evangéliom népe ismerje a keresztyén hit és élet alapigazságait, s 
a keresztyén tan fő részeiről, a tízparancsolatról, az apostoli hitvallásról, 
a Miatyánkról, a keresztségről, az úrvacsoráról és a gyónásról ismételten 
tartott Wittenbergben sorozatos prédikációkat. Az a siralmas tudatlanság, 
melyet Luther a szász választófejedelemség területén 1528-ban végzett 
egyházlátogatás alkalmával a keresztyén vallás legéletbevágóbb igazsá-
gaira nézve a nép fiai, sőt részben még a papok között is tapasztalt, arra 
indította őt, hogy a keresztyén tanítás vezérfonalául már 1529 elején kiadja 
Kis kátéját a családok és az iskolák, fent említett sorozatos prédikációi 
alapján készült Nagy kátéját pedig a lelkészek és tanítók számára.” Részlet 
a Kis káté 1929-es kiadásának előszavából.
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san látszik belőle a reformátori küldetés családi missziója 
is. A közös imádkozás és a családon belüli vallásgyakorlás 
elterjesztésén túl az oktatásnak is jelentős szerepet szánt 
Luther.

M. Á.: Mindannyiunknak apostoloknak és igehirdetőknek 
kell lennünk a családunkban és a saját környezetünkön be-
lül. Amikor még éltek a testvéreim és a szüleim, az egyik 
legcsodálatosabb élmény mindig az volt a család közössé-
gében, amikor édesanyám elvitt bennünket a Fasorba, és 
ott együtt vettünk úrvacsorát. Akármilyen nehéz napon is 
voltunk túl, minden este közösen imádkoztunk. Fontos része 
volt ez a gyerekkoromnak. Amikor tizenöt éves lettem (’56-
ban), akkor kezdtem muzsikálni, kezdtem el a hivatásomat, 
és akkoriban sokféle hatás ért. Akkor történt egy nagypén-
teki istentiszteleten, hogy megszólítva éreztem magamat, 
azóta is ezt próbálom elmélyíteni magamban.

A reformáció kezdeti időszakában Magyarország teljesen 
elszegényedett és lepusztult állapotban volt. Az oktatás csak 
a Kárpátok karéján, a Felvidék és Erdély néhány bástyáján 
tudta megőrizni fontos társadalmi szerepét és kiváltságát. 
Ezeken a helyeken alakult ki elsőként egy új zenei stílus, 
a toronyzene. Ez egy rézfúvós együttesre írt többszólamú 
műfaj, amelyet a város tornyából vagy a templomtoronyból 
adtak elő, jelezve a napszakokat vagy éppen azt, ha ellen-
ség közeledett a városba. A soproni Tűztorony láttán min-
dig hallucinálom ennek a rezes együttesnek az akkordjait. 
Sopron, Pozsony, Bártfa, Lőcse vagy éppen Brassó városa 
is megemlíthető ebben a felsorolásban. Itt voltak először 
képzett muzsikusok, ahol tanították a zenét és a hangszer-
játékot. Legalább három-négyféle hangszeren kellett ennek 
az együttesnek játszania. Brassó pedig azért kiemelkedően 
fontos, mert itt volt elsőként része az oktatásnak az iskolai 
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zenei nevelés, amely Honterus János7 brassói szász refor-
mátornak a nevéhez köthető. Azt lehet tehát mondani, hogy 
a reformáció magyarországi terjedésével egy időben indult 
el a zene intézményes oktatása is.

Z. Zs.: Luther a gyülekezeteket látogatva megdöbbent az 
emberek hitbéli dolgokban való tudatlanságán, és a káté 
kiadásával a tanítás egyik helyszínévé a családi otthont 
tette. A Kis káté esetében feltételezhetően az az ószövetségi 
zsidó családi hagyomány is megjelenik, amelyben az apák 
tanították a fiaikat, hiszen minden ünnepet azzal kezdtek, 
hogy elmondták az ünnep eredetét és történetét. És az is 
kézenfekvő, hogy miután Luther megnősült, nem csupán 
lelkész, hanem családfő is lett, aki fontosnak tartotta a 
családjában is a helyes imádkozás gyakorlatát és az alap-
vető teológiai ismereteket. Az egészen biztos, hogy Luther 
házasságával és a papi nőtlenséget kritizáló állásfoglalá-
sával nagy port kavart fel, és nagy hatással volt a társada-
lomra. Itt kell megemlékezni a Katharina von Borát követő 
lelkészfeleségekről is, akik a későbbi századokban „külön 
intézményként” szerepeltek a férjük mellett, mintagazdasá-
gokat tartottak fenn, hímezni, főzni tanították a falu lányait, 
asszonyait. Azáltal, hogy a lelkész megnősült és gyerekei 
születtek, sokkal közelebb került a közösségekhez.

Ennek a tanító-nevelő szerepnek az örökségét nem ártana 
őrizniük a mai édesapáknak sem, így talán sokkal kevesebb, 
tévtanításban bolyongó fiatallal kellene számolni. Luther 
nagyra tartotta azokat, akik gyereket nevelnek; ennek bi-
zonyságául hadd olvassak egy Luther-idézetet az Asztali 
beszélgetésekből:

 7 Honterus Jánost különösen foglalkoztatta az ifjúság nevelése. Az 1540-
es években újjászervezte a brassói német nyelvű iskolát. 1542-ben nyomtat-
ta ki a diákok számára alapvető ismereteket tartalmazó tankönyvét verses 
formában, mert úgy vélte, a verses forma jobban segíti a memorizálást.
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„Bizonnyal igaz az, hogy a szülők, ha semmi más 
tennivalójuk nem is volna, a gyermekneveléssel 
elnyerhetik az üdvösséget.”

De már a korábban említett Erasmus is azt írja, hogy a 
cölibátus a püspököknek való, és a tiszta élet alapja a tiszta 
és jó házasság.

A korabeli morális antropológiák alapján – amelyekben 
leírták az emberi életút szakaszait, azok értékeit és hát-
rányait – tudjuk, hogy a középkorban a gyermekkornak 
semmilyen értéke nem volt. A 16. századtól kezdenek úgy 
gondolkodni a gyermekkorról, hogy az valami jónak az el-
indítója lehet. Comenius és egy magyar református lelkész, 
Foktövi János is elemzik az emberi életutat: tíz, illetve hét 
szakaszra osztják fel az emberéletet. Minden korszakhoz 
adnak valami értéket. Abban egyetértenek, hogy az érett 
felnőttkor a legtermékenyebb és legértékesebb, de az utol-
só tízéves szakasz, a hanyatlás életfázisának is megtalál-
ják a maga értékét. Ekkor már a számadásra, az Isten elé 
készülünk, amelynek végén a jó halállal tudjuk a jó életet 
megkoronázni.

A nyomdaalapítások mellett ebben a korban fontos iskola-
alapítások is történtek. Lorántffy Zsuzsanna nem kisebb 
személyiséget hív Sárospatakra tanítani, mint Comeniust, 
aki azt írja: 

„Sohase szűnjön meg a nevelés arra törekedni, 
hogy a gyermek állandóan érezze az örökkévaló-
sággal való összefüggését, ami végből mindent, 
ami a nevelés körébe tartozik, végső elemzésben 
Istenre és a túlvilágra kell vonatkoztatnia. A leg-
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első és legfontosabb, ami ezt a végcélt szolgálja, 
a Szentírás.”

Ez összecseng azzal a lutheri mondattal, amelyet a családfő 
tanítói szerepéről mondott. Az örökkévalóság ölelésének 
távlatába helyezett oktatásról beszél Comenius,8 de ugyan-
ez Luther mondatának filozófiája is. Míves és jó minőségű 
pedagógiai munkát végző intézmények keletkeztek ebben 
a korban. Először a Felvidék és Erdély területén, később 
a hódoltság területein is olyan meghatározó iskolák léte-
sültek, amelyek méltán népszerűek voltak még a 19–20. 
században is.

A történelmi Magyarország sajátos földrajzi helyzeténél 
fogva az evangélikus iskolák négy nyelven oktattak. Nagyon 
korán kialakult, hogy a református és unitárius egyház 
magyar nyelvű lett, az evangélikus egyház pedig német, 
magyar, szlovák és szlovén. Ez a nyelvi sokszínűség hosz-
szú távon számos előnnyel is járt. A diákok több hely közül 
választhattak, vagy cserediákként másik városok iskolái-
ban tanulhattak, így akár három nyelvet is elsajátíthattak. 
Maga Bél Mátyás9 is így nyilatkozik a 17. században: lingua 
Slavus, natione Hungarus, eruditione Germanus, azaz tót 
(szlovák) anyanyelvű, magyar nemzethez tartozó és német 
műveltségű embernek nevezi magát.

 8 A nevelés célját Comenius transzcendensnek látja. Mivel a földi élet 
csak átmenet az örök élethez, a nevelés sem lehet más, mint előkészület 
erre az örök életre. Ehhez az előkészülethez három szükséges: tanultság, 
erkölcsösség és vallásosság.
 9 Bél Mátyás (1684–1749) evangélikus lelkész, polihisztor, a 18. századi 
magyar tudomány kiemelkedő alakja. A soknyelvűség tudományos meg-
fogalmazását és államkeretbe foglalását is neki köszönhetjük: a „mi né-
pünknek”, a magyaroknak „több anyanyelve van”. Véleményében tiszteletre 
méltó, hogy a történelmi Magyarország népei közötti nyelvi egyenjogúság 
hirdetője volt, néprajzinak minősülő leírásaiból pedig kiderül, hogy az 
egyes nyelveket beszélő különböző népeket is egyformán nagyra becsülte.
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Lorántffy Zsuzsanna nevéhez fűződik például az első 
román nyelvű olvasókönyv kiadása. A művelt főnemesek 
tehát nemcsak saját családjuk, hanem még jobbágyaik mű-
veltségéről is igyekeztek gondoskodni. 

G. Á.: A Zsidókhoz írt levél azt mondja: „A hit a nem látható 
dolgok bizonyítéka.” Pilinszky János ezt írja: „A művészet 
tulajdonképpen nem más, mint áttörni a tényeket, és el-
jutni a valósághoz.” Az idézetekben hit és művészet szoros 
kapcsolata látható. Lehet-e vagy kell-e különbséget tenni a 
templomi és a hangversenytermi koncert között?

M. Á.: Én azt hiszem, gyakorlatilag nincs különbség. Pon-
tosan ugyanolyan felkészülést igényel mindkettő. A helyszín 
akusztikai adottságaiban természetesen lehet különbség, 
hiszen az arányok ehhez képest változhatnak.

A hit és a zene természetüknél fogva nagyon közel 
vannak egymáshoz. A hit akkor jelentkezik, amikor 
már elfogy az értelem. Mint ahogy a csillagokat is 
az éjszakai sötétben látjuk, amikor már elmegy a 
fény. A hit is, ugyanúgy, mint a zene, megfogha-
tatlan.

Léteznek olyan dimenziók, amelyeket csak a zene képes át-
világítani. A zene be tud hatolni oda is, ahová szavakkal és 
értelemmel nem lehet eljutni. Gondoljunk arra, amikor egy 
nagypénteki istentiszteleten mondjuk megszólal a Máté-pas-
sió fő korálja, az O Haupt voll Blut und Wunden10 kezdetű, 
akkor tényleg összeszorul az ember torka. Ez olyan zene, 
ami hitből fakad és hitet áraszt! Megpróbálja megmutatni 

 10 Ó, Fő vérző sebekkel (korábbi fordítás szerint) – Ó, Krisztus-fő sok 
sebbel, Evangélikus énekeskönyv 200. 
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azt a forrást, amelyből táplálkozik, hogy egy másik erővel 
szórja szét az emberek között.

G. Á.: A reformáció és a képzőművészet kapcsolatát vizs-
gálva jóval vegyesebb kép rajzolódik ki a történelemből, 
amihez az is hozzátartozik, hogy nagyon sok képzőművészeti 
alkotás nem „úszta meg” a reformációt. Hogyan gondoljunk 
a protestáns képrombolásokra?

Z. Zs.: A képrombolás valóban nagyon szélsőséges virtus a 
reformáció történetében. Egyes reformált hitű prédikátorok 
bálványimádásnak tartották a képek tiszteletét, és talán 
magukat a képeket tartották bűnösnek, ezért azt gondolták, 
jobb lesz ezeket kiirtani a templomokból. Néhány évtizedes 
az a megállapítás, miszerint Luther nem tartozott a képrom-
bolók közé, sőt inkább azt hangsúlyozta, hogy az egyén 
és a kép viszonya mindig az egyénen múlik. (Kép kifejezés 
alatt érthetünk szobrokat és más ábrázolásokat is.) Ezzel 
a kijelentésével évszázadokra meghatározta a befogadói 
esztétika irányát.

A képek önmagukban nem rosszak vagy jók. Az üdvös-
ségünk szempontjából a képek milyensége lényegtelen, 
ha tudjuk őket jóra használni, akkor használjuk úgy, hogy 
tanítunk velük, például evangéliumi narrációként vagy em-
lékeztetőként használjuk az utolsó vacsorát megörökítő 
képeket. Luther útmutatásai alapján a Cranach család11 ki-
fejezetten dogmaallegóriaként értelmezhető, tanító képeket 
is létrehozott. Ez azt jelenti, hogy az alkotó úgy állítja össze 
a kép ikonográfiai programját, tehát úgy jelennek meg az 
ábrák és a feliratok, hogy abból egy fontos lutheri tanítás 
képi formában kerül elénk. A bibliai idézetek a képeken 
szembetűnő helyen, legtöbbször a képek alján, kiemelten 

 11 Id. Lucas Cranach (1472–1553), Hans Cranach (1513–1537), ifj. Lucas 
Cranach (1515–1586). 
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láthatók. A templomokban a Krisztus szenvedését, halálát 
és feltámadását megjelenítő képek maradtak meg, ennek 
egyrészt az evangéliumhoz való szoros kötődés az oka, 
másrészt pedig a SOLUS CHRISTUS reformátori elvnek 
próbáltak ezzel is megfelelni.

A legmodernebb evangélikus templomban is van 
legalább egy feszület az oltáron, ez is az „egyedül 
Krisztus” lutheri tételt illusztrálja. A kép illusztrá-
ció, allegória. Soha nem szabad összetéveszteni a 
képet azzal, akit ábrázol!

Az is fontos, hogy a reformáció elterjedése után mi történt a 
templomokkal. Akik gyakran járnak a Kárpát-medencében, 
vagy akár messzebb is, azok tudják, hogy egyes középkori 
templomok ma is református vagy evangélikus használat-
ban vannak. Ha bemegyünk például a nagyszebeni hajdan 
főplébánia-, ma evangélikus templomba vagy a csarodai 
református templomba, akkor érezzük a különbséget a szak-
rális tér belsőépítészeti kialakításaiban. Ennek két oka van: 
először is, míg az evangélikus egyház nem szakított telje-
sen a korábbi hagyománnyal, az istentisztelet liturgiája is 
nagyrészt az egykori miserendet követi, addig a református 
istentisztelet inkább egy igeliturgiának fogható fel. Egészen 
más a viszonya egy református hívőnek a szentségekhez 
és a múlthoz, mint nekünk, evangélikusoknak, hiszen az 
evangélikus tanítás ebben a tekintetben sem szakított a 
középkori hagyománnyal. Ez a különbség a templomainkon 
is látszik. Van olyan evangélikus templom, ahol a mai napig 
áll a szárnyasoltár, középen a Krisztust ábrázoló képpel, sőt 
az almakeréki templom szárnyasoltárának fő helyén Ma-
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donna-kép látható. És nem azért nem váltak meg ezektől az 
oltároktól, mert szépek, hanem mert nem voltak hajlandók 
szakítani a saját közösségük múltjával, mert az szervesen 
hozzátartozik az identitásukhoz. Jellemzően a református 
területeken a templomokat teljesen kipucolták, a freskókat 
lemeszelték, a szentélyeket karzatokkal építették be – ezzel 
átkonstruálták a belső teret –, a templomtér gyújtópontjába 
az úrasztalát és a szószéket helyezték mint a református 
istentisztelet két legfontosabb pillérét. A képrombolások 
tekintetében tehát az alapvető különbség a múlthoz való 
viszonyban van.

M. Á.: A vallási puritánság a pure, azaz tiszta szóból ered. 
Amikor a lekopaszított egyszerűségre értelmezik át ezt a 
szót, akkor én azzal vitatkozom. Amikor a Fasorban ráné-
zek a csodálatos Benczúr-oltárképre vagy a Deák téri oltár 
bibliai történetére, nem érzem, hogy bármelyik is összeku-
szálná a hitemet. A kép az szép, mint ahogy a zene is szép, 
és a hit is szép. A hitünk, azt hiszem, megérdemli a szépet.

G. Á.: Számos esetben tapasztalható evangélikus temp-
lomokban is, hogy az oltárkép mint művészeti alkotás má-
sod-harmadrangú színvonalat képvisel, mégsem válnak meg 
tőle. (Nyilván prózai okai is lehetnek ennek, de azokat most 
hagyjuk figyelmen kívül.) Hagyománytisztelet vagy a solus 
Christus elve érvényesül ilyenkor?

Z. Zs.: Muzeológusként is nehéz erre a kérdésre válaszol-
ni, hiszen nehéz meghatározni, meddig mehetünk el az 
esztétikai iránymutatásban. Az istentisztelet a legszebbet, 
legjobbat érdemli. Sajnos nagyon sok helyen látunk egészen 
elképesztő dolgokat is, kezdve a művirágoktól a keményí-
tetlen oltárterítőkön át, hogy csak a legelemibb dolgokat 
említsem. Mégis azt gondolom, nem szabad ajtóstól rontani 
a házba. Luther szerint a kép az üdvösségünk szempont-
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jából adiaphora,12 vagyis lényegtelen. Akármilyen is az az 
oltárkép, a mi életünk központja a liturgia, a szentségek és 
az igehirdetés. Ha a liturgia megteremti azt a közösséget, 
amely összekapcsol az előttem élő nemzedékekkel és az 
üdvtörténettel, és a lelkész is valóban a Szentírásról pré-
dikál, akkor a templom, a szent tér esetleg kevésbé értékes 
műalkotásai elenyésző problémák.

 12 A kereszténység az adiaphora fogalma alatt azokat a dolgokat érti, 
amelyek nem lényegesek a hit és az üdvösség szempontjából.
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Egyház az államban? 
Állam az egyházban?

Beszélgettek:
– Dr. Csepregi András, a Budapest-Fasori Evangélikus 

Gimnázium lelkésze, a Wesley János Lelkészképző Főis-
kola egyetemi docense

– Széles Sándor Győr-Moson-Sopron megyei kormány-
megbízott

Egyház és állam önálló fogalmi meghatározású, autonóm 
entitások. Egyetemes célokkal, saját hierarchiával és önálló 
törvényekkel rendelkeznek és élnek egymás mellett, hol 
harmonikusan, hol pedig konfliktusokkal terhelt együtt-
működésben. Ennek az ősi kapcsolatnak a sajátosságait 
boncolgató beszélgetést hallhattak az érdeklődők Keszthe-
lyen, a Balaton Kongresszusi Központ és Színházban 2017. 
október 13-án. A meghívott vendégek közül dr. Birkás 
Antal, a Reformáció Emlékbizottság munkatársa sajnos 
nem tudott részt venni a beszélgetésen, így az elhangzott 
kérdésekre küldött válaszát külön adjuk közre, mintegy 
bevezetésül.



Egyház az államban? Állam az egyházban?

„Luther kettős kormányzása alatt ezt értem: az Úristen 
a bűnbe esett emberiségnek kétféle módon is a segítsé-
gére siet. Az egyik eszköz, amellyel az emberiséget kor-
mányozza, az evangélium. Ez Isten igazi munkája. A másik 
a törvény, illetve annak kényszerítő ereje. A kard hatalma. 
Ez utóbbi tiszteletet érdemel az emberek részéről. Fontos, 
hogy a kettőt meg kell különböztetni egymástól, és az sem 
elfogadható, ha a kettő összekeveredik.

Nagy kérdés számomra: mikor, meddig tartozik enge-
delmességgel az ember a világi hatalomnak? Vannak-e 
határok? Meggyőződésem: vannak. Számos 20. századi 
példát és véleményt lehetne megemlíteni. Otto Dibelius, 
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Berggrav és Ordass püspökök példája inspiráló, de Bon-
hoeffer életútja is el kell hogy gondolkodtasson bennünket.

Fontosnak tartom a párbeszédet. A politikai teológi-
át és még tágabban a »közteológiát«. A neokálvinizmus 
bizonyos megállapításaival azonosulva evangélikusként 
vallom, hogy az életnek nincsen olyan területe, amely ne 
tartozna Isten uralma alá. Ez abban az értelemben is igaz, 
hogy bár a Szentírás nem politikatudományi kézikönyv, 
nem természettudományi kézikönyv, nem jogtudományi 
munka, mindez nem jelenti azt, hogy ne lenne mondani-
valója a politika, a teremtett világ megóvása, a jog és a 
gazdaság stb. számára.

A mai egyház–állam kapcsolat örökségében fontos-
nak tartom megemlíteni: a rendszerváltás előtti időszak 
megnyomorította és kiskorúvá tette az embereket. Az 
egyházakat is. Költői kérdés: vajon a rendszerváltás utáni 
magyar valóság milyenné tette az embereket? A jövőképről 
elgondolkozva: Olyan egyházat szeretnék, ahol Jézus áll a 
középpontban, és amely a kis közösségek megtartó erejére 
(is) épít. Amely a lényegre fókuszál. Sajnos ma sokszor 
mást tapasztalok.” (Dr. habil. Birkás Antal, a Reformáció 
Emlékbizottság Miniszteri Biztosi Hivatalának munkatársa)
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G. Á.: A reformáció ötszázadik ünnepi évében, ha állam és 
egyház kapcsolatáról beszélünk, érdemes visszatekintenünk 
Luther korának társadalmi berendezkedésére. „Mostanában 
leginkább a közügyek háborgatnak. Az ördög nem talál fogást 
rajtam, ezért a közügyeket zúdítja a nyakamba, azzal zaklatja 
a lelkiismeretemet. Ha tanácsot adok, azt úgysem fogadják 
meg, és még azt mondják, hatalomra török. Ha meg nem 
adok tanácsot, akkor emiatt furdalhat a lelkiismeret. Nem 
tudom, mi lenne a kiút” – írja Luther 1532-ben. Mit jelentett 
a 16. században, a reformáció kezdeteinél az egyház és a 
társadalom számára a politika?

Csepregi András: Legegyszerűbben Luther gondolataival 
lehet megválaszolni ezt a kérdést. Isten kétféle módon kor-
mányozza a világot, az evangéliummal az egyház és a tör-
vénnyel a világi hatóságok révén.

Két meghatározó élményt lehet Luther korából megem-
líteni: 1. A pápaság élt minden világi hatalmi eszközzel, 
beleértve a háborúkat és az ezekkel kapcsolatos kényszerítő 
eszközöket is. 2. Olyan újrakeresztelő mozgalmak alakultak, 
amelyek Jézus Hegyi beszédének szavaira építve azt az ál-
láspontot képviselték, hogy az egyháznak semmi köze nem 
lehet az erőszakhoz. Ha pedig a világi hatalom erőszakot 
gyakorol, ahhoz az egyháznak nincs köze. Luther vélemé-
nyét elsősorban ez a két körülmény alakította.



91

Dr. Csepregi András – Széles Sándor

Az általa 1521-ben lefordított Újszövetséget terjeszteni 
kezdték a választófejedelemség határain kívül is, és György 
herceg, aki Luther ellenfele volt, elkoboztatta és megsemmi-
síttette az összes lutheri Újszövetséget. Erre reagálva 1523-
ban írt egy tanulmányt az egyház és a hatalom kapcsolatáról, 
amelyben a hatalom beavatkozásának határait vizsgálja.

Luther szerint a hatalom két esetben követhet el 
hibát. Egyrészt akkor, ha túl sok törvényt alkot, 
azaz olyan dolgokat is szabályoz, amelyeket nem 
kellene, másrészt, ha túl keveset, mert akkor pedig 
nem gyakorolja a befolyását. Ebben a tanulmá-
nyában írja meg azt a szállóigévé lett gondolatát, 
miszerint a hatalom lelkiismereti kérdésekbe nem 
avatkozhat bele, mert a gondolatok vámmentesek.

Érdemes figyelni erre a mintára, mert amikor Adolf Hitler 
1933-ban hatalomra került, és a Harmadik Birodalomban 
elkezdte átrendezni a Németországban élő protestáns egy-
házat is, az akkor huszonhét éves evangélikus lelkész, Diet-
rich Bonhoeffer pontosan ezt a lutheri gondolatot vette elő. 
Megfogalmazta azt az igényt is, hogy az egyház határozot-
tan mondja el az álláspontját. Ha pedig az állam nem hallgat 
rá, akkor álljon a rossz törvények kárvallottjai mellé. Ha 
pedig ezek után sem történik változás, akkor dugjon be egy 
rudat az állam kerekének küllői közé. Ma már tudjuk, hogy 
ez nem történt meg, és később maga is beletörődötten írja: 
nem volt bennünk civil kurázsi, nem voltunk eléggé bátrak.

G. Á.: Egyház és állam kapcsolatáról beszélgetünk, ezért 
különösen érdekes lehet a politikus véleménye ezekről a 
lutheri állításokról.

Széles Sándor: E történeti áttekintés után nekem a kapcso-
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lat gyakorlati oldaláról kellene elmondani a gondolataimat. 
Luther eszmerendszerében is megjelenik a józan ész, több-
ször is hivatkozik rá. Kormánymegbízottként megpróbá-
lok a józan ész világossága szerint olyan pontokat találni, 
amelyekben adott esetben akár ütközni is lehet, de nem 
feltétlenül ez a cél.

Érvényesült-e bármikor a józan ész? Ha az igéről beszé-
lünk, nagyon sokszor kell a józan észre hagyatkoznunk. 
Meghagyva persze a kegyelem érvényre jutásának a lehe-
tőségét, a józan ész szerint a logikus, tiszta gondolkodás-
nak kellene megjelennie az emberek életében. A jogalko-
tás kérdésében is mérlegre kerül az említett túl kevés-túl 
sok elve. Magyarországon jelenleg 18 000 jogszabály van 
érvényben. Mindenkit megnyugtatok, nincs olyan ember, 
aki mind a tizennyolcezret ismerné vagy képes lenne al-
kalmazni. Luther gondolatát úgy egészíteném ki, hogy az 
lenne a kívánatos, hogy a törvényhozás által megalkotott 
jogszabályok minőségiek legyenek, megteremtve a minőségi 
élet alapját. Ám a törvényhozást az a kényszerítő erő terheli, 
hogy a jogszabályi rendszerekkel szemben figyelmen kívül 
hagyja a józan észt. Ha figyelmen kívül hagyjuk az igét 
és a józan észt is, akkor a jogászok hatalmába kerülünk – 
egyfajta „paragrafus-rabszolgákká” válunk. Ez nemcsak a 
magyar társadalomra igaz, a világ összes államrendszere 
így működik.

A Luthernél megjelenő kettős kormányzás szintézise – 
tehát egyrészt a Biblia, azaz az Isten, másrészt a világi 
hatalom – csak abban az esetben töltené be ideálisan a 
funkcióját, ha a világi hatalom a biblikus gondolkodásra 
építené a jogalkotás folyamatát. A bibliai időkre visszate-
kintve megtaláljuk a talio-elvet, a „szemet szemért, fogat 
fogért” elvét, amely megakadályozza, hogy egy elszenvedett 
sérelem túlzottan büntethető legyen, és megbosszulhassa 
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a kárvallott. Jézus tanítása alapján azonban ez sem érvé-
nyesíthető.

Ha egy magyar állampolgár kapcsolatba kerül a 
jogrendszerrel, akár hívő emberként és egyháztag-
ként, akár a józan észt követő polgárként, rengeteg 
konfliktushelyzettel találja magát szemben.

Összességében azt gondolom, hogy a mai beszélgetésben 
azt kellene kibontanunk, hogy feloldható-e ez a feszültség.

G. Á.: Felmerült már Dietrich Bonhoeffer neve, akinek kap-
csán különösen is aktuális lehet megvizsgálni, mit jelent a 
politikai teológia kifejezés, amely az egyház közügyekhez 
való viszonyát tárgyalja. Johann Baptist Metz német teo-
lógus, az úgynevezett új politikai teológia megteremtője 
éppen a hitleri diktatúra kapcsán toldja meg a fogalmat az 
„új” jelzővel, hiszen a fasizmus által deklarált új helyzet új 
reakciókat igényelt az egyház részéről. Tehát újra ki kellett 
jelölni azokat a határokat, amelyekről már beszélgetésünk 
résztvevői mindketten szót ejtettek. Hol húzódik most ez a 
határvonal?

Cs. A.: A kérdés már csak azért is érdekes, mert a po-
litikai teológia kifejezés Carl Schmitt német filozófustól 
származik, aki egy időben nagyon közel állt Hitlerhez. Az 
ő elmélete nagyon leegyszerűsítve arról szól, hogy a poli-
tikában mindig kell, hogy érvényesüljön a „mi” és az „ők” 
ellentéte. Tehát vagyunk mi, és vannak a többiek, akik az 
ellenfeleink. Szerinte a politikai teológiának ezt az ellen-
tétet kell igazolnia. Amikor a rendszerváltás környékén 
az irodalmi vasfüggöny is megszűnt, valakik felkapták, és 
tömegével árasztották el Carl Schmitt írásaival hazánkat. 
Sajnos nagyon sok hazai filozófus olvasmánylistájára fel-
kerültek ezek az írások. A politikai teológia olyan elmélet, 
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amely kifejezetten szemben áll a Bibliával. Johann Baptist 
Metz – szerencsére az ő könyveit is lehet olvasni magyarul – 
éppen azért alkotta meg az „új politikai teológia” kifejezést, 
mert éppen Schmitt elméletét akarja meghaladni, teológiai 
szempontból semmisnek nyilvánítani. Értekezésébe úgy 
ágyazza be a politikát, hogy annak egyes elemeit Jézus 
Krisztus életéhez, halálához és feltámadásához köti, amiben 
pontosan az tűnik el, amit Schmitt helytelenül állított, hogy 
vagyunk mi, és vannak ők. Ha a keresztfán megfeszített 
Jézust látjuk, akkor azt láthatjuk, hogy széttárt karjaival 
mindenkit magához ölel. Ezt a filozófiát kellene az egyhá-
zon kívül élő emberek számára is átélhető, megragadható, 
világos gondolattá formálni.

Sz. S.: Mit jelent a politikai teológia fogalma? Ha erre 
mint emberi fogalomra tekintünk, akkor fennáll annak a 
veszélye, hogy ez valakinek az önigazolását, saját identitás-
fogalmát jelenti. Felépít egy rendszert, és meghatározza az 
ebben betöltött helyét. Ha politikáról és teológiáról mint 
egymástól nem független két fogalomról beszélünk, akkor 
a halmaz–részhalmaz viszonyt is meg kell vizsgálnunk. Ha 
a teológiát nézem, akkor benne a politika részhalmaz. Nem 
szabad, hogy a politika dominanciát jelentsen a teológián 
belül. A hitleri Németország elkövette azt a hibát, hogy 
a teológiát a politikai önigazolás eszközéül használta fel. 
Történelmi példákon azt is láthatjuk, hogy ezt rajtuk kívül 
még sokan megtették. 

G. Á.: „Első hallásra a politika és a teológia nem tartoznak 
össze. Különösen akkor nem, ha a politikán a pártok hadako-
zását, teológián pedig az isteni igazságok éteri rendszerével 
való foglalatoskodást érjük. Ha azonban tudomásul vesszük, 
hogy a politika több, tágabb, méltóbb, mint a puszta hatalmi 
harc; és azt is, hogy a teológia az Istenről megfogalmazott 
emberi szót jelenti, amely a különböző kulturális viszonyok 
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között hangzik el, akkor éppen ellenkezőleg, azt tarthatjuk. 
hogy a teológia és a politika elválaszthatatlanul összetartoz-
nak” – írja Máté-Tóth András vallásszociológus, a Szegedi Tu-
dományegyetem Vallástudományi Tanszékének vezetője. Ha 
visszatekintünk a 20. század történelmére, világosan látjuk, 
hogy politika és teológia viszonya többször is megváltozott. 
Például a közvetlenül a rendszerváltás után útnak induló 
nemzedék ebből a szempontból is terhes múltat kapott. Mi-
előtt eljutnánk az idézetben leírt ideális összetartozáshoz, 
vizsgáljuk meg, honnan érkeztünk. Melyek a közelmúlt törté-
nelmének fontosabb állomásai állam és egyház viszonyában?

Sz. S.: Ha a „Honnan jövünk?” kérdés a szocialista vallás-
politikára utal, akkor azt kell mondjam, a Rákosi-, Kádár-fé-
le szocializmus ugyanazt tette, mint a hitleri Németország. 
Ki kell mondani: az ilyen rendszerek működtetéséhez min-
dig kellenek olyan emberek is, akik – leginkább a túlélés 
érdekében – képesek a kollaborációra, a hatalommal való 
együttműködésre. A hatalom gyakorlói megtalálták azokat 
az embereket, akiket be tudtak építeni. Bonhoeffer nem 
alkudott meg, sőt vállalta a halált annak reményében, hogy 
felnyitja a gondolkodó, de a bátorságukat még kereső em-
bereknek a szemét arra, hogy van egy másik út.

A párbeszéd mindenkori résztvevőinek kötelessége 
jelezni a saját felsőbbsége felé a vadhajtásokat. Azt 
is meg kell vallani, hogy a hatalom gyakorlásának 
vágya mindig felülírta az erkölcsiséget. A közös 
gondolkodásnak azonban megvan az esélye arra, 
hogy kijavítsa a hibákat, levágja a vadhajtásokat.

Ha a nácizmus és a kommunizmus szomorú történelmi örök-
ségét nézem, nem tudom eldönteni, hogy melyik a rosszabb, 
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azt hiszem, nem lehet különbséget, csak egyenlőségjelet 
tenni a kettő közé. Mindegyikben a sátán működését lát-
hatjuk. Meg nem történtté tenni sajnos nem tudjuk, de a 
feladatunk jóvátenni, legalább úgy, hogy ugyanazokat a 
hibákat nem követjük el még egyszer. Itt van az esély és a 
lehetőség a kezünkben, hogy amit mi hozhatunk létre, az 
jobb legyen. 

G. Á.: András felé szeretném megtoldani a „Honnan jö-
vünk?” visszatekintés időtartamát. Az I. világháborúban még 
az egymással harcban álló államok egyházai az Istent is fel-
használták a katonák buzdításakor, beszéltek a saját Istenük 
igaz(abb) voltáról. A II. világháború ebből a szempontból 
talán csendesebbnek mondható, ekkor az egyházak talán 
jobban féltették saját életben maradásukat. A tényfeltáró 
bizottság munkája által pedig közelebb juthatunk a szocia-
lista idők egyházi jelenlétéhez is. Honnan jön az egyház, ha 
ezeket az arcait is megvilágítjuk?

Cs. A.: Nagyon nehéz kihívás elé állít ez a kérdés, és nem 
is szeretném megkerülni, de hadd közelítsek egy kicsit más 
távlatból. Szeretném röviden bemutatni azt, amit mi, ma-
gyar evangélikusok tapasztaltunk a történelem során. Talán 
mindenki számára ismert tény, hogy Magyarországon az 
evangélikusokról szóló első hivatalos feljegyzés így szól: Lu-
therani omnes comburantur – minden lutheránust meg kell 
égetni. Szerencsére nem volt kellő erő és akarat, hogy ezt az 
országgyűlési határozatot végrehajtsák, de mindenesetre az 
1524-es időpont jelzi az állam azonnali reagálási szándékát 
olyan teológiai kérdésekre, amelyekkel nem értett egyet. 
Hiszen a reformációra elsősorban mint teológiai alapú val-
lásreformra kell gondolnunk. Néhány állomást szeretnék 
felvillantani ezen az úton: az 1555-ös augsburgi vallásbéke 
keretében megállapodás született arról, hogy a választófe-
jedelmek szabadon választhatnak vallást maguknak. Ez két 
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választást jelentett akkor: katolikus vagy evangélikus. Ez a 
szerződés tulajdonképpen egyenjogúvá tette a római kato-
likus és a lutheránus vallást. A helvét reformáció csaknem 
száz év múlva kapta meg ugyanezt a lehetőséget 1648-ban, 
a harmincéves háborút lezáró vesztfáliai béke után. Eddigre 
kialakult az a helyzet, amelyben egymás mellett élhettek 
különböző felekezetű államok. Ebben az időben csak állami 
befolyás alatt élő egyházi közösségekről beszélhetünk. 

Jóval ezek után, az 1600-as évek végén jelent meg John 
Locke angol filozófusnál a személyes vallásszabadság gon-
dolata. Ez a ma már természetes kijelentés a maga idejében 
annyira kockázatos volt, hogy Locke csak álnéven merte 
megjelentetni mára legendássá vált Levél a vallásszabadság-
ról című írását. Hazánkra és a magyarországi evangélikus 
egyház helyzetére visszatérve a 17. században nagyon érde-
kes helyzetet találunk. A Habsburg-uralkodóház nem csatla-
kozott a vesztfáliai békéhez, és a török visszavonulása után 
a megszállás teljes területe szinte lakatlan maradt, amit az 
ország más részeiről kellett feltölteni. Ez a kényszerhelyzet 
eredményezte, hogy katolikus államegyházi dominancia 
ellenére sok helyen megerősödtek a protestáns, ezen belül 
az evangélikus közösségek. Én Sárszentlőrincen nevelked-
tem, a 17. század első felében alapította újra ezeket a kis 
gyülekezeteket Szenicei Bárány György, aki a Tolna-Ba-
ranya-Somogyi Egyházmegye első legendás evangélikus 
esperese lett.1 Most sem hagyom ki, hogy megemlékezzem 
Nagy Istvánról, a Dunántúli Egyházkerület püspökéről, 
aki ragaszkodott hozzá, hogy Sárszentlőrincen maradjon 
a püspöki székhelye, mert tudta, hogy ott több lehetősége 
lehet, mint Győrben. Hogy valóban igaza volt, az is mutatja, 

 1 Szenicei Bárány György 1722–1726 és 1729–1757 között szolgált Sár-
szentlőrincen.
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hogy a sárszentlőrinci templom tíz évvel korábban épülhe-
tett meg, mint a győri Öregtemplom, és toronnyal, főutcára 
néző bejárattal épülhetett meg, mert itt volt rá lehetőség. 
A történelme során az evangélikus egyház dinamikus lelki 
helyzetben volt ezeken a szigeteken, ahol szükség volt az 
állam részéről bizonyos jogkedvezmények kiterjesztésére. 
Országos szinten csak a 19. század végén történik meg az 
evangélikusok és a többi, ma történelminek nevezett egyház 
felekezeti egyenjogúsítása.

1939-ben, a II. világháború küszöbén a hatalom vissza-
vonta néhány újprotestáns egyház működési engedélyét, 
mert úgy tekintettek rájuk, mint külföldi ügynökökre. Az 
így ellehetetlenült pünkösdi közösségek számára Raffay 
Sándor, a Bányai Evangélikus Egyházkerület püspöke meg-
engedte, hogy az evangélikus templomokban megtartsák 
istentiszteleteiket. A pünkösdiek azóta is számon tartják 
ezt a gesztust, sőt megerősítésként emlékeznek rá.

1947-ben, még a kommunista hatalomátvétel előtt a 19. 
század végén meghatározott jogokat még több felekezetre 
kiterjesztették, ugyanakkor ez a rendszer már nem mű-
ködhetett, mert az 1948-ban elkövetkezett pártállamiság 
számára ez az egyenlőség az egyenlő mértékű kiszolgálta-
tottságot jelentette.

A következő állomás az 1990. évi IV. törvény a lelkiisme-
reti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról.2 Azt 
szoktam mondani erről a törvényről, hogy az amerikai és 
a német modell keresztezése. Az amerikai modell szerint 

 2 „A magyarországi egyházak, felekezetek, vallási közösségek a társa-
dalom kiemelkedő fontosságú, értékhordozó és közösségteremtő tényezői. 
A hitélet körébe tartozó munkálkodásuk mellett kulturális, nevelési-oktatá-
si, szociális-egészségügyi tevékenységükkel és a nemzeti tudat ápolásával 
is jelentős szerepet töltenek be az ország életében” – így hangzik a törvény 
első bekezdése.
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viszonylag egyszerű feltételek mellett gyakorlatilag bárki 
alapíthat egyházat. Az amerikai elv szerint az állam és az 
egyház egymástól teljesen elválasztva él. A német modell 
szerint a bevetté minősített egyházak ugyanazokban a le-
hetőségekben részesülnek, mint a már korábban is bevett 
egyházak. A német modellben komoly állami szerepvállalás 
van. A könnyű alapítási feltételek és a támogatottság talált 
egymásra ebben az 1990-es törvényben.

2010-ben változtattak ezen a rendszeren. Az eddig eltelt 
húsz év megmutatta az egyházak feladatait és lehetőségeit. 
2010-től pedig átadom Sándornak a témát. 

G. Á.: Nem bántam volna, ha ebben az elbeszélésben az 
egyház kritikáját is érintetted volna, hiszen a tárgyalt témá-
hoz az egyház némileg eltorzult arca is hozzátartozik.

Cs. A.: Talán többen látták a jelenlévők közül a Fegyverszü-
net karácsonyra című filmet. A történetben az egymáshoz 
közel húzódó frontvonalak lövészárkaiban a karácsonyra 
való tekintettel két nap fegyverszünetet rendelnek el. A ka-
tonák előjönnek az árkokból, és az ellenségek elkezdenek 
egymással beszélgetni, kapcsolatok alakulnak ki. A fegy-
verszünet végével aztán képtelenek egymásra lőni. Ebben 
a helyzetben a frontra vezényelnek tábori lelkészeket is, 
akik a sárga földig lehordják a katonákat. Az egyháznak 
olyan arcát mutatják meg, amelyre egyáltalán nem lehe-
tünk büszkék, sőt inkább el kellene takarni. Azért hoztam 
példának ezt a filmet, mert sokáig lehetne sorolni szégyell-
nivaló momentumokat, amelyek a hittel, a józan ésszel, az 
elemi bibliaismerettel szemben történtek a 20. században, 
nemcsak az egyházakkal, de az egyházak által is. Amikor 
azt a kérdést megválaszoljuk, hogy honnan jöttünk, részben 
arra is választ találunk, hogy merre tartunk, melyek azok 
a lehetséges keretek, amelyek között az egyház megfelelő 
biblikussággal tud részt venni a társadalomban.
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G. Á.: Az egyház társadalmi jelenlétét meghatározza a tör-
vény kinyilatkoztatása is. Az Európai Unió alaptörvényében 
nem szerepel sem a kereszténység, sem a zsidóság. Hogy 
gondoljunk erre a különbségre, hiszen tudjuk, hogy a ma-
gyarban benne van?

Sz. S.: Magyarország alaptörvénye a Himnusz első sorával 
kezdődik: „Isten, áldd meg a magyart!” Amikor megalkották 
az EU nézetrendszerét, egy szűk politikai kör hatására a 
keresztény alapokra való hivatkozás kimaradt belőle. Meg 
kell nézni, vajon mi az ő személyes céljuk, küldetésük. Ami-
kor 2010-ben Magyarország Kormánya megalkotta az új 
alaptörvényt, azt a saját missziója alapján tette, törvénybe 
iktatta azt a küldetést, amelyet el szeretne érni. Minden 
misszió más. Én nem csodálkozom azon, hogy az EU-ban 
egyesek el akarnak határolódni a kereszténységtől. Amikor 
polgármester voltam, többször találkoztam németországi 
testvértelepülések képviselőivel, de tőlük nem hallottam, 
hogy el akarnának határolódni a kereszténységtől, sőt meg-
botránkoztak azon, hogy az EU rájuk is ezt a gondolkodást 
akarja kényszeríteni. 

Az egyházak működésében is láthatók a hatalomhoz va-
ló viszonyulás jelei. Ha az állam jó és bőkezű, az egyházi 
közösségek együttműködőek az állammal, sőt elnézőbbek 
tudnak lenni, ez óriási hiba. Ez a lépre csalás esete, amiben 
az egyházi közösség pillanatnyi előnyért feladja a misszióját. 
De vajon hol a határ? Meddig érdemes elmenni az ellenállás 
bizonyításában? Fennáll annak a veszélye az ilyen magatar-
tás mellett, hogy a hatalmat gyakorló az egyházzal szemben 
ellenségessé válik. A hatalom négy, esetleg nyolc évben 
gondolkozva gyors döntésekre kényszerül, hogy támogat-e 
valamit vagy sem. A jelenlegi kormány küldetésének betölté-
sében számít az egyházakra. Az ország alaptörvénye – noha 
bizonyára lehetne benne hibákat találni – határozottan 
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hitvallást tesz a keresztény értékek mellett, és az egyhá-
zak által képviselt lelkületet az ország számára kiemelten 
fontosnak tartja, amit támogatni kell. 

A politika berendezkedésében a folyamat szűkösebb, 
mint az egyházak esetében. Meghatározza a célt, lefoly-
tatja a célvitát, kijelöli a célhoz szükséges eszközöket, és 
máris a végrehajtás következik, mert a politika is ered-
ménykényszerben van. A négyéves ciklikus rendszer, amely 
Európa-szerte általános, kétéves aktív időt tesz lehetővé 
a kormányzás számára. A következő két év már a szakasz 
lezárásának előkészítéséről és magáról a lezárásról szól, 
amelyben olyan állapotokat kell megteremteni, amelyeket 
a társadalom jónak talál, ezáltal újra megbízást ad.

Sokan szeretnének a hatalom közelébe kerülni, 
gondolván, hogy az nagyszerű dolog, ám aki bib-
likusan éli meg a hatalom gyakorlását, az inkább 
tehernek érzi, súlyos felelősségnek. 

Cs. A.: Az, hogy az alaptörvény első mondata a Himnusz első 
mondata, ugyanúgy jelent felelősséget az egyház számára 
is, mint azok számára, akik ezt megfogalmazták. Az EU 
törvényhozói, úgy látszik, egy másik stratégiát folytatnak, 
ebben is van némi ráció. Amennyire meg tudom ítélni, vita-
tott kérdésnek tartják, hogy kicsoda Isten. Amikor Istenre 
hivatkozunk, akkor kire kell gondolni, mit mond, mit képvi-
sel? Ezért nem akarják bevonni az alkotmányukon keresztül 
társadalmi, politikai vitákba. A magyar törvényhozás vál-
lalta Isten szerepeltetését az alkotmányban, ez pedig azzal 
jár, hogy az ezzel kapcsolatos reflexiókat le kell folytatni. Az 
Isten szerepét komolyan vevő egyházak részéről pedig el-
várható lenne egy olyan párbeszéd kezdeményezése, amely 
segít ennek a reflexiónak az elmélyítésében. 
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G. Á.: Egy 2010-es egyházszociológiai felmérés adatai sze-
rint a megkérdezettek 41,6%-a mondta, hogy az egyháznak 
teljes távolságot kellene tartania a politikai pártoktól, 44,7% 
szerint az egyház céljaihoz közel álló pártokat kellene tá-
mogatnia, csupán 3,4% mondja, hogy egyértelműen el kell 
köteleződnie valamelyik párt mellett. Mi történne akkor, ha 
egy politikai párttal néhány hiányzó elem ellenére mégis 
egységes dialógust tudna kialakítani egyház, és közösnek 
tűnhetne az út is?

Sz. S.: Szeretném felhívni a figyelmet arra a magyar sajá-
tosságra, amelyet szerintem a lelkészek ugyanúgy tapasz-
talnak, mint a politikusok. Ha egy lelkész csinál valamit, 
akkor a hívek azt mondják: miért úgy tesz? Ha pedig más-
ként csinálja, akkor: miért nem amúgy tesz? A politikában is 
hasonló a helyzet, a pártokat mindenki gyűlöli, ugyanakkor 
a megoldást mégis tőlük várja. A hatalmat megtestesítő 
szervezet szükséges az életünkben, kell egy felelős vezető, 
mert nélküle nem működnek még a legkisebb közösségek 
sem. Ha a vezetőt politikai pártok testesítik meg, mert 
ilyen a rendszer, akkor ezt el kell fogadnunk. Ezeknek a 
pártoknak a harcában választódik ki a vezető. Választani 
azonban mindenkinek jogában áll. 

G. Á.: Egy 14–29 éves fiatalok körében végzett felmérés 
alapján az ifjúság a legkevésbé szavaz bizalmat a politikai 
pártoknak és az egyházaknak, a lista utolsó két helyén ők 
szerepelnek. Rémisztő adat lehet ez abból a szempontból is, 
hogy a jövő szavazói és a jövő egyházának tagjai a megkér-
dezettek közül kerülnek majd ki. 

Sz. S.: Engem ez nem lep meg. Az állam és az egyház is 
egy viszonylag merev rendszert tart fenn, jogszabályi ke-
retek között gondolkodik. Az Y generáció tagjai viszont ki 
akarnak törni a keretekből, folyamatos összeütközésben 
vannak a szülőkkel, az iskolával, a munkahellyel, egyszóval 
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a kereteikkel. Döbbenetes látni, hogy akik ebből a korosz-
tályból megjelennek a kormányhivatalokban mint mun-
kavállalók, azokat három dolog motiválja: a pénz, a pénz, 
a pénz. Azok a szervezetek, akik keretrendszert szabnak 
számukra, nem szimpatikusak, és amennyire csak lehet, el 
is utasítják ezeket. Kreatív képességekben gondolkoznak, 
és nem kötöttségekben. Az informatikai jártasságuk és le-
hetőségeik révén nem akarnak munkahelyi közösségekben 
gondolkozni, utazni szeretnének, és az elvégzett munkáju-
kat elküldeni e-mailben. Csak mondtam egy példát, de ha 
a mikroközösségek szintjén ez egyvalakinek sikerül, akkor 
sokan azt fogják hinni, hogy ez nekik is sikerülhet. 

Cs. A.: Kiterjesztem az első statisztikára is Sándor szavait: 
nem vagyok meglepve. Nagyon vigasztalónak és egészsé-
gesnek tartom ezt az arányt. Mégpedig azért, mert ebben 
a 44,7%-ban kifejeződik nagyon sok embernek a véleménye, 
akik valamelyik felekezethez tartozónak érzik magukat, 
akiknek van elképzelése arról, milyennek kellene lennie 
ennek az országnak, az adott kormányzó erőnek milyen 
célokat kellene kitűzni. Figyelik, hogy mit képviselnek az 
ellenzéki pártok. Ha látok olyan pártot, amelyik az én cél-
jaim érdekeit képviseli, akkor azt támogatom. Ezt tartom 
egészséges gondolkodásnak, szemben azokéval, akik egy-
általán nem foglalkoznak vele, vagy tűzön-vízen keresztül 
is elköteleződnek valamelyik párt mellett. Ha az egyházi 
magas kommunikáció szintjén is elfogadást nyerne ez a 
szempont, akkor eljutnánk odáig, hogy egy egyházi vezetőt 
nem zavarna a nyilvános megszólalásában az a körülmény, 
hogy a véleménye hasonlít-e valamelyik pártnak a véle-
ményéhez vagy sem. Nem egy párthoz kötődik azzal, amit 
képvisel, hanem egy üzenethez.

A másik statisztikához annyit fűznék hozzá, hogy ponto-
san ez a generáció az, aki számban legkevésbé vesz részt 
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az egyházi életben. Legjellemzőbben a politikáról és az 
egyházról kialakított nézeteit is a média határozza meg. 
A média által közvetített információkból pedig azt olvassa 
ki, hogy az egyház és a politika valóban nem nagyon válasz-
tódik el egymástól; ha rossz az egyik, akkor rossz a másik 
is. Nem véletlen tehát, hogy mindkettő a fiatalok hitelességi 
listájának a végére kerül.
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G. Á.: Mielőtt az egyház és a reformáció távlatainak terve-
zésébe fognánk, néhány gondolat erejéig térjünk vissza a 
kezdetekhez. Mi történt 1517-ben, és milyen körülmények 
között következett be mindaz, amit ma reformációnak ne-
vezünk? A történelmi korszakváltásokat és az életünkben 
bekövetkező változtatásokhoz vezető folyamatokat szinte 
kivétel nélkül egy ún. deficitelméleti modell alapján vizsgál-
hatjuk. Egyszerűbben fogalmazva: a változtatást valaminek a 
hiánya teszi szükségessé. Egyértelműen következik a kérdés: 
Mi hiányzott az egyházból 1517-ben?

Pángyánszky Ágnes: Különleges lehetőség és tapasztalat 
azzal szembesülni, mennyi lehetőséget hordoz az ötszáz 
éves évforduló, hiszen a megemlékezésen túlmenően hang-
súlyosabban foglalkozunk az egyházat érintő aktuális kér-
désekkel is. Az egyház életében és a gyülekezetek életében 
is felmerülhetnek akár gyakorlati, akár hitéleti kérdések. 
Ha ezek a kérdések fontosak a számunkra – márpedig fon-
tosak –, akkor okkal gondolhatjuk, hogy Luther korában is 
hasonló kérdések vetődtek fel, amelyekre a válasz részben 
a reformáció volt. 

Melyek ezek a kérdések?
– Mit jelent számunkra az Istenben való hit?
– Mit jelent a Biblia olvasása?
– Mit jelent egy gyülekezet megszervezése?
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– Mit jelent az egyházi élet?
– Mindezeknek milyen a társadalmi hatása?

Luther Márton megszólalását az a deficit inspirálta, hogy 
korának egyháza nem adott világos választ ezekre a kérdé-
sekre. Nyilvánosság elé tárt gondolataiban összeütközésbe 
került a Krisztus óta felépített egyház gyakorlata a Bibliából 
tisztán kiolvasható isteni parancsolattal. Ennek megfelelően 
világossá vált, hogy az Istenbe vetett hit újraértelmezése 
elengedhetetlen az egyház és a hívek számára. Szükséges 
volt számos elméleti és gyakorlati fogalom magyarázata: mit 
jelent a hit, a Biblia olvasása, vagy éppen a gyülekezeti élet.

Rövidesen az is kiderült, hogy ez az újraértelmezés mi-
lyen társadalmi hatást keltett. Mindenesetre ez az újraér-
telmezés vezetett el oda, ahol ma tart az egyház. Az ötszáz 
éves visszatekintés megfelelő alkalmat adhat ezeknek a 
kérdéseknek az újravizsgálatára. Fontos szellemi tapaszta-
lat lehet mindenki számára, ha részesévé válhat az ötszáz 
évvel ezelőtti útkeresésnek, és egyúttal a reformáció vála-
szainak is. Kiváltképp akkor, ha ezekre a kérdésekre ma is 
átgondoltan és hittel próbál válaszolni. 

Hafenscher Károly: Akár személyes, akár társadalmi okait 
vizsgáljuk a reformációnak, nem magát a kialakult helyzetet 
kell alapul vennünk, sokkal inkább az oda vezető úton kell 
körülnéznünk.

Számos történeti kutatás vizsgálja a reformáció korát, 
és egyre inkább egy változásra érett kor képe rajzolódik 
ki. Csakúgy, mint az ember életében, az egyház életében 
is vannak olyan folyamatok, amelyek változáshoz vezetnek, 
mert egyre erősebb rá az igény.

Az előbb említett fogalmi kérdések mellett fontos tényező 
az egyház életében az állandósággá és megszokássá szilár-
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dult hagyomány. Bárki változtatni akart ezen a hagyomá-
nyon, az feszültségbe került az egyház vezetőivel.

Luther személyes életútja 1517-ig tele volt kereséssel és 
bizonytalansággal. Az útkereső ember a helyes irány mel-
lett a távlatokat is áhítja látni. Luther Márton mind emberi, 
mind teológiai kérdésekre adott válaszai jelentős változást 
jelentettek személyes életében és környezetének életében is. 
A lelke mélyén megérzett változtatási igény hosszas belső 
tusakodás után jelölte ki számára az utat, és összességé-
ben ez az igény áll a kilencvenöt tétel megfogalmazásának 
hátterében is.

Fontos tényező továbbá, hogy a kor társadalmi és gaz-
dasági közege is megérett a változásra, új fejezetért kiál-
tott. Az Isten gondviselésében hívő emberekként azt kell 
hinnünk, hogy a „történelem Ura”, aki rendezi dolgainkat, 
ebben az esetben kész helyzetet teremtett, amelyhez adott 
közösségi igényt, és adott hozzá megfelelő embert is. Így 
indulhatott el az a folyamat, amelyet ma reformációnak 
nevezünk.

G. Á.: Ennek a változásra érett helyzetnek a kulcsszava a 
bátorság. „A hit keresztyén értelmezés szerint mindig sze-
mélyes, de sohasem magánügy” – írja Klaus Douglas Az új 
reformáció – 96 tétel az egyház jövőjéről című könyvében, 
amelyben részben kritikai jelleggel reagál a protestáns egy-
házak önértelmezésével kapcsolatban, részben pedig arra 
keresi a választ, vajon mi teszi egyházzá az egyházat, és mi a 
feladata a világban. Kérdéseivel a mai egyház jövőjére, annak 
feladataira és lehetőségeire koncentrál. Parafrázist alkot 
Luther tételeire a reformáció történetének 5. századában, 
összerímelve azzal az alapgondolattal, amelynek középpont-
jában a személyes hit közösségi szintre való emelése áll. 
Ebben a kiterjesztésben volt szükség a bátorságra. 
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H. K.: Luther korában már a személyes hithez is bátorság 
kellett, és éppen ez a merészség emeli ki őt, amellyel igenis 
mert másként gondolkozni.

P. Á.: A történelem ma ismert távlataiból két Luther Már-
tont hasonlíthatunk össze. A szenvedélyes német refor-
mátort a 16. századból, és Martin Luther King baptista 
prédikátort a 20. századból. Nem csupán a szándékos néva-
zonosság1 alapján lehet párhuzamot látni a két személy kö-
zött, de személyes történetükben is sok az egyezés. Luther 
Márton a Szentírás által találkozott az Isten szavával, amely 
inspiráló és meggyőző erővel hatott rá. Ez az erő járta át azt 
a folyamatot, amely megállíthatatlan egyházi és társadalmi 
változásokat indított útjára. A baptista tiszteletes személye 
is kiváló példája az igehirdető bátorságának, hiszen keresz-
tény szellemiségű polgárjogi szerepvállalása és igehirdetői 
megszólalásai nyomán olyan társadalmi változások indul-
tak el Amerikában, amelyek alapjaiban változtatták meg 
a közgondolkodást az elnyomottak ügyének tekintetében. 
A személyes meggyőződésből csak úgy válhat közösségi ügy, 
ha maga Isten teszi rá képessé a kiválasztottját.

Mindkét említett Luther esetében Isten igéje volt a kiin-
dulópont, amelytől nem tágított egyikőjük sem. Az ige, a 
személyes hit és a bátorság által indultak el mindkettejük 
szava nyomán azok a társadalmi folyamatok, amelyek jelen-
tős változásokhoz vezettek a történelem során. 

G. Á.: „A Szentírás nem olvasnivaló, mint sokan hiszik, 
hanem élni való könyv. Nem azért kaptuk, hogy spekuláljunk 
vagy magasröptű vitákat folytassunk róla, hanem hogy éljük 
és megcselekedjük” – fogalmazott Luther Márton. A szemé-
lyesből közösségivé válás folyamatában fontos alapgondolat 

 1 Eredetileg édesapját és születésekor őt magát is Michael Kingnek 
hívták, de egy 1934-es németországi látogatást követően a protestáns 
reformáció szellemi atyjának tiszteletére nevet változtatott.
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ez a mondat, és talán itt kell feltennünk azt a kérdést is: 
Hogyan hatott a reformáció a társadalmakra?

H. K.: Ha folyamatként tekintünk a reformációra, sok állo-
mását ismerjük a történelemből. Ha gondolatban visszalapo-
zunk a naptárban az indulás idejére, a kérdésre Luthernél 
választ találunk. A folyamat ötszáz év részletességében is 
sokat mutatna meg magából, illetve a ma emberének hét-
köznapjait átvilágítva is megtalálhatnánk, miként jelenik 
meg benne a reformáció. Kezdetben Luther saját családi 
életével állított modellt az ige hirdetése mellé a legkisebb 
közösségek, a családok számára. Fontos a közösségek élén 
irányt mutató szereplők személye. Az ilyen szellemi vezetők 
mintául szolgálnak saját közösségeik számára is.

„Minden munka válhat istentiszteletté!” Ez Luther és a 
reformátortársak alapgondolata a társadalom reformáció-
jával kapcsolatban. És nemcsak egyházi ember végezhet 
szent szolgálatot, hanem bárki, aki az Istennek ajánlja fel 
a munkáját. Az ige alapján megélt, az Istennek felajánlott 
élet a mintaadáson túl egyértelműen ráirányítja a figyelmet 
az igére és annak igazságára. Ha a társadalmi változások 
miértjét keressük, itt kell keresgélnünk.

Én is készültem egy Luther-idézettel, amelyet itt mon-
danék el:

„Isten szeretete nem megtalálja, hanem megte-
remti azt, ami számára szeretetre méltó. Az ember 
szeretete viszont abból fakad, hogy valamit szere-
tetre méltónak talál.”

Luther szavai dimenzionális különbséget világítanak meg. 
Gondoljunk csak bele, saját életünk történetében mennyi 
hibát követtünk el, mennyi Istennek nem tetsző dolgot tet-
tünk, vagy mennyire sokszor rendeltük alá a viszonyainkat 
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az előítéleteinknek! Szemleszegett önkritikával kell kimon-
dani: a számát sem tudjuk. És mégis szeret bennünket az 
Isten. Miért? Mert az Isten képes megteremteni azt, ami 
érték, vagy rajtunk keresztül értékké válik.

G. Á.: A felekezeteink közötti kölcsönhatások jellemzik az 
eltelt öt évszázadot. Kritikai és építő jellegű stádiumait is 
ismerjük. Miként emlékszünk erre?

Kamarás István: A II. vatikáni zsinat „kopernikuszi fordu-
latot jelentett a római katolikus egyház életében”. A zsina-
ton részt vevő egyik protestáns megfigyelő megjegyezte: 
„Luther titokban részt vett a zsinaton.” Ez azt jelenti, hogy 
a katolikus egyház az évszázadok alatt tanult a protestáns 
egyházaktól. Kijelenthető, hogy a zsinat által evangéliu-
mibb lett, és ez nem jöhetett volna létre a reformáció és 
a protestáns egyházak eredményei nélkül. Ugyanakkor a 
protestáns megfigyelők azt is megjegyezték, hogy a római 
egyház egészét tekintve sokkal színesebb, mint a protestáns 
kereszténység, sőt annál is, amit maguk a katolikus egyház 
szakértőinek tekinthető megfigyelők előzetesen elképzel-
tek. Ez a sokféleség részint a világegyházi létből adódik, de 
sokkal inkább tudatos vezetési technika és politika ered-
ménye, amelyet a római egyház a különböző országokhoz 
igazodva, alaposan végiggondolva egyedileg alkalmaz.

Kiemeltem egy pontot a zsinati határozatból: „Nagyon 
fontos ugyanis, hogy a jövő lelkipásztorai és papjai olyan 
teológiát sajátítsanak el, mely teljesen ökumenikus és nem 
hitvitázó szellemben van kidolgozva, főleg, amikor külön-
vált testvéreinknek a katolikus egyházhoz való viszonyáról 
van szó.”2

Az idézet világosan megmutatja a reformáció érzékelhető 
hatását, sajnos azonban a zsinat után mégis visszarendező-

 2 Részlet a II. vatikáni zsinat ökumenizmusról szóló dekrétumából.
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dés volt tapasztalható a katolikus egyházban. Kiemelten kell 
megemlíteni Ferenc pápa lundi székesegyházban elmondott 
beszédét, amely nem csupán udvariassági gesztusból kö-
szönti a reformációt, hanem többször is hivatkozik Luther-
re mint zsinórmértékre. A pápa lundi megszólalásával a 
II. vatikáni zsinat szellemiségéhez való visszatérésről tett 
tanúbizonyságot. 

„Katolikusok és evangélikusok elkezdtünk együtt járni a 
kiengesztelődés útján. Most, az 1517-es reformációról való 
közös megemlékezés alkalmával új lehetőségünk nyílik egy 
közös út elfogadására, azon út elfogadására, amely az utóbbi 
ötven évben nyerte el formáját a Lutheránus Világszövetség 
és a Katolikus Egyház közötti ökumenikus párbeszédben. 
Nem nyugodhatunk bele a megosztottságba és az eltávolo-
dásba, amelyet a szakadás eredményezett közöttünk. Lehe-
tőségünk van arra, hogy helyrehozzuk történelmünk egyik 
meghatározó szakaszát azáltal, hogy felülemelkedünk a 
vitákon és a félreértéseken, amelyek gyakran akadályoztak 
abban, hogy megértsük egymást.”3

H. K.: Nem véletlen, hogy a lundi ökumenikus ima egy 
bűnbánati liturgia keretében történt. Az ötszázadik em-
lékév különösen alkalmas arra, hogy önkritikával és bűn-
bánattal mondjuk ki közösen, hogy sebeket kaptunk és 
sebeket ejtettünk. Minden változás és minden megújulás 
fájdalommal jár. Nem mentes ez alól a reformáció sem. Az 
egymást keresés gyógyító folyamatában vagyunk, amikor 
egymás sebeit is módunk van bekötözni. A lundi bűnbá-
nati liturgia felhívta a figyelmet arra, hogy az egységért 
könyörögnünk kell. A krisztusi egység a keresztény világ 

 3 Részlet Ferenc pápának a lundi székesegyházban elmondott beszédé-
ből.
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legfőbb értéke, amelyet devalvál és hiteltelenít a széthúzó 
kereszténység.

„Az évfordulót az evangélikus egyház nem a ka-
tolikus testvéregyház ellenében ünnepli, hanem 
Krisztust ünnepli, aki megújít.” 

G. Á.: 2016. október 31-én zajlott a lundi közös bűnbánati 
liturgia, amely jelentős állomása a megbékélés folyamatá-
nak. Milyen előkészületek vezettek a szembenállás helyett 
a közösség kifejezésének ilyenfajta aktusáig?

P. Á.: A Lutheránus Világszövetségben már régóta jelen 
vannak megfigyelőként a Vatikán képviselői. Ezen kívül 
pedig működik a Lutheránus–Római Katolikus Közös Bizott-
ság,4 amely többek között az egyházak közötti párbeszédért 
felelős. Ez a bizottság készítette elő a lundi találkozót is, 
vagy korábban az 1999-ben Augsburgban Közös nyilatkozat 
a megigazulás tanításáról címmel kiadott dokumentumot.

Az egyházak közötti megbékélt különbözőségnek állandó 
párbeszédnek kell lennie, azokról a dolgokról is, amelyek-
ben egyetértünk, és összekötnek bennünket, és azokról 
is, amelyekben különbözünk, és egyelőre még elválaszta-
nak. A világban tapasztalható olyan is, amikor inkább nem 
beszélünk a problémákról, és szépen lassan eltávolodunk 
egymástól. Ennek a párbeszédnek azért kell megmaradnia, 
hogy az egyházakkal ez az eltávolodás ne történhessen meg. 

K. I.: Az ötszázadik évfordulót előkészítő folyamat több 
állomásán is szóba került a megbékélt különbözőség elve. 

 4 A munkacsoport az LVSZ és a Vatikán jóváhagyása után már mint Közös 
Lutheránus–Római Katolikus Tanulmányi Bizottság (Joint Lutheran–Roman 
Catholic Study Commission) ült össze először 1967-ben. A legfontosabb 
témáik a következők voltak: evangélium, egyház, eukharisztia, papság, 
megigazulás, apostoliság az egyházban, keresztség.
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Az úrvacsorában fellelhető alapvető eltérések kapcsán is 
szembetűnő, hogy mi az, ami összeköti és mi az, ami még 
mindig elválasztja főként az evangélikus és a katolikus 
egyházat egymástól. A kőszegi Szélrózsa-találkozó záró 
istentiszteletén történt, ahol – bár nem volt ökumenikus a 
szertartás – az ott lévő katolikus testvérek, köztük a vatiká-
ni követ is részt vettek az úrvacsorában. Példaértékű gesz-
tus, amely megvalósítja a megbékélt különbözőség elvét, 
és egyben tényleges lépés az interkommunió5 kérdésében. 
Jól érzékelhető ezeken az alkalmakon is, hogy a hívek, pro-
testáns és katolikus részről egyaránt, már szívük szerint 
előrébb tartanának egyházaik intézményes gyakorlatánál.

G. Á.: „Meggyőződésem, hogy akkor fogunk kiutat találni 
az ökumené jelenlegi zsákutcájából, ha nem a saját frakci-
ónkért aggódunk, hanem az emberekért. Nem arra szól a 
hivatásunk, hogy saját frakciónk őrzői legyünk, hanem arra, 
hogy Isten minden emberre kiáradó szeretetét tanúsítsuk” 
– írja Martin Werlen Egyházprovokációk című könyvében.6 
Ökumené vagy saját frakció?

P. Á.: Mindenki elgondolkodik a saját közösségeinek a 
jövőjén. Ez nem jelent frakciót, hiszen természetes, hogy 

 5 Interkommunió (lat.): különböző felekezetekhez tartozók úrvacsora-kö-
zössége
 6 Alapvetően furcsán hat az egyházakkal kapcsolatosan a frakció kifeje-
zés, hiszen politikai fogalomról van szó. Mégis érteni véljük, miért éppen 
ezt a szót használja a szerző. Politikai értelemben az elszigetelődésnek 
és a különvéleményűségnek a fogalma ez, ami valóban összeegyeztethe-
tetlennek tűnik az ökumené egységtörekvéseivel. Ugyanakkor a „saját 
frakció” mégiscsak identitást jelöl. Önazonosságot, amelynek egyedi al-
kotóelemei vannak. A hívő ember családi környezetén túl tartozik egy-
házközösségekhez is, amelyek egyházmegyékhez, egyházkerületekhez, 
nagyobb szervezeti egységekhez tartoznak. Ez a rendszer egyrészről 
identitást táplál, másrészt identitást vár el. Az egyház jövőjére gondolva, 
azt építve fontos, hogy ismerjük a múltat, a közösségeink, felekezeteink 
történelmét, de ebben az építkezésben a legbiztosabb alap, ha a keresztyén 
ember identitása a Krisztus! – A szerk.
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aggódunk a gyülekezeteink jövője felől, mert fontos a szá-
munkra. Az elhívásunk és a küldetésünk azonban mindenki-
hez szól, ez pedig valóban túlmutat a frakció határvonalain.

K. I.: A téma feldolgozásából kihagyhatatlan az egyházak 
jelenkori társadalmi megítélése. Amivel készültem erre a 
beszélgetésre, az részben érinti a frakció kérdését is. Ádám 
előzetesen arra kért, hogy az egyház jelenéről és a lehet-
séges jövőképről is beszéljek, benne az ifjúság helyzetével. 
Az idő rövidsége miatt erre kanyarodnék rá.

Ferenc pápa szavaival élve az egyház mára „kifutó mo-
dell” lett. Arról az elképzelésről, miszerint az Isten országa 
itt a földön az állam és a hatalom eszközeivel is megva-
lósítható, bebizonyosodott, hogy nem működik. Az orbis 
christianus és a sacrum imperium, a szent állam és a poli-
tikai hatalommal is rendelkező egyház ideje lejárt. Milyen 
alternatívák, modellek képzelhetőek el? Nagyon sok az „új 
ajánlat”, amelyek között rengeteg tévút is van.

A számos tévút és tévtanítás jelenlétében szükséges a 
krisztusi identitás megfogalmazása, hiszen az Isten orszá-
gának és az úgynevezett való világnak a viszonyát magya-
rázó teóriák tömegesen lepnek el bennünket. A keresz-
ténységnek kötelessége reagálni ezekre, legalábbis saját 
magát, Krisztusban való hitelességét (újra)definiálni ebben 
a tömegben. Ugyanis az individuálisan gyakorolt hitéletet 
legtöbb esetben egyfajta barkácsolt vallásosság jellem-
zi. Ez azt jelenti, hogy valaki különböző vallások elemeit 
tetszőlegesen összekeveri. Tetszés szerint, azaz nem az 
Istennek, hanem önmagának a tetszése szerint. Ezért a 
történelmi egyházakat különösen nagy felelősség terheli 
az ifjúsággondozás területén is.

A krisztusi identitás kinyilatkoztatása és az ifjúsággon-
dozás két kiemelt feladat. A történelmi egyházak számára 
a konstruktív jövőkép csak változtatásokkal elképzelhető. 
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Elemző vallásszociológusok az egyház jövőképét egy parti-
cipatív, tehát résztvevő egyház modelljében látják.

„Ma még hazánkban eléggé ritka a paradigmaváltásra 
utaló jel a különböző egyházi stratégiákban. Az evangélikus 
egyházéban több ilyen mozzanat szerepel: 

– Kezdeményező, szolgáló, képző egyház
– Fontosnak tartjuk a lelkészek és nem lelkészek kö-

zösen lefolytatott kulturált vitáját egyházi sorskér-
désekről

– Mindennapokban vállalható életstílus kidolgozása, 
egyszerű, természetes, fenntartható és környezet-
tudatos élet

– Kiscsoportos és házicsoportos közösségi hálózat
– Hagyományos istentiszteleti forma családbarát át-

szervezése
– Szociális alapszolgáltatások egy részének felvál-

lalása: étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató 
szolgálat, tanyagondnoki szolgálat, utcai szociális 
munka, családsegítés, gyerekjóléti szolgálat, szociá-
lis nappali ellátás és családi napközi

Hogy valóban felépülhet immár élő kövekből a paradig-
mát váltó evangélikus egyház, ennek meggyőző előjeleit 
érzékelhetjük a kétévenkénti Szélrózsa ifjúsági találkozó-
kon, melyeket a játékosság, felszabadultság, kreativitás és 
nemzedéki, habitusbeli, vallási, felekezeti és világnézeti 
sokféleség közötti dialógus és együtt ünneplés jellemez.”7

A II. vatikáni zsinat befejezése előtt, 1965-ben negyven 
püspök gyűlt össze éjjel a Róma falain kívüli Domitilla-kata-
kombában. Ebben az ősi keresztény temetőben szentmisét 
mutattak be, és aláírták a helyszínről elnevezett katakomba-

 7 Részlet Kamarás István OJD Az egyház-hajó révkalauzai című írásából.
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paktumot, amelyben külön is elkötelezték magukat a zsinat 
evangéliumi eszméi mellett.

A tizenhárom pontból álló dokumentumban önként köte-
lezték magukat arra, hogy a zsinat befejezése után, hazá-
jukba visszatérve az evangélium és az ősegyház szellemisé-
gének megfelelően élnek és látják el püspöki szolgálatukat.

Vállalták, hogy osztoznak a híveik többségét kitevő sze-
gények sorsában, például a lakás, az étkezés, az öltözködés 
és a tömegközlekedési eszközök igénybevétele tekintetében. 
A püspöki „hivatal” jelvényeit sem drága fémekből, hanem 
olcsó anyagokból készíttetik; elutasítják a hatalmat kifeje-
ző hagyományos megszólításokat (például „monsignore”, 
„őeminenciája”), és egyszerűen „atyának” szólíttatják ma-
gu kat. Lemondanak mindenféle vagyonról. Nagy súlyt 
fek tetnek a társadalmi igazságosság megvalósulásának 
elősegítésére nemzeti és nemzetközi területen egyaránt. 
Nagyobb szerepet juttatnak az egyszerű híveknek (laiku-
soknak), fontosnak tartják a püspökök kollegialitását és 
a nyitottságot minden egyháztag és a más vallásúak felé 
egyaránt.

A paktumhoz a későbbiek során mintegy ötszáz püspök 
csatlakozott, nagyrészt az úgynevezett harmadik világból.

Az egyetlen forrás, ahol ma e dokumentum teljes szövegét 
megtaláljuk, a Bonaventura Kloppenburg ferences püspök 
által készített A II. vatikáni zsinat krónikája. Ő A szolgáló és 
szegény egyház szerződése címet adta a dokumentumnak.

Én magam is a katakombapaktumból megismert egyházat 
látnám a legszívesebben a jövőben.

Kiemelten fontos a fiatalság szerepe az egyház jövője 
szempontjából. Az ifjúság jövője és az egyház jövője kéz a 
kézben együtt jár. Nem csupán a hagyomány továbbvitele 
vagy az örökség átadása szempontjából szükséges a fiatal 
generációk integrálása, sokkal inkább fontos az ifjabb kor-
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osztály közreműködő részvétele a maga friss, energikus és 
nyílt szemléletével, amelyből építkezni, táplálkozni tud az 
egyház. Hiszen nagyon sok az „elvegetáló” közösség, ami 
nem jelent „élő egyházat”. Ehhez azonban 

az egyházban szükség van az ifjúság jelenlétére!

A szociológiai kutatásokból megismert számadatok alap-
ján megállapítható, hogy a fiatalok körében egyre nő a 
közömbösök aránya. A vallásgyakorlók aránya csökken, a 
magukat hívőknek vallók aránya azonban nő. Ez tehát azt 
jelenti, hogy él a spiritualitás iránti igény az emberekben, 
a közömbösség inkább az egyházak intézményességével 
szemben áll fenn. Számokban kifejezve: a fiatalok 60%-a 
vallja magát hívőnek, de csak ezek 20%-a tartozik vala-
milyen egyházhoz. Tehát a hívők négyötöd része arra vár, 
hogy megszólítsák, hiszen nyitott a transzcendencia iránt.

P. Á.: Örülök, hogy a Szélrózsa-találkozó szóba került, és 
itt hadd mondjam el, hogy 2018-ban Bükön lesz a Szélrózsa. 
Aki járt már ilyen találkozón, az tudja, hogy milyen sodró 
ereje van ennek a rendezvénynek. A fiatalok létszáma ezer 
fő fölötti. Ezek a fiatalok a saját gyülekezeteikben részt vesz-
nek az ifjúsági életben, vagy valamilyen evangélikus okta-
tási intézményben tanulnak, vagy ökumenikus érdeklődők. 
A fenti adatok egyáltalán nem mutatnak rózsás állapotokat, 
és elgondolkodtatóak is egyben, ugyanakkor azokon az al-
kalmainkon, amikor közvetlenül szólítjuk meg a fiatalokat, 
jól látható az erő, amely szervezőt és résztvevőt egyformán 
megerősít a hitben.

H. K.: Fájdalmas ezeket az adatokat hallani, különösen, 
amikor tudjuk, hogy az egyház komoly változások előtt áll. 
Az a széttöredezettség, amely mögött ott lapul sok emberi 
bűn is, az Úristen kezében áldássá lett, mert ma már nem 
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szétszakítottnak, hanem sokszínűnek látjuk az egyházat. 
Nagy kérdés, vajon megtartjuk-e a saját színünket. A vál-
tozások alatt arra is figyelni kell, hogy ki-ki a saját identi-
tásában is megerősödjön. A különböző identitású Krisztust 
vallók számára az egyház sokszínű jellegét nem szabad 
elutasítani. A benne rejlő értéket fel kell fedezni! Ha nincs 
bennük ellentmondás, a különböző értékelemek éppen, hogy 
erősítik egymást. 

„Én akkor leszek jó ökumenikus, ha jó evangélikus 
vagyok. Vagy éppen jó református vagy római ka-
tolikus stb. Tudom, kiben hiszek! Ismerem a gyö-
kereimet, a tradícióimat, és ezzel a színnel tudom 
a másikat gazdagítani. Nem attól kell tartanunk, 
hogy sokszínűek vagyunk, hanem attól, hogy el-
szürkülünk!”

A jövő egyházáról gondolkozva mindenekelőtt két jelző a 
legfontosabb: fiatalos és szenvedélyes. Fiatalos, de nemcsak 
azért, mert energikus és terveket sző, hanem azért, mert 
újra és újra gyermekien képes rácsodálkozni az Isten ál-
landóan áradó szeretetére. Szenvedélyes jellegét pedig az 
Isten iránti szüntelen vágyakozásában ölti magára. 

G. Á.: A 11–29 éves fiatalok célcsoportjában végzett felmé-
rés szerint az egyház a „bizalmi lista” legvégén – csupán a 
politikai élet szereplőit megelőzve – szerepel. Az egyházzal 
szembeni csalódottság és bizalmatlanság adatai figyelemfel-
keltőek. Ez akár felszólítás is lehet a különböző felekezetek 
számára, hogy stratégiát dolgozzanak ki a változáshoz.

K. I.: A szociológus nem tart semmilyen adatot sem ag-
gasztónak, sem döbbenetesnek, hanem megpróbálja ér-
telmezni azokat. Az említett célcsoportba tartozó fiatalok 
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minden intézményes szerveződést elutasítanak. Jellemzően 
egy forrásból táplálkozik a világképük, ami apolitikus, ne-
met mond minden hatalomra. Ne feledjük, hatalmunk van 
nekünk is, az igehirdetés által hatást keltünk. Aki elutasítja 
a hatalmat, az elutasítja a hatást is. Azt gondolom, sokkal 
mélyebb értékválság húzódik ezen adatok mögött, de ott van 
a másik felmérés, hogy a fiatalokban mégiscsak van igény 
a transzcendencia iránt. Kisebb közösségekben is vannak 
olyan sztárpapok, akik a fiatalok között népszerűek, mert 
meg tudnak szólalni az ő nyelvükön, ezáltal meg is tudják 
őket szólítani az egyház számára.

P. Á.: A magyar evangélikus egyház diaszpórahelyzetben 
van, ezért különösen is nehéz kérdés a fiatalok megszólí-
tása. Ugyanakkor az egyház egyre több intézményben van 
jelen, ami lehetőség és felelősség is egyben. Lehetőség 
a szekularizálódott közegben visszafordítani a figyelmet 
az egyház által képviselt értékekre, és felelősség, mert 
Krisztus valódi világosságát kell megmutatnunk. Kiemelten 
fontos a közösségekben működő lelkészek szerepe. Tetten 
érhető a fiatalok viselkedésének megváltozása, amint az 
ő nyelvükön beszélő felnőtt (tanár, pap stb.) jelenik meg a 
környezetükben.

„A lelkész számára az a feladat, hogy a rábízott 
közösségekben a fiatalok ne az intézményesség 
képviselőjével, hanem a személyes kapcsolaton ke-
resztül Krisztus szeretetével találkozzanak.”

Ezt segíti, ha az intézmények nem egyszerűen csak tudo-
mást vesznek a velük egy fedél alatt munkálkodó egyházi 
személyek jelenlétéről, hanem megoldandó feladatként te-
kintenek az egyházi dolgozók missziói munkájára. A Lu-
ther-idézet, amelyet hoztam erre a beszélgetésre, jól illik 
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a témához: „Ha az iskolák gyarapodnak, akkor jól áll a 
dolgunk, és az egyház derekasan megállja a helyét, persze 
ha tiszta a tanítás. Hiába adjátok meg nekünk a doktor és a 
magiszter címet, akkor is a kisiskolások meg a nagydiákok 
az egyház vetőmagja és forrása.” 

G. Á.: A reformációi emlékév hangzatos és kifejező szlog-
enje „A megújulás lendülete”. Jogosan merül fel a kérdés a 
jövőtervezéssel összefüggésben: vajon miben kell megújulnia 
az egyháznak, és mitől kaphat ez a folyamat új lendületet?

H. K.: Az egyház mai helyzetét a jelenkor történelmi kon-
textusába helyezve önkritikával kell meghatározni. Ha fel-
tártuk a hibáinkat, csaknem készen állunk az építkezésre. 
Meg kell vallanunk, a rendszerváltással jött szabadság 
felkészületlenül találta az egyházakat (is!). Ugyanakkor 
tálcán kínált számos lehetőséget. Az egyház oktatásban való 
részvétele páratlan missziói lehetőség, amellyel a jövőben 
evangélikus egyházunk történelméhez méltó módon kell 
sáfárkodni. Az egyház akkor tölti be valódi küldetését, ha 
valóban másokért él! Ha az egyház önmagáért cselekszik, 
akkor a funkciója kimerül annyiban, hogy egy csinos múze-
ummá válik, ahol szépen restaurált tárgyak lesznek kiállítva 
egymás mellett. A jövő egyházának nem az intézményrend-
szer felállítása és működtetése lesz a célja, hanem hogy azt 
a közösségek javára, épülésére működtesse.





Kiadja a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület
megbízásából a Luther Kiadó
www.lutherkiado.hu
Felelős kiadó: Antal Bálint
Olvasószerkesztő: Miklósné Székács Judit
Tördelőszerkesztő: Kendeh-Kirchknopf Péter
Borítóterv: Tolnay Imre

Nyomdai kivitelezés: Prime Rate Kft.
Felelős vezető: Dr. Tomcsányi Péter

ISBN 978-963-380-147-5


