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Kedves Olvasó!
Mit is jelent hinni? A hit nem magától jön, nem is a kul-
túrából és nem a tudásból születik, mégis belső maga-
tartás. Az értékeinkhez való ragaszkodás a hit megnyil-
vánulása. A hittel az ember „önmagát mondja ki”. En-
nek olyan hatása van, mint a heuréka-élménynek, ami 
azt jelenti, hogy megnyílnak a szemeink egy mindent 
átfogó létezés előtt – fogalmaz Kránitz Mihály A hitér-
telmezés jelentősége az ökumenikus párbeszéd számára
című dolgozatában. Az egymás felé való közeledés és a 
hitbeli megújulás olyan felszólítás és olyan kötelesség, 
amely valamennyi egyház megerősödését szolgálja, de 
leginkább a hit növekedését, és így az egyház lehetővé 
teszi, hogy mindenki megélje a hit egységét.

A Bevezetés a liturgikus magatartás témájába ne-
gyedikés egyben utolsó részében a liturgikus öltözékről 
és a liturgikus segédeszközökről ír Hafenscher Károly. 
A mindennapok világa is ebbe az irányba terel. Egyre 
több kommunikáció a digitális felületeken zajlik. Ter-
mészetes hát, hogy az egyházaknak, a tanúságtevők-
nek, használniuk kell a megfelelő felületeket. Ezeknek 
a médiumoknak azonban más a nyelve: tömörebb, új 
kifejezéseket használó, új gondolkodást is sejtető. En-
nek megtanulása az egyház szolgálattevőinek a mandá-
tumukhoz tartozó lényegi kérdés. Beszélhetünk-e egy-
általán ebben a helyzetben liturgikus magatartásról? 
Illik-e ez a kategória a digitális világban végzett szol-
gálatra? A szerző válasza egyértelmű igen.

Id. Zászkaliczky Pál Az ige mint Isten szava s az 
ige mint szófaj című kétrészes bibliatanulmányában 
az „ige” szónak kétfajta jelentését értelmezi, Isten sza-
vát és az igét mint „cselekvést, történést, létezést jelen-
tő szófajt”. Kérdése, hogy ez a kettős jelentés magával 
hoz-e teológiai vagy „csupán” homiletikai tartalmat, 
befolyásolja-e gondolkodásunkat, illetve gazdagítja-e 
igehirdetésünket vagy sem.

Az igehirdetési előkészítők Szent háromság ünne-
pe után hetedik vasárnaptól a tizenegyedikig segítik 
az igehirdető készülését.
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A jól ismert ismeretlen Isten
ApCsel 17,27–28a

g  K O V Á C S  B A R B A R A  L U C A

M É C S E S  A  T E  I G É D

„– Néha vágynék valami újra… Tudod… az új dolgok fé-
nyesek!

– Az új is elkopik egyszer…
– Így van, az új is elkopik… Pont, mint a régi dolgok.”
Így hangzik a párbeszéd a Volt egy tánc (Take this waltz) 

című fi lm egyik jelentében, ahol egy uszoda zuhanyzójá-
ban három fi atalasszony épp azt vitatja meg, hogy tíz év 
házasság után mintha megfakult volna a párkapcsolatuk, 
alábbhagyott volna a kezdeti izgalom. Az új is elkopik egy-
szer… – ezt viszont már a mellettük zuhanyzó idős hölgy 
teszi hozzá, olyan megnyugvással a hangjában, amelyet a 
tapasztalat érlelt ki.

Ez a párbeszéd számunkra is ismerős dilemmára világít 
rá: mi a jobb, az újdonság, ami a felfedezés izgalmát ígéri, 
vagy pedig a jól ismert régi, ami biztonsággal és megnyug-
vással tölt el? Érdemes-e a járt utat a járatlanért elhagy-
ni, mit nyerhetünk és mit veszthetünk? Megmenekülhe-
tünk-e az évek során felhalmozott problémáktól, ha valami 
újba kezdünk, vagy pedig újra szembesülünk majd velük 
– immár más formában? Bár a párkapcsolat adja az ana-
lógia alapját, ezek a kérdések a lelki életünkre is ugyano-
lyan érvényesek lehetnek. Az Apostolok cselekedeteiben 
azt olvassuk, hogy Pál Athénbe érkezése után azzal szem-
besül, hogy „az athéniak és a bevándorolt idegenek ugyan-
is egyébbel sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy vala-
mi újdonságot mondjanak vagy halljanak” (ApCsel 17,21). 
Az újdonságra vágyó athéni tömeg lelki éhségét használja 
ki Pál, amikor az ISMERETLEN ISTENNEK állított oltár 
felirata alapján hirdeti nekik Krisztust.

Lelkészként, gyülekezeti munkatársként néha mi is ki-
csit irigykedünk az athéniakra. Milyen jó lenne úgy halla-
ni Istenről, mintha először hallanánk! Milyen jó lenne új-
ra érezni az első „szerelem” izgalmát, amikor alig várjuk 
már, hogy lássuk, halljuk a kedvesünket, hogy újra talál-
kozzunk. Milyen jó lenne várakozással hallgatni az evangé-
liumi történetet, mintha nem tudnánk, mi lesz a követke-

ző mondat. Milyen jó lenne megint nyitottnak lenni az Is-
tentől kapott új tapasztalatokra… Ehelyett sokszor inkább 
az efezusi gyülekezetre hasonlítunk, amelyről a Jelenések 
könyve azt írja, hogy „nincs meg már benne az első szere-
tet” (Jel 2,3). A Krisztussal kötött házasságunk sokszor épp 
olyan, mint a földi házasság tíz év után: ismerjük a másik 
hangját, hogy hogyan fejezi be az elkezdett történetet, és 
a kezdeti tűz biztonságos kályhameleggé szelídül. Talán 
mi is megfogalmazzuk néha magunkban, hogy vágynánk 
valami újra… Hiszen az új dolgok fényesek! Csak azt nem 
tudjuk, hogyan kaphatnánk új lelkesedést úgy, hogy köz-
ben hűségesek maradunk Mesterünkhöz és hivatásunkhoz.

Pál apostol egy paradoxont ad nekünk megfontolás-
ra válasz helyett: Istenben élünk, mozgunk és vagyunk – 
ugyanakkor újra keresnünk kell őt, hátha új oldalát ismer-
hetjük meg. Egyek vagyunk vele, mindennél jobban ismer 
minket – másfelől a titkaival kapcsolatban sokszor sötétben 
tapogatózunk. Hogyan lehet valami egyszerre jól ismert, 
otthonos és elérhető, úgy, hogy közben titokzatos, és min-
dennap valami újdonságot tár fel nekünk? Elsőre felold-
hatatlannak tűnik az ellentmondás, ám mégsem az. Mint 
ahogyan a párunk is, bár minden embernél jobban ismer-
jük őt, mégsem ismerhetjük meg soha teljesen, és még öt-
ven év után is felszínre hozhatunk a személyiségéből addig 
fel nem tárt kincseket. Annál inkább ilyen a mindenható 
Isten is, aki egyszerre jól ismert és ismeretlen számunkra.

Ahogy telnek az évek, teljesen természetesen ébred ben-
nünk a vágy a megújulásra – házasságban, családi életben, 
hivatásunkban és az istenkapcsolatunkban. A hétközna-
pok fásultsága sokszor maga alá temet, és a sötét gondo-
latainktól az orrunkig sem látunk, nemhogy tisztán gon-
dolkodhatnánk. Ilyenkor kell tapogatózni – ahogyan Pál 
mondja. Hátha kitapinthatunk valami újat Istenből, hátha 
valami új eszköz akad a kezünkbe, amely épp ahhoz kell, 
hogy ki tudjunk mászni a gödörből, és újra fényességre lel-
jünk az életünkben.
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A hitértelmezés jelentősége az ökumenikus 

párbeszéd számára
g  K R Á N I T Z  M I H Á L Y

T A N U L M Á N Y O K

A hit jelensége

Mit is jelent hinni? A hit nem magától jön, nem is a kul-
túrából és nem a tudásból születik, mégis belső magatar-
tás. Valójában még a tudományokról sincs kimerítő isme-
retünk. Amint valaki felnő, kialakít egy személyes meg-
győződést, amely a sajátja lesz, és nehezen megosztható 
másokkal. Végső soron a hit és a bizalom hozzátartozik a 
mindennapi élethez, amikor „hiszünk” a másik szavának.1 
Az emberi személy egész léte a befogadásra, az elfogadásra, 
a ráhagyatkozásra, tulajdonképpen a hitre épül. Így a hit a 
tudományos kutatásban is jelen van. A társadalomban sem 
élhetünk a hit „minimuma” nélkül. Nem lennének baráta-
ink, házastársaink és valójában szeretetmegnyilvánulása-
ink sem az emberi személy mélyéből feltörő hit nélkül. Az 
értékeinkhez való ragaszkodás is a hit megnyilvánulása. 
A hittel az ember önmagát mondja ki. Ennek olyan hatá-
sa van, mint a heuréka-élménynek, ami azt jelenti, hogy 
megnyílnak a szemeink egy mindent átfogó létezés előtt.

Ezt a magatartást nevezte a 20. század elején a fi atal jezsu-
ita teológus, Pierre Rousselot (1878–1915) „a hit szemei” meg-
nyilvánulásának.2 A 20. század elején Rousselot és követői ki-
dolgozták a mára már elfelejtett „hit fénye” fogalmat (lumen 
fi dei), amely Aquinói Szent Tamás gondolkodásában koráb-
ban központi helyet foglalt el. Bár a hitet mint az egyház ta-
nításába való beleegyezést fogták fel, azt állították, hogy csak 
akkor hihetünk, ha isteni módon belénk árad a fény, amely 
képessé tesz a kinyilatkoztatott igazságok hihetőségének fel-
ismerésére. Ez a fény a hit tartalmát világítja meg, továbbítva 

 1 Modern és fi lozófi ailag is megalapozott magyarázatot adott erről 
a jelenségről Yuval Noah Harari izraeli történész a Sapiens – Az embe-
riség rövid története (2011) című művében, amelyben az ember sorsát 
követi végig (magyarul: Harari 2017). 
 2 Rousselot 1910. A tehetséges jezsuita teológus sajnálatos módon 
az I. világháború áldozata lett, a verduni ütközetben halt meg.

számunkra azt a létbeli hasonlóságot, amelynek Szent Tamás 
a connaturalitas nevet adta. Ezen a ponton máris a vallásos 
hit születésénél vagyunk, amelyet a vallástörténészek is az 
ember „totális bizalma” megnyilvánulásaként értelmeznek, 
miután az „személyesen találkozott” Istennel.3

A közös biblikus hit kibontakozása

Bár a vallási jelenséghez nem feltétlenül kapcsolódik a 
vallásos hit, a kettő között mégis összefüggés van. Ennek 
őspéldája Ábrahám. Az ő megtisztult vallásossága és a ki-
nyilatkoztató Istennel való, személyes típusú kapcsolata 
révén a belső hangnak engedelmeskedő Ábrahám egész 
lényével hitt Isten ígéretének, hogy belőle majd nagy nép 
válik. Ehhez azonban el kellett hagynia földjét, rokonságát 
és atyja házát (1Móz 12,1–2), és elindulnia az ismeretlenbe. 
Hite ezzel a ráhagyatkozással fejlődött ki egy személyközi 
szövetségtörténetben, amely igazolta a kezdeti bizalmat.

Az egész Ószövetség az Istenbe mint Atyába vetett hit-
ből táplálkozik. Az első hitvallás az ember részéről nem más, 
mint az a történeti credo (5Móz 26,5–10), amely sorba veszi 
azokat a csodás tetteket, amelyeket Isten hajtott végre népe 
érdekében. A lista a választott nép életében egyre inkább bő-
vül, és míg Isten hűségéről tesz bizonyságot, addig az egyén 
és a közösség hitét, hűségét is felmutatja. A hit így erős kap-
csolat Isten és népe között, amelyet egy szövetség erősít meg. 
A hit tulajdonképpen erre a szövetségre adott válasz.

Az Újszövetségben a tanítványi hit érlelődésének állomá-
sait láthatjuk. Amint Ábrahám rábízza önmagát és egész csa-

 3 Van der Leeuw 1970, 620. o. A vallástörténelem nagy szakértője 
számára a hittalálkozás jelenségének ősformája a régi héberek körében 
alakult ki. „Ebben a kis népben, a világ eldugott sarkában – írja – egy 
hatalmas esemény ment végbe, a hit születése.” (Uo.)
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ládját Isten ígéretet adó szavára, az apostolok – és a mindenkori 
tanítványok – ugyanezzel a bizalommal fordulnak Jézushoz. 
Ennek az alapja egy találkozás. A hit megerősítéséhez közös-
ségre van szükség. Jézus ezért hozza létre a „tizenkettőt” mint 
egy kis szervezetet. A kiválasztottak találkoztak valakivel, kö-
vettek egy embert, és most felismerik, hogy „több, mint em-
ber”. Az együttlét közelibb, bensőbb ismeretet tesz lehetővé, és 
Jézus is a tanítványok befogadóképessége függvényében nyil-
vánítja ki önmagát. Péter hitvallásával – miután ő maga rá-
kérdezett, hogy „ti mit mondtok, ki vagyok?” (Mt 16,15)4 – az 
Újszövetség credója hangzik fel: „Te vagy Krisztus, az élő Isten 
Fia” (Mt 16,16), amely társainak és mind a mai napig az egész 
keresztény közösségnek szilárd meggyőződését, hitét tükrözi. 
Ebben a vallomásban nemcsak a Messiás, a Felkent, hanem a 
feltámadt Jézus valódi istenségének a megvallása is benne van.5

Jézus életének, tanításának személyes hitben való elfo-
gadását adta tovább az első keresztény közösség: „Menje-
tek, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek 
meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsá-
tok meg őket mindannak megtartására, amit parancsol-
tam nektek.” (Mt 28,19–20) Ezt követően majd Pál apostol 
lesz az, aki a „balgaságnak látszó igehirdetést” isteni kül-
detésként, személyes meggyőző erővel adja tovább (1Kor 
1,21.24–25). Az ősidőkben adott mustármagnyi hit így bon-
takozik ki (isteni tudásként is), amely őt élete beteljesedésé-
re, a megigazulásra, az üdvösségre vezeti el (Róm 3,21–26).

A hit mint vízválasztó az egyház történelmében

A hit tanításának fejlődése nem marad meg az egyház szer-
vezeti felépítésén belül, hanem sokszor jogos kifogások, de 
emberi érzelmek és hatalmi adottságok érvényesítése foly-
tán önálló hagyományokban (1054: kelet–nyugati egyház-
szakadás) és önálló teológiai tanításban formálódott (1517: 
reformáció, nyugati egyházszakadás). A hit egysége azonban 
a közösségi egységet is igényli, és egy „ötszáz éves tanulási 
folyamat” során a hit mai képviselői, szembesítve magukat 
Krisztus követelményével („legyenek mindnyájan egy” – Jn 
17,21), a közös hit látható megvallása érdekében – az óhatat-
lanul felfakadó emberi érdekek kijavításával – nem pusztán 
saját erejükből, hanem a Szentlélek ösztönzésére a keresztény 
egység megvalósítására törekedtek.

A protestantizmus a hitet tette központi fogalommá, 
amely egyúttal az üdvösség lényegét ragadja meg, háttérbe 
szorítva a korábban az egyház által igényelt „nagy tetteket”. 
Míg a kelet–nyugati egyházszakadás egy-két kérdést leszá-
mítva inkább adminisztratív jellegű volt, addig a nyugati 
egyházszakadásban a teológia vett új fordulatot. Ez tényle-

 4 A tanulmányban szereplő bibliai idézetek a Szent István Társulat 
fordításából származnak.
 5 Sesboüé 1999, 37–55. o.; Bernard Sesboüé (1929–) jezsuita teoló-
gustól lásd még: u 1990. 

gesen azt jelentette, hogy a szentségekről, a szentek tiszte-
letéről, a pápa szerepéről kialakult ezerötszáz éves hitmeg-
határozások, illetve az ezekhez kapcsolódó hagyományok 
eltűntek vagy átalakultak egy új teológiai struktúrában. Vá-
daskodás, „üzengetés”, elítélés, kiátkozás: szimbolikus tilta-
kozó gesztusok érkeztek mindkét fél részéről. Folyamatos 
háborúskodás zajlott, így a „lövészárkok” is állandósultak.

A kinyilatkoztatásból fakadó hittartalom kifejtését fel-
váltotta az apologetikus, vitatkozó stílus. A tollak forgatása 
során sem kímélték egymást, és legtöbbször másodkézből 
származó értesülésekben jutottak el a „felforgató” hitújító 
szempontok a katolikus egyház vezetőihez. Amint az „új” 
hitet vallók tábora növekedni kezdett különböző főurak, 
szellemi központok és új egyetemek megerősítésével, már 
nem lehetett sem egy tollvonással, sem pedig hatalmi be-
avatkozással az új hitvalláshoz ragaszkodókat félreállítani. 
Számos alkalommal úgy tűnt, „süketek párbeszéde” zajlik 
a másikban eretneket vagy bálványimádót látó felek között.

Adhat-e a hit egységet?

A szellemi és virtuális közegben kis túlzással élve egészen 
napjainkig zajlott az érzelmi töltésű megnyilvánulások hit-
védelmi küzdelme. A kialakult emberi és történelmi hely-
zeteket a Szentlélek csodás módon használta fel, és mind 
a teológiát képviselő legmagasabb szinteken, mind hívők 
sokaságában született meg a vágy a keresztények közötti 
egységre. A kialakult hitvallási szövegekből a trienti zsinat 
(1545–1563), majd az I. vatikáni zsinat (1869–1870) hitvallási 
irataiból és dogmáiból kellett kiindulni, és lassú közeledés-
sel vagy egyszerűen csak a rácsodálkozás szintjén6 a sürgős 
„vallási unió” igénye fogalmazódott meg.

A hitbeli „áttörés” a protestáns egyházaktól indult el. 
Szemben a felfedezések korának katolikus világmissziójá-
val, amely a 17. század végére vissza is húzódott, a protes-
tánsok a 18–19. század során az újonnan felfedezett területe-
ken hatalmas missziókba kezdtek, tekintet nélkül az egyes 
egyházak igényeire és szándékaira. Ezeken a sokszor kolo-
niális területeken fogalmazódott meg a hit- és szervezet-
beli egység szükségessége. A protestáns missziók európai 
központjaiban fi atal egyetemisták sokasága törekedett az 
oly áhított egység megélésére. Fiatal egyetemista férfi ak és 
nők társaságokat hoztak létre, és vezetőiken keresztül a ke-
resztény egységről szóló gondolkodásban megkerülhetetle-
nek voltak. 1895-ben pedig a későbbi Nobel-békedíjas John 
Mott (1865–1955) kezdeményezésére megalakították a Ke-
resztény Egyetemisták Világszövetségét (World’s Student 
Christian Federation). 1910-ben ők adták az Edinburgh-
ban 1910-ben tartott világmissziós konferencia hátterét.

 6 Lásd pl. Magyarországon Guzmics Izidor és Kazinczy Ferenc leve-
lezését, illetve a Pannonhalma és Debrecen között kialakult levelezést, 
az úgynevezett szivárványhidat.
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Míg a 19. században a katolikus egyház a modernizmus ál-
tal kiváltott és az egyházba is begyűrűző válság következtében 
„falainak” védelmével volt elfoglalva (Syllabus, 1864; a pápa té-
vedhetetlenségének, az infallibilitasnak a kimondása, 1870; a 
modernizmus elítélése, 1907; a Mortalium animosban a ke-
resztény egységtörekvés megbélyegzése, 1928), addig protes-
táns oldalon a missziói teológia megfogalmazása (Nemzetközi 
Missziói Tanács, 1921), az egyházhoz való tartozás feltételeinek 
kidolgozása mellett az ökumenikus lelkiség (imahét kezdemé-
nyezése a keresztények egységéért, 1908) kezdett kibontakozni.

Katolikus fordulat a közös hit elismerésében

A katolikus egyházon belül éppen a nagy protestáns egy-
ségmozgások következtében csak egyéni és elszórt kezde-
ményezésekről beszélhetünk, amelyek hatása a lelkiség és a 
közös hit megfogalmazása terén is egyre jobban érvényesült. 
Edinburgh vízválasztó volt a katolikusoknak is, mivel akkor 
alakult ki a mindmáig meghatározó két irány, a gyakorlati 
ökumenizmus (Life and Work, 1925) és a teológiai ökume-
nizmus (Faith and Order, 1927), ahol meghatározó teológu-
sok beszélgettek a keresztény egység mielőbbi létrejöttéről. 
A malines-i megbeszéléseken (1921–1925) katolikus és ang-
likán történészek és teológusok gyűltek össze a belgiumi 
prímás, Desiré Mercier bíboros (1851–1926) érseki palotájá-
ban. A katolikus ökumenikus forrás a teológiai megfonto-
lások tiltása miatt csak a lelkiség szintjén tudott felbuzog-
ni, de a hit egységének igénye már ebben is megnyilvánult. 
1925-től Dom Lambert Beauduin (1863–1960) sajátos bencés 
közösséget hozott létre, amelyben katolikusok és ortodoxok 
éltek együtt, és tevékenységük a kelet–nyugati egyházszaka-
dás megszüntetésére irányult. Negyedéves folyóiratuk, az 
Irénikon 1926 óta az ökumenikus teológiai párbeszéd kato-
likus fóruma is. A nouvelle théologie létrejötte, majd a fran-
cia ökumenikus „előfutár”, a lyoni egyházmegyés pap, Paul 
Couturier (1881–1953) munkássága felerősítette a Paul Watt-
son (1863–1940) által elindított és világszerte elterjedt imahét 
hatását. Couturier felekezetközi megbeszéléseket szervezve 
hozta létre a máig élő és komoly ökumenikus munkát végző 
dombes-i csoportot 1937-ben.7 Ugyancsak ebben az esztendő-
ben írta meg egy katolikus ökumenikus felkiáltással felérő 
művét Yves Congar Megosztott keresztények (1937) címmel.

Az ökumenizmus a Szentlélek műve

1948-ban megalakult Amszterdamban az Egyházak Világ-
tanácsa (World Council of Churches). A másik meghallgatá-
sának és megértésének hiányában katolikus részről azonban 

 7 A dombes-i csoport több mint nyolcvanéves teológiai munkájáról 
lásd: Groupe des Dombes 2014. (A gyűjteményes kötet teológusok számára 
igazi szellemi „csemege”, amely számos részletekbe menően átgondolt, 
átimádkozott és az Isten igéjén megszűrt ökumenikus szöveget tartalmaz.)

nem lehetett szó közeledésről. A fájdalmas szakadások tör-
ténete során az egymással szembeni küzdelmek, a hatalom 
és a saját befolyás érvényesítése volt elsődleges, akár hittéte-
lek és elítélések kimondásával. A II. vatikáni zsinatig a ka-
tolikus egyház nem akart engedni álláspontjából, sokszor 
éppen a péteri székhez kapcsolódó felsőbbrendűség érzése 
miatt. A szembenállás hosszú útja után viszont, köszönhe-
tően a protestáns testvérek kitartó egységtörekvéseinek és 
az ehhez kapcsolódó katolikus egységkezdeményezések-
nek, a katolikus egyház nagy lépést tett a megbékélés felé.

A katolikus egyházban végül – hosszú évek munkája 
nyomán – intézményesen is elindult a belső megtérés, és 
a II. vatikáni zsinattal (1962–1965) új korszak kezdődött a 
keresztények közötti kapcsolatban. Valójában maga a ke-
resztény közeledés nem struktúraváltás kérdése, hanem 
sokkal inkább emberi szálak és a vállalt keresztényi maga-
tartás összekapcsolása az alázat útján, a tekintélyelvű hoz-
záállás felülvizsgálatával, a saját hibák beismerésével és a 
különvált testvérek lelki elfogadásával, valamint annak a 
felismerésével, hogy a Szentlélek a többi egyházi közösség-
ben is jelen van és megnyilvánul, és mindezt anélkül ter-
mészetesen, hogy a hitben kapott igazságról lemondana.

XXIII. János pápa (1881–1963) élettapasztalatai, egyé-
nisége és a Szentéleknek való átadottsága segítségével fel-
ismerte a keresztény egységtörekvés igazi súlyát. Megvá-
lasztásával 1958. október 28-ától kezdve a katolikus olda-
lon az ökumenikus törekvések felgyorsultak. A beiktatása 
után három hónappal, 1959. január 25-én a Falakon kívüli 
Szent Pál-bazilikában tett történelmi bejelentésével, hogy 
megközelítőleg száz év után Rómában újra zsinat lesz, tu-
lajdonképpen már megszületett a katolikus egyház dönté-
se az egységtörekvés mellett, és megnyílt mindarra, amit 
a Szentlélek kegyeleme megvalósít (Unitatis redintegratio 
4). Több szinten folyt a közeledés: az egyházi diplomáciá-
ban találkozások zajlottak, a világszintű ökumenikus ren-
dezvényekre katolikus megfi gyelőket küldött a Vatikán, 
a zsinatra meghívtak nem katolikus résztvevőket, felál-
lították a Keresztény Egység titkárságot, és egy lehetsé-
ges ökumenikus dokumentum előkészítésén dolgoztak.

A hit megvallása ökumenikus módon

Az Unitatis redintegratio zsinati határozat (1964. november 
21.) megjelenése forradalmi változást hozott a keresztény egy-
ségtörekvés egészében, mert a legnevesebb teológusok (töb-
bek között Yves Congar, Henri de Lubac, Gustave Th ils, Pierre 
Michalon) segítségével páratlan jelentőségű és tartalmú irat 
keletkezett. A katolikus hozzáállást a bűnbánattartás, az imád-
ság és a megtérés jellemezte, és ez olyan teológiai környezetet 
teremtett, amely higgadtan tekintett más felekezetek hitvallá-
saira. A gondolkodásban és az emberi hozzáállásban is immár 
az evangéliumi igazság szerint nyilvánult meg a katolikus fél, 
és adott alapot a zsinatot követő közös megbeszélésekhez. Ezek 
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legfontosabb pontja volt egy közös egyházfogalom kidolgozá-
sa (UR 2, Az egyház egy és egységes), illetve a hit egységének 
kidolgozása a keresztség és a Krisztusban való megigazulás, 
valamint a Szentírás kiemelt szerepének elfogadásával.8

A forradalminak számító zsinat forradalmi dokumentu-
mot tett közzé, amelynek központi gondolata magáról az öku-
menizmusról szól. Az első fejezetben a zsinat elismeri, hogy 
a keresztény egységtörekvés a Szentlélek ihletésére indult el, 
és ennek érdekében új hit- és viselkedésbeli szabályrendszert 
kell kidolgozni. Ennek főbb pontjai: tudatosan kerülni kell a 
sértő szavakat és cselekedeteket, amelyek nem felelnek meg az 
egységtörekvésnek; törekedni kell az egyházakkal való párbe-
szédre, ahol jól felkészült szakemberek az igazságnak megfe-
lelően ismerhetik meg egymás hitét és tanítását. Végül a bel-
ső megújulás és a reformok érdekében lelkiismeret-vizsgálatot 
kell tartani a Krisztus akaratához való hűség szempontjából.

Az ökumenizmusról szóló rész egyik legfontosabb ki-
jelentése, hogy az egységtörekvés végső célja az egyetlen 
eucharisztia ünneplése az egy és egyetlen egyház egysé-
gében. Ennek érdekében minden római katolikusnak töre-
kednie kell arra, hogy életük tükrözze Krisztus és az apos-
tolok egységre vonatkozó tanítását. Emellett szükséges az 
a teológiai feldolgozás, amelynek során még inkább felfe-
dezhetjük az egyes egyházak gazdagságát.

A keresztények megosztottsága magának a katolikus egy-
háznak is fájdalma, mert az egység hiányában saját katolici-
tását sem képes a maga egészében megélni. Ennek elővétele-
zését azonban segítheti „a vér ökumenizmusa”, amely azok 
életében nyilvánul meg, akik páratlan módon tettek tanú-
ságot Krisztusról vérük ontásáig (UR 4, Az ökumenizmus).

A második nagy fejezet az ökumenizmus gyakorlatá-
val foglalkozik, amelynek során az egyház „az örök refor-
máció” szellemében kíván élni, aminek a tanítás új megfo-
galmazásában is meg kell mutatkoznia. Ezt segíti a megté-
rés, a lelki ökumenizmus, a teológia megújulása és az egyes 
egyházak együttműködése (UR 5–11).

A harmadik fejezet a protestantizmussal való kapcso-
latfelvétel után a római apostoli széktől különvált keleti 
egyházakra fi gyel, hogy „Krisztus varratlan köntöse újra a 
maga szépségében tündököljön”. Ehhez szükséges egymás 
egyháztörténetének, liturgiájának és teológiájának beható 
ismerete. A nyugaton különvált egyházakkal és egyházi kö-
zösségekkel kapcsolatban a zsinat elismeri a teológiai elté-
réseket, ami egyúttal arra ösztönzi, hogy kezdődjön el az 

 8 UR 3 (A különvált testvérek kapcsolata a katolikus egyházzal). A zsi-
nat másik jelentős, az egyházról szóló konstitúciója, a Lumen gentium 8. 
is előremutató módon fogalmazott egyházmeghatározásával („Krisztus 
egyháza a katolikus egyházban áll fenn”). Az est (van) kizáró, a subsistit 
in (valamiben fennáll, létezik, érvényben van) pozitív és nyitott érte-
lemmel rendelkezik. Krisztus egyetlen egyháza megvalósul a katolikus 
egyházban. Ez a megfogalmazás kerüli a kizárólagosságot, hiszen a 
szöveg folytatása is erre utal: „…bár [a katolikus egyház] szervezetén 
kívül is megtalálható a megszentelődés sok eszköze, és sok igazság.”

ökumenikus teológiai párbeszéd (UR 19). Az ökumenikus 
határozat végül kiemeli a Szentírás közös szeretetét, meg-
ismétli az úrvacsorában/eucharisztiában való közös része-
sedés vágyát, és rámutat a Krisztusban való élet fontossá-
gára, ami az ökumenikus párbeszéd és az evangéliumi er-
kölcsök megvalósításával jár együtt.9 VI. Pál pápa, aki 1964. 
november 21-én ezt a dokumentumot aláírta, megfogalmaz-
za, hogy mostantól kezdve testvérként kell egymásra tekin-
teni, és a Szentlélek ösztönzésével együtt kell haladni azon 
az úton, amely maga Jézus Krisztus (UR 24).

A közös hitre való eljutás hajtómotorja az imádság

Az Unitatis redintegratio zsinati határozat mérföldkő lett 
az ökumenikus párbeszédben, amelynek a továbbgondo-
lására II. János Pál pápa 1995-ös, Ut unum sint kezdetű 
körlevelében került sor. Újra megerősítést nyert, hogy az 
ökumenizmus valamennyi katolikus hívőnek a felelőssége 
(UR 4; Ut unum sint 5). Mindenkinek meg kell térni ahhoz, 
hogy közösségileg is ki lehessen mondani, hogy az egyház 
is megtért. Egy tanulási folyamaton kell végigmennünk. 
Még messze vagyunk attól, hogy saját születési helyünk, 
országunk történelme adta meghatározottságainktól, sok-
szor az ott élő előítéletektől megszabaduljunk, és egyedül 
a Szentlélekre hagyatkozva vigyük végbe azt a megtérést, 
amelyet Jézus Krisztus hirdetett minden embernek.10

Ez meghaladja az ember erőfeszítéseit, ezért van szük-
ség a Szentlélek segítségére, az ő munkájának a szívekben 
való elismerésére; a hozzá való könyörgés ezért az ökume-
nikus kapcsolatok meghatározó eseménye. Tanulnunk kell 
tehát a párbeszédet az igazságban és a szeretetben. Tanulni 
kell, hogy alázattal kerüljük a korábbi gyakorlathoz kapcso-
lódó vitamódszert és -helyzeteket, amelyek inkább a múlt 
keresztény történelmére voltak jellemzőek, sokszor kifeje-
zetten a teológiára, a hit tisztaságának őrzésére hivatkoz-
va; bocsánatot kell kérnünk mindazért a sértésért, bántá-
sért, amelyet ezekben a helyzetekben elkövettünk, és ne-
künk is meg kell bocsátani másoknak.

Életünket újra az evangéliumhoz kell szabni a Szenthá-
romság egy Isten befogadásával, amely a keresztények egy-
ségében is a kapcsolatok modellje. Meg kell tanulnunk ér-
tékelni mindazt, amit a korábban különvált egyházak lelki 

 9 Ennek a gondolatnak a fejlődését lásd: Ecclesia de eucharistia, 
2003. Napjainkban komoly egyeztetés folyik katolikus és protestáns 
teológusok között az úrvacsora/eucharisztia kérdésében az Együtt 
az Úr asztalánál (Gemeinsam am Tisch des Herrn) elnevezésű közös, 
2019. szeptember 11-én aláírt dokumentum elfogadásával. Ezt később 
újabb vitának vetették alá, amely további ökumenikus megfontolá-
sokat kíván. Vö. a dokumentum recepciójával kapcsolatos írásokat: 
Istina, LXV. évf. 2020/4. 455–477. o. és Koch bíboros nyílt levelét Volker 
Leppin professzorhoz, a német ökumenikus munkacsoport társelnö-
kéhez: Istina, LXVI. évf. 2021/1. 65–70. o.
 10 Erről lásd a pápai egységtanács korábbi elnökének írását: Kasper 2009. 
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ajándékként kaptak, mert ezek a befogadót is gazdagíthatják. 
A legfontosabb azonban az, hogy a szeretet ritmusára halad-
junk Isten felé – ahogy ezt II. János Pál pápa megfogalmaz-
za –, és ugyanakkor a testvérek felé is, minden testvér felé.

Akik még nincsenek velünk teljes közösségben, azok 
felé ez a szeretet ösztönöz minket, még azok esetében is, 
akik nem érzik ennek a szükségességét. A szeretet ugyan-
is a közösségteremtés művészete. A szeretet létrehozza az 
igazi emberi és keresztény kapcsolatokat, és ez nyitja meg 
az utat a nagyobb egyházi intézmények és közösségi kap-
csolatok kiépítéséhez. Mindennek a hátterében azonban 
a nélkülözhetetlen imádság van, amely ennek az útnak a 
támasza: a személyes ima az egységért, az istentiszteletek 
során más egyházak tagjaival való közös imádság, mert 
amint Jézus mondta: „…ahol ketten vagy hárman össze-
gyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20)

A közös hit megvallásához az a tudat vezessen, hogy az 
imádság jelenvalóvá tesz minket Isten számára, s ezáltal az 
imádság lesz az egység és a közös hit központja. Jézus Krisz-
tus pedig ennek az egységnek az alapja. Csak az imádság 
vezethet el bennünket a párbeszédre és az együttesen meg-
vallott hitre, amely pedig lehetővé teszi, hogy hiteles legyen 
a keresztények tanúságtétele. Az imádság őrzi meg a remé-
nyünket is, hogy a Szentlélekre hagyatkozva jó úton járunk 
az ökumenikus törekvésekben. II. János Pál pápa ökume-
nikus körlevelében a jövőre vonatkozóan is megfogalmaz-
za: legyenek mindig szemünk előtt a kinyilatkoztatásnak 
azok a szavai, amelyeket Gábriel főangyal intézett a názá-
reti Máriához: „Istennél semmi sem lehetetlen” (Lk 1,37).11

A Charta oecumenica hitvallása (2001)12

Húsz évvel ezelőtt, 2001. április 22-én írták alá Strasbourg-
ban az európai egyházak és az egységért elkötelezett szer-
vezetek a Charta Oecumenicát, amely egyfajta keresztény 
alkotmány a mai Európában, azon a földrészen, ahol ki-
bontakozott maga a kereszténység, és ahol a reformáció 
új szempontokat hozott a hit megértésében.13 Két nagy 
szervezet, az Európai Egyházak Konferenciájának (KEK) 
és az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) 
együttműködése következtében született meg az Ökume-
nikus charta, amely irányelveket tartalmaz az európai egy-
házak szélesebb körű együttműködéséhez.14

 11 Vö. Ut unum sint 102 (85–86. o.).
 12 Az Ökumenikus charta szövegét lásd: Th eologiai Szemle, 2001/3. 
172–176. o. és a 2007-es imahét függelékében (MKPK–MEÖT kiadása), 
47–55. o.
 13 A két évtizeddel ezelőtt megjelent dokumentumot az európai egy-
házak több mint kétszáz képviselője, köztük bíboros, érsek, metro-
polita, egyházi elnök és száz, különböző országokat és felekezeteket 
képviselő fi atal látta el kézjegyével. 
 14 A szöveg elemzését lásd Kránitz 2001. 

Páratlan dolog valósult meg az ökumenizmus történeté-
ben, amikor először közös okmányban rögzítették a hit és a 
keresztény elkötelezettség alapjait, olyan formában, amely 
tanításában és üzenetében egyaránt kimagasló dokumen-
tum. Katolikus részről ehhez fogható a II. vatikáni zsinat 
Unitatis redintegratio (1964) kezdetű határozata, valamint 
II. János Pál pápa Ut unum sint (1995) kezdetű körlevele.

Az Ökumenikus charta három nagy fejezetből áll, az 
első fejezet foglalkozik a hit megfogalmazásával, amely 
egységet ad az európai keresztényeknek. Ez a közös meg-
nyilvánulás az Efezusi levélből vett hivatkozással kezdő-
dik, a közös hitet megalapozó olyan idézettel, amely több 
szempontból is az összetartást emeli ki az első keresztény 
közösségben, és különösen a hit egységét.

Az egységdokumentum első fejezetében rövid összefog-
lalást találunk magáról a hitről az egység összefüggésében, 
amely egyfajta hitvallás, alapvető credo az európai kereszté-
nyeknek: protestánsoknak, katolikusoknak, ortodoxoknak 
egyaránt, hiszen ők képezik a két nagy európai keresztény 
szervezet egészét és határozzák meg egyúttal az európai ke-
reszténység múltját, jelenét és jövőjét ezen a kontinensen. 
A közös hit megvallása már önmagában az egységre mutat, 
amely nem pusztán teológiai jellegű, hanem – amint éppen 
az Ökumenikus chartában megfogalmazott elkötelezettség 
alapján olvassuk – feladat is, mégpedig az egységnek mint 
Isten ajándékának látható formában való megvalósítása.

Emlékezzünk az Egyházak Világtanácsának hitvallásá-
ra, amelyet először 1948-ban Amszterdamban, majd 1961-
ben Újdelhiben kiegészítve fogalmaztak meg az ökumeni-
kus szervezetet alkotó egyházak. Ez először pusztán Jézus 
Krisztusra utalt mint egyetlen és közös Megváltóra, majd 
később a hit nagyobb és teljes összefüggésében a Szenthá-
romságra.15 A chartában a Nicea-konstantinápolyi hitval-
lás (381) alapján történik a hit rövid, de pontos kifejtése.

Az ökumenikus okmány nyíltan kimondja, hogy a közös 
hitbeli elhívásra adott választ még akadályozzák az egyéb-
ként lényeges hitbeli különbségek (az egyház, a szentségek, 
a papi tisztség kapcsán), amelyekről II. János Pál pápa fel-
vetésére teológiai megbeszélések folynak. Az ezekre adott 
közös válasz a hit és a közösség egységét erősíti. Ezen a pon-
ton a dokumentum két elkötelezettséget vállal a közös hit 
megvallása érdekében: 1. az Efezusi levél felszólítása alapján 
következetes fáradozást az üdvösség üzenetének jobb befo-
gadására; 2. a látható egység eléréséért pedig a Szentlélek 
erejében és a hit egységében a keresztség, az eucharisztia, 
a tanúságtétel és a közös szolgálat megértésére.

 15 Az amszterdami alakuló ülésen a résztvevők elfogadták, hogy az új 
mozgalom „azon egyházak testvéri társulása, amelyek elfogadják a mi 
Urunkat, Jézus Krisztust mint Istent és Üdvözítőt”. Ezt a minimum hitval-
lást bővítették ki Újdelhiben (1961), amely szerint az EÖT „azon egyházak 
testvéri társulása, amelyek a Szentírás szerint Istennek és Üdvözítőnek vall-
ják a mi Urunkat, Jézus Krisztust, és az a törekvésük, hogy válaszoljanak 
közös hivatásukra, az egy Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek dicsőségére.”
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A hitértelmezés jelentősége az ökumenikus  párbeszéd számára a

Napjaink ökumenikus megnyilvánulása 

és a visszafordíthatatlan út

A hitről való teológiai párbeszéd és az ökumenikus lelkiségi 
találkozók a hitkifejezés eszközeinek bizonyultak. Azonban 
továbbra is nagy kihívást jelent az ökumenikus mozgalom és 
az egyházak számára, hogy a teljes hit egységére eljussunk. 
Az egyházak felelőssége, hogy a keresztény hit mindenki 
számára hitelre méltó legyen. Sajnos az egyház története a 
megosztások története, és századok sebeit csak lassan lehet 
gyógyítani. A korábbi elzárkózó magatartást a II. vatikáni 
zsinat változtatta meg, és megkezdődhetett Krisztus „varrat-
lan köntösének” a helyreállítása (UR 13). Jelenleg is mintegy 
tizenöt bilaterális teológiai megbeszélés folyik a katolikus 
egyház és más keresztény egyházak között teológiai szinten.16

A párbeszéd kezdeti magatartásával, valamint az alázat 
és a megbocsátás gyakorlásával sikerült eljutnia kereszté-
nyeknek több olyan megegyezésre, amely megfelel az evan-
géliumi követelményeknek. A számos közös dokumentum 
közül kiemelkedik az evangélikusok és római katolikusok 
által Augsburgban aláírt, a megigazulásról szóló Közös nyi-
latkozat (1999).17 Ennek hatástörténete napjainkig tart. Pá-
ratlan eredmény, hogy 2017-ben a Református Egyházak Vi-
lágközössége is aláírta ezt a nyilatkozatot.18 A reformáció 
ötszázadik évfordulójára való előkészületként pedig 2013-
ban ismét példát mutattak az evangélikus és katolikus teo-
lógusok, amikor A szembenállástól a közösségig címmel ad-
tak ki közösen egy dokumentumot, amelyben a felek „kri-
tikusan és önkritikusan áttekintik a reformáció eseményeit 
és benne Luther Márton működését”.19

Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség (Ef 4,5)

Közös cél, hogy a hitegyeztetés által még jobban megismerjük 
és kölcsönösen gazdagíthassuk egymást (UR 9). Még emberi 
kapcsolatainkban sem élhetünk a megbocsátás és a szív meg-
térése nélkül. Ha csak a magunk igazához ragaszkodunk, és azt 
feltételezzük, hogy a másik semmit sem adhat a számunkra, 

 16 A francia jezsuita teológus, Christoph Th éobald (1946–) szerint az elszánt 
közös gondolkodás a „jövő bátor elővételezése”. Vö. Théobald 2021, 513. o.
 17 Vö. Az evangélikus – római katolikus Közös nyilatkozat a megiga-
zulás tanításáról, 2000. Christian Krause (1940–), a Lutheránus Vi-
lágszövetség akkori elnöke mellett az idén áprilisban elhunyt Edward 
Idris Cassidy (1924–2021) bíboros írta alá a történelmi ökumenikus 
dokumentumot.
 18 A református egyházakat világszerte tömörítő szervezetben ép-
pen a Magyar Református Egyház egyelőre még nem kapcsolódott az 
aláírókhoz. Erről lásd a Gonda László református teológussal készült 
riportot: https://reformatus.hu/egyhazunk/hirek/a-lathato-egyseg-fe-
le/. (Megtekintés: 2021. február 24.)
 19 Gáncs Péternek, a Magyarországi Evangélikus Egyház akkori el-
nök-püspökének a gondolatai a kötetből. Vö. A szembenállástól a kö-
zösségig, 2016. 8. o.

magunk pedig nem ismerjük el a hibáinkat, akkor a teljes be-
zárkózás állapotában vagyunk. A katolikus egyház arra hivatott, 
hogy kilépjen a megítélések gyűrűjéből, és a kizárás mechaniz-
musainak használata helyett befogadja a különbözőséget. Ez 
bizonyára hosszú és fáradságos út a testvéri párbeszéd felé.20

Nagy körültekintéssel, türelemmel és alázattal kell jár-
ni ezen az úton a hit folyamatos megvallásával. A minden-
kori minőségi, lényegi ökumenikus találkozáshoz a kato-
likus egyház már hatvan éve az átalakulás útját járja. Ez 
nagy teológiai és egyháztörténeti időszak is, ami éppen en-
nek az intézménynek a képességét is igazolja, vagyis azt, 
hogy a félelmek és a megszokások szorításából kilépve ké-
pes felfedezni a saját helyét, amely számára és a hit számá-
ra is növekedést jelentett. II. János Pál ezért hangsúlyozta 
Ut unum sint kezdetű enciklikájában (3), hogy az ökume-
nikus elkötelezettség visszafordíthatatlan.

Az egymás felé való közeledés és a hitbeli megújulás 
olyan felszólítás és olyan kötelesség, amely valamennyi 
egyház megerősödését szolgálja, de leginkább a hit növe-
kedését, mindenkinek ott, ahol éppen található, mert így 
az egyház lehetővé teszi, hogy mindenki megélje a hit egy-
ségét. Erről a megközelítésről írt külön körlevelet XVI. Be-
nedek pápa, amely azonban lemondása miatt nem jelen-
hetett meg. Így a hitről szóló Lumen fi dei enciklika 2013. 
június 29-én Ferenc pápa neve és tekintélye alatt látott nap-
világot. Az egyház eljutott a kérdések felvetésének idejéhez, 
vállalva, hogy a teológiai párbeszéd során alakítsa ki véle-
ményét más keresztény egyházakkal együtt.

Ferenc pápa bizalma és a közös testvériség vágya fogal-
mazódik Fratelli tutti – Mindnyájan testvérek (2020) kez-
detű körlevelében: „Ha valóban hiszünk a Lélek szabad 
és nagylelkű tevékenységében, mennyi mindent tanulha-
tunk egymástól!”21 Erre a magatartásra készíti fel a kato-
likus püspököket a keresztény egységtanács nemrég meg-
jelent dokumentuma, a Vademecum Oecumenicum (2020) 
is, amely méltó darabja a II. vatikáni zsinattól kezdve meg-
jelenő katolikus ökumenikus iratok sorának.22

Hívőnek lenni most, a 21. század elején annyit jelent, hogy 
a valódi megtérés és a lelki fordulat kötelezettségében élünk. 
A hitvallás identitás kérdése is, hiszen a keresztény hitet sok-
szor nagy zsinati végzések határozták meg, és a teológusok 
évszázadokon keresztül ezt képviselték. A mérce és a közös 

 20 Vö. UR 18. A katolikus egyház katekizmusa (1992) a pontos egyházi 
hit megfogalmazását tette nyilvánvalóvá. Egy magasabb szinten a teo-
lógusok számára foglalta össze egy külön tanítóhivatali dokumentum 
a kortárs teológiai útkeresések helyzetét. Lásd A teológia ma, 2013.
 21 Vö. Evangelii gaudium 245–246 (138–139. o.). A pápa Jézus utolsó va-
csorán elmondott szavaira utalva – „legyenek mindnyájan egy” – szólít 
fel a legújabb, a testvériségről és a társadalmi barátságról kiadott írásá-
ban: „Sürgősen folytatnunk kell a tanúságtételt a különböző keresztény 
felekezetek találkozásának útján.” Vö. Fratelli tutti 280 (141. o.). 
 22 Az Ut unum sint enciklika megjelenésének 25. évfordulójára kiadott 
új ökumenikus útmutatót lásd: A püspök és a keresztények egysége, 2021. 
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hit az a misztérium, amely Jézus Krisztusban, az Isten Fiá-
ban megvalósult. Őt újra és újra hirdetnie kell minden nem-
zedéknek. Ma ismét, mint az egyház első idejében, szüksé-
ges, hogy egy adott pillanatban mindenki személyesen vá-
laszoljon a saját hitével Jézus Krisztusnak, aki újra és újra 
megkérdezi tőlünk: „Ki vagyok a számotokra?” (Mk 8,29)
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Isten szolgái „bevetés” közben
Bevezetés a liturgikus magatartás témájába VI. Liturgikus tárgyak és használatuk (2. rész)

g  H A F E N S C H E R  K Á R O L Y

Liturgikus öltözék

A liturgikus öltözéket méltósággal hordjuk. Ez nem változ-
tat azon, hogy a természetesség érzésével kell viselnünk. 
A Magyarországi Evangélikus Egyházban kétféle liturgi-
kus öltözéket használhatnak a lelkészek: a Luther-kabátot 
vagy más néven talárt, illetve az albát. 

A Luther-kabát eredetileg nem liturgikus öltözék. A ta-
nítók (később tanult emberek: orvosok, ügyvédek, bírók), 
rabbik öltözéke volt. Luther egyetemi tanárként használta, 
és csak igehirdetésre, elsősorban a délutáni, úgynevezett 
káté-istentiszteleten. Délelőtt a megreformált misén (úrva-
csorai istentisztelet) albában, miseruhában volt. 

A világ evangélikusságában mind a Luther-kabát, mind 

az alba egyaránt használatban van, észak-európai evangé-
likus egyházakban használják a teljes pompájú miseruhát. 

A Luther-kabát fölött kis fehér táblácskákat, úgyne-
vezett Mózes-táblát viselünk. Ennek számos magyaráza-
ta van (egyik-másik igen erőltetett), azt azonban meg kell 
jegyeznünk, hogy a talárt viselő egyházakban ez igen el-
térő formájú és méretű – egészen az északnémet, „mal-
momkőhöz” hasonlítható kör alakú gallérig. (Ezek erede-
tileg praktikus ruhadarabok voltak, amelyek arra szolgál-
tak, hogy a lelkész szakálláról lehulló korpa és rizspor ne 
szennyezze a fekete talárt.)

A stóla Krisztus igáját hordozó szimbólum. (Az ordinált/
felszentelt lelkészek használhatják.) A liturgikus mozgalom 
elkezdte kombinálni a talárral – ennek használatára van le-



2 4 9  c

Isten szolgái „bevetés” közben a

hetőség, ugyanakkor a kettő nem igazán illik egymáshoz. 
Albát viszont – liturgikus alkalommal – csak stólával hasz-
nálunk. A stóla színe egyezzen meg az oltárterítő egyházi év-
hez igazodó liturgikus színével. Nagypénteken, nagyszom-
baton és temetések alkalmával lila stólát hordunk. (Fekete 
stóla nincs!) Tudatos és konzekvens liturgikus magatartásra 
vall, hogy a Luther-kabátot az igei istentiszteleten, az albát 
a szentségi istentiszteleten használja a liturgus. 

A liturgikus öltözék tisztaságára, jó illatára, vasaltságá-
ra, hosszára és bőségére fi gyeljünk oda. Különös fi gyelmet 
igényel a Mózes-tábla, amelyet gyakran mossunk ki (sőt 
lehetőleg főzzük ki és keményítsük, és tartsuk az Agenda 
vagy a Liturgikus könyv borítója alatt, hogy ne gyűrődjön). 

A liturgikus öltözék egyik funkciója, hogy eltakarjon 
– hiszen a szolgálattevő nem a maga nevében, hanem Is-
ten nevében áll ott. A liturgikus öltözék éppen a divatot 
kívánja távol tartani a szolgálattól. Ezért az sem mindegy, 
hogy mit vesz fel a szolgálattevő a liturgikus öltözék alá, 
hiszen annak, ami kilátszik alóla (gallér, cipő, zokni stb.), 
harmonizálnia kell az öltözék többi részével. 

Padok – székek – térdeplők 

A liturgiában mellékszereplők, mégis fontosak. Az evan-
gélikus templomokban (szemben ortodox testvéreink 
templomaival) mindenütt vannak ülőalkalmatosságok. 
Igyekezzünk a padokat és székeket kényelmessé tenni, 
hogy a kemény fa vagy a rossz konstrukció ne zavar-
ja a résztvevőt az ige hallgatásában, a testvéri közösség 
megélésében. A padoknak és székeknek is kell a karban-
tartás, időnként le kell csiszolni és újra kell festeni őket. 
Állapotuk meghatározza a templom összképét. Jó, ha na-
gyobb templomokban a pad alatt padfűtés is van a hideg 
évszakokra.

Ahol székek vannak a templomban, ott lehetőség van 
azok variálására, elhelyezésüknek az adott alkalomhoz és 
létszámhoz való igazítására. Éljünk ezzel a lehetőséggel. 
Bizonyos alkalmi istentiszteleteken (keresztelő, konfi r-
máció, esküvő) tegyünk az oltár elé is megfelelő székeket. 

Az oltártérben – az evangélikus templomok java részé-
ben – található térdeplő: egyrészt a lelkész számára az is-
tentisztelet elején elmondandó imádsághoz (vagy az úgy-
nevezett térdeplő énekhez, amely a Szentlélek segítségül 
hívását jelenti), márészt a gyülekezet számára az úrvacso-
ravételhez. Nagyobb létszámú – elsősorban nagyünnepi – 
istentiszteleten elterjedt a szokás, hogy ún. „mozgó úrva-
csorai rendet” alkalmaznak, azaz a hívek nem térdelnek 
az oltárhoz, hanem sorban, egymás mögött érkezve, állva 
veszik magukhoz Krisztus testét és vérét. Figyelni kell ar-
ra, hogy többféle úrvacsoraosztási forma esetén a megfe-
lelő módon hívja ki a liturgus a bemártással, majd a közös 
kehellyel élő kommunikánsokat.

Evangélikus egyházunk az egyetlen, amely még tartja a 
térdelő úrvacsora gyakorlatát. Ne szakítsuk meg ezt a szokást, 
hiszen mély lelki és teológiai értelme van. Igyekezzünk arra, 
hogy a térdeplőre kényelmesen lehessen letérdelni, formájá-
ban és keménységében segítse az odatérdelő embert. Gondos-
kodni kell arról (akár kapaszkodószerű „oltárráccsal”), hogy 
könnyen fel lehessen állni a térdelésből. (Ugyanakkor idős 
embereket ne kényszerítsünk térdre, kézmozdulattal vagy 
a hirdetésben jelezzük, hogy nyugodtan maradjanak állva, 
hiszen az úrvacsoránál való térdelés nem üdvösségkérdés).

Térdeplőt használunk konfi rmációnál a személyes ál-
dáshoz, keresztelésnél a család megáldásához, esketésnél 
a házasság megáldásához. A térdeplő használatára a rend-
kívüli istentiszteletre érkezőket meg kell tanítani. Érdemes 
az előkészítő alkalommal (keresztelésre felkészítés, jegyes-
oktatás) ki is próbálni. Különösen menyasszonyi ruhában 
nehéz a térdeplőt használni, itt a liturgus vagy a vőlegény 
segítségére lehet a menyasszonynak. 

Számos parókián található házi térdeplő. Éljünk minél 
gyakrabban az imádságnak ezzel a sokat kifejező testtar-
tásával, hiszen Kierkegaard dán fi lozófus-lelkész szerint 
az ember akkor a legnagyobb, amikor térdel. Ez az igazán 
helyes pozíció Isten előtt. 

Oltárképek (szobrok) 

Evangélikus templomainkban természetes a művészi áb-
rázolások és alkotások jelenléte. A képrombolók törekvé-
se ellenére a reformációban megmaradtak az oltárképek és 
szobrok a lutheránus templomokban. Ezek többsége művészi 
értékű, teológiai mondanivalót hordozó alkotás. Karbantar-
tásuk, tisztán tartásuk hozzátartozik a liturgikus szolgálat 
háttérmunkáihoz. Az oltárképeknél különösen is fi gyeljünk, 
hogy az oltáron található gyertyák viasza a láng elfújásakor 
ne fröccsenjen az oltárképre, mert esetleg helyrehozhatatlan 
sérüléseket okozhat. (Ezért van szükség a korábban emlí-
tett gyertyakoppantóra.) A szobrok esetében – különösen 
is a festett szobroknál – óvatosan kezeljük azokat a tisztítás 
alkalmával. Ezek restaurálására bizonyos időszakonként 
szükség van, ez is a templom megóvásának feladatai közé 
tartozik. Csak szakembereket hívjunk meg ilyen munkára!

Jó, ha a gyülekezet mind az oltárképet, mind pedig a 
templomban található szobrokat, esetleg a hangvetőn ta-
lálható elemeket (galamb, Isten szeme, hétpecsétes köny-
vön ülő bárány stb.) jól ismeri, teológiai tartalmukat ér-
ti, hiszen ezek akár az igehirdetés illusztrációi is lehetnek, 
illetve a gyülekezet életének, történetének, alkalmainak 
meghatározó témáját adhatják. Különösen alkalmas er-
re a tanításra a konfi rmációra való felkészítés; ha a temp-
lom történetével megismertetjük az ifj akat, tanítsuk meg 
nekik a berendezési tárgyak nevét, funkcióját, jelentését 
vagy szimbolikáját. 
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Liturgikus segédeszközök

Csak az, ami segít, és sohasem az, ami bárkit zavarhat

Természetes, hogy a gazdag liturgikus életnek gazdag kel-
léktára van. Oltárra helyezhető feszület, nagy Biblia, gyer-
tyák és tartójuk, paténa, cibórium, kehely, térdeplő, virág és 
vázák, könyvtartó stb. Ezek – jó esetben – saját jelentéssel 
bírnak, egy-egy fontos témáról tanúskodnak, sok esetben 
még prédikálnak is. Ezekhez járulnak azok a segédeszkö-
zök, amelyek nem hordoznak önálló jelentést, de fontos 
segítői lehetnek a liturgikus szolgálatnak. Az ilyen segéd-
eszközök használatához is tudatos liturgikus magatartás 
szükséges. Egyrészt azért, nehogy túlbecsüljük szerepüket, 
másrészt azért, hogy mégis komolyan vegyük, mire szol-
gálhatnak a liturgiában. 

Hangerősítő

A 20. század találmányának tűnik, s a kezdeti próbálkozá-
sok után hatalmas fejlődésnek indult a hangerősítők világa. 
Az egyszerű, alapzúgással rendelkező csöves erősítők és a 
primitív szénmikrofonok világától a mai kiváló hangminő-
séget produkáló eszközökig hosszú út vezetett, de manap-
ság elérhető áron hozzáférhető egy viszonylag professzio-
nális, templomi célokra megfelelő „minimál” berendezés. 

Korábban természetes eszközöket használtak arra, hogy 
a liturgus és az igehirdető hangja érthető és jól hallható le-
gyen a templom minden pontján. A templomépítésnél ki-
emelten fi gyeltek az akusztikus célokra. A szószéket úgy 
helyezték el, hogy megfelelően látható legyen, s a fölé épített 
hangvető a gyülekezet felé terelje a hangot. Az oltár köz-
ponti elrendezése is segíthette a hang eljuttatását a jelenlé-
vőkhöz. Különösen is fi gyeltek az evangélikus (protestáns) 
templomokban arra, hogy beszédakusztikájú tereket épít-
senek. Míg egy középkori templomban néhány szerzetes 
„tele tudta énekelni” az egész templomot a visszhangok mi-
att, addig az evangélikus templomokban igyekeztek „szá-
raz” akusztikát tervezni, hiszen az ige egyházában fontos 
volt a szöveg jó érthetősége (számos templomban – éppen 
ebből a célból – utólag építettek hangvetőt a szószék fölé).

A retorika kiemelt fejezete volt az erősítők korszaka 
előtt a hangzás erőteljes artikulálása, távolból is jól hall-
ható megformálása. 

Mára már természetessé vált, hogy még a kicsi temp-
lomokban, kápolnákban is van hangerősítő készülék. Ez 
részben segítséget, részben pedig új feladatot jelent. Se-
gítséget, hiszen a beszélőnek nem kell erőlködnie, hogy 
hangjával betöltse a teret; másrészt feladatot, mert a han-
gerősítés rossz technikai minősége vagy rossz használata 
nagyobb zavart tud okozni, mint ha erősítő nélkül szólal-
na meg a liturgus. 

Alapszabály: minden ismeretlen térben és ismeretlen 
eszközzel az istentisztelet, tehát az „éles bevetés előtt” pró-
bát kell végezni. Itt derül ki ugyanis, hogy milyen távol-
ságra kell tartani a mikrofont, milyen hangerővel s milyen 
artikulációval kell belebeszélni, milyen módon vannak el-
helyezve a hangszórók, s azok milyen módon „dolgoznak 
össze” vagy oltják ki egymás hatását. Más módon beszé-
lünk, ha egy hangszóróval (vagy hangoszloppal) műkö-
dik a berendezés, és másként akkor, ha a tér különböző 
pontjaira elhelyezett hangszórókat használó erősítő van a 
templomban. Más és más beszédmódot igényelnek a kü-
lönböző karakterisztikájú mikrofonok, s az is kitapaszta-
landó, hogy mennyire lehet a mikrofontól eltávolodni akár 
előre, akár oldalra. Azt is fontos megfi gyelnünk, hogy az 
adott hangerősítő milyen gyors beszédet engedélyez ah-
hoz, hogy a hang tiszta maradjon, és ne „kásásodjon”. Ab-
ban az esetben, ha többen is szolgálnak a liturgikus tér-
ben, kinek-kinek személyre szabottan kell beállítani a han-
gerőt és a hangszínt. Ki kell próbálni a berendezést ahhoz, 
hogy biztosítsuk hasznosságát, és ne nehezítsük a magunk 
dolgát és a befogadók fi gyelmét. (Mindez nemcsak a han-
gerősítésre vonatkozik, hanem a különböző hang- és kép-
felvételekre is.) 

A gyülekezetnek – amennyiben a szolgáló hangja és a 
templom akusztikus körülményei ezt megkövetelik – ál-
doznia kell megfelelő minőségű hangberendezésre. Ez is 
az evangéliumhirdetés eszköze! (Olyan hangberendezésre 
érdemes beruházni, amellyel lehet hangfelvételt is készí-
teni. Ez hasznos lehet, betegekhez elvinni, interneten hoz-
záférhetővé tenni, később archiválni az igehirdetéseket.)

Vetítő

Egyre több liturgikus térben van már vetítési lehetőség. 
Korábban csak énekek kivetítéséhez használtak diavetí-
tőt vagy írásvetítőt. A technikai fejlődés ezen a területen 
is hatalmas előrelépést hozott, és már megfi zethető a nor-
mál körülmények közt hatásosan működő projektor. En-
nek köszönhetően ma már nemcsak énekeket vetítenek ki, 
hanem több helyen az istentisztelet menetét, a felolvasott 
igéket, egyre gyakrabban vizuális illusztrációkat is – akár 
állókép, akár mozgókép bejátszásával. 

A prezentációs technikák fejlődésével újabb lehetősé-
gek nyíltak meg. Az alapkérdés mindig az, mi segíti az is-
tentiszteletet: az istentisztelet gördülékenységét, „fogyasz-
tóbarát voltát” (hogy például ne kelljen az énekeskönyvben 
lapozgatva keresgélni). Ugyanakkor fontos szempont, hogy 
mi segíti és nem zavarja az istentisztelet áhítatát, mi az, ami 
nem vonja el a fi gyelmet, és nem zavarja meg az imádság, 
az igehallgatás koncentrációját. A túl sok információ ép-
pen úgy zavaró lehet, mint az, ha valaki információ hiá-
nyában nem érzi otthon magát. Ezért a vetítő használatá-
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nál is a mértékletességre és az arányosságra kell fi gyelni. 
Kiemelten fontos, hogy a technika észrevétlenül működ-
jék: elegendő fényerő, nem zavaró ki- és bekapcsolás, nem 
fi gyelemelvonó képváltások stb. Jó, ha egy gyülekezeti tag 
feladatul kapja/vállalja a vetítő kezelését, s nem a liturgus 
kezeli azt, hiszen mind a szolgálattevő, mind a gyüleke-
zet fi gyelmét elvonhatja egy ilyen, oda nem illő mozdulat 
vagy tennivaló. A kezelést vállaló személyt azonban jól fel 
kell készíteni, hogy tudja a dolgát, és valóban fontos hát-
térszolgálóként tekintsen önmagára. 

A kivetített énekek gyakorlata ne helyettesítse a kézbe 
vehető nyomtatott énekeskönyvet. A kivetített informáci-
ók megszerkesztése, tördelése, a bejátszott képek vagy fi l-
mek mennyisége arányos, a minősége pedig méltó legyen 
a liturgiához. Az igényesség a liturgia segédeszközeinél is 
alapelvárás. 

Laptop, tablet, okostelefon

A mai gyülekezetvezető, egyházi szolgálatban álló ember 
életének mindennapjaihoz hozzátartozik a számítógép hor-
dozható változatának valamely formája. Természetes hát, 
hogy szolgálatában is alkalmazni szeretné. Mivel egyház-
történeti mértékkel mérve új eszközökről van szó, haszná-
latuknak nincs kialakult hagyománya vagy kultúrája. Úgy 
használjuk ezeket, hogy menet közben formálódik haszná-
latuk módja, s kinek-kinek egyénileg kell kikísérleteznie az 
optimális használat lehetőségeit és korlátait. 

A laptop – mérete miatt – elsősorban rögzített helyre: 
asztalra, papi padba, olvasópultra kerül. Oltárra laptopot 
ne tegyünk! Oltáridegen, hiszen technikai eszköz, amely-
nek nincs szerepe az „első vonalban”. A padban alkalmas 
lehet kivetítő vezérlésére, de használata sohase legyen fi -
gyelemelterelő, feltűnő. Olvasópulton lehet a kivetítés ve-
zérlője, de helyettesítheti a könyveket (Bibliát, igehirde-
tés-szöveget, hirdetőkönyvet stb.) is a digitális kor ezen 
velejárója. Ugyanakkor két szempontra nagyon komolyan 
oda kell fi gyelni: csak jó műszaki állapotban lévő eszközt 
használjunk, hiszen ha menet közben foglalkozni („vaca-
kolni”) kell vele, az zavaró lehet, és mind a megszólaló, 
mind a hallgató fi gyelmét elvonhatja. Ugyanakkor fontos 
az, hogy a képernyő fényerejét jól állítsuk be: elegendő le-
gyen a szöveg látásához, de ne jelentsen a természetes vagy 
beállított fényforrásos templomi megvilágításban zavaró 
ellenfényt. Ha a képernyő hideg fénye visszatükröződik a 
beszélő arcán, netán – albát hordva – a liturgikus öltözé-
kén, az tragikomikussá válhat.

Ugyanez elmondható a tabletről olvasott igehirdetésről. 
Van egyház, amely ennek használatát megtiltotta. Evangé-
likus gyakorlatunk ezt nem tiltja, de az alapvető liturgikai 
mércével mérve meg kell felelni az elvárásoknak: a techni-
ka segítsen, ne vonja el a fi gyelmet, ne legyen zavaró, gond 

nélkül működjön, esztétikus legyen. S ahogy a könyvben 
vagy jegyzetekben nem merülhet el az ember szabad be-
széd közben, úgy a tablet használatakor sem meredhet a 
liturgus a képernyőre.

Az okostelefonról való éneklés már-már természetessé 
és megszokottá vált – elsősorban fi atalok körében. A bib-
liai szövegek okostelefonon való követése kevésbé. Ha ab-
ban gondolkodunk, hogy az istentiszteleten minden tárgy 
legyen természetes anyagból, s minden használati eszköz 
maga is jelképet hordjon, azaz prédikáljon, akkor az ese-
ménynek sokkal inkább megfelelő a nyomtatott Szentírás 
használata – már csak azért is, mert puszta fi zikai formá-
jában megjeleníti a teljes Szentírás egységét, amely nem 
csupán formai, hanem tartalmi egység az ige egyházában. 

Énekszámtábla

Az sem teológiai kérdés, hogy milyen énekszámtáblát hasz-
nálunk, mégis nagyon sokat segíthet az istentisztelet mene-
tének gördülékenységében. Ha pontosak és egyértelműek az 
információk, az sokat segít; ha nem egyértelmű vagy nem 
logikus a sorrend, ha túl kevés vagy túl sok az információ, 
az gondot jelenthet. Különösen is fontos az egyértelmű-
ség akkor, ha az adott gyülekezet többféle énekeskönyvet 
használ (Evangélikus énekeskönyv, Gyülekezeti liturgikus 
könyv, ifj úsági énekgyűjtemény stb.). Fontos, hogy az is-
tentisztelet kezdete előtt ellenőrizzük, rendben vannak-e, 
megfelelően kerültek-e ki az énekszámok. A legjobb meg-
oldás ebben az esetben is, ha a feladatnak van gazdája, akár 
az egyházfi , akár más személy. Ha kivetítjük az énekeket, 
akkor más értelmet nyerhet az énekszámtábla használata. 
Ebben az esetben is érdemes kiírni az énekszámokat (így 
aki korábban érkezik, előre végig tudja olvasni az énekek 
szövegét, meg tudja nézni a kiírt liturgikus énekeket). Ez 
ugyanis serkenthet az énekeskönyv használatára – nem-
csak az énekek, hanem az imádságos rész forgatására is. 

Már a hatvanas évek végén megjelentek elektromos, 
majd elektronikus énekszámtáblák. Ma már látni olyat 
is, amely digitális képernyőt használ erre a célra. Ennek 
technikai vonatkozásaira érvényes mindaz, amit fentebb 
a laptop és tablet használatával kapcsolatban rögzítettünk.

Hirdetőtábla

Jó, ha a templom bejárati (kijárati) részénél van gyülekeze-
ti hirdetőtábla. Ez igen hasznos lehet abból a szempontból, 
hogy nem kell mindent a szószéki hirdetésen elmondani. 
Ez ugyanis – különösen a nagyobb gyülekezetekben – azt 
a veszélyt hordozza magában, hogy a hirdetés hosszabb 
lesz, mint a prédikáció. Lényeges, hogy a hirdetőtáblán 
az állandó információk (rendszeres gyülekezeti alkalmak 
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hirdetése) mellett mindig legyen friss, aktuális hirdetmény 
(meghívók egyéb eseményekre, hangversenyekre). A már 
elévült hirdetéseket időben el kell távolítani. Ez rendszeres 
odafi gyelést igényel, ugyanakkor a naprakész információ 
vonzza az érdeklődést, és sok esetben nagyon megkönnyíti 
a gyülekezet szervezését. A hirdetőtáblán elhelyezhetünk 
konkrétan az istentisztelettel kapcsolatos információkat, 
leírásokat is. Hasznos lehet, ha a hirdetőtáblára kiírják 
a vasárnap igéit, sőt az off ertórium célját is. Ide érdemes 
helyezni az elvitelre szánt szórólapokat vagy egyéb infor-
mációs anyagot is, például a lelkészi hivatal nyitvatartási 
idejét, a lelkész elérhetőségét. 

Liturgikus magatartás digitális területen

E sorok megírásakor dúl a Covid19-világjárvány. Ez témán-
kat még aktuálisabbá teszi. A 21. század első harmadában 
a liturgikus magatartást a digitális korszak vonatkozásá-
ban is végig kell gondolnia az egyháznak és a szolgálatte-
vőknek. Ez a témakör azonban folyamatosan megújításra 
szorul, hiszen ismeretanyagai nem a múltból, a tradícióból 
származnak, hanem abból az indítékból, amely megpró-
bálja a jövőt formálni – természetesen a korábbi liturgi-
kus tapasztalatok fi gyelembevételével, de döntően új uta-
kat keresve és járva. 

Egy új korszak kihívásai

A kereszténység korábbi korszakaiban elsősorban a verbális 
kommunikációra, illetve a mozgás és ábrázolás kommuni-
kációjára hagyatkozott. A digitális forradalom teljes mér-
tékben átalakította a kommunikációs formákat és kultúrát, 
s ebben kell megtalálni a helyünket a keresztény liturgia 
gyakorlásával és formálásával. Ezt a korszakot kevesebb 
szó, kevesebb írás jellemzi, sokkal több a vizualitás, a hang-
hatás. Az emberek közötti kommunikáció is változóban 
van, s a személyes kommunikáció szerepét jelentős (egyre 
jelentősebb) mértékben átveszi a mediális kommuniká-
ció (különböző közösségimédia-felületek). Hogyan mutat-
kozzunk, hogyan szólaljunk meg, milyen interaktivitásra 
vállalkozzunk? – ezekre a kérdésekre választ kell adnunk. 
Mennyiben tudjuk az új digitális médiumok segítségével 
felhasználni a korábbi liturgikus formákat, eseményeket 
az evangélium továbbadására, és mennyiben szükséges új 
műfajokat teremteni? Lehet-e úgy megszólalni, mozdulni, 
cselekedni az új műfajokban, mint az eddigi, személyes ta-
lálkozást feltételező liturgikus cselekményekben? A válto-
zás, amelyet ez a helyzet hoz, csak formai változás, amely 
a kincsünk, mondanivalónk hordozójában rejlik, megkö-
zelítés szempontjából beálló változás vagy egyben tartalmi 
változás is? A teljes találkozás Isten és ember közt – ige és 

szentségek – csak gyülekezeti közösségben jöhet létre. Az 
egyházban. Digitális formában csak igeliturgia van, úrva-
csora és keresztség nincsen! 

Az egyértelművé vált, hogy az örök evangélium aktuális 
megszólaltatása a fő feladat. Ez minden kor kihívása volt, 
de különösen is a forradalmi változások idején (képábrá-
zolás, földművelő életre való áttérés, írásbeliség kialaku-
lása, könyvnyomtatás létrejötte, ipari forradalom, végül a 
digitális forradalom). Ma még inkább érezzük az eddig ha-
gyományos formában megszólaltatott evangélium és az új 
módszerek távolságát, netán feszültségét, de ennek áthida-
lása izgalmas és méltó feladat.

Rendkívüli helyzet és mindennapos használat

A világjárvány idején rákényszerültek a gyülekezetek 
arra, hogy a zárt templomajtók és a közösségi találkozá-
sok ellehetetlenülése miatt digitális médiumokat vegye-
nek igénybe a gyülekezet elérésére, lelki táplálására, az 
evangélium hirdetésére és a lelkigondozásra. Rövid idő 
alatt kénytelenek voltak a szolgálattevők – elsősorban ön-
képzéssel – digitális kommunikációra képes személyek-
ké válni. Ezen próbálkozások minden gyermekbetegsége 
mellett az átállás sikeres volt. Ugyanakkor hosszú folya-
mat során lehet és kell megtanulni azt, hogy egy isten-
tisztelet- vagy áhítatközvetítés üres templomban milyen 
liturgikus magatartást igényel. (Természetesen nem fe-
ledve, hogy ez mindenképpen szükség-istentisztelet, hi-
szen az istentisztelet mindig feltételezi az egyház – a he-
lyi egyház, tehát a gyülekezet – közösségét.) Messzebb 
nézni és látni, halkabb szóval, de távolabbra eljuttatni az 
örömhírt, plasztikusan megéreztetni az áldás – digitális 
médiumokon is átható – erejét, olyan zenét, éneket a li-
turgiába beszerkeszteni, amely nem csupán hallgatható, 
hanem otthoni bekapcsolódásra, azaz közös távéneklésre 
késztet – mindezt tanulnunk kell. 

A mindennapok világa is ebbe az irányba terel. Egyre 
több kommunikáció a digitális felületeken zajlik, s a „digi-
tális bennszülött nemzedék” (elsősorban a Z és az alfa ge-
neráció) már mindennapjait is ezen keretek közt éli. Ter-
mészetes hát, hogy az egyházaknak, a tanúságtevőknek, ha 
el akarják érni ezt a korosztályt, használniuk kell a megfe-
lelő felületeket. Ezeknek a médiumoknak azonban más a 
nyelve: tömörebb, új kifejezéseket használó, új gondolko-
dást is sejtető. Ennek megtanulása az egyház szolgálatte-
vőinek a mandátumukhoz tartozó lényegi kérdés.

Beszélhetünk-e egyáltalán ebben a helyzetben liturgi-
kus magatartásról? Illik-e ez a kategória a digitális világ-
ban végzett szolgálatra? Egyértelmű igen a válasz. Egyrészt 
a hagyományos formák közvetítésénél ki kell alakítani a 
közvetíthető beszéd- és cselekvésmódot, másrészt ki kell 
fejleszteni az új eszközökön keresztül való megnyilvánulá-
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sok útját. A helyes liturgikus magatartás, ha a liturgia (Is-
ten közhasznú szolgálata) nem téveszt célt, az örök evan-
gélium eljut a mai emberhez. Ennek felméréséhez állandó 
visszajelzésre, kontrollra van szükség, s ha kell, a cselek-
vési módban is változtatásokat kell végrehajtani. Nemcsak 
a cél elérése a küldetés, hanem a tartalom változatlansága 
is. Ehhez egy bizonyos fordítói (tolmácsi) feladat elvégzé-
sére van szükség. Úgy átfordítani az evangéliumot, hogy 
az ne gyengüljön meg erejében, és végképp ne vesszen el, 
hisz akkor minden próbálkozásunk végső soron értelmet-
len és kudarcra ítélt. Folyamatosan vizsgáljuk meg a meg-
jelenést, a megszületett tartalmakat. Ehhez rendeljük az 
igényes megrendezést és az új közeg esztétikus, vonzó ké-
pi és hanganyagának megvalósítását. 

A kialakítás új időszaka természetesen gyermekbeteg-
ségek sorával jár. A legveszélyesebb, ha idő előtt adunk ki 
a kezünkből ki nem érlelt munkát, vagy jelenünk meg bi-
zonytalansággal ezeken a felületeken. Az új megjelenés-
nek is sugároznia kell az evangélium erejét, a kommuni-
káló hitbizonyosságát. Nem csupán programkészítők, di-
gitális tartalomfejlesztők vagyunk, hanem Isten hírnökei, 
megnyilvánulási eszközei. 

Igazi csapatmunka

A digitális eszköztár használata sokkal inkább a csapat-
munkára épül. Ellehetetlenül az az egyháztörténetben 
megismert torzulás és deformálódási folyamat, amely le-
hetővé tette az egyszemélyes liturgikus gyakorlatot, „szer-
tartás-kivitelezést”. Össze kell dolgozni a számítástechni-
kusoknak, a hardver- és szoft verszakértőknek, a tartalom-
készítőknek és a „végterméket” elkészítőknek. Eközben 
pedig szükség van a szakmai tanácsadókra. Mindez ko-
rábban is – a maga stílusának és lehetőségeinek megfe-
lelően – adott volt, de többnyire nem éltek vele a kétezer 
éves tradíciók begyakorlott volta miatt. Most az új helyzet 
bizonytalanságában kiderül, hogy a liturgikus munka is 
igazán csak csapatmunkában képzelhető el. A több egyéni 
kreativitás igazán csak a csapatmunkában nyilvánul meg, 
válik eredményessé. 

Saját stílus kialakítása

A digitális médiumok variációs kínálata sokkal gazdagabb, 
mint a korábbi eszközöké valaha is. Ezért a lehetőség mel-
lé nagyobb felelősség is társul, ami abban nyilvánul meg, 
hogy a személyes képességeket, az Isten adta egyéniséget s 

az abból fakadó fantáziadús cselekvőképességet hozzá kell 
adni. Ez nem torkollhat egyénieskedésbe, hanem a közös 
kincs egyéni gazdagítása lehet. Ugyanakkor a saját stílus 
kialakításánál nem hagyható fi gyelmen kívül a hovatar-
tozás: Isten szolgájaként végzem a teendőimet, Isten hír-
vivőjeként szólalok meg, Isten üzenetének közvetítőjeként 
alakítom ki a digitális környezetet. 

A kreativitásért való imádság és a kreativitásért való 
igyekezet a munka eszköze, hiszen a digitális világ jelen-
tős mennyiségi többletet hozó kínálattal áll elő, s a hagyo-
mányos megjelenési forma gátlója lehet már a kapcsolat-
felvétel első lépcsőjének. A vonzóbb, látványosabb, újsze-
rűbb kínálatra térnek rá a keresők és válogatók. 

Röviden, könnyen, érthetően

Az új műfaj új időstruktúrában jelent meg és bontakozik 
ki. A régi negyvenperces prédikációkat felváltotta először 
a húsz-, majd a tízperces igehirdetés. A felgyorsult, túlkí-
nálatot hozó információs társadalomban a rövid műfajok 
életképesek és célravezetők. Már a televíziós közvetítések-
nél is kiderült, hogy az igehirdetés a maga klasszikus ér-
telmében nem televíziós műfaj. Amikor hosszúra nyúlik, 
amikor a villogáshoz és vibráláshoz szoktatott közönség 
nem kap elegendő ingert, akkor veszi a távkapcsolót, és 
továbbkapcsol. Ez a helyzet nagy fegyelmezettséget kíván 
mind a megszólalótól, mind pedig a képalkotótól. Ismétel-
ten jelezni kell, hogy a digitális térben való egyházi megje-
lenés nem kiváltója a templomi programoknak s az isten-
tiszteleti életnek, hanem kiegészítője vagy szükség idején 
(de csakis erre az időre) kényszerű helyettesítője. Meg kell 
jegyezni azt is, hogy nagy a felelőssége a készítőknek abban 
is, hogy a forma adekvát legyen a tartalomhoz. Könnyed 
forma nem tud súlyos tartalmat hordozni! 

Mi nem igényeket akarunk kiszolgálni, hanem igényt 
ébreszteni az Isten közelségére, amelyet elsősorban az egy-
házban élhetünk meg. Egyház nélkül aligha. Nem az elvá-
rásokhoz alakítjuk az istentiszteletet, hanem az istentisz-
telet magasságába hozzuk az igényeket. 

A „hashtag-korszakban” címszavakban kell tudni to-
vábbadni az evangéliumot. Ha azonban az első lépés, a kap-
csolatépítés megtörténik, bizonyára megtaláljuk az utat az 
evangélium hirdetésének részletes lehetőségéhez. A köny-
nyedség sem jelent tartalmi könnyűséget. Csupán formát, 
amely a súlyos tartalmat kell, hogy hordozza. Az érthető-
ség pedig a tanúságtévő részéről sok esetben nyelvtanulást 
és nyelvi leleményességet is jelent, hogy az új kontextus-
ban adekvát módon ki tudja fejezni magát. 
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Az ige mint Isten szava s az ige mint szófaj I.
Bibliatanulmány

g  Z Á S Z K A L I C Z K Y  P Á L  ( I D . )

 Az „ige” szónak – tanultam a fóti evangélikus elemi népis-
kola negyedik osztályában – két jelentése van. Jelenti Isten 
szavát, azt, ami Isten szájából származik; ugyanakkor az 
ige „cselekvést, történést, létezést jelentő szófajta”, s mint 
ilyen, elkülönül a névszóktól (főnév, melléknév, számnév 
stb.). Gyakorló lelkészként többször eszembe jutott, jó lenne 
utánanézni annak, hogy ez a kettős jelentés magával hoz-e 
teológiai vagy „csupán” homiletikai tartalmat, befolyá-
solja-e gondolkodásunkat, illetve gazdagítja-e igehirdeté-
sünket vagy sem. Most, több mint hatvanéves igehirdetői 
gyakorlat után – a Szentírás és kevés rendelkezésre álló 
irodalom segítségével – talán nem is kutatni, csak gon-
dolkodni szeretnék az említett kettős jelentés számunkra 
elérhető hozadékáról. Nem tudományos előadást készítek; 
ha valamihez, talán bibliatanulmányhoz lesz hasonló az, 
amire vállalkozom.

Elsőként a rendszeres teológia terén kutakodom. Aho-
gyan „már emberi viszonylatban is a szellemi tartalom ki-
nyilvánításának és közlésének két fő alakja és eszköze egy-
részt a cselekvés, a tett, másrészt a szó, a beszéd, melyet, ha 
tartalma felmagasztosul, már emberi viszonylatban is igé-
nek szoktunk nevezni” – olvashatjuk id. Prhle Károly 
dogmatikájában (1948, 23. o.). Ehhez hasonlóan az isteni 
kinyilatkoztatásnak is két fő formája van. A tények, tettek, 
események sorozatának „szuverén cselekvő alanya maga 
az élő Isten, ezekben a tényekben Isten maga cselekvően 
lép bele az emberi történetbe” (uo.). A ténybeli kinyilatkoz-
tatás kezdetén áll az inkarnáció, ezután következik Krisz-
tus áldozati kereszthalála, feltámadása, mennybemenetele, 
a Szentlélek kiáradása és az idők végén Krisztus újra eljö-
vetele. Mindezekhez csatlakozik „a kinyilatkoztatás másik 
fő formája, az igei kinyilatkoztatás, a kinyilatkoztatás igé-
je” (uo. 24. o.), például az inkarnációhoz az angyalok kará-
csonyi üzenete, a golgotai kereszthalálhoz Jézus előzetesen 
elmondott szavai (pl. „A jó pásztor életét adja a juhokért” – 

Jn 10,11) és az úrvacsora szerzési igéje. „Az igei kinyilatkoz-
tatás […] fölveszi magába tartalomként a ténybeli kinyilat-
koztatást is, és az ige révén nyeri meg az isteni kinyilatkoz-
tatás azt az alakját, melynél fogva közvetlenül személyesen 
szól az emberhez, és hívja Istenhez Jézus Krisztusban. Így 
válik […] az ige az isteni kinyilatkoztatásnak mindent fel-
ölelő, befejezett és állandóan eleven személyes formájává. 
Ez a viva vox evangelii, az evangélium élő szava. A ténybeli 
kinyilatkoztatás természetéhez tartozik, hogy tényei az egy-
szeriség, a megismételhetetlenség bélyegét viselik; ellenben 
az ige korlátlanul megismételhető, s arra hivatottak ajkán 
állandóan megújul, megelevenedik.” (Uo.)

Utolérhetetlen tömörséggel fejti ki ugyanezt evangéliu-
ma prológusában János: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Is-
tennél volt, és az Ige Isten volt. […] Minden általa lett, és nél-
küle semmi sem lett, ami létrejött. […] Az Ige testté lett…” (Jn 
1,1.3.14) Isten az Igében, az Ige Istenben volt és élt a világte-
remtés előtti örökkévalóságban. Minden tapasztalható va-
lóság, minden élet akaratából és szava által jött létre. Isten 
a kimondott Ige által teremtett, s ő maga és az Ige lett test-
té Fiában, a Krisztusban is, ezért is mondhatta Jézus a föl-
di, esendő és mulandó állapotában is: „Én és az Atya egy va-
gyunk” (Jn 10,30). Ezekben a jánosi mondatokban tehát egy-
szerre van jelen a történeti (illetve a történelem előtti) tény, a 
teremtés és annak Jézus által kimondott magyarázata, igéje. 

Természetesen nemcsak az angyalok szólaltak meg a 
betlehemi éjszakában a pásztorok füle hallatára, hanem 
maga Isten is sokszor szólt. Beszélt Ádámmal és Évával, 
a gyilkos Kainnal, az égő csipkebokorból szólította meg Mó-
zest, a Sínai-hegynél kihirdette az emberi életet szabályo-
zó Tízparancsolatot. Istenünk beszélő Isten, szava maga az 
ige, kinek-kinek a saját nyelvén hallható és megérthető is-
teni-emberi szó. Ez az isteni-emberi szó, az Ige lett „testté”, 
emberré Jézus Krisztusban. Az ő utolérhetetlen példázatai-
ban, a Hegyi beszédben, minden kimondott szavában, még 
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ellenfeleivel folytatott vitáiban is félreérthetetlenül hang-
zik Isten igéje, tetteiben – elsősorban golgotai kereszthalá-
lában lesz nyilvánvalóvá az Atya akarata, aki ezt mondja: 
„…nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy 
a bűnös megtérjen útjáról, és éljen.” (Ez 33,11) A kereszt hir-
deti: Isten nem ítél, hanem megbocsát, nem gyűlöl, hanem 
szeret, nem pusztítja el a bűnöst, hanem önmagát adja ér-
te. Ez ugyan botránkozás az embernek, mégis benne mu-
tatkozik meg Isten mentő szeretete (1Kor 1,18–25).

Isten megszólal, minden szava ige, de ige mindaz, amit ne-
vében az Ószövetség prófétái szólnak, hiszen rajtuk keresztül 
is Isten szól. Az igét mondja tovább, igét hirdet a tizenkettő 
és a hetven tanítvány, az apostolok, sőt Kajafás (Jn 11,49–52; 
18,14), Gamáliél (ApCsel 5,34–39) és Jézus halála után a római 
százados is (Lk 23,47). A felsoroltak száján elhangzó beszéd, 
más szóval a hirdetett ige volt az első, s később írták le mind-
azt, ami elhangzott, s mindazt, ami a hangzó igével kapcso-
latban történt. A leírás eredménye a Szentírás, Isten írott igéje, 
az Ószövetséget és az Újszövetséget tartalmazó Biblia. Ennek 
olvasása, megértése, újra való hirdetése Isten és Jézus Krisz-
tus elhívott szolgáinak a feladata. Természetesen mindezek-
ben működött a Szentlélek, ő teszi hitelessé, befogadhatóvá 
és életet formálóvá Jézus szavát, aki „úgy tanította őket, mint 
akinek hatalma van” (Mt 7,29), s az apostolokét is, hiszen azok 
pünkösdi igehirdetése „szíven találta” a nagyszámú hallgató-
ságot (ApCsel 2,37). Az ige első szóbeli hirdetésében, a hirde-
tett ige leírásában, majd az írott olvasásában és újra hirdeté-
sében mindig jelen van Isten Lelke, aki azért munkálkodik, 
hogy a Krisztusban való hitre eljussunk. Ő – a Szentlélek – 
„támaszt hitet – ahol és amikor Istennek tetszik – azokban, 
akik hallják az evangéliumot” (CA 5). Ezért is nagyon fontos, 
hogy Isten igéjének mai megszólaltatói igehirdetésük monda-
nivalójában hűségesek legyenek az írott igéhez, ismerve Jézus-
nak ezt a fi gyelmeztetését is: „…én nem magamtól szóltam, 
hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg 
nekem, hogy mit mondjak, és mit beszéljek. […] Amit tehát 
én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem.” 
(Jn 12,49–50) Aki Isten írott igéjével megegyező mondaniva-
lóval, a Szentlélek segítségül hívásával lép a szószékre, az él-
heti át, hogy szava Isten szavává lesz. Nemcsak képletes érte-
lemben, hanem valósággal Isten szava. Erre fi gyelmeztettek 
reformátoraink is: predicatio verbi Dei est verbum Dei, azaz 
Isten igéjének hirdetése Isten igéje. „A vallásos beszéd Isten-
ről, a prédikáció Istenből (szól). Amannak csak tárgya, ennek 
meg az alanya Isten.” (Török 1985, 59. o.) Igehirdetőinknek 
ez a hallatlan lehetősége óriási felelősséget is jelent, hogy azt 
mondják el, s nem mást, amit Urunk rájuk bízott, sem többet, 
sem kevesebbet, ám csodálatos eredményt is ad: Isten igéjé-
nek hirdetése ajkukon Isten igéjévé lesz, a hallgatókban hitet 
ébreszt és erősít, vagy – a missziói parancs értelmében – őket 
Jézus tanítványaivá teszi (Mt 28,19). Szabad-e erről a lehető-
ségről lemondania Isten mai papjának, aki végül is minister 
verbi divini, azaz Isten igéjének a szolgája?

Az „ige” szóról a következő meghatározást találjuk a 
Magyar értelmező kéziszótárban (1972): 

ige – főnév 1. nyelvt Cselekvést, történést, állapotot, lé-
tezést kifejező szó(faj) (pl. megy) 2. rég irod Szó. / népr Ba-
bonás ráolvasáskor mondott szó, szöveg. Bűvös ~k. / irod 
Kinyilatkoztatásszerű kijelentés. / vall (prot.) bibliai idé-
zet. / vall: ~t hirdet: (prot.) prédikál. 3. (tulajdonnév-sze-
rűen) vall: Az ~: Isten [tör].

Ezeket a meghatározásokat azzal a megjegyzéssel fo-
gadhatjuk el, hogy talán éppen az elmúlt évtizedek ökume-
nikus közeledésének következményeként az „igehirdetés” 
és a „prédikáció” szavak jelentésében már nincs különb-
ség, mindegyik felekezetben ugyanazt jelentik. Viszont az 
itt nem szereplő „szentbeszéd” szót a római katolikus egy-
házban még napi szinten használják, az Istenről vagy egy 
választott bibliai igéről szóló beszédet jelenti.

A továbbiakban a Szentírásban előforduló, nyelvta-
ni szempontból csoportosított „igék” biblikus tartalmát 
szeretném vizsgálni. A szentíró hogyan használ egy-egy 
szót Istenre és hogyan az emberre, a szó ugyanazt jelen-
ti-e mindkét esetben, vagy mást? Mit jelent kettejük kap-
csolatában, esetleg változik-e a szó jelentése az Újszövetség 
lapjain az Ószövetséghez képest, vagy nem? Tudom, hogy 
vállalt feladatomban képtelenség teljességre törekednem. 
Amikor egy-egy szót a Biblia számos előfordulási helyéről 
idézek, abban a reményben teszem, hogy az idézett igehe-
lyek leírása, olvasása már önmagában is, de Isten Lelke se-
gítségül hívásával mindenképpen erősíti hitünket.

A létezést kifejező igék a Szentírásban

A létezés szó – az értelmező kéziszótár szerint – főnév. 
Jelentése: az a tény, hogy valaki, valami létezik. A szótár 
példát hoz: az anyagi világ létezése. A létezés irodalmi ér-
telemben az élet szónak felel meg. 

A létezik ige első jelentése: (valamilyen hatást kifejtő) lé-
te van valaminek. Erre példa: A tudattól függetlenül létezik. 
Második jelentése: fennáll, van, előfordul. Példa: Ez csak 
az ő fantáziájában létezik. / Nem létezik! (azaz lehetetlen). 

A létige szó főnév. Nyelvtani jelentése: a létezést kifeje-
ző „van”, illetve „lesz” jelentésű ige. 

Az él ige. Első jelentése: életműködést fejt ki, életben 
van. A két szó tehát, amelyek bibliai előfordulásait kere-
sem: az él és a van, illetve ennek jövő idejű formája, a lesz. 

Az őstörténet

Mózes első könyve 1–11. fejezetét őstörténetnek nevezi a 
szentírástudomány. Ezek a fejezetek arra a kérdésre vála-
szolnak: kicsoda Isten, aki a világot teremtette? És „kicso-
da a teremtett ember, s hol van helye a teremtett világban? 
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Csakhogy erre a kérdésre nem meghatározások felelnek, 
hanem elbeszélések, képek és családfák, egyszóval őstör-
ténetek, amelyekből ki kell bányásznunk a kijelentést. […] 
Az 1Móz 1–11 nem mai értelemben vett történetírás, de 
minden elbeszélésnek megvan a történeti magva; mond-
hatjuk rá, hogy mítosz, de a szónak nem vulgáris, hanem 
tudományos értelmében; és hitünk szerint kijelentés (ki-
nyilatkoztatás), de nem betűiben, hanem teológiai monda-
nivalójában.” (Hamar 1989, 6. o.) Más szóval: az őstörténet 
múltba tekintő prófécia, történeteket használó igehirdetés 
vagy „prófétai történetírás” arról a történelem előtti kor-
szakról, amelynek még nem voltak emberi krónikásai (vö. 
Pákozdy László, idézi Hamar 1989, 16. o.).

Az őstörténeten belül Mózes első könyve tulajdonkép-
pen két teremtéstörténet egymás mellé szerkesztéséből szü-
letett. Az első fejezet (tulajdonképpen 1,1–2,4a; az úgyne-
vezett Papi irat része) „Isten felől (mintegy felülnézetben) 
ábrázolja ugyanazt a valóságot”, a második fejezet továb-
bi része (az úgynevezett Jahvista) „az ember felől (mintegy 
alulnézetben)”. A „különbségek ellenére a két bizonyságté-
tel teológiai mondanivalója tökéletesen megegyezik. Szem-
mel látható, hogy mindkettőt ugyanaz a Lélek avatta a ki-
jelentés közvetítőjévé.” (Hamar 1989, 16–17. o.) Az első fe-
jezet szerint a Lélek, Isten Lelke is jelen volt a teremtésben, 
hiszen amikor a föld „még kietlen és puszta volt, a mély-
ség fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett (az eredeti 
szó egyik jelentése szerint ’kotlott’) a vizek fölött. S mert 
Isten szólt, tehát az Ige hangzott, s így – az Újtestamen-
tum tanúsága szerint – Isten Jézus Krisztusban és reá néz-
ve teremtett mindent (vö. Jn 1,3; Kol 1,16). Tehát „Krisztus-
nak kezdettől fogva köze van a világhoz: Ő a sajátjába jött. 
Hiányzott a világból, mielőtt eljött. Annál súlyosabb az az 
ítélet, hogy mégsem fogadták be őt.” (Jn 1,9–11; vö. Prh-
le 1958, 29. o.) Isten pedig a teremtéstörténet első hat nap-
ja során megparancsolta, minek kell következnie (pl. „Le-
gyen világosság! És lett világosság” – 1Móz 1,3), majd a na-
pok végén „látta Isten, hogy ez jó” (1,10). „A hetedik napra 
elkészült Isten a maga alkotó munkájával […]. Azután meg-
áldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt…” (2,2–3)

A Jahvista szerző a 2,4b–25 szakaszban a szárazföldi, 
vízi állatok teremtése után – mintha az előző fejezet tar-
talmát részletezné – írja le az ember teremtését, majd az 
Éden-kert ültetését, 1Móz 3-ban pedig az ember bűnbe-
esését és Isten büntetését. A maga képmására és hason-
latosságára „megformálta az Úristen az embert a föld po-
rából, és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az em-
ber élőlény.” (2,7) A Teremtő látja, hogy az ember elnevezi 
az állatokat, de azokat nem tekinti társainak. Ádám örül 
az életnek, de elsősorban a vele való közösségre teremtett, 
„hozzá illő segítőtárs”, Éva megformálásának. Isten ma-
gától értődően vált szót az emberpárral, szemükre hány-
ja engedetlenségüket, meghallgatja mentegetőzésüket, és 
meg is bünteti őket. Mindeközben nem kell „bemutatkoz-

nia”. Ádámnak és Évának tudnia kellett, hogy Isten terem-
tő Úr, s ők csupán teremtmények. 

Isten tehát életet adott egy teremtményének, aki az előt-
te megteremtettekkel ellentétben érezni és gondolkodni tud, 
s érzéseit, gondolatait ki is tudja fejezni. Lehet vele beszél-
getni, és végre tudja hajtani mindazt, amivel őt teremtő Ura 
megbízta. A férfi ember és az asszonyember összetartoznak, 
ők ketten „lesznek egy testté” (24. vers), ők ketten kapták a 
szaporodásnak, a föld betöltésének és uralmuk alá hajtásá-
nak a parancsát (1,22–23) és a 2. fejezet szerint az Édenkert 
őrzését és megmunkálását. Ez a kezdeti állapot a bűnesettel 
szűnt meg, amikor az emberpár inkább hallgatott a kísértő-
re, mint Istenre. Az ember Isten helyére pályázott, mert ön-
maga akarta meghatározni, hogy mi a törvény és mi a bűn. 
Ezekben önmaga felett senkit, még Teremtőjét sem fogadta 
el bírónak. Isten megbüntette mindhármukat, a kísértő kí-
gyót, a tiltott gyümölcsöt szakító asszonyt és a rá hallgató 
férfi t is. A büntetésből most csak a munkával kapcsolatosra 
fi gyeljünk: az ember miatt a föld lett átkozott (’ádám miatt 
’adámá), s ezért Ádámnak fáradsággal kell megélnie belőle. 
A föld tövist és bogáncsot terem, s az embernek arca verejté-
kével kell kenyerét megtermelnie. Ádámnak (a férfi ember-
nek és az asszonyembernek) vissza kell térnie a termőföld-
be, amelyből vétetett. „Bizony por vagy, és vissza fogsz térni 
a porba!” – fejezi be Isten a büntetések sorát (1Móz 3,14–19). 
Ilyen természetesen beszél a Teremtő a halálról. Itt tehát szó 
sincs arról, hogy az ember halála a bűneset következménye, 
vagyis Isten büntetése lenne. Az ember a teremtett termé-
szet része, testének minden anyaga megtalálható a termő-
földben, halálában „a homo humusszá lesz. Ámde nemcsak 
a homo, a növények és az állatok is. […] A termőföld (így) 
az ember bölcsője, élettere, kenyéradója és végül hamvved-
re.” (Hamar 1989, 22. o.) Tudja ezt a Prédikátor is: „…el-
megy az ember örök otthonába […] a korsó eltörik a forrás-
nál, és a kerék belezuhan a kútba. A por visszatér a földbe, 
olyan lesz, mint volt, a lélek pedig visszatér Istenhez, aki ad-
ta.” (Préd 12,5c.6b–7) Jób pedig, aki gyermekei és vagyona el-
vesztését Isten kezéből próbálja elfogadni, nem tőle, hanem 
hozzá menekül: „…én tudom, hogy az én megváltóm él, és 
utoljára megáll a por fölött, és ha ez a bőröm szertefoszlik is, 
testem nélkül is meglátom az Istent.” (Jób 19,25–26)

Az ősatyák története

Az ősatyák története során Isten megszólítja Abrámot, el-
küldi őt rokonsága közül, új nevet ajándékoz és új hazát, 
számtalan utódot, bőséges áldást ígér neki (1Móz 12kk). 
Mindezt megismétli Izsákkal (1Móz 26,24), majd egy egész 
éjszakai tusakodás után a csaló Jákóbot is új névvel aján-
dékozza meg (1Móz 32,29–30), de nevét egyiküknek sem 
árulja el. Az Egyiptomból elmenekült Mózest az égő csip-
kebokorból nevén szólítja, és ezt mondja magáról: „Én va-
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gyok atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Já-
kób Istene.” (2Móz 3,6) Elmondja, hogy népének Egyiptom 
hatalmából történő kiszabadításához őt szemelte ki, s ezért 
akarja elküldeni Egyiptomba, népéhez és a fáraóhoz. Mózes 
szabódik, kifogásokat fogalmaz meg, majd tudni akarja Is-
tene nevét. Kérdésére ezt felelte Isten: „Vagyok, aki vagyok. 
[…] Így szólj Izráel fi aihoz. A »Vagyok« küldött engem hoz-
zátok. […] Ez az én nevem mindörökre, és így szólítsatok 
engem nemzedékről nemzedékre!” (2Móz 3,14.16) 

Ez az első hallásra titkolózásnak vagy elzárkózásnak 
hangzó önkinyilatkoztatás csak az előbbiekkel együtt 
érthető. Tudhattok arról, mit cselekedtem Ábrahámmal, 
Izsákkal és Jákóbbal, ezeket hallhattátok apáitoktól. Aki 
tehát eddig voltam, az vagyok ma, s ugyanaz leszek holnap 
is. Eddig is veletek voltam, ezután is veletek leszek. Isten 
tehát „az eddig ismert névnek adott új tartalmat: leszek, 
azaz veletek leszek népem történetében. Ezzel jelzi, hogy 
most valami új következik, ami azonban a régivel is kap-
csolatban van.” (Pálfi 1949, 59. o. 13. jegyz.) Meg fogom bi-
zonyítani magamat, hiszen „lenni” sohasem tétlen, nyugal-
mi lét, hanem állandó tevékenység. Mintha azt mondaná: 
„Bízd csak rám néped sorsát és jövőjét, Mózes, néped az 
én népem!” Ugyanakkor biztatja az Egyiptomba vonakod-
va induló Mózest is: „Bizony, én veled leszek!” (2Móz 3,12) 

Isten megtartotta ígéreteit, s nemcsak Egyiptomból sza-
badította ki fi ait, de Izrael későbbi története során is szaba-
dítójuk volt. Erről az Úrról így énekel a zsoltáros: „Él az Úr, 
áldott az én kősziklám, magasztaltassék szabadító Istenem!” 
(Zsolt 18,47) Az Ószövetség sokszor hasonlítja élő Istenét a 
pogányok bálványaihoz: „A mi Istenünk a mennyben van, 
megalkotott mindent, amit akart! A bálványok ezüstből és 
aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai. Van szájuk, 
de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak. Van fülük, 
de nem hallanak…” (Zsolt 115,3–6a) Izrael Istene azonban 
beszél, megszólítja övéit, látja népe nyomorúságát, s meg-
hallja kiáltását. A pogányok isteneihez képest él! Ennek 
örömét – szavait Isten szájába adva – így fejezi ki élete vé-
gén Mózes: „Lássátok be, hogy csak én vagyok, nincsen Is-
ten rajtam kívül! Én adok halált, és én adok életet, összezú-
zok és gyógyítok, nincs, aki kezemből kimentsen. Kezem az 
égre emelem, és megesküszöm önmagamra, az örökké élő-
re…” (5Móz 32,39–40) 

A teremtett ember tudja, hogy földi élete véges, s nem-
csak a Saul elől menekülő Dávid vallja félelmében: „…csak 
egy lépés választ el engem a haláltól” (1Sám 20,3d), de Is-
ten mai népe is így énekel: „Minden ember csak halandó, / 
Minden test, mint fű, virág […]. / E testnek porrá kell len-
ni…” (EÉ 512,1) Isten azonban nem hagyja magára halan-
dó gyermekét, segítségére siet. Emlékezteti népét a siva-
tagban naponta hulló mannára. Azzal adta tudomásukra, 

hogy „nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él 
az ember, ami az Úr szájából származik” (5Móz 8,3b). Né-
pe életéhez tartalmat, tartást, életkedvet ad törvénye ál-
tal: „Tartsátok meg rendelkezéseimet és törvényeimet, mert 
aki megcselekszi azokat, él általuk.” (3Móz 18,5) A Tízpa-
rancsolat egyetlen parancsához, a szülők tiszteletéről szó-
lóhoz még ígéretet is fűz: „Tiszteld apádat és anyádat […], 
hogy hosszú ideig élhess, és jó dolgod lehessen azon a föl-
dön, amelyet Istened, az Úr ad neked!” (5Móz 5,18) Ugyan-
akkor Jakab apostol fi gyelmezteti a sokszor meggondolat-
lanul tervező embereket: „…azt sem tudjátok, mit hoz a 
holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehelet, amely egy 
kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene monda-
notok: Ha az Úr akarja, akkor élünk, és ezt vagy azt fogjuk 
cselekedni.” (Jak 4,24–25) Isten népe, aki tisztelettel borul 
térdre „a királyok Királya és uraknak Ura” elé, boldogan 
vallja: „Övé egyedül a halhatatlanság…” (1Tim 6,15b.16a) 
És hozzáteszi: „…én bízom benned, Uram […]! Kezedben 
van sorsom…” (Zsolt 31,15–16)1

A Mózessel történt találkozáshoz hasonlóan szólítot-
ta meg Isten János apostolt Patmosz szigetén átélt látomá-
saiban, és „mutatkozott be” neki: „Én vagyok az Alfa és az 
Ómega, így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki el-
jövendő: a Mindenható.” (Jel 1,8) A Mózessel történt talál-
kozás a törvényadás, tehát az ószövetség megkötése előtt 
történt; János apostol jelenéseit Krisztus mennybemene-
tele után élte át és írta le. A két esemény Isten ószövetségi 
és újszövetségi népének földi életét öleli keretbe. János je-
lenései pedig már az idők végéről, az istenellenes hatalom 
teljes legyőzéséről, az új égről és az új földről, a mennyei 
üdvösségről szólnak. 
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b Jánosy István evangélikus lelkész, költő tizenöt éve, 
2006 augusztusában halt meg. Az ez év tavaszán meg-
rendezett, Az Úr érkezése című középiskolás online 
szavalóversenyen a versenyző diákok a költő egy-egy 
versét szavalták el. Az Evangélikus Pedagógiai Inté-
zet által az evangélikus fenntartású oktatási intézmé-
nyek irodalomtanárai részére szervezett továbbkép-
zési alkalom keretében hangzott el a költő életművét 
ismertető előadás, amelynek szerkesztett változatát 
az alábbiakban közöljük.

Bevezető gondolatok

Egy 20. századi költői életmű középiskolai tananyagba il-
lesztése nem kevés nehézséget okoz. Jó, ha a Nyugat nagy 
alkotóit, Adyt és Babitsot sikerül részletesen bemutatni, 
s mellettük még Radnóti és József Attila is helyet kap. Sza-
bó Lőrinc és Illyés Gyula bemutatására alig marad idő az 
érettségi előkészületek lázában. Pilinszky János, Weöres 
Sándor vagy a kortársak költészetének említéséig alig jut-
hatnak el, hiszen a sokkal nagyobb érdeklődésre számot 
tartó prózai alkotásokra is illik időt szakítani. Ennek el-
lenére is megpróbálom felkelteni az érdeklődést Jánosy 
István életműve iránt, aki Hamvas Béla és Weöres Sán-
dor mellett a harmadik korszakos jelentőségű evangélikus 
alkotója a 20. századnak. Meg kell jegyezni persze, hogy 
evangélikus költő, illetve író nincs, csak író és költő van, 
akik mellesleg evangélikusok is. Nagyszerű dolog, hogy az 
utóbbi időben újból ismertté vált Gyóni Géza neve. Túrme-
zei Erzsébet költeményei jogosan kapnak helyet az egyházi 
rendezvényeken. Reményik Sándornak vitathatatlan helye 
van a század kismesterei között. De Jánosy István életmű-
ve toronymagasan kiemelkedik közülük, s jelentőségéhez 
képest alig ismert. 

De kitől várhatjuk azt, hogy beemeljék a köztudatba az 
evangélikus alkotók nevét? Ki vállalhatja fel életművének 
népszerűsítését, ha mi nem? Mikor, ha nem most? Jánosy 
István születésének centenáriuma 2019-ben volt, s 2021 au-
gusztusában emlékezünk halálának tizenötödik évfordu-
lójára; ennek a jegyében szeretném felkelteni érdeklődésü-
ket Jánosy István életműve iránt.

Egy életmű bemutatásakor és értékelésekor alapvető-
en két lehetőség áll előttünk. Közelíthetjük főbb témavá-
lasztásai vagy az alkotó életrajza felől. Jánosy István első-
sorban költőként, műfordítóként ismert. Mivel a költészet 

személyes műfaj, a költemények egy-egy hangulatnak vagy 
gondolatnak a költői eszközökkel történő megformálását 
nyújtják, ezért kézenfekvőnek tűnik a főbb témák – például 
a haza- és istenszeretet, a szerelem és a természeti szépség 
iránti rajongás, a mítoszok és álmok megjelenítése – tük-
rében bemutatni az életművet. Ebben az előadásban azon-
ban inkább életeseményeinek bemutatásán keresztül sze-
retném ismertetni Jánosy István életművének létrejöttét. 
Tudatosan használtam a címben az „alkotásai” szót, mi-
vel költeményeinek vaskos kötete mellett néhány drámát 
és pár kötetnyi önéletrajzi írást és tanulmányt is szerzett, 
valamint több ezer oldalnyi próza- és versfordítása van. 
Tudjuk, hogy a 20. században számos művész kényszerült 
arra, hogy műfordítással keresse kenyerét. Jánosy István 
Németh Lászlóhoz hasonlóan a „gályapadból laboratóriu-
mot” hozott létre műfordítói műhelyében, s antik és mo-
dern szerzők tucatjainak bőrébe bújva, magyar nyelven új-
raalkotta a fordítandó műveket.

Előzetesen hadd szóljak személyes érintettségemről. 
A Miskolci Keresztény Szemle főszerkesztőjeként 2019 ta-
vaszán egy kézirat kapcsán beszélgettem Dobos Marianne 
író-újságíróval, aki evangélikus költőként említette Jánosy 
István nevét. Neve ismerős volt előttem, hiszen a hetve-
nes-nyolcvanas években rendszeresen felbukkantak versei 
a Szép versek antológiákban, de érdeklődésem és munkám 
miatt a kilencvenes évektől főleg közgazdasági és társada-
lomtudományi munkákat olvastam, ezért egyetlen sorát 
sem tudtam felidézni magamban, s evangélikus kötődé-
se sem volt ismert előttem. Utánanéztem a Wikipédián, 
ahol a szócikkben az állt, hogy Angyalföldön „káptalani” 
szolgálatot látott el 1944-ben. Mivel az egyházi szóhaszná-
latban való általános járatlanságon ma már nem ütközöm 
meg, ezért Wikipédia-szerkesztőként villámgyorsan kija-
vítottam a káptalan szót káplánra, majd érdeklődni kezd-
tem élete iránt. Meglepetésemre idősebb lelkész ismerő-
seim sem tudtak arról, hogy lelkész lett volna, még azok 
sem, akik tudták, hogy évekig tagja volt az evangélikus ér-
telmiségi folyóirat szerkesztőbizottságának. Ez felkeltette 
kíváncsiságomat, s viszonylag gyorsan rábukkantam az 
interneten a bányai egyházkerület lelkészi önéletrajzokat 
tartalmazó könyvére, amelyben megtalálható volt Jánosy 
István önéletrajza és lelkészavatásának dokumentuma is.

Az is kiderült, hogy közeledik a költő születési centená-
riuma, s így kezdeményeztem az evangélikus hetilap szer-
kesztőségénél, hogy emlékezzenek meg az évfordulóról. 
Sajnos azt a választ kaptam, hogy ezt nem tudják megten-
ni, mivel nincs, aki megírná a cikket. Így ajánlottam fel, 
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hogy szívesen megírok egy életrajzi adatokat tartalmazó 
rövidebb cikket, amely fölkerül majd az újság weboldalá-
ra. Így kerültem „Pilátusként a credóba”, s így kezdődött 
ismerkedésem Jánosy Istvánnal. A Dobos Marianne-nal 
folytatott beszélgetésből az is kiderült, hogy férje, Kabde-
bó Lóránt professzor több életrajzi beszélgetést folytatott a 
költővel a nyolcvanas években, s 1996-ban monográfi át is 
írt róla. A beszélgetések anyaga egyrészt az Elvesztett ott-
honok című kötetben, illetve a Jelenkor folyóirat néhány 
számában hozzáférhető volt az interneten, így viszony-
lag könnyen hozzájutottam a szükséges információkhoz. 
A monográfi át és összegyűjtött verseinek gyűjteményes 
kötetét megvásároltam, s mivel az egyéb kötetei már an-
tikváriumban sem voltak elérhetők, a könyvtárból kölcsö-
nöztem ki munkáit. Így fokozatosan tárult fel előttem az 
életmű kivételes gazdagsága és a szerző fordulatokban gaz-
dag élete. Azt szokták mondani arra, akinek eseményekben 
bővelkedő élete van, hogy élete kész regény. Jánosy István 
esetében az is érvényes, hogy élete kész „rémregény”. Tel-
jesítményének nagysága abban áll, hogy a csapások soro-
zata ellenére megszületett ez a kivételesen gazdag és ter-
jedelmes életmű.

Jánosy István életútja

1919. május 18-án született Besztercebányán, ahol édesapja 
a helyi gimnázium tanára volt, bár a Jánossy család eredeti-
leg dunántúli evangélikus gyökerekkel rendelkezett, s Ber-
zsenyi Dánielt is felmenői között tartja számon. Édesapja 
az Eötvös Collegium diákja volt, s latin–történelem szakos 
tanárként került a Felvidékre. Elvette Besztercebánya váro-
si főépítészének lányát, akinek testvére Hudecz László volt, 
aki sanghaji építészként a két világháború között világhírre 
tett szert, s amikor visszatért Európába, részt vett a vatiká-
ni ásatásokban, és felügyelte Szent Péter maradványainak 
feltárását is. A Jánossy családban három, jeles karriert be-
futott fi úgyermek született. Ferenc festőművész lett; György 
állami díjas építészmérnök, aki többek között a Miskolci 
Egyetem főépületének tervezője volt; s a harmadik István, 
aki nevét anyakönyvi elírás miatt egy s-sel írta. 

Első gyermekkori élménye házuk leégése volt, így in-
dult drámai fordulatokban bővelkedő élete. A trianoni bé-
kekötést követően családjának menekülnie kellett szülő-
helyéről. Édesapja a fasori gimnázium történelem–latin 
szakos tanára lett, így fi a is itt érettségizett – kitüntetés-
sel – 1937-ben. Ezt követően a soproni evangélikus teoló-
giai karra iratkozott be, majd egy félév múlva a budapesti 
tudományegyetem görög–latin–pszichológia szakán foly-
tatta tanulmányait. Ennek elvégzését követően befejezte 
teológiai tanulmányait, s 1944-ben – vizsgáinak beszámí-
tását követően – teológusi diplomát szerzett. 1944-ben Bu-
dapesten avatták lelkésszé.

Erről így írt önéletrajzi írásában: „1944 februárjában 
fölszentelték pappá. Amikor esküt tett, akkor sajátos reser-
vatio mentalisszal élt. Nem valami Credóra vagy hitvallá-
si iratra esküdött föl, ahogy azt a formuláré megkövetelte, 
hanem arra, hogy ő Istenhez és Jézushoz, az élő személy-
hez lesz mindhalálig hű. […] Megkapta a beosztását: an-
gyalföldi káplán. Néhány hétig nem történt semmi drá-
mai, járt ki a Fóti útra, vasárnaponként prédikált, ifj úsá-
gi bibliaórákat vezetett, olykor temetett, kivillamosozott a 
keresztúri temetőbe.” (Kabdebó 1996, 45. o.)

Megrázó élmény volt számára a bombatámadások ál-
dozatainak temetése. Többek között ő temette a Margit híd 
felrobbantásának áldozatait is. A bombatámadások utáni 
temetésekre így emlékezett: „A temetendő halottak már 
csak csonkok voltak, ahogy egy-egy összeégett törzset, lá-
bat, mellkast megtaláltak az összeomlott házak alatt. So-
kakat már agnoszkálni sem tudtak. Ezeknek koporsó sem 
járt – különben is, hogy tudtak volna előkeríteni ennyi ko-
porsót?! A fölismerhetetlen csonkot kifektették zsírpapírra, 
aztán először celebrált a katolikus pap, utána a református, 
végül az evangélikus […] – aztán a csonkokat a zsírpapír-
ból beleszórták a gödrökbe. Szertartás közben nemegyszer 
volt légiriadó, légi csata, ilyenkor a sírok közé kuporodva 
várták a lefújást.” (Kabdebó 1996, 45–46. o.) A temetések 
hangulatát idézi egyik első, megrázó versének részlete:

„Ma szép a temetés. Csikorgó stráfszekéren
húsz pléhelt láda zord tam-tam-zörgése. Tömjén
száll túl a rekkenő hő-, fény-, agypárlat-örvény
fölé és glóriát cikáznak tűzfehéren
a zöld legyek. Elöl egy kósza pap döcög.
Tarkót törölget és épp átkozza magában
az olcsó sírhelyek szokását: a határban
tenyérnyi lomb se nő ragyás halmok között.
Nyomán a nép.” (Jánosy 2004, 11–12. o.)

Az angyalföldi id. Rimár Jenő parókus lelkész felügyelete 
mellett bekapcsolódott az áttérésre készülő zsidó szárma-
zású személyek felkészítésébe, így – anyakönyvi iratok ta-
núsága szerint – mintegy hétszáz személy számára nyújtott 
életmentő segítséget vagy legalábbis reménységet. Erről az 
időszakról így számol be a visszaemlékezésében:

„Megkezdődött az országban a zsidók deportálása Né-
metországba. A szerencsétlenek egyszerre megrohanták 
az egyházakat, abban a hitben, hogy ha keresztlevelet kap-
nak, mentve lesznek az elhurcolástól. Az egyházak ekkor, 
ahelyett hogy rögtön kiadták volna a keresztlevelet (kér-
dés, mennyire segített volna), úgy döntöttek: a kérelme-
zőknek, mielőtt megkeresztelik őket, nem tudom hány hi-
toktatási órán kell részt venniük. […] minden hétköznap 
délelőtt és délután ilyen hitoktatási órákat kellett tartania, 
a végkimerülésig. Szerencsére, erre mint frissen végzett 
teológus elég jól fel volt készülve […] így nem esett nehe-
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zére szóval tartani szegény áttérőket, bebizonyítva nekik, 
hogy amikor Jézus világába lépnek, nem idegen világba 
jutnak, hanem a sajátjukba, hiszen Jézus személyisége az 
Ószövetségből nőtt ki: a próféták róla szóltak, az ő erköl-
csi tanításait, megváltó halálát és föltámadását jövendöl-
ték. Előadásait olykor héber idézetekkel fűszerezte. Ma-
ga is átszellemült ez előadások során, és hallgatóságának 
sugárzó arcát látva érezhette, hogy ezek a szerencsétle-
nek legalább ez időre megfeledkeztek halálfélelmükről, 
és tényleg bekapcsolódtak a jézusi tanítás áramkörébe.” 
(Kabdebó 1996, 46. o.)

1945 februárjában, Budapest ostroma után szüleivel 
Szirákra, nagybátyja földbirtokára költözött. Egyelőre nem 
sikerült kideríteni, miért hagyta ott segédlelkészi állását, az 
állása szűnt-e meg, az esetleges élelmezési nehézségek vagy 
a szülei sorsa iránti aggodalom miatt döntött így. Tény az, 
hogy a fasori gimnázium tanári létszámának háború mi-
atti csökkenése miatt 1945 szeptemberétől itt civil óraadó 
tanár lett, latin és görög nyelvet tanított. 1948-ban azonban 
– mivel tanártársai visszatértek a hadifogságból és a nyu-
gati emigrációból – nem alkalmazták tovább. 1948 és 1953 
között állami iskolai tanár volt, közben elvégezte az orosz 
nyelvtanári tanfolyamot, és orosz nyelvet is tanított. 1954-
ben tanári munkáját lezárta, és a szabadfoglalkozású írói, 
műfordítói pályát választotta.

Élete ezután is bővelkedett megrázó fordulatokban. 
Idős szüleit csak úgy tudta megmenteni a fenyegető ki-
telepítéstől, hogy szűk lakásukba költözött, de ide nem 
vihette magával feleségét és kisfi át. Felesége ezt a lépését 
nem értette meg, így kapcsolatuk elhidegült, majd válás-
sal zárult. Második feleségével halálukig boldog házas-
ságban éltek, de személyes életük tragédiája, hogy a nél-
külözésekkel terhes ötvenes években nem születhetett 
közös gyermekük.

Első verseit még a Válasz folyóirat közölte, majd a Nyu-
gat irodalmi hagyományait folytató Újhold körének tagja 
lett. Sajnos az Újhold költői az ötvenes években nem pub-
likálhattak, ezért ebben az időben műfordítói és tanári te-
vékenységből kellett fenntartania családját. Ennek ellené-
re is folytatta alkotó munkáját, s megírta a Rákóczi ifj úsá-
ga versciklusát, amelyért utóbb József Attila-díjat is kapott. 
Ez a versciklus kiválóan alkalmas arra, hogy a középisko-
lai oktatásba bekerüljön, s mivel 2021-ben ünnepeljük II. 
Rákóczi Ferenc születésének háromszáznegyvenötödik év-
fordulóját, egy-egy iskolai visszaemlékezés során talán el-
hangozhat egy-egy részlete is. Ami miatt külön is megem-
lítem, az egy 1956-os forradalomhoz, illetve ennek leverésé-
hez kapcsolódó esemény, amely ismét kivételes személyes 
bátorságáról és helytállásáról tanúskodik. Az 1956-os ese-
ményekben személyesen alig tudott részt venni, infl uen-
zás volt. Erről így vallott:

„Én betegen feküdtem, másodikán vagy harmadikán 
mentem be az Írószövetségbe. Különben otthon szüntele-

nül hallgattuk a rádiót és tarokkoztunk. Borzalmasan iz-
gultam. Most mi lesz? Aggódtam Nagy Imréért, mert úgy 
sejtettem, a felkorbácsolt indulatok vagy elejtik személyét, 
vagy szélsőséges döntésekbe sodorják, melyek teljesen irre-
álisak. Mire valók az olyan szónoklatok, lépjünk ki a Varsói 
Paktumból, mondjuk ki a semlegességet, mikor a nagyha-
talmak döntöttek úgy, hogy mi az orosz hatalmi szférába 
kerüljünk. Ezt a döntést csak ők változtathatják meg. És 
mire való a sok párt? Megint pártközi csetepatékba és med-
dő alkotmányozó vitákba merülünk bele, amikor mindent 
egy akarattal kéne tenni. Néhány epigrammában jeleztem 
aggodalmaimat. November 4-e hajnalban hallgatjuk a rádi-
ót. Nagy Imre mondja megrendítő beszédét, és állandóan 
a Kodály kórusmű, a Zrínyi szózata szól. Nemsokára már 
az ágyúzást is halljuk. Most már tudjuk, mi következik. Ez 
időszakban csak kevés verset írtam, − nem megy, nagyon 
fáj. Két jelentősebb részletet 1957-ben, utólag becsempész-
tem a Rákóczi ifj úságának a Szépirodalmi Kiadónál elfek-
vő kéziratába…” (Kabdebó 1996, 104. o.)

Ifj úság

„Oh lesz e még
ily boldog óra. Fiatalok arcán átszellemültség lesz-e még?
Hogy lelkesült Zrínyi harcán – az a nagy rajongás lesz-e még?
hogy fontolatlan halni kész a hazáért, a legszegényebbekért.
Lesz-e még, lesz-e még?
Vagy az ifj úság, mint a fák virága lehull?
Mint a szél-színezte ég fénytánca nyomtalanul szürkévé 
fakul?
…
Ifj úság,
kereslek örökre hontalanul.
Most láttam,
hogy lobogott a hajuk, s a zászló, hogy énekelték azt a dalt,
hogy követelt a szájuk a hazának becsületet, hitüknek diadalt,
hogy lőtték őket, ártatlanokat, hogy estek össze véresen,
hogy remegett nyírfa-hosszú lábuk, hogy üvegesült a 
gyönyörű szem.
Sosem felejtem el
e képet síromba viszem!

Hiszem:
nem pusztulunk el!
Kizöldül újra az ifj ú ág!
Ifj úság!” (Jánosy 2004, 113. o.)

A másik részlet Rákóczi szájába adja azokat a gondolatokat, 
amelyeket akár forradalom vezetői is mondhattak volna:

„Mindegy, hogy győzni vagy meghalni megyek
Nem csak úgy segítjük a kódis ebeket,
hogy győzelemre visszük – ha lehet,
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de úgy is, ha győzni nincs mód, meghalunk,
s evvel bennük reményt csiholunk:
emlékünk századokig szívükbe vésve
vezérli őket új csodatevésre.” (Jánosy 2004, 223. o.)

1957-ben a megtorlás árnyékában kivételes bátorság kellett 
e versek megírásához is, de ma már elképzelhetetlen koc-
kázatot vállalt akkor, amikor utólag kiegészítette a kiadásra 
váró kéziratot ezekkel a versekkel. Ezt követően válságosra 
fordult élete. Erről ezt mondta életinterjújában: „1956 után 
borzalmas lelkiállapotba kerültem. A legnagyobb csoda, 
hogy életben maradtam. Úgy éreztem, nekünk magyarok-
nak végleg befellegzett, nincs többé semmi remény. Finis 
Hungariae. Borzalmas álmaim voltak minden éjjel. Eze-
ket rögtön a felébredés után lejegyeztem, ezen a szövegen 
utólag semmit nem változtattam.” (Kabdebó 1996, 113. o.)

Ezekből a feljegyzésekből született meg álomverscik-
lusa, amelyben költészetének legmagasabb csúcsait érte el. 
Álmai egyikében a koncepciós perek áldozatainak börtön-
beli szenvedéseit idézi fel, s utóbb, feljegyzéseit visszanézve 
maga is csodálkozott azon, hogyan kerültek ezek szorongá-
sos álmaiba, hiszen személyes élménye nem fűződik ezek-
hez az eseményekhez. A róla szóló monográfi ában Kabde-
bó Lóránt álomverseit így méltatja: „…verseinek egy része 
elemi erejű álomviadal, ősösztönös, szinte primitív elbe-
szélése annak, amit a század folyamán mindnyájan átél-
tünk.” (Kabdebó 1996, 5. o.)

Ebben az időben fordításokat vállalt. Ennek eredménye 
volt a Lukianosz-kötete Istenek, halottak, hetérák címmel. 
Nappal dolgozott, de éjszakáiról így vall: „Éjszakánként meg 
az utcákon kóboroltam. Felfedeztem az éjszakai Budapes-
tet, Krúdy Budapestjét. Bevetődtem leprás csehókba, hall-
gattam a részegek beszédét, néha érdekesebb volt, mint egy 
klasszikus regény. Még a Pipacs mulatóba is elvetődtem, hol 
istenien zongorázott valaki, akinek civil foglalkozása orvos. 
Verőfényes kora délután volt. Bementem a csehóba, bedob-
tam néhány deci bort, utána kifeküdtem a Parlamenttől dél-
re levő stégre, napozni.” (Kabdebó 1996, 118. o.)

Ezután következett öngyilkossági kísérlete. A Dunába 
vetette magát, de életösztöne felülkerekedett, s kiúszott a 
másik partra. Lakáskörülményei rendeződtek, mivel a Rá-
kóczi ifj úsága kötet megjelenését követően egy kisebb la-
kást utaltak ki számára. De az önemésztő életmód foly-
tatódott. „Boldogok voltunk. De sajnos az italozás az új 
lakásban sem szűnt meg, hanem egyre félelmesebb mé-
reteket öltött. Egyszer a Korányi kórházban ébredtem fel. 
Ott mondták, hogy az újpesti állomáson a sínekre feküd-
tem, és a mozdony a legvadabb fékezéssel is csak egy mé-
terre tőlem tudott megállni. És én nem emlékszem semmi-
re. Egy reggel pedig Katalintól tudtam meg, hogy éjszaka 
önkívületben, a démonnal hadakozva, őt vágtam fejbe egy 
palackkal. Ezt a jelenetet írtam le Pokoltánc szarvasokkal 
című versemben.” (Kabdebó 1996, 124. o.)

Ezt követően fordulat állt be személyes életében: a hat-
vanas évektől fokozatosan rendeződött egyéni helyzete, és 
teret kapott az irodalmi életben is. Számos ókori és kor-
társ szerzőt fordított, Platón Az államától Milton Elveszett 
paradicsomán keresztül az észak-amerikai beatköltészetet 
tartalmazó válogatásig és T. S. Eliot Puszta országáig. Ne-
ki köszönhetjük a Mahábhárata és a Rámájana ősi indiai 
eposzok magyar nyelvre történő átültetését is. Prózafor-
dításai is jelentősek, Nexö Északi fény című regényét vagy 
a svájci német nyelvű irodalom főművét, Gottfried Kel-
ler Zöld Henrik című regényét is az ő fordításában ismer-
jük. Drámát írt Claudiáról, Pilátus kereszténnyé vált fele-
ségéről, valamint István királyról is, és sorra jelentek meg 
önéletrajzi írásait és tanulmányait tartalmazó kötetei is.

Bár egyházi szolgálatban 1944-et követően nem állt, 
szerkesztőségi tagja volt az evangélikus értelmiségi folyó-
iratoknak, s rendszeresen publikált itt is. A fasori gimná-
zium újraindulását örömmel fogadta, s volt fasori osztály-
társairól – többek között Harsányi Jánossal járt egy osz-
tályba – versben emlékezett meg. Halála előtt két évvel 
Ferencz Győző költőtársa szerkesztésében kiadták megje-
lent és meg nem jelent verseinek gyűjteményét. Élete utol-
só évtizedeit Gyenesdiáson töltötte, ahol az evangélikus 
szeretetotthon mellett épített nyaralót. Ide húzódott visz-
sza több évtizedes küzdelmeit követően.

Babits Mihály Az elbocsátott vad című versében ír a ki-
rály által élve elfogott szarvasról, amelyet gyűrűvel megje-
lölnek, majd újra szabadon engednek. Ha valaki elejti a va-
dat, ebből tudja meg, hogy az a királyé volt. Jánosy István 
is ilyen elbocsátott vadként élte életét. Az Úr jelölte meg 
magának, azután elbocsátotta. Eltávolodhatott ugyan tőle, 
de sosem feledhette, hogy vissza kell térnie hozzá. Babits 
versének utolsó versszakával: „»Vezessen Hozzád a szabad-
ság!« / így kérem olykor aki vár, / mert nem annak kell az 
imádság, / ki Istent megtalálta már.” (Babits 1968, 545. o.)

2006. augusztus 19-én halt meg, földi maradványait gye-
nesdiási házának falában szeptember 30-án helyezték el. 
Hamvai fölött Nagyné Szeker Éva keszthelyi lelkész Mt 21,17 
alapján hirdette a feltámadás evangéliumát: „Erre otthagyva 
őket kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát.”  

Jánosy István költészetének fő témái

Készítettem egy versválogatást, amely Jánosy István köl-
tészetének főbb motívumait mutatja be. A válogatás egy 
elképzelt fa gyökeréhez, törzséhez és koronájához rendel 
három-három témát; valamennyi témához három-három 
verset választottam. Így huszonhét verset tartalmazna a 
válogatás, de bevezetésként a válogatás elé illesztettem a 
Fasori diáktársaimhoz című alkalmi költeményét, valamint 
zárásként a nagy álomversciklus öt, szabad verselésű ter-
jedelmes költeményét mint a költő legnagyobb hatású al-
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kotását. A válogatás gyökérzetét az a három téma alkotja, 
amely átszövi egész költészetét: az ősi mítoszok, az indiai 
eposzok világa, valamint a görög-római mitológia alakjai. 
A válogatás törzsét a keresztény örökség alkotja, ezen belül 
a kereszténység nagy alakjai: Tamás apostol, Szent Ferenc, 
valamint Teréz anya. A válogatásból látható, hogy Jánosy 
István költészete ökumenikus jellegű, a kereszténység üze-
netét nem a felekezetieskedésben keresi, hanem a jézusi 
örökséget személyes életükkel is felvállaló szentekben ta-
lálja meg. Három Mária-verse tudatosan száll szembe a ke-
reszténység férfi központú torzulásával, s Mária, valamint 
Magdalai Mária vívódásainak bemutatásával a Jézus szen-
vedése iránti részvét mélységét ábrázolja. A három kivá-
lasztott Jézus-vers pedig Jézus isteni lényének hangsúlyozá-
sa helyett emberi oldalát mutatja be. A Kérdés-felelet című 
verse arról szól, hogy – véleménye szerint – a megváltás 
csak a legfőbb parancsolat, az élet védelmének parancsát 
feltétel nélkül teljesítők számára jár.

A válogatás koronáját a Jánosy-életmű összegzését je-
lentő gondolatok jelentik. Az indiai mítoszok és a keresz-
tény örökség vallások feletti képviselőjének Gándhí szemé-
lyét tekintette, akiről több költeménye is szól. Gándhí az 
erőszakmentes küzdelem jegyében élte az életét. Kevesen 
tudják Gándhíról, hogy a kereszténység üzenetét is integ-
rálta gondolkodásába. Szavait így idézi fel Jánosy István 
önéletrajzi beszélgetésében:

„Gandhinak sokat kellett utaznia. Amikor a vonata 
befutott egy állomásra, ott mindig nagy tömeg fogadta, 
és várta, hogy beszélni fog. Ekkor ő elővette a Bibliát és 
felolvasta a Hegyi beszédet. Mikor az ortodox hinduk ezt 
rosszallták, Gandhi ezt felelte nekik: nem ismerem jobb, 
rövidebb összefoglalását a hindu erkölcsnek.” (Kabde-
bó 1996, 134. o.)

Ezenkívül hagyatéka az ifj ú nemzedék felé szóló intel-
meit, valamint álmait jeleníti meg. A válogatás záró köl-
teménye, Az elsüllyedt katedrális látnoki erővel szól a ke-
resztény Európa hagyományainak elvesztéséről, valamint 
azokról, akik ezeken a romokon képesek felépíteni egy jobb, 
emberségesebb világot.

„Fölszáradt már a bűzhödt mocsár
Szent Ferenc üget kis szamarán
s egyszeriben hangot hall
Építsd fel templomomat
Ferenc ekkor nekiáll
az alapokat újraásni
az alapokat újravetni
ártatlan jóságot
pénzmegvető szegénységet
csonkabonkák gyógyítását
farkasoknak fordultatását
Kismadarak röpködnek körülötte
s ő prédikál nekik
Itt egy új világ épül
hol az emberek teljesítik Jézus parancsait
és szent egyenlőségben élnek.”
(Jánosy 2004, 586. o.)
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Az élő Jézus Krisztushoz
g  V E R E S  Á B E L

K Ö N Y V R E C E N Z I Ó e

Gerfiné Brebovszky Éva: Intertextualitás és bibliaértel-
mezés a Zsidókhoz írt levél alapján. Hermeneutikai Kuta-
tóközpont, Budapest, 2020. (Hermeneutikai Füzetek 40.)

A kötet Gerőfi né Brebovszky Évának az Evangélikus Hittu-
dományi Egyetemen megvédett doktori értekezése után – 
amelyben a Zsidókhoz írt levél ószövetségi recepcióját vizs-
gálta az intertextuális módszer segítségével – tíz évvel jelent 
meg. Az elmúlt évtizedben témája tovább kutatása már a 
kurrens idegen, illetve magyar nyelvű szakirodalom feldol-

gozásának mennyiségén is észrevehető. A Hermeneutikai 
Kutatóközpont által megjelentetett Hermeneutikai Füzetek 
38. kiadása (Hays 2019) számbeli közelségén túl a tartalmi 
közelség is érzékelhető a két műben; Gerőfi né – Fabiny Tibor 
szavaival – „azon a csapáson halad tovább, [amelyet] Hays 
tett járhatóvá számukra” (5. o.). De „[m]ennyiben hozhat 
újat a bibliai könyvek magyarázatában az intertextualitás?” 
– teszi fel a kérdést a szerző. Válasza igen fi gyelemfelkeltő: 
„…ez a módszer egy új szövegszemléletet ad, mivel a hang-
súlyt nem az eredetre, hanem a megértésre helyezi.” Gerőfi -
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né szerint a hagyományos tipológia, allegória, forráskritika, 
illetve motívumanalízis módszere kevés fi gyelmet szentel 
„a textusok dialógusában a komplexitásnak” (vendég- és 
végszöveg dialógusa). Igaz, hogy a felsorolt módszereknél is 
fontos „a tradíció és az innováció”, ellenben az intertextuali-
tás módszer, amely az olvasót bevonva „rámutat arra, hogy 
a pretextusok szövegei végső helyükön új szellemi egységgé 
nőttek össze, jelentésük megváltozott. Éppen ezért egészen új 
tartalmat fejezhetnek ki az olvasó számára, ami akár ellen-
tétes is lehet jelentésükkel az eredeti kontextusban.” E könyv 
ezt kutatva vezeti végig az olvasót az ószövetségi előképek 
újszövetségi ábrázolásain keresztül a bibliaolvasóban meg-
elevenedő intertextuális „aha-élményig”.

Gerőfi né Brebovszky Éva biblikus kutatóként segíti végig a 
könyv olvasóját az intertextualitás irodalomtudományi, fi lo-
zófi ai, illetve teológiai módszerén, amely módszer által a kor-
társ értelmezésen túl a mai olvasó számára is feltárja az inter-
textualitás gazdag megértési hozadékát. Könyvében nemcsak 
a Zsidókhoz írt levél adott részeinek (Zsid 1,5–12; 6,18–20; 12,1–
3) pontos értelmezésére vállalkozik az intertextualitás mód-
szerével, hanem egy „sablont” is készít a hazai exegéták szá-
mára a metódus megismertetésével. Az exegétákon túl pe-
dig remek bemutatást nyújt a mindennapi bibliaolvasóknak 
is, hogy miért érdemes az Újszövetségen túl az Ószövetséget 
is olvasni, ugyanis az intertextuális megértés „meg akarja 
változtatni a bibliai szövegekről alkotott eddigi felfogásun-
kat” (19. o.), ami nem lerombolást vagy tévútra hívást jelent, 
hanem az értelmezés gazdag lehetőségeinek lehetőségét tár-
ja elénk, amely lehetőségek további elmélyedésre hívják az 
olvasót a Szentírással érintkező szövegekben és kultúrában.

A könyv három nagy fejezetre tagolódik, amelyekben a 
szerző először az intertextualitás fogalmát, majd meghatá-
rozásait és módszereit mutatja be. Ezt követően a Bibliára 
fókuszált intertextualitást, azon belül pedig a Zsidókhoz 
írt levél és az intertextualitás közös metszetét ismerhetjük 
meg. Másodszor a Zsidókhoz írt levél fent említett igehelye-
inek intertextuális értelmezését a főbb görög nyelvű kóde-
xek (pl. LXX, D, Ψ, 𝔓46, ℵ), modern kritikai bibliakiadások 
(Nestle–Aland25, Nestle–Aland27) és – ószövetséges kuta-
tói pontossággal – az ószövetségi igehelyek qumráni vari-
ánsainak segítségével elemzi. A második fejezet követke-
zetes felosztása: 1. textusanalízis; 2. kontextus analízis és 
struktúravizsgálat; 3. exegetikai vizsgálat; 4. intertextuá-
lis dialógus jellegének megállapítása; 5. produkcióorien-
tált/szövegközpontú vizsgálat, illetve produkcióorientált/
befogadóra irányuló vizsgálat; 6. az intertextuális olvasat 
keresése az egyházi hagyományban, illetve a kortárs inter-
textuális olvasat megállapítása. Ez a felosztás ismétlődik 
a Zsidókhoz írt levél három kiválasztott részén (Zsid 1,5–
12; 6,18–20; 12,1–3), amelyet két összegző alfejezet követ a 
Zsidókhoz írt levélen belül kirajzolódó intertextuális há-
lóról és az intertextualitás és a Zsidókhoz írt levél kapcso-
latáról. A harmadik fejezet pedig az intertextualitás bib-

likus használatára ad útmutatót az olvasónak, amelyet a 
szerző öt pontban vázol.

Gerőfi né Brebovszky Éva az intertextualitás fogalmát 
mint „az irodalomkritika egy viszonylag új módszer[ét]” 
(7. o.) a magyarországi exegézis színesítését és módszere-
inek gyarapítását megcélozva mutatja be a Zsidókhoz írt 
levélen. Azért ezen a levélen mutatja be az intertextualitás 
hermeneutikai módszerének alkalmazását, mert a Biblia 
legrejtélyesebb és legtöbb ószövetségi idézetet tartalmazó 
könyve a Zsidókhoz írt levél, „melynek szövege szinte tál-
cán kínálja az intertextuális értelmezést” (7. o.). 

Az intertextualitás fogalmát először Julia Kristeva bol-
gár származású francia irodalomtudós, pszichoanaliti-
kus, fi lozófus használta Mihail Mihajlovics Bahtyin dia-
lóguselmélete alapján, és a Jacques Derrida nevével fémjel-
zett, avantgard írókat vonzó Tel Quel folyóiratban született 
meg. Mihail Mihajlovics Bahtyin (20. századi szovjet iro-
dalomtudós) már a dialogicitás elméletében rámutat arra, 
hogy minden szöveg idézetekből álló mozaik. Magát az in-
tertextualitás elméletét pedig Julia Kristeva 1969-ben meg-
jelent Séméiôtiké című művében dolgozza ki. A 20. századi 
irodalomtudomány álláspontja, hogy már minden törté-
netet megírtak, és a mi feladatunk ezeknek a történetek-
nek a helyes rendszerezése. Ez a kortárs paradigma húzó-
dik végig az irodalomtudósok és a fi lozófusok elméletein, 
amelyeket Gerőfi né precízen tár elénk.

A továbbiakban az olvasó a Stefan Alkier német teológus 
által kidolgozott három irányzatot ismerheti meg az intertex-
tualitáson belül; elsőként a produkcióorientált intertextua-
litást, amely az idézett szöveget (pretextus) és a végső szö-
veget (metatextus) vizsgálja. Jellemzője a szociokulturális 
kontextus fi gyelembevétele és az idézés mikéntjének vizs-
gálata. Jörg Helbig, ezen irányzat egyik jeles képviselője sze-
rint „az intertextualitást lehet zavaró tényezőként is felfog-
ni” (11. o.), mivel az irodalmi alkotás egységét megszakítva 
üzeneteket ad át egy másik szövegből azért, hogy visszatér-
ve az irodalmi alkotáshoz „hatást gyakoroljon annak jelen-
tésére” (uo.). Másodszor a recepcióorientált intertextua li tást 
mutatja be Gerőfi né Brebovszky Éva, amely a fogadó és a szö-
veg interakciójában születik meg. Tehát az olvasó ismeretei 
és elvárásai meghatározzák a pretextus kifejtését. Ennek az 
irányzatnak a képviselője Susanne Holthuis, aki a hangsúlyt 
a szöveg befogadására helyezi. Harmadszor pedig az expe-
rimentális/kísérletező intertextualitást tárja elénk a szerző, 
így összegezve a harmadik irányzatot: „…olyan intertextuá-
lis kapcsolatok felállításáról van szó, amelyeket sem időbeli, 
sem kulturális korlátok nem akadályoznak.” (13. o.) A Stefan 
Alkier által meghatározott irányzatok fokozatosan adnak te-
ret az Umberto Eco képviselte olvasó orientált szemléletnek, 
amelyet Gerőfi né szintén fokozatosan mutat be – mélyvíz-
be engedi az olvasót, ahol már az ő enciklopédikus tudása 
lesz a meghatározó.

Az intertextualitás fogalmi meghatározásán túl az első 
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fejezetben a szerző bemutatja a pretextus (vendégszöveg) faj-
táit és az intertextuális hatás intenzitásának „fokait”, amit a 
Zsidókhoz írt levél adott részeinek elemzésében újra elővesz 
és a korábban lefektetett módszerek alapján követhetően al-
kalmaz. Ez a szándék is mutatja, hogy a fogalmi tisztázá-
sok nem maradnak el könyvében, hanem tudatosan és te-
leologikusan mutatja be azokat és a módszereket egyaránt.

Az intertextualitás kapcsolata a bibliai tudományok-
kal – szakkifejezésként rögzítve – 1989-ben jött létre Sipke 
Drais ma szerkesztésében, a hollandiai Kampenben meg-
jelenő Intertextuality in Biblical Writings című kötetben. 
A közeli évszám is sejteti, hogy milyen aktuális és felfe-
dezetlen terület az intertextualitás viszonya a Bibliával. 
Gerőfi né Ellen Van Wolde tanulmánya nyomán remekül 
foglalja össze az intertextuális módszer helyét a hermene-
utikai paradigmákon belül. A fi atal módszer korából meg-
állapíthatnánk, hogy a posztkritikai paradigma korának 
közegében született, de a módszerén vehető ki legjobban a 
történetkritika (kritikai paradigma) meghaladása. Gerőfi -
né így foglalja ezt össze: „…az intertextualitás nem azo-
nosítható a forráskritika és a motívumanalízis során ed-
dig is alkalmazott régi történetkritikai komparatív mód-
szerrel. Az utóbbi ugyanis abból a feltevésből indult ki két 
szöveg vizsgálatakor, hogy a korábbi szöveg, az idézet be-
folyásolta és determinálta a végső szöveget. Az intertext-
ualitás pedig az ellenkező folyamatot állapítja meg. Az in-
tertextuális hermeneutika alapállása szerint a befogadó 
textus és az olvasó személye a döntő az idézetek, allúzi-
ók stb. értelmezésénél. A bibliai textusok egymás számá-
ra erőforrást jelentenek. Az intertextualitás ezt az erőha-
tást vizsgálja.” (19. o.)

A Zsidókhoz írt levél intertextuális vizsgálata célsze-
rű, az Ószövetség, annak is görög fordítása – a Septuagin-
ta (LXX) – határozza meg az újszövetségi levél nyelvezetét. 
Az idézetekkel tűzdelt rejtélyes levél szerzőjét Gerőfi né és 
Friedrich Schröger is Írásmagyarázónak nevezi a gyakori 
ószövetségi utalások miatt. A Zsidókhoz írt levél szerkeze-
te és nyelvezete is bőséges lehetőséget tartogat az intertex-
tuális vizsgálatnak, amelyet Gerőfi né a Zsidókhoz írt levél 
első fejezete 5–13. verseinek zsoltárláncolatán kezd meg.

Az elemzést megelőzően a szerző bemutatja Richard B. 
Hays intertextuális ekhójának módszertani kritériuma-
it Pál apostol írásai alapján, amit Hays az Echoes of Scrip-
ture in the Letters of Paul című 1989-es könyvében fejt ki. 
Az intertextuális ekhó módszertani kritériumait Gerőfi né 
a Zsidókhoz írt levél elemzésénél is fi gyelembe vette, így 
alkalmazza e levélre is Hays megállapításait. Ezzel Gerőfi -
né a Zsidókhoz írt levél szerzőségének vitájában nem fog-
lal állást a páli szerzőség mellett, következetesen az „isme-
retlen szerző” megnevezést alkalmazza, megőrizve ezzel a 
tisztes távolságot a bevezetéstani kérdésektől.

A második fejezetben az intertextuális megközelítés 
gyakorlati funkcióját mutatja be a szerző, a módszer al-

kalmazását a Zsidókhoz írt levél 1. fejezet 5–13. verseinek 
íráskaténájával (a Szentírás különböző helyeiről egymás 
mellé rendezett idézetsorozat; középkori írásmagyarázati 
módszer) kezdi. A szerző célja bebizonyítani, hogy az ószö-
vetségi „idézetek krisztológiai tartalmat kapnak. Jézusról 
mint Isten Fiáról vallanak, őt dicsőítik.” (32. o.) Ezt köve-
tően Jézus főpapi tisztjének intertextuális elemzését olvas-
hatjuk. A Jézus-főpap metaforát a Zsidókhoz írt levél szer-
zője folyamatosan haladva fejti ki a gyülekezeti hitvallástól 
indulva lépésenként „tanító és intő egységekben” (32. o.), 
amely gondolatokat a főpapról szóló állításokkal bontja ki, 
csomópontot készítve az intertextuális hálón. Gerőfi né ezt 
követően a főpap-krisztológia összekapcsolódását mutatja 
be Melkisédek titokzatos alakjával.

A Zsidókhoz írt levél 1,5–13 intertextuális vizsgálatát a 
szerző az íráskaténa bemutatásával és azon keresztül a tex-
tusanalízissel kezdi. Az íráskaténa precíz táblázatokba fog-
lalt, versenkénti, illetve félversenkénti parallel bemutatá-
sát jelenti az adott igeszakasznak. Gerőfi né négy különbö-
ző Bibliát, bibliafordítást (LXX, Nestle-Aland27, RÚF 2014, 
Károli-biblia) mutat be egymás mellett, amelyek szembe-
tűnően ábrázolják az ószövetségi idézeteket (pl. Zsid 1,5a 
és Zsolt 2,7; Zsid 1,5b és 2Sám 7,14). A szavankénti kisebb 
eltérések az ószövetségi kánon még nyitott voltát, a qum-
ráni szövegvariánsok ismeretét és a Septugainta-fordítás 
használatát feltételezik a Zsidókhoz írt levél szerzőjénél, 
illetve mindez a címzettek előismereteit is mutathatja. Az 
eltéréseket Gerőfi né kiemelve mutatja be a textusanalízis 
során, amely által előtűnik, hogy az ószövetségi idézete-
ket melyik fordítás vagy szövegvariáns alapján ismerte a 
Zsidókhoz írt levél közege.

Az exegetikai elemzés, illetve a textusanalízis alap-
ján értékes következtetés, hogy az újszövetségi gyüleke-
zet ószövetség-értelmezése és -felhasználása analógia a 
mai keresztényeknek is, ami azt jelenti, hogy az Ószövet-
ség nem vesztette el relevanciáját az Újszövetség népe szá-
mára. Az Ószövetségnek mondanivalója van számunkra is; 
ezt a mondanivalót a törvény betöltője, Krisztus kapcsolja 
össze az újszövetségi szövegekkel és ezáltal a mi életünk-
kel is. Ez a mérték, amelyet hitmértékének hívunk (regula 
fi dei) – Luther megfogalmazásában: was Christum treibet 
–, és a ránk vonatkozó zárt kánon nem engedi az intertex-
tuális értelmezések sokszínű lehetőségét a keresztény gon-
dolkodás medrén kívülre.

A Zsidókhoz írt levél 5,1–10-ben a Melkisédek rendje 
szerinti főpapi tiszt bontakozik ki. A héber irodalom egyik 
kedvelt struktúrája, a khiasztikus elrendezés (ABC C’B’A’) 
domborodik ki Gerőfi né kontextusanalízisében. A Zsidók-
hoz írt levél 5,1-ben a főpap funkciójáról olvashatunk (A), 
ezt követi 5,2–3-ban a személyes kvalitás ismertetése (B), 
majd 5,4-ben az isteni elhívás (C). 5,5–6-tól pedig vissza-
felé haladva először az isteni elhívásról olvashatunk Jézus 
esetében (C’), ezt követi 5,7–9-ben Jézus személyes alkal-
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Öttalentumos szolgáját hazahívta az Úr!
Emlékezés Zsigmondy Árpád (1930–2021) evangélikus lelkész szolgálatára

g  S Z E B I K  I M R E

Aki ismerte, s többször beszélgethetett vele, elámult tudá-
sán és ismeretgazdag olvasottságán. Mindig szerényen, de 
sajátos módon tudta előrevinni a disputát, akár teológiai, 
akár történelmi vagy nyelvismereti kérdésekről volt szó. 
Nem kérkedett vele sohasem, de életkörülményei predesti-
nálták arra, hogy négy diplomát szerezzen szerény egzisz-
tenciális körülményeinek biztosítására.

Zsigmondy Árpád 1930. április 19-én született Ózdon, 
ahol édesapja bányamérnökként dolgozott. Az ő nyugdíja-
zása után költöztek Budapestre, ahol Árpád először a Deák 
téri elemi iskolába járt, majd a fasori evangélikus gimnázi-
umban kezdte meg tanulmányait. Itt már az ógörög nyelv-

vel is ismerkedett, amely későbbi teológiai tanulmányai so-
rán azt az előnyt jelentette, amelynek következtében a hé-
ber nyelv megismerésére több időt szentelhetett. A budavári 
gyülekezetben konfi rmált, Sréter Ferenc hitébresztő hatá-
sa alá került. A II. világháború során – vízért való sorban 
állás közben – rakéta érte lakóházukat, a mellette álló sze-
mély halálosan megsebesült, ő életben maradt… „Istennek 
valami terve van velem” – értékelte később. 1946-ban James 
Stewart skót labdarúgó prédikációját hallgatta, amely dön-
tésre késztette. „Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitet-
lenségemben!” A budavári ifj úsági órák, a Tahiban tartott 
táborok hatása nyomán született meg benne a döntés: 1948-

massága (B’), majd pedig 5,10-ben Jézus funkcióját Mel-
kisédek rendje szerint (A’) ismerteti a Zsidókhoz írt levél 
szerzője. Az irodalmi formán túl e rész tartalmi jellegze-
tességéhez tartozik még a krisztológiai szempontból ér-
telmezett szöveg, amelyet Gerőfi né így összegez: „A meg-
váltás felől nézve keresi ezen fogalmak tipologikus jelen-
tését. Nekünk, mai olvasóknak is kemény eledel az, ami 
ezek után következik. Nagy hitbeli bátorságra vall az is-
meretlen író részéről, ahogyan ütközteti a »régi kultuszt« 
az »új kultusszal«.” (70. o.)

A Zsidókhoz írt levél 6,18–20 intertextuális vizsgálatá-
nak középpontjában a horgony és a kárpit képe áll. A hor-
gony hajózásból vett metaforaként mind a levél címzett-
jei, mind a mai olvasó számára az ígéretet és a reménységet 
szimbolizálja, amely az isteni ígéret megtartó és reményt 
adó erejével a kárpit mögöttire (Isten teljes jelenlétére) irá-
nyul. A mai olvasónak ez különösen fontos lehet, hiszen 
érezhetően távol kerültünk Istentől, ezért mutat rá találó-
an Gerőfi né, hogy a „kereső embernek Isten szava adhat 
reménységet” (77. o.).

A Zsidókhoz írt levél 12,1–3 intertextuális vizsgálata a 
kereszt elviselését hozza az olvasó elé, amelyben Gerőfi -
né a biblikus elemzés alapján implicite a rendszeres teo-
lógus Gerhard Ebeling álláspontjára helyezkedik, azaz a 
poszt krisztiánus világban idegenné lett kereszthalált és 
jelképének berendezési tárggyá, művészi alkotássá süly-
lyedését véli felfedezni a bibliai üzenet és a modern világ 
metszetében.

Gerőfi né könyvében a krisztológiai és ekkléziológiai 
iránymutatásokat a visszafelé olvasás módszerével (Richard 
B. Hays) összefoglalva megállapítja, hogy az Ószövetség 
Krisztus felől olvasva ad példát a kitartásra és a hűségre, 
valamint, hogy a Zsidókhoz írt levél szerzője nem tesz kü-
lönbséget a régi és az új nép között, hanem egynek tudja 
őket. Gerőfi né célja – az ószövetségi vezetettség által az in-
tertextuális „aha-élmény” – megvalósul, a szerző új herme-
neutikai módszere „a haysi csapáson” visszafordítja az ol-
vasót a Szentírás és azontúl az Ószövetség értelmezése fe-
lé, amelyen keresztül Krisztus áldozata és feltámadása még 
árnyaltabb képet nyer a ma elidegenedett embere számára. 

Az Intertextualitás és bibliaértelmezés a Zsidókhoz írt 
levél alapján című könyv nemcsak a hermeneutikával, il-
letve bibliatudományokkal foglalkozó személyek, lelkipász-
torok, teológusok számára nyújt érdekfeszítő, ihletet adó 
és további kutatásra ösztönző olvasmányt, hanem minden 
gyülekezeti tag, presbiter, a kereszténység iránt érdeklődő 
olvasó is meg fogja találni az épülésére szolgáló üzenetet, 
amely közelebb visz mindnyájunkat Isten szavának értel-
mezéséhez: az élő Jézus Krisztushoz.

Hivatkozott mű

Hays, Richard B. 2019. Visszafelé olvasás. Figurális krisztológia 
és a négyszeres evangéliumi tanúságtétel. Hermeneutikai Ku-
tatóközpont, Budapest. (Hermeneutikai Füzetek 38.)
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 * Elhangzott Budapesten, a Farkasréti temetőben tartott búcsúztatón 
2021. május 11-én.

A bölcsesség kezdete az összetépett villamosjegy
Igehirdetés Zsigmondy Árpád nyugalmazott lelkész, levéltáros temetésén (Péld 9,10)*
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„A bölcsesség kezdete az Úr félelme.” (Péld 9,10)

Az egykori fasori diák naponta találkozhatott ezzel az 
igével, hiszen ez a gimnázium jelmondata. Ismerve Zsig-
mondy Árpád testvérünket, ő ezt az igét azonnal mon-
daná héberül is: Résít hokmah jirat adonaj. Sőt termé-
szetesen idézné azt a Septuagintából is, már csak azért 
is, mert gimnazistakorától tanult és jól tudott görögül: 
. Latinul is idézné: Princi-
pium sapientiae timor Domini. És mivel nagyon szerette és 
tanulmányozta a modern nyelveket is, természetesen fejből 
mondaná ezt az igeverset németül és angolul is: Der Weis-
heit Anfang ist die Furcht des Herrn; Th e fear of the Lord is 
the beginning of wisdom.

Azon sem csodálkoznék, ha egy kis papírlapot elővé-
ve (mindig nagyon sok cetlit hordott magánál) székely ro-
vásírással is leírná ezt a mondatot, felemelt mutatóujjal 
hozzátéve a tanítást: „Nem mindegy, hogy szóközi vagy 
sorvégi k…”

Ha pedig elkövetnénk azt a hibát, hogy közben moso-
lyogni merészelnénk, mutatóujját még magasabbra emel-
ve rendre intene mindenkit, hogy ne zavarjuk aktuális kis-
előadásában.

Lehet, hogy nyelvészeti, fi lológiai fejtegetésekkel kez-
dené, majd talán művelődéstörténeti kitekintéssel folytat-
ná, ám a rögtönzött kiselőadás csúcsa a teológiai tartalom 
meghatározása lenne, kiegészítve a személyes pietasszal.

„A bölcsesség kezdete az Úr félelme.” Ebben az igében 
jól összefoglalható Zsigmondy Árpád hitvallása. A bölcses-
ség, a tudás, az ismeret nemzedékek láncolatán keresztül 
jellemző a Zsigmondyakra. A neves evangélikus polgár-

ban a soproni teológiai fakulásra jelentkezett. Itt szerezte 
első diplomáját, majd dr. Vető Lajos püspök több társával 
együtt lelkésszé szentelte a csepeli evangélikus templomban.

Tíz különböző helyen volt segédlelkész tíz évig. Többek 
között Miskolcon, Veszprémben, Debrecenben, Soltvadker-
ten, Budapest-Józsefvárosban, de Ózdon, Olcsván, Tordason 
is hirdette az igét, amely alkalmakra mindig lelkiismere-
tesen felkészült. – Tíz év után idegkimerültség jelentkezett 
nála, s hazajött Budapestre szüleihez. Egy hónap elteltével 
beállt hómunkásnak, majd az Egyesült Gyógyszer- és Táp-
szergyárban lett segédmunkás. Három műszakban dolgo-
zott, s megszerezte második oklevelét, a vegyésztechnikusi 
végzettséget. 1965-ben házasságot kötött Kozma Évamária 
evangélikus lelkésszel. Ezt követően a Magyar Tudományos 
Akadémia mikrobiológiai laboratóriumában asszisztens-
ként dolgozott. Mindeközben feleségével a budavári gyü-
lekezet német nyelvű istentiszteletein szolgáltak.

Mikrobiológiai munkásságát a Magyar Országos Le-
véltárban folytatott kutatása követte. Időközben harma-
dik diplomáját is megszerezte levéltári szakon. Munká-
ja elismeréseként vörös csillaggal díszített miniszteri ki-
tüntetést kapott…

Utolsó hivatalos munkahelye a budapesti ELTE Egyete-
mi Könyvtár volt. Itt nemzetközi szabványtervezetet dol-
gozott ki a sémi nyelvek latin betűs átírására, és bölcsész-

doktori értekezést írt 1986-ban a Zsigmondy család szár-
mazástörténetéről, genealógiájáról.

Eközben továbbra is rendszeresen szolgált a budavá-
ri német gyülekezetben, és a kórházmisszióban is részt 
vett. Házasságukból két gyermek, Ákos és Szabolcs szüle-
tett, a harmadikat, Ábrist pedig örökbefogadást követően 
nevelték. Kozma Évamária 1993-ban fejezte be földi életét. 
Árpád testvérünk pedig a rendszerváltás évétől kezdődő-
en az Evangélikus Országos Levéltárban tevékenykedett.

1997-ben új házasságot kötött Boldog Ágnes Máriával, 
akivel tizenkét évig éltek együtt hatvani házukban. Az ő 
váratlan halála újabb megpróbáltatással járt Árpád test-
vérünk életében, aki visszaköltözve Budapestre, Ákos fi á-
nál talált menedéket, ahol menyének gondoskodó szerete-
te kísérte mindennapjait. Szabolcs fi a családjában három 
fi úunokájának örülhetett.

A nehéz időket, sok megpróbáltatást átélt, tudós szol-
gatársunkat ez év március 18-án hazahívta az élet és halál 
Ura. Ha szabad és kiegyensúlyozott korban élt volna, ta-
lán a professzori katedrán taníthatta volna az ifj ú nemze-
déket – így viszont próbákkal teli, hiteles életével mind-
nyájunkat segített Krisztus-követésünkben.

A nemes harcot megharcolta, futását elvégezte, a hi-
tet megtartotta, végül eltétetett néki az igazság koroná-
ja (2Tim 4,7–8).
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család nagymértékben gazdagította a magyar és az euró-
pai szellemi életet. Felmenői között volt Nobel-díjas is: a 
Németországban kutató Zsigmondy Richárd. Büszke lehe-
tett másik ősére, Zsigmondy Vilmosra is, aki Magyaror-
szág gyógyvizeinek feltárója volt. 

A török elől a Felvidékre menekült család lelkészeket, 
gyülekezeti felügyelőt, orvosokat adott a nemzetnek. Zsig-
mondy Jenő ügyvéd, bányakerületi felügyelő, felsőházi tag 
volt, az ő festménye mindmáig ott függ egyházunk orszá-
gos központjában.

Ilyen családba született Zsigmondy Árpád 1930-ban 
Ózdon, ahol akkor édesapja bányamérnökként dolgozott. 
Édesanyja, Schulek Erzsébet révén kiterjedt evangélikus 
családdal áll rokonságban. Még gyermek volt, amikor Bu-
dára kerültek. Meghatározó élmény volt számára a fővá-
ros ostroma, annak során pedig az ő megsebesülése. Vízért 
ment a Keleti Károly utcába: akna robbant mellette. Elte-
rült a hóban, viharkabátja csuromvér lett; mellette sebesül-
tek és halottak feküdtek. A rá annyira jellemző stílusban 
erről ezt írta egy helyen: „Körülnéztem, és megállapítot-
tam, hogy nem a mennyországban vagyok.” Ám dobhár-
tyája megrepedt, halláskárosodást szenvedett, ami aztán 
egész életében végigkísérte. Ezért volt jellegzetes kéztar-
tása is, amikor mintegy kagylózva hallgatott egy igehir-
detést vagy előadást.

Meghatározó volt számára a budavári gyülekezet. 1944 
decemberében valami oknál fogva az akkor Kelenföldön 
szolgáló lelkész prédikált a Bécsi kapu téren, és egyebek 
mellett ezt mondta: „Isten a történelem szelével lefújja a 
fölösleges díszeket a karácsonyfáról…” Sréter Ferenc vá-
ri lelkész szárnyai alatt ismerte meg a Szentírást és keres-
te helyét az egyházban. Számára is meghatározóak vol-
tak a tahi táborok vagy éppen egy szilvásváradi konferen-
cia, ahol először találkozott a magángyónás lehetőségével. 
A fasori gimnáziumban annak a Vitális Györgynek volt az 
osztálytársa, akit ugyancsak nemrég szólított magához az 
élet és halál Ura.

Személyes hitre 1946 telén jutott, amikor James Stewart 
híres skót futballista tartott evangelizációt a fasori refor-
mátus templomban. Oda eredetileg nyelvgyakorlás céljá-
ból ment, de a prédikátor „You must be born again!” fel-
szólítása szíven találta. Attól kezdve nemcsak újjászüle-
tett kereszténynek tartotta magát, de üdvbizonyossága is 
volt. Amikor a teológiára jelentkezett, egyik tanára így 
szólt: „Ez a tehetséges fi ú?” – egy másik tanár azonban, 
nagyon helyesen, így kérdezett vissza: „Miért? A teológi-
ára tehetségtelenek menjenek?” Sréter Ferenc ajánlása így 
szólt: „Hitre jutott fi únak ismerem!” A budavári gyüleke-
zetből 1948-ban öten mentek a teológiára! Hárman, ahogy 
Árpád fogalmazott, nem bírták a tudományossággal, így a 
történetkritikával kapcsolatos hidegzuhanyt, de Madocsai 
Miklóssal mindvégig kitartottak. Mindketten kitartottak 
abban, hogy a bölcsesség kezdete az Úr félelme. Sopron-

ba vitte magával őse, Zsigmondy Sámuel latin nyelvű hé-
ber és görög nyelvtanát. Mivel görögöt már a Fasorban ta-
nult, a teológián intenzív héberes lett.

Ez volt az a fantasztikus évfolyam, amelyik kezdettől 
fogva mindvégig összetartott. Néhány éve Pirkadat és nap-
lemente című közös kötetben számoltak be pályájuk indu-
lásáról és életük, szolgálatuk alkonyáról. Egymás számon-
tartása természetes volt ott és a későbbiekben is, beleért-
ve azokat is, akik valamilyen okból pályaelhagyók lettek.

Zsigmondy Árpádot első tíz szolgálati évében egymás 
után tíz különböző gyülekezetbe helyezték a püspökei. 
Fennmaradt levelei jól tükrözik az indulás nehézségeit és 
örömeit is. Hadd idézzek ezekből egy csokrot.

Olcsva, 1954. szeptember: „Látogatok helyben és szór-
ványban: kulákot, párttitkárt, mérnököt, tanárt, orvost, 
tsz-tagot. Nem könnyű sem a törvényt, sem az evangéliu-
mot félreérthetetlenül megmutatni az osztályharcban meg-
keményedett múltbeli embereknek.”

Olcsva, 1955. január: „A kis kályhában 3-4 órát ég a szén, 
felmelegít 15 fokra, aztán elfullad, s lehűl 2 fokig. Megjöt-
tek az évfolyamsegély küldeményei. Köszönöm.”

Az „évfolyamönsegély” is a közösségen belüli szolida-
ritás jele volt. A fenti sorokból az derül ki, hogy itt Árpád 
kapott támogatást, ugyanakkor precíz nyilvántartásából 
kiderül, hogy ő maga is havi 20-25-50 forintnyi összege-
ket fi zetett be havonta, ami a legnehezebb ötvenes évek-
ben nem volt csekély összeg. Adott esetben nemcsak pénz-
zel, hanem ruhával is támogatták egymást, hiszen egy le-
velében így ír: „Nem fagyott be a keresztvíz! S hogy a lélek 
belém ne fagyjon, ahhoz 3 inggel ti is hozzájárultatok.”

Édesapja biciklijét rendbe hozatta, rá Dongó segéd-
motort vett, azzal járta a szórványt. Levelezésükben azt is 
megosztották egymással az egykori évfolyamtársak, hogy 
miként készülnek az igehirdetésre. „Zsigának” – így hív-
ták őt az évfolyamban – nagyon erős volt a nyelvi készsé-
ge, így héber, görög, latin segítséget mindig ő nyújtott má-
soknak. Ugyanakkor ő is tanult a többiektől. Egy levelében 
ezt írta: „Igaza van Pintér Karcsinak: a gyülekezet szerel-
mesének kell lennünk. Talán rájövök az ízére.”

Tordasi szolgálata idején egy levelében kifejti – véle-
ményem szerint – meghökkentő elgondolását a bűneset-
ről és annak vallástörténeti összefüggéseiről, de kedvesen 
ezt írja a végén: „Aki eretnekséget vagy fölöttébb való böl-
cselkedést lát benne, üssön a fejemre, amíg nem késő.” Az 
emberi bölcsességénél többre tartotta a helyes istenisme-
retet: A bölcsesség kezdete az Úr félelme.

Némi egyházpolitika is hangot kap ezekben a levelek-
ben.

Fehérvárcsurgó, 1956. okt. 1.: „Miért a síri csend az Or-
dass-ügyben? Mi van az állami rehabilitációval? Jó, hogy 
elkezdődött a harc a törvényességért, de a törvény még nem 
evangélium! […] Kairoszt, alkalmas időt adott az Úr egyhá-
zunknak. Most észnél kell lenni! És ugyanakkor mindent 
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bele! Szükség van a törvényesség helyreállítására, ugyan-
akkor a bűnvallásra különösen azok felé, akikkel szemben 
súlyos mulasztások terhelnek intés vagy vigasztalás és sze-
retetszolgálat terén. Sokáig voltunk (Méliusz Juhász Pé-
terrel szólva) »néma ebek«, és az egyháznak sosem a [kül-
ső] erőszak, hanem a »dögletes tanítás« és a »veszett er-
kölcs« ártott.” 

Profetikus szavak voltak ezek! Árpád ugyan lelki em-
ber volt, de tudott nagyon határozott, makacs lenni. „Vö-
rös püspökök fekete báránya voltam” – mondta vagy írta 
egy alkalommal. Az egyik püspöknek az Evangélikus Élet-
ben 1958-ban közölt „vonalas” cikkére komoly bírálatot fo-
galmazott meg. Levelét az őrá oly jellemző módon így írta 
alá: „Maradok Főtisztelendő Uram által betöltött tisztség 
iránti tisztelettel és személye iránti szeretettel.” Részben 
talán ezzel is összefüggésben az Állami Egyházügyi Hi-
vatal beidézte, kongruáját egy időre megvonták, ismétel-
ten más gyülekezetbe helyezték – végül is elfogyott körü-
lötte a levegő. 

A lelkészi szolgálatból kilépve segédmunkás lett az 
Egyesült Gyógyszer- és Tápszergyárban. Idővel aztán a 
kék zsávolyruhát fehér köpenyre cserélte: az MTA immu-
nológiai laborjában dolgozott. Munkája mellett német nyel-
vű szolgálatot végzett a Budavárban, akkor, amikor még 
szó sem volt német ajkú gyülekezetről.

Munkájában társa volt felesége, az ugyancsak teoló-
giai végzettségű Kozma Évamária, aki főállásban könyv-
tárban végzett tudományos munkát, ahol nyelvtudásának 
nagy hasznát vették. Árpád évek múltán átkerült a Magyar 
Országos Levéltárba, majd az ELTE Egyetemi Könyvtárba. 
Ebben az időben doktorált. Bármilyen magasra is jutott a 
tudományos ranglétrán, nem felejtette el: a bölcsesség kez-
dete az Úr félelme.

Házasságukból két fi ú, Ákos és Szabolcs született, illet-
ve a szülők örökbe fogadták Ábrist is. Sok szép élményre 

emlékeznek vissza a gyerekek, amikor például édesapjuk 
a kirándulások során is hosszú szakaszokat idézett többek 
között a Toldiból. Morális példákra is emlékeznek. Egyszer 
egy rövid autóbuszút során elfelejtette kilyukasztani a je-
gyét (a fi úknak bérlete volt), ezért aztán leszállás után ösz-
szetépett egy villamosjegyet. Így találta becsületesnek, co-
ram Deo et coram hominibus.

Zsigmondy Árpád testvérünk sok terhet is hordott. Két-
szer megözvegyült, különféle betegségek terhelték.

A rendszerváltás után hivatalosan is újra egyházi szol-
gálatba került az Evangélikus Országos Levéltár munkatár-
saként, tagja volt az első zsinatnak is. Előadója volt az EKE 
alkalmainak, illetve priorja a Jézus Testvérei Ökumenikus 
Diakóniai Rendnek. Rendszeresen látogatta és értékes – 
valljuk meg, olykor meglehetősen hosszú – hozzászólása-
ival gazdagította a Budavári Evangélikus Szabadegyetem 
alkalmait. Ottani szavai is mindig „a bölcsesség kezdete 
az Úr félelme” igazságát tükrözték.

Puritán ember volt, az ágya tele volt könyvekkel, alig 
tudott befeküdni oda… Írt és írt: mindig apró cetlik-
re. Ő, aki művelődéstörténeti kompendiumot alkotha-
tott volna, jószerével csak fragmentumot hagyott ránk. 
Felkészült a halálra, mégis rengeteg munkát hagyott fél-
be. Aggódott a világ sorsáért. Egy helyen így ír: „Apoka-
liptikus időket élünk […] kizökkent az idő – de hiszem, 
most is Jézusé minden hatalom, és biztosra várom, hogy 
övé az utolsó szó.”

Hisszük, hogy ez történik most is. Emberi szavakkal 
próbáljuk felidézni alakját, elmondjuk, amit róla tudunk, 
megosztjuk, amit tőle hallottunk. De nekünk most el kell 
hallgatnunk, és engedni kell, hogy Jézusé legyen az utolsó 
szó. Hiszem, hogy az irgalom és a megbocsátás szavai ezek!

Reménységünk pedig az, hogy amikor meghallja eze-
ket a jézusi szavakat, körülnéz, és megállapítja, hogy bi-
zony a mennyországban van. Ámen.
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Szentháromság ünnepe után 7. vasárnap

f 1Jn 5,10b–13

Igehirdetési előkészítő

Örök élet bizonyságtétele

A vasárnap jellege

Az Agenda szakaszcíme a Szentháromság ünnepe utáni 
6–9. vasárnapokra: „Isten sötétségből világosságra hív”. 
A hetedik vasárnap témája: „Hit által örök életre!” A sötét-
ségből, kárhozatból Isten a hit által a világosságra, az örök 
életre hív. Ezen ellentétpárok a jánosi iratokban mintegy 
alapfogalmak. Textusunk megfelel a tematizálásoknak, így 
könnyű helyzetben vagyunk, nem kell speciális szempont-
ból magyaráznunk az igeszakaszt, pusztán a benne amúgy 
is megszólaló üzenetet kell hirdetnünk.

A vasárnap jellegét meghatározó óegyházi evangélium 
(Mk 8,1–9 – a négyezer megvendégelése), amely Isten gond-
viselő kegyelmét, az övéinek szükségét megelégítő szere-
tetét mutatja fel Fiában, inkább az előzményben, a soka-
ság többnapos tanításában szólaltatja meg a hívást (lásd 
Jánossy 2008, 48. o.).

Amit a textusról tudni kell

Jóllehet szigorúan csattan a 10b vers vádja, hogy „hazug-
gá tette” (aorisztosz!) Istent, mégis világos, hogy a levélíró 
nem a hitetlenek felett mond ítéletet, hanem vigasztaló so-
rokat küld a hívőknek (Magassy 2005). A szigorú csengés a 
(gnosztikus) tévtanítók ellen irányult, mivel tagadták a Jé-
zusban végbement váltságot (Veöreös 1998, 238. o.) – míg 

a gyülekezetnek épp azért ír, hogy tudják meg: örök életük 
van. Isten bizonyságot tett Fiáról és a benne rejlő örök élet-
ről! Ezzel erősíti a kételkedőket, kísértések, akár üldözések 
közepette megrettenőket – hiszen a bizonyságtétel arról szól, 
hogy örök életünk van, arról, hogy Jézus (múltbeli) életmű-
vében adta Isten ezt az ajándékot a mindenkori jelenünk szá-
mára. Így hát aki (ajándékként) „bírja” a Fiút, ezzel együtt 
„bírja” az életet. Ez a „bírja” a Krisztussal való kapcsolatot, 
a hitet jelenti, tehát a hiten múlik az örök élet – ellentétben a 
tévtanítók „kérügmájával”, akik Krisztus-hit nélkül is elér-
hetőnek „hitték” az isteni életet (Veöreös 1998, 238–239. o.).

A görög nyelvben „az élet vegetatív szava”, a  idő-
ben behatárolt élet: előbb vagy utóbb, de eljön a halál, hogy 
pontot tegyen a végére. Csakhogy amikor Jézus arról beszél, 
hogy aki hisz, nem hal meg, akkor nem ennek az életnek 
az elmúló voltát tagadja, hanem a -ét, amely 
kizárólag Isten ajándékaként nyerhető el. Igaz ugyan, hogy 
szubjektív, idői létünk számára biológiai életünk megelőzi 
az örök életet, ám nem kérdés, mi Jézus számára a megfele-
lő sorrend: az oltár előtti igében (Mk 8,1–9) épp azt halljuk, 
hogy Megváltónk nagyon komolyan veszi a testi élet igé-
nyeit, de erre csak azután került sor, miután az örök életet 
hirdette nekik (lásd pl. Balikó 1999, 743., 745. o.).

A perikópa megértése

A bizonyságtételt legtöbbször abban az értelemben használ-
juk, hogy valamely hívő bizonyságot tesz hitéről, istentapasz-
talatáról, Krisztusra találásáról stb. Most Isten bizonyságtétele 
áll előttünk – amelyet a Fiúban adott (Darby 2005, 898. o.). 
A véges, térben behatároltan megmutatkozó, időben igen szűk 
keretek között megjelenő emberi  mégis elhozta közénk 
az isteni  mindenütt jelenvalóságát, meg nem 
szűnő létét. Amit általában a feltámadás (jövőre irányuló) 
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reménységeként fogalmazunk meg, azt János az örök élet je-
lenbeli beteljesedéseként tárja elénk (Veöreös 1998, 239. o.).

Meghaltak az apostolok, egyházatyák, egyházi dokto-
rok, reformátorok. Aki hisz, nem lát halált?! A testi élet és a 
lelki élet nem mérhető össze, Isten számára ők mind élnek 
(Lk 20,38). Ahogyan el lehetett pusztítani Jézus -át, 
úgy el lehet a keresztényekét is. Ám ahogyan nem lehetett 
elpusztítani Jézus -át, mert olyan „életerő” 
van benne, úgy ezzel az erővel Jézus feltámasztja a benne 
elhunytakat is az örök életre (Weltler 2003, 210–211. o.).

Igehirdetési vázlat

Az örök élet bizonyságtétele

A hit egyfajta időgépként működik (vagy inkább örökkéva-
lóság-gépként): összeköti az itt és most -át a mindenütt 
és mindig jelenvalóság -ával. Az örök élet nem 
a jövő, hanem hit által a mindenkori örök jelen ajándéka. 
Nem arról van szó, hogy majd a síron túl valahogy mégis lesz 
tovább, hanem hogy semmi nem szakíthat el a Krisztusban 
adott közösségtől, még a halál sem (Róm 8,38–39). Ezért az 
időtlen  a -időben mindig rendelkezik 
jövővel, minden pillanatában megragadható Krisztusban. 
„A Krisztus-hit nemcsak készül az örök életre, hanem már 
éli.” (Jubileumi kommentár) A keresztény ember nemcsak 
kéri és vágyik rá, hanem már meg is ragadta, hogy neki-
feszüljön, és mindennél becsesebbnek tartsa (vö. Fil 3,12).

Bizonyságtétel – Istentől

A jánosi levélben visszacseng az evangélium története, 
amelyben a zsidók azzal hárították Jézus ítélethirdetését, 
hogy nem érvényes, hiszen önmagáról tesz bizonyságot (Jn 
8,13). A levél is azzal hárítja el az ilyen kifogást, hogy Isten 
maga tett bizonyságot, mégpedig a Fiú által. Ezért éles a 
határ: vagy hiszünk ebben a bizonyságtételben, vagy Istent 
magát tesszük hazuggá (Hodges 1998, 331. o.).

Ez a bizonyságtétel a bizonyosság isteni pecsétjével ren-
delkezik. Ez pedig a Fiúban való hitre hívja a kívülállókat, a 
hitben erősíti a bent levőket (Veöreös 1998, 238. o.). „Hitre ve-
zérlő bizonyíték bőven van; az emberiséggel nem annyira az 
a baj, hogy tájékozatlan, mint inkább, hogy lázadó: nem nem 
tudunk, inkább nem akarunk hinni.” (Jackman 2000, 157. o.)

Bizonyságtétel – az Életről

A Fiúban adott isteni bizonyságtétel tétje az Élet – nem 
a földi-testi , hanem a mennyei-lelki . 
A vízválasztó ebben a hit. Aki hisz, annak nincs szükség 
bizonygatni, hogy él, mert cáfolhatatlanul működik ben-
ne Isten bizonyságtétele. Aki viszont nem hisz, annak sa-
ját hitetlensége a bizonyítéka annak, hogy nincs meg ben-
ne az örök élet (Ravasz 1991, 337. o.). Az üdvbizonyosság 
ugyanis nem az ember tettein, érdemein, tulajdonságain 

áll vagy bukik, hanem egyedül a Fiúban adott bizonyság-
tételen. „Örök élet nem található nevelésben, bölcseletben, 
tudományban, jó cselekedetekben, vallásban vagy a gyüle-
kezetben. Hogy valakinek élete legyen, övének kell lennie 
az Isten Fiának.” (MacDonald 2001, 725. o.)

Mivel pedig Isten bizonyságot tett az Életről és arról, 
hogy ez Krisztusban található, ezért nem is szabad máshol 
keresnünk, nem is lehet máshol megtalálnunk. És nincs is 
szükség nála többre – ahogyan reformátorunk is nekiszege-
zi a nagy humanistának: Vedd ki Krisztust az Írásból – mit 
akarsz akkor még benne megtalálni? (Luther 2006) Lehet, 
hogy a  kameráján keresztül rengeteg mindenre szük-
ségünk van, ám a  szempontjából igencsak ke-
vésre, mégpedig Egyetlenre (Lk 10,42). Rettenetes, ha valaki-
nek csak -a van (Balikó 1999, 745. o.). Mindennél bol-
dogabb azonban az, akinek a Fiú révén -a van!

Bizonyságtétel – tudással

Éppen ezért fontos a jánosi gyülekezeteknek, mindazoknak, 
akik hisznek Isten Fiának nevében, hogy legyenek tudatá-
ban, tudják, ismerjék, hogy örök életük van – és ebben a 
hitükben megerősödjenek (Ravasz 1991, 337. o.). Az üdvbi-
zonyosság nem egyfajta keresztény hübriszen, felsőbbrendű-
ség-tudaton alapul, hanem Isten bizonyságtételén, a megtes-
tesült, a leírt és a hangzó Igén. Nemcsak János evangéliuma 
és levele íródott abból a célból, hogy higgyenek, és e hitben 
Életük legyen, és tudják, hogy örök életük van – hanem az 
egész Írás ezt munkálja (MacDonald 2001, 725–726. o.).

Nemcsak hinnünk szükséges tehát az üdvösséghez, tud-
nunk is kell, hogy örök életünk van. Helyes hit csak helyes, 
igaz ismerettel együtt létezik (Veöreös 1998, 242. o.). Jézus vi-
lágossá tette főpapi imádságában, hogy az örök élet azonos a 
Krisztusban nyerhető istenismerettel. János szeretné, ha a Fiú 
nevében hívők élete nem csupán istenélményeken alapulna, 
hanem a tudás tekintetében is szilárd alapon állna (Jackman 
2000, 163. o.). Vajon mennyi ismeret, tudás jellemzi napjaink 
keresztényeit, és mennyire vannak tudatában örök öröksé-
güknek? Luther szerint is fehér holló ritkaságú az igaz keresz-
tény (Weltler 2003, 212. o.), Jézus sem dédelget naiv álmo-
kat, amikor a sok elhívottból csak kevés választottat különít 
el (Mt 22,14), vagy épp visszatérésekor még azt is kétséges kér-
désként fogalmazza meg, lesz-e egyáltalán, aki hisz (Lk 18,8).

Isten bizonyságot tett a Fiúban nyerhető örök életről, 
amelyet hit által mindenki megragadhat – tudd hát, hogy 
e hitben örök életed van! (Jn 20,31 ≈ 1Jn 5,13)

További javaslatok az istentisztelethez

Textus

A feldolgozásban már szerepet kapott az oltár előtti igeként 
szolgáló evangéliumi történet a négyezer ember megvendé-
geléséről, amely a  és a  viszonyáról is vall.
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Énekek

EÉ 269, 270

Illusztráció

Hit és tudás viszonya jelenik meg nemcsak textusunkban, ha-
nem az egész levélben (bár most nem a , hanem az 
 szerepel). Lehet egymás ellenében állítani, egymás mellé 
rendelni vagy egymás alá helyezni. A napjainkban jellemző és 
a korabeli viszonyokat kapcsolja össze David Jackman példája: 

„Angol szakos egyetemi hallgató koromban a fakultás 
egymással szemben álló pártokra szakadt, aszerint, hogy 
milyen irodalomkritikai elveket vallottak, illetve melyik 
irodalomelméleti irányzathoz tartoztak. Itt is, akárcsak az 
egyházon belüli felekezeti ellentétek esetében, az volt az em-
ber érzése, hogy az ellenségeskedő pártokat sokszor inkább 
a saját, nagy hatású vezetőik iránti vak hűség, és nem any-
nyira tudományos felkészültségük vagy elméleti tárgyila-
gosságuk vezérli. A viták epicentrumában a témavezetőm 
állt, aki határozott nézeteket vallott azokról a tanárokról, 
akik „értik” az irodalmat (és egyetértenek az ő felfogásával), 
és azokról, akik nem. Egyszer a rivális teoretikusról szóno-
kolva dühében azt találta mondani: »Nem érti, tudják, de 
még ennél is rosszabb, hogy azt sem érti, hogy nem érti!«

Nyilvánvaló, hogy a tévtanítók ugyanezt állították János 
apostolról, hiszen azzal érveltek, hogy valódi gnószisz (isme-
ret) csak az ő titkos szellemi meglátásaik révén szerezhető 
meg. Szüntelenül ezen folyt a vita az egyházban. Vajon fél-
revezetett emberek voltak azok, akik az apostoli bizonyság-
tétel és hit ortodox hagyományát vallották, ahogy ebben a 
levélben áll? Vagy igazuk volt abban, amit hittek? Nyilván-
való, hogy az az állítás, mely szerint létezik magasabb rendű 
tudás, és ezáltal egy jobban átélhető, szubjektív bizonyosság, 
romboló hatással lehetett sok hívő őszintén hagyományhű 
vallásosságára. Nem kétséges, hogy ezt emlegették gúnyosan 
»egyszerű« és »jámbor« hitnek. Mikor valaki vonzó alterna-
tívát kínál, amelyet választva állítólag mélyebbre vagy mesz-
szebbre lehet eljutni a lelki életben, mindig a legodaadóbb ke-
resztyének a legsebezhetőbbek.” (Jackman 2000, 161–162. o.)
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Szentháromság ünnepe után 8. vasárnap

f 1Jn 5,1–3

Igehirdetési előkészítő

Szeretni könnyű

A vasárnap jellege

A Szentháromság ünnepe utáni 8. vasárnap számomra jelleg-
telen abban az értelemben, hogy nem hordoz különös tartal-
mat, nincs sajátos mondanivalója. Az ünneptelen félév „ün-
neptelen” ünnepe: az igehirdetésen is múlik, hogy valóban 
emlékezetes ünneppé válik-e. A karácsonyi, a húsvéti és a töb-
bi jellegzetes tartalmú ünnep hordozza az igehirdetést, míg 
az ilyen és hasonló vasárnapokon az igehirdetésnek kell hor-
doznia az ünnepet. Ezen a vasárnapon esetünkben az alap-
ige sem idéz „blikkfangos” képet vagy riadót fújó dallamot.

Amit a textusról tudni kell

A kontextusról: „…a levél megírásának oka 2,19-ben ta-
lálható, ahol megtudjuk, hogy az ellenfelek, az »antikrisz-
tusok« olyan emberek, akik a szerzőnek a közösségéből 
távoztak el. Csalóknak minősíti őket (2,26), és a levél szer-
zője reméli, hogy ellenük a Szentlélek és a keresztségben 
kapott tanítás védelmet nyújt majd (2,20.24–27). Hamis 
próféták ők (4,1), akiknek a lelkében a megtévesztés ural-
kodik (4,6). Minden bizonnyal az ő tanításaikból származ-
nak a bálványok, a hamis tanúk a levél befejező verseiben. 
A szerzőt láthatóan megdöbbentette és bántotta a közösség 
ilyen szörnyű szétszakadása. Még abban sem reménykedik, 
hogy tehet valamit, hogy rendbe hozható a közösség egy-
sége (5,16). Amíg az evangélium jánosi közösségét kiűzték 
a zsinagógából, az 1Jn közösségét azok a keresztények (Já-
nos aligha nevezné őket így) hagyták el, akik nem akartak 
többé hitükben és életükben osztozni.” (Flanagan 1992)
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A textus a levél összefoglalása, mondanivalója pedig, 
hogy a hit és szeretet összetartozik. A szöveg magyaráza-
tában nem látok nehézséget, sem olyan sajátosságot, amely 
az igehirdetésben jelentőséggel bírna.

A perikópa megértése

János, a levél szerzője, akiről valójában nem is tudjuk, hogy 
kicsoda, arra akarja rávenni a keresztény olvasókat, hogy sze-
ressék egymást, mert a hit és a szeretet összetartozik. Micsoda 
közhely! És micsoda megkerülhetetlen igazság! Az egész hiteles 
keresztény élet ezen áll vagy bukik. A mai igehirdetés különle-
ges feladata, hogy egy közhellyé vált igazságról megragadóan 
beszéljen, elkerülve az unalmas közhelyeket, amelyek hallatán 
azonnal lelohadna a hallgatóság érdeklődése. Nehéz feladat.

Igehirdetési vázlat

Bevezetés

„Szeressük egymást, gyerekek, mert a szív a legszebb kincs, 
annál szebb szó, hogy szeretet, a nagyvilágon nincs! Az élet 
úgyis tovaszáll, a sír magába zár, szeressük egymást, gye-
rekek, hisz minden percért kár!” (Seress Rezső) János első 
levelét olvasva mindig ez az először gyerekkoromban hallott 
sláger csendül fel a fejemben. Aztán mindig el is szégyellem 
magamat, mert úgy érzem, hogy ez a bárgyú-kedves dal 
méltatlan a Szentírás szavaihoz. Pedig nem tartom lehetet-
lennek, hogy János sorai voltak a dalszöveg ihletői: „Gyer-
mekeim, ne szóval szeressünk…” „Szeretteim, szeressük egy-
mást…” Amikor János levelét olvasom, szeretném kiverni a 
fejemből ezt a szirupos-ragacsos és rózsaszínű lelkendezést, 
és vágyom átérezni a levél szavaiban rejlő szent igazságot: 
Isten szeretetének édességét („Az Úr döntései… édesebbek 
a méznél…” – Zsolt 19,11) és a szeretetében rejlő erőt („…ő 
bennünk van… a Lelkéből adott nekünk” – 1Jn 3,24).

Felvezetés

Az igehirdetési alapigéül választott versekben az előző fe-
jezetben megfogalmazott gondolatok összefoglalásával ta-
lálkozunk: aki Jézusban felismerte a Krisztust, és életét ez 
a felismerés megváltoztatta, az Isten gyermeke; Isten gyer-
mekei pedig tartoznak egymást szeretni, mert ez Isten pa-
rancsolata is, túl azon, hogy ez Isten iránti szeretetükből 
„magától” következik is („az ő parancsolatai pedig nem 
nehezek”). Szép és logikus gondolatsor. Ó, jaj, de a valóság 
mennyire különbözik ettől! Ez a különbözőség teszi az ige 
üzenetét örökzölddé, ma is aktuálissá. Az a tapasztalatunk 
ugyanis, hogy kereszténységünk a legtöbb esetben bizony 
csak külső máz: jobb esetben alapos „felületkezelés”, rosz-
szabb esetben olyan tökéletlen maszatolás, amely alól ki-
kandikál még a kezeletlen felület is.

Szemléltetés

A faanyag kezelésének a képét továbbgondolva remélem 
elkerülni azt, hogy a „Szeressük egymást, gyerekek!” fel-
színes közhelybe beleragadjak. Talán merésznek vagy mes-
terkéltnek tűnik a párhuzam, de felhasználására bátoríta-
nak a jézusi példázatok merész párhuzamai. Köztudomású, 
hogy a faanyagot a munka elkészülte után alapozzák, festik 
vagy pácolják, vagyis felületét kezelik. Én még a gyalulást, 
csiszolást is felületkezelésnek érzem. Simább, mutatósabb 
lesz így az anyag, sőt az anyaghibákat is elfedi a festék. 
Mindazonáltal az ilyen felületkezelést időről időre meg 
kell újítani, mert az anyagot kikezdi az idő. A fa belső tu-
lajdonságai pedig nem változnak meg. Továbbra is hasad 
vagy vetemedik, a benne élő károsítók tovább élnek. Ilyen 
a mi kereszténységünk is. Jól-rosszul elsajátított, a kötelező 
udvariasságot alig meghaladó „kincstári” kedvesség, eset-
leg szolgálatkészség is, „ha nem kerül sokba”. Nem kell sok 
idő azonban, és ahogyan az arrogáns napsütés és az alat-
tomos pára kikezdi a jól kezelt fa felületét is, a mi keresz-
ténységünk máza is felpattogzik, megfakul és áteresztővé 
válik. Ahogyan a fából kirágják magukat a benne egy ideig 
megbúvó férgek, úgy előtűnnek a mi elfojtott vagy megfe-
gyelmezett, bántó indulataink is. És ahogyan az ilyen fe-
lületkezelt fából készült épület hamar romlani kezd, úgy a 
„felületkezelt” keresztények közössége is „reped és korhad”.

Van azonban a fa kezelésének más módja is. A forró gőz-
ben hőkezelt fában kialszanak a növekedésből adódó belső fe-
szültségek, és már nem vetemedik a feldolgozás során; nem-
csak a felületén, de teljes keresztmetszetében megváltozik a 
színe; és a „benne termő férgek” is elpusztulnak. A kezelés má-
sik módja, amikor átitatják a faanyagot, és így tartósan meg-
változnak a tulajdonságai, megmunkálhatóbb lesz. Így már 
a fa mélyét is átjáró eljárással szinte új anyagot hoznak létre, 
és amire addig alkalmatlan volt, arra most alkalmassá válik. 

János levele olyan keresztényekről beszél, akik az ilyen 
eljárással megváltoztatott tulajdonságú faanyaghoz hason-
líthatóak: Isten szeretete átjárja őket, elvesztették ezáltal az 
önzés szülte belső feszültségeket, személyiségük mélyéig egy-
színűek, homogének, vagyis esetükben a látszat tényleg a va-
lóságot mutatja. Az addig bennük rágó gonosz indulatok Is-
ten jelenlétében elhaltak. Isten szeretete, ami „nem az, hogy 
mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és el-
küldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért” (1Jn 4,10); átjár-
ta lényüket, és megváltoztatta őket, szeretettel itatta át őket. 
Ez a szeretet, az agapé, önzetlen és szenvedni kész, magára 
nem tekintő szeretet, valami új „anyag” az emberben, amely 
nem születik velünk a test szerinti születéskor, hanem újon-
nan szül, amikor a Lélektől születünk. „Abból tudjuk meg, 
hogy benne maradunk és ő mibennünk, hogy a maga Lelké-
ből adott nekünk.” (1Jn 4,13) Ettől az új „anyagtól”, Isten Lel-
kétől, a szeretet lelkétől átitatva, mint a megfelelően kezelt 
faanyag, könnyen megmunkálhatóvá, teljes keresztmetsze-
tében átalakulttá, bensőjében feszültségmentessé és a világ-
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gal szemben ellenállóvá válik a keresztény. „Ha valaki sze-
reti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete.” (1Jn 2,15)

Az üzenet kifejtése

Isten parancsolatai a jánosi iratokban (a negyedik evangé-
liumban és a levelekben is) Jézus szerint egy célra irányul-
nak: Szeressétek egymást! „Az az én parancsolatom, hogy úgy 
szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.” (Jn 15,12) 
„Ha parancsolataimat megtartjátok, akkor megmaradtok az 
én szeretetemben…” (Jn 15,10) „Új parancsolatot adok nek-
tek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, 
ti is úgy szeressétek egymást! Arról fogja megtudni mindenki, 
hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” (Jn 
13,34–35) Az Isten iránti szeretet pedig az, hogy ezt az egymás 
szeretetére vonatkozó parancsot megtartjuk – mondja igénk. 
És ez nem nehéz. Annak nem nehéz, aki nem „felületkezelt” 
keresztény. Akit átitatott Isten szeretete, annak lényéből ez a 
szeretet fakad – nem is tud, eszébe sem jut mást tenni. Hisz 
„maga az Atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hiszi-
tek, hogy én az Istentől jöttem” (Jn 16,27), és „én az Atyámban 
vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek” (Jn 14,20).

Összefoglalás, lezárás

Újjászületett kereszténynek, Isten gyermekének lenni, Jé-
zusban felismerni a Krisztust, benne hinni és bízni azt je-
lenti, hogy az ember belekerül a lét sodrásába: a szeretet 
egységet teremtő körforgásába – részese lesz az Atya és a 
Fiú kapcsolatának. A hit és a szeretet és az engedelmesség 
egy, ahogyan Isten a Szentháromság egy igaz Isten. Elvá-
laszthatatlanok; amint az egyik hiányzik, már a másik ket-
tő sincs meg. János leveléből azt sem tudom kivenni, me-
lyik volt előbb. Egy a lényeg: „…szeressük egymást, mert a 
szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és 
ismeri Istent.” Egyszerre megértjük Seress Rezső bárgyú, 
de sikeres slágerének titkát: az életvágy mélyéről tör fel, és 
az élet forrására mutat. És így már nem is olyan bárgyú, 
és már nem is olyan rózsaszínű, hanem inkább örökzöld.

További javaslatok az istentisztelethez

Imádság

Mennyei Édesatyánk, aki magad vagy a Szeretet! Köszönjük, 
hogy úgy szerettél minket, hogy értünk adtad Fiadat. A te 
szereteted egyszer megragadott bennünket; kérjük, járja 
át egész személyiségünket, alakítsa kapcsolatainkat, hassa 
át közösségünket. Lássa meg rajtunk a világ, hogy hozzád 
tartozunk. Óvj meg minket a képmutató szeretettől! Ámen.

Felhasznált irodalom
Flanagan, Neal M. 1992. Evangélium Szent János szerint és 

a jánosi levelek. Bencés–Korda, Kecskemét–Pannonhalma. 
(Szegedi Bibliakommentár, Újszövetség 4.)

g  T H U R Á N S Z K Y  I S T V Á N

Szentháromság ünnepe után 9. vasárnap

f Zsid 3,12–15

Igehirdetési előkészítő

Csak keményen! Vagy mégsem…?

A vasárnap jellege

Agendánk tematikája: Hűség és engedelmesség által Krisz-
tussal közösségben! Isten sötétségből világosságra hív.

A Szentháromság ünnepe utáni vasárnapok jellege Is-
ten hívásáról szól. Az első öt vasárnap jellege is ez: Isten 
hív. A folytatás, amelyben a mi vasárnapunk is elhelyez-
kedik, már más jelleget hordoz: Isten sötétségből világos-
ságra hív. Ezen belül a kilencedik vasárnap fő témája: hit 
és engedelmesség által Krisztussal közösségben.

A keresztény élet és lét közösségi voltát emeli ki a mai 
ige. A kereszténység nem magányos küldetés, magányos 
szuperhősök élettere, hanem közösségi élet.

Amit a textusról tudni kell

A Zsidókhoz írt levél ismeretlen szerzője üldözött helyzet-
ben levő keresztényeknek szól. Bár nem tudjuk, hogy mely 
gyülekezetnek szól a levél, annyi kiderül, hogy zsidó ha-
gyományokon szocializálódott keresztényeknek címezte 
a szerző, hiszen mondanivalóját zsidó kultikus hagyomá-
nyokkal szemlélteti. Üldözött helyzetük miatt a címzet-
teknek biztatást, bátorítást, erősítést tartalmaz a szöveg. 
A levél címzettjei valószínűleg második generációs ke-
resztények, akik a zsidó hagyományokat is ismerik, és a 
szerző elképzelhetőnek tartja, hogy visszatérnek ezekhez a 
hagyományokhoz, kultuszhoz. Mivel valószínűleg már át-
éltek üldözést, és sokat vesztettek – akár testvéreket, akár 
vagyont –, hajlamosak megkérdőjelezni Krisztus segítségét, 
bizonyosságuk a Megváltó szolgálatában megrendülhetett.

Az író hangsúlyozza Krisztus Istentől szerzett főpapságát 
és azt, hogy ez alkalmas arra, hogy tisztulást szerezzen a bűn-
től és megerősítse a gyülekezet tagjainak üdvbizonyosságát.

A szakaszunkat megelőző igék is emlékeztetik az olvasót 
Izrael népének az Istennel szembeni keményszívűségére, hogy 
mennyi elkeseredést okozott ez a keményszívűség. Hogy bár 
a nép látta Isten nagy tetteit a pusztában, mégis megkísér-
tették azzal, hogy eltévelyedtek az Isten útjáról. Ezt a tévely-
gést, Istentől való elszakadást a kemény, gonosz szív okozta.

A levél írója felszólítja a hallgatóit, hogy nyugodtan int-
sék meg azokat, akiknek szívét megkeményítette a bűn, 
mert a megkeményedett szívnek nincs köze a megismert 
és megtapasztalt Krisztushoz.

A levél a maga nemében modernnek mondható, hiszen 
aktuális üzenetet és gyakorlati útmutatót tartalmaz az ol-
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vasók számára arra nézve, hogyan buzdítsák a híveket, és 
tanító jelleget is hordoz.

A szakasz feltárását segíti Kozma Zsolt exegézise (2010):
„12. [vers.] A szív ( a tudatos emberi létet jelenti, 

értelmi, érzelmi, akarati valóságában, a szív maga az ember. 
Istenhez való viszonyában az, aki elfogadja vagy visszautasítja 
szavát. A hitetlen és gonosz szív (tulajdonképpen a hitetlenség 
gonosz szíve, ) összefoglalja azt, 
ahogyan Izráel a pusztában Isten szavához viszonyult: pró-
bára tették, megkísértették őt, tévelygő szívűek voltak, útjait 
visszautasították, ami olyan romlottságot jelent, amelyet már 
fokozni sem lehet. A hit a levél írója számára az Isten szavát 
elfogadó, a magát Istenre bízó, egész életet meghatározó ma-
gatartás. […] Isten szava feltétlen elfogadásával () áll 
szemben a konok visszautasítás (), és ez az összefog-
laló a 19. versben megismétlődik. Ennek következménye, hogy 
elszakadnak az élő Istentől. […] A hit és a hitetlenség olyan 
szemben álló magatartások, mint később a hit és a meghátrá-
lás. Ott a következmény az élet vagy a pusztulás (), 
itt a bemenni/nem bemenni, az elszakadás lehetősége. […]

13. [vers.] A 3. rész két intelmi szakaszának szövege he-
lyenként szó szerint megegyezik, a szerző mindkét helyen 
ugyanúgy hivatkozik a 95. zsoltárra, de az első (inkább) ne-
gatív vonatkozásban tartalmazza az intelmet, a másodikban 
a 13–14. versek (inkább) pozitív hangvétele érezhető. A »ne« 
tiltás (12.) után a hanem a gyülekezet számára új, az atyái tól 
eltérő magatartást ír elő. […] A gyülekezet tagjainak inte-
niük () kell egymást (magukat), mert még tart, 
mert közeledik () az »eszkatologikus ma« […]. Az 
eszkatologikus ma arra vonatkozik, hogy majd nem lesz al-
kalom a döntésre. Így kell értenünk a 6,4–6-ot: most még 
lehet, most kell, akkor már lehetetlen (, 6,4) lesz 
megtérni. De ma (most) még lehet választani. […]

14. [vers.] A gyülekezet tagjai Krisztus részesei. A 
 a levélben ötször olvasható (1,9; 3,1; 3,14; 6,4; 12,8, ezen 
kívül még csak Lk 5,7-ben), ezek közül ide vonatkoztatható 
a 6,4: részeseivé lettetek a Szentléleknek. Ez a teológiai látás 
egyedi az Újszövetségben: a Krisztus-közösség állapot, része-
sedés Krisztus sorsában, s ennek kezdete az, hogy Isten befo-
gadta a gyülekezetet a Krisztus közösségébe, a gyülekezet pe-
dig ezt elfogadta. Az első, a kezdet, Istené volt, ő a befogadó, 
az ember erre válaszolt a hitben.” (Kozma 2010, 49–50. o.)

A perikópa megértése

A levél szerzője a 95. zsoltár szavaival próbálja megóvni olva-
sóit attól, hogy elhagyják a hitet: „Ma, ha meghalljátok sza-
vát, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint Meríbánál, mint 
Masszá napján a pusztában, ahol megkísértettek engem atyái-
tok; próbára tettek, bár látták cselekedeteimet.” (Zsolt 95,7b–9)

Az intés szól minden Krisztus-hívőnek: attól, hogy Krisz-
tusban élünk, még nem vagyunk teljes biztonságban. A veszély 

nem is mindig kívülről érkezik, hanem olykor belülről, a szív-
ből. „A szív – az Írás szerint – az emberi személyiség legben-
sőbb aspektusa, az a központi irányító hely, ahol értelem, szel-
lem, lélek páratlan módon együtt munkálkodik. A szív külön-
bözteti meg az embert minden más élőlénytől.” (Czegle 2011)

A szív akkor hívő, ha Isten iránti hála, bizalom és odaadás 
uralja és az Istenhez tartozás ismerete és bizalma. Ha nem 
így van, akkor lesz a szív „hitetlen, gonosz”, és ennek követ-
kezménye az elszakadás Istentől. „A keresztyén embernek Is-
tennel való kapcsolatát a bűn igyekszik szétszakítani. A bűn 
– mint valami személyes valóság – úgy végzi romboló mun-
káját, hogy megcsal és rászed. A bűn csalárd, azaz olyan va-
lamit ígér, amit nem tud megadni (Gen 3,13; Róm 7,11). Az író 
nemcsak felhívja a fi gyelmet a veszélyre, hanem a bűn csalárd 
munkája ellen hathatós eszközként ajánlja az intést (13. v.). 
A gyülekezetben mindenki felelős mindenkiért. A gyüleke-
zet a lelkigondozás állandó helye (Schneider), ahol az egye-
temes papság elve érvényesül. Az intést abban az ismeret-
ben kell végezni, hogy a rendelkezésre álló idő nem végte-
len, a »má«-nak vége lesz. Azért is vigyáznunk kell egymásra, 
mert a bűn által rászedett ember »megkeményedik«.” (Uo.)

A lelkigondozásban Krisztus társai vagyunk, tehát 
csak az a lelkigondozás helyes, amelyet vele, Krisztussal 
együtt végzünk.

Az igehirdetés felé – vázlatkísérlet

Kemény világban keményszívű emberek

Szolgálatom tetemes részét teszi ki a hitoktatás. Elsőtől nyol-
cadikig minden évfolyamon, négy különböző iskolában taní-
tok. A négy iskolából kettő egyházi, kettő állami. A heti majd 
harminc óra során rengeteg gyerekkel érintkezem, nem-
csak a saját hittanosaimmal, hanem azok osztálytársaival 
is. Gyakran van rá szükség, hogy én is rászóljak egy-egy di-
ákra, megregulázzam, annak ellenére, hogy nem tanítom őt.

Ez a gyerekek között eltöltött rengeteg idő sok felismerést 
hozott számomra arról, milyenek is a „mai gyerekek”. Az egyik 
legszembetűnőbb, hogy ahogy nőnek, úgy lesznek a gyerekek 
egyre keményebbek. Sokszor ők maguk mondják el, hogy erre 
is kapnak bátorítást: legyenek kemények, erősek, meg nem alku-
vók, mert csak így tudnak boldogulni az életben, a „rohanó vi-
lágban”. Keménynek kell lenni. Aki nem kemény, azt eltapossák, 
elnyomják, lemarad, kimarad. Ezt pedig senki sem szeretné…

Ha pedig rá kell szólni egy-egy kihágás miatt a gyere-
kekre, azt tapasztaltam, hogy ekkor is kemények marad-
nak. Nem mutathatnak érzelmeket, még akkor sem, ha 
tudják, hogy igazam volt. Még akkor sem, ha ők maguk 
is tudja, hogy nem volt helyes, amit tettek vagy mondtak.

Krisztusban nem lehet kemény szív: a kemény szív nem a Krisztusé

Légy kemény! Vagy mégsem? Mitől lesz valaki kemény, vagy 
inkább mitől lesz valakinek kemény a szíve? Csalódásoktól, 
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kudarcoktól, elutasítástól, bántástól? Mert attól biztosan nem, 
hogyha az ember biztonságban, nyugalomban, békében él.

A szív akkor lesz kemény, ha elhagyja Urát. Ha engedi a 
bűnt eluralkodni magán. A bűn pedig akkor uralkodik el az 
ember szívén, ha elveszíti a bizalmat, a nyugalmat abban, akié.

Mitől nem lesz kemény? A Főpap áldozatától

Van-e jogom megfeddni azt az embert, aki nem jár Isten 
útján? Igen, mert a féltő szeretet ezt megengedi.

Az igazi Főpap Jézus Krisztus, aki bemutatta áldozatát éret-
tünk; ha ő uralja a szívünket, az többé nem lesz kemény. Krisz-
tus uralma igazi közösségbe von önmagával, és ez bizalmat, biz-
tonságot, békességet, nyugalmat ad. Ugyanakkor közösségbe 
von a testvéremmel is, akiért felelős vagyok, ahogy Krisztus is 
felelős értem. Ez a csodálatos körforgás a mában létezik, ki kell 
használnom ezt a mai napot, órát, percet arra, hogy vele legyek.

Mutasd meg mindenkinek, milyen a nem kemény szív

A világ talán azt kívánja meg, hogy megkeményítsük szí-
vünket, hogy lépést tudjunk tartani a ritmussal, amelyet 
diktál. A kérdés az, hogy lépést kell-e tartanom egyáltalán. 
Tényleg sokat veszítenék, ha nem állnék bele a mókuskerék-
be? Vagy valójában akkor veszítek többet, ha beleállok? Ha 
elhagyom azt, aki már egyszer legyőzte a világot énérettem?

Csak ne keményen! Hanem bizalommal, hálásan, odaadó-
an az iránt, aki csendesen, de folyamatosan hallatja hangját.

További javaslatok az istentisztelethez

Ének

EÉ 362

Imádság

Istenem, aki a szívek vizsgálója vagy! Nézz bele az én szívembe, 
Uram. Vizsgáld meg, milyen a szívem. Ha keménynek látod és 
érzed, mert tele vagyok bizonytalansággal, kételyekkel, félelem-
mel, csalódásokkal, akkor vedd a kezedbe, és formáld, lágyítsd, 
hogy inkább hozzád akarjon tartozni. Te látod, Uram, hogy 
mennyire hívogat a világ és ezzel együtt a benne levő bűn is. 
Azt is látod, ha harcolok és ha segítek, ha támogatok és támaszt 
várok. Segíts, hogy mindent tőled várjak! Jézus Krisztus tiszta 
áldozatáért, értem kiontott véréért kérlek, hallgass meg. Ámen.

Illusztráció

TÖRTÉNET

Néhány évvel ezelőtt hallottam egy középiskolai tanárnő-
ről, aki a táblára felírta mindenki nevét, majd megkérte 
a diákokat, hogy másolják le a listát. Az óra hátralévő ré-
szében az volt a feladat, hogy mindenki neve mellé írják 
oda, hogy mi az, amit a legjobban szeretnek vagy csodál-
nak benne. Az óra végén a tanárnő beszedte az írásokat.

Hetekkel később mindenkinek a kezébe nyomott egy la-
pot. Mindegyik lapon egy diák neve szerepelt, alatta pedig 
az a huszonhat jó dolog, amelyet az osztálytársai írtak ró-
la. Annyira sok szépet és jót fedeztek fel egymásban, hogy 
csak mosolyogtak, és szóhoz sem tudtak jutni az örömtől.

Három évvel később a tanárnőt felhívta az egyik volt di-
ákjának, Robertnek az édesanyja. Robert nem volt jó maga-
viseletű gyerek, mégis egyike volt a tanárnő legkedvesebb 
diákjainak. Az anya rettenetes hírt közölt: Robert elesett az 
öbölháborúban. A tanárnő elment a temetésre, ahol Robert 
barátai és volt középiskolai osztálytársai is beszédet mond-
tak. A szertartás végén Robert anyja odalépett a tanárnőhöz, 
elővett egy viharvert papírlapot, amelyet a tulajdonosa lát-
hatólag sokszor szétnyitott, majd újra összehajtott. Elmond-
ta, hogy ez volt az egyike azoknak a tárgyaknak, amelye-
ket Robert zsebében a halála után találtak. Az a lista volt, 
amelyet a tanárnő olyan nagy alapossággal állított össze.

A papírlap láttán a tanárnő szemét elfutotta a könny. Ek-
kor egy másik volt diák, egy lány, aki ott állt a közelben, elő-
vette a saját gondosan összehajtogatott lapját, és elmondta, 
hogy mindig magánál tartja. Egy harmadik diák bevallotta, 
hogy az ő listája bekeretezve függ a konyhában, egy követke-
ző pedig azt, hogy a felsorolást az esküvői fogadalmába is be-
építette. Ez a tanárnő annak idején arra kérte a gyerekeket, 
hogy vegyék észre a jót egymásban, és álmában sem gondol-
ta volna, hogy ezzel valósággal átalakítja a belső világukat.

Jack Kornfi eld (1945–) amerikai író, 
buddhista szerzetes: A bölcs szív
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f Róm 4,1–8

Igehirdetési előkészítő

Csupán a hit

A békességre vezető út

A Szentháromság ünnepe utáni tizedik vasárnap az evan-
gélikus egyház liturgikus tradíciója szerint Jeruzsálem 
pusztulásának emlékünnepe. Vagyis az a körülbelül Kr. 
u. 70-ben bekövetkezett esemény elevenedik meg előttünk, 
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amikor beteljesedtek Jézus könnyek közt elmondott prófé-
tai szavai: „…kő kövön nem marad benned, mert nem is-
merted fel meglátogatásod idejét.” (Lk 19,44) 

Jeruzsálem népe, különösen is a vallási vezetők azt gon-
dolták, hogy harcban állnak a rómaiakkal, de békességük 
van Istennel. Nem véletlen, hogy olyan messiást vártak, 
aki a meglehetősen éles politikai, társadalmi feszültségeket 
enyhíti, és aki végre-valahára felszabadítja őket az idegen 
hatalom elnyomása alól. Nem ismerték fel, hogy valójában 
Istennel állnak szemben! Ez volt békétlenségük és nyugta-
lanságuk valódi forrása. És ezen a ponton számunkra is 
hallatlanul aktuálissá válik az ünnep üzenete, hiszen bé-
kénket és boldogságunkat sokszor magunk is Krisztust és 
az ő keresztjét megkerülve akarjuk elérni. Pedig nincs más 
út, nincs más igazság és nincs más élet, csak ami őbenne 
adatott. Ezen az ünnepen ezért annak az Istennek a mun-
kája és szeretetcselekedete áll a középpontban, aki szent Fia 
által tisztázta végérvényesen a közte és közöttünk megrom-
lott viszonyt. Mert nincs élesebb szembenállás és elidege-
nedés, mint a bűn, amely megmérgezi kapcsolatainkat ve-
le és egymással. Ezt az ősi ellentétet csak Krisztus kereszt-
je oldhatja békévé. Jánossy Lajos így ír erről: „Jaj, annak, 
aki megveti Isten kegyelmes hozzánklátogatásának idejét! 
Ne áltassuk azért magunkat! Krisztus gyülekezetéből is ve-
zet út a kárhozatba, ha megvetjük Krisztus kegyelmét, aki 
itt jár-kel közöttünk az igében és a szentségben, és keres 
bennünket, hogy magánál, az anyaszentegyház ölén meg-
tartson.” (Jánossy 2008, 50–51. o.)

Hit által

Az apostol pontosan látja a gyarló ember mindenkori hely-
zetét az Úristen előtt. Az előző fejezetben a zsoltárost idéz-
ve így tanúskodik: „Nincsen igaz [] ember egy sem, 
nincsen, aki értse, nincsen, aki keresse Istent.” (Róm 3,10) 
Ha Isten nem lépne felénk, és nem szólna közbe, nagy 
bajban volnánk.

Ábrahámról mégis azt tartja az Írás, hogy „igaz” em-
ber volt. Ám Pál szerint nem a cselekedetei, hanem a hite 
által. A kétféle igazság közt pedig ég és föld a különbség, 
ezért az apostol ezen a ponton nem ismer megalkuvást. 
Szóba se jöhet számára az „is-is”, inkább a „vagy-vagy”-ot 
képviseli. Ha ugyanis a törvény cselekvésétől függ az üd-
vösség, akkor az embernek volna alapja a dicsekvésre, hi-
szen saját érdeme alapján, és nem kegyelemből nyilvánít-
ják igaznak. Ha viszont a hit a döntő, akkor lehetetlenné 
válik minden érdem, hiszen a bűnös megigazításáról van 
szó. Vagyis nem a mi cselekedetünkről, hanem Isten mun-
kájáról. A hitnek mindig Isten cselekvése a korrelátuma. 
Ezért „Isten előtt minden emberi dicsekvésnek el kell né-
mulnia.” (Karner 1942, 30. o.)

Pál érvelésének alapja ebben az igében keresendő: „Áb-

rahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el.” (1Móz 
15,6) Felületesen olvasva e szavakat, akár azt is mond-
hatnánk, hogy a hit tulajdonképpen Ábrahám érdeme-
ként, jócselekedeteként jelenik meg itt. Ez a fajta gondo-
lat amúgy sem idegen a rabbinista hagyománytól. Viszont 
teljesen idegen Pál apostol gondolkodásától és nyomában 
a lutheri tanítástól. Karner így fogalmaz: „Az a munkás, 
aki feladatát elvégezte, igényt tarthat arra, hogy teljesít-
ményét beszámítsák neki s ne kegyelem, hanem a köteles 
járandóság szerint fi zessenek neki bért. Az írás azonban 
Ábrahámról nem mint ilyen cselekedeteket felmutató, ér-
demeinek a jogos igényével Isten elé lépő kegyesről szól, 
hanem a pátriárka hitét állítja homloktérbe. A hit pedig 
arra a tekint, aki az istentelent elfogadja igaznak.” (Kar-
ner 1942, 30. o.) 

Isten a hitet nem érdemként jutalmazza, hanem igaz-
ságként számítja be. Miért? Mert neki úgy tetszik. A 
 értelme a kulcs a szakasz megértéséhez. Ezt az igét 
már a LXX is következetesen Isten jótetszésétől függő be-
számításként használja, amely nem az ember érdemén, ha-
nem Isten szubjektív, szuverén döntésén alapul. Luther is 
azt hangsúlyozza e szakasz magyarázatakor, hogy „Isten 
nem a személyt fogadja el a cselekedetei miatt, hanem a cse-
lekedeteket a személy miatt, azaz a személyt előbb, mint 
a cselekedeteit, ahogyan meg van írva: »Az Úr rátekintett 
(először) Ábelre és (azután) áldozatára« (1Móz 4,4).” (LVM 
9: 279. o.) A döntő tehát, amin minden áll vagy bukik, hogy 
reánk tekint-e irgalmasan a mi Istenünk!

Ezt igazolja Dávid példája is, aki makarizmusával ah-
hoz az Istenhez fordul, aki ingyen, cselekedetek nélkül tu-
lajdonít neki igazságot. Pál szerint a megigazulás lényegé-
ben bűnbocsánatot jelent. Ha Isten valakinek nem számítja 
be a bűnt, hanem megbocsátja, ez azt jelenti, hogy az illető 
Isten haragja alól Isten igazsága alá került. Az igazság be-
számítása és a bűn be nem számítása egy és ugyanaz. Ezért 
boldog az, akinek Isten igazságot tulajdonít, vagy akinek 
bűnét elfedezi. A boldogság itt nem egy élményt vagy lel-
ki felüdülést jelent csupán, hanem legelőször is üdvös, re-
ményteli állapotot.

A törvénytől Krisztus keresztjén át Isten szeretetéig

Isten előtt nincs más igazság, csak a hitből fakadó igaz-
ság. Luther egészen világosan fogalmaz: Isten kegyelmét 
„semmilyen jócselekedettel, törvénnyel vagy érdemmel 
nem tudjuk elnyerni vagy megszerezni, azért világos és 
kétségtelen, hogy csak az ilyen hit igazít meg bennün-
ket…” (KK 4: 25. o.) Ez a hit pedig Krisztus-hit. Ezért nem 
számít a hit általában, még a hegyeket mozgató hit sem, 
csak az, amely egyedül a Krisztusra tekint, és amelyben 
egyedül Krisztus él és munkálkodik. Isten színe előtt ez 
az egy a nyerő. „Az igaz ember hite által él” – írja Haba-
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kuk (2,4), majd Pál is a próféta nyomán: „Az igaz ember 
pedig hitből fog élni.” (Róm 1,17) Ez a hit jelenti a teljes bi-
zonyosságot. „Ettől a tételtől nem térünk el, ebből sem-
mit nem engedhetünk, még ha az ég és a föld összeomlik 
is mindazzal együtt, ami nem maradandó.” (KK 4: 25. o.) 
A Heidelbergi disputáció huszonnyolc teológiai tétele is 
ezt a témát járja körül. Luther ebben a páratanul csodá-
san szerkesztett művében, miközben a törvénytől Krisztus 
keresztjén át jut el Isten szeretetéig, így tanít: „A törvény 
ezt mondja: »Tedd ezt!«, és soha nem teljesül. A kegyelem 
igéje így szól: »Higgy ebben!«, és már minden el van vé-
gezve.” (Luther 1999, 14. o.)

Önigazolás vagy megigazulás?

Csak hit által láthatjuk meg, hogy kik vagyunk valójában

Nem fogja felismerni meglátogatása idejét, aki nem látja 
bűnös elveszettségét. A bibliai antropológiának abból a 
megkerülhetetlen igazságából kell kiindulnunk, miszerint 
a „teljes ember bűnös” (totus homo peccator), „nem tud 
nem vétkezni” (non posse non peccare), vagyis segítségre, 
irgalomra, megváltásra szorul. Jézus a farizeus és a vám-
szedő példázatában (vö. Lk 18,9–14) két emberről beszél, 
akik egykor felmentek a templomba imádkozni. Egyikük 
farizeus volt, a másik vámszedő. Előbbi az érdemeire apel-
lált, utóbbi Isten könyörülő irgalmára. Előbbi önigazolást 
várt, utóbbi megigazulást remélt. Előbbi megszégyenült, 
utóbbinak nem kellett csalatkoznia.

Ha valakinek a cselekedetét mások cselekedetével ha-
sonlítjuk össze, akár még sikeresnek is tűnhet. Aki fari-
zeus, mondhatja, hogy ő nem olyan, mint egy vámszedő. 
Lehet, hogy én sem vagyok jó, de a másiknál jobb vagyok. 
Aki viszont cselekedetét az Isten cselekedetével hasonlít-
ja össze, az kétségbeesve döbben rá, hogy az ember Isten 
előtt semmi. A hit által imádkozó először mindig így só-
hajt fel: „Uram, irgalmazz!”

Csak hit által láthatjuk meg, hogy kicsoda Isten, és mit tett értünk

Sajnos nemcsak a reformáció korában vetődött fel a kér-
dés, hanem sokszor még ma is: ha sokat tettem is, vajon 
eleget tettem-e? Ez pedig komoly bizonytalanságot szül a 
hívő ember életében. Luther korában pont az érdemszer-
zés kapcsán követte el az egyház a legnagyobb rontást az 
emberek lelkén, mivel egyeseket farizeussá, másokat pe-
dig kiszolgáltatottá tett azáltal, hogy az előbbieknek maga 
veregette meg a vállát, míg az utóbbiakat a teljes kétségbe-
esés határára sodorta. És akkor fölhangzott újra az evan-
gélium hangja: csak a kegyelem számít, és a kegyelem elég, 
mert Krisztus megfi zette a váltságbért. A golgotai kereszt 
lett az a sziklaszilárd pont, ahol mindenki bizonyosságot 
szerezhetett arról, hogy a Megváltó vére érte is kiontatott. 
A keresztény ember kétezer éve abban gyönyörködik, amit 

Isten tett szent Fia által, szerelmes és odaadó szeretetével 
miértünk. Ez a kegyelem menthet meg minket, senki és 
semmi más. A kegyelem tehát biztos, mert Jézus a vérével 
pecsételte meg.

Nem a hitünk mértéke a döntő, hanem Isten Krisztus 
szolgálatában feltáruló végtelen és örök szeretete. Ábrahám 
története sem az ő rendíthetetlen hitének, sokkal inkább 
Isten mérhetetlen nagy kegyelmének a csodája. Bizonyos 
értelemben az üdvtörténet kezdete. Legalábbis erre utal 
Pál, amikor ezt írja: „Az ígéretek pedig Ábrahámnak adat-
tak és az ő utódának.” (Gal 3,16) Az utód maga a Krisztus! 
És ebbe az irányba mutat Ábrahám életének legnagyobb 
drámája is, amikor fi át kellett feláldoznia. Ő pedig teljesen 
Istenre hagyatkozott, és gyanútlan fi a kérdésére válaszol-
va – talán tudta nélkül – kimondta az örök evangéliumot: 
„Majd Isten gondoskodik áldozati bárányról.” És Isten va-
lóban gondoskodott – Fia által, akinek meg kellett halnia! 
Jézus Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét. Az ő vére 
lett a váltság, és mi egyedül általa élhetünk.

Csak hit által lehetünk igazán boldogok

Az Istenhez fohászkodó Berzsenyi még így énekel: „Bizton 
tekintem mély sírom éjjelét!” A Krisztusban hívő azon-
ban már teljes bizonyossággal túllát a sír mélyén, hallva 
az igét: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én-
bennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az 
nem hal meg soha.” (Jn 11,25–26) Luther kedvenc zsoltá-
rával szólva: „Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az 
Úr tetteit!” (Zsolt 118,17) A hit hordozza az ígéretet, hogy 
mindenkor (életünkben és halálunkban) Istennel lehe-
tünk, ami már most a boldogság soha ki nem apadó for-
rása (vö. jézusi boldogmondások). Amilyen biztos, hogy 
a nem hívő „ítélet alatt van” (Jn 3,18), megmarad bűne, és 
meghal bűneiben, annyira biztos a hívő bűnbocsánata és 
örök élete. Sokan mondogatják cinikusan, hogy egy biz-
tos van: a halál. Milyen különösen hangzik itt és most a 
hit szava! Csak egy biztos van: az élet. Az örök élet Jézus 
Krisztusban, a mi Urunkban.

Javaslatok az istentisztelethez

A vasárnap témája arra hív, hogy ismerjük fel, amit Isten 
Jézus Krisztusban tett értünk. A Liturgikus könyv Kyrie 
imádsága szintén fontos szempontokra világít rá, amikor 
arról a Jézusról tanúskodik, aki a kereszten életét adta ér-
tünk, hogy bűneink ítéletét elfordítsa rólunk, aki halálá-
val legyőzte a halált, hogy Istennel megbékéltessen min-
ket, és aki feltámadt, hogy megelevenítsen és üdvösségre 
vezessen minket. 

Énekek

EÉ 232, 322, 348, 357, 402
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Illusztrációk

VERS

József Attila: Én nem tudtam (részlet)

„Én úgy hallgattam mindig, mint mesét
a bűnről szóló tanitást…

Én nem tudtam, hogy annyi szörnyüség
barlangja szivem.”

IMÁDSÁG

„Add meg nekem mindennapi bűnömet, hogy alázatomat 
meg tudjam tartani, és erőtlenségemet és a hitet, hogy egye-
dül a te kegyelmed menthet meg, semmi más, a kegyel-
med, amely közötted és közöttem az egyetlen érintkezési 
lehetőség, és nekem nincs érdemem és nem vagyok jó, és 
Krisztus hozzám lép és megérint, hogy mankómat eldob-
jam és fölkeljek és járjak…”

Hamvas Béla (1897–1968) Kossuth-díjas magyar 
író, fi lozófus, esztéta: Karnevál (részlet)

ÉNEKSZÖVEG

Adj, Uram, ma új szívet, / Mely hozzád hű és szeret;
Jónak lelke hassa át, / S ha te hívod, hallgat rád.
Ím, a szívem megnyitod, / Lakj te benne, Jézusom!
Bűneit, ha elveszed, / Templomoddá úgy teszed.
Minden áldás kútfeje, / Szívem vágyát töltsd te be!
Öntsd reám Szentlelkedet, / Nézzen rám őrző szemed!
Zengek hálaéneket, / Mindig áldom szent neved.
Mily boldogság énnekem / Benned élni szüntelen!

Szak Antal énekszövege
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Szentháromság ünnepe után 11. vasárnap

f Lk 17,7–10

Igehirdetési előkészítő

Hol a helyem?

A vasárnap jellege

Isteni kegyelem – emberi alázat. E témák jelölik ki a Szent-
háromság ünnepe utáni tizenegyedik vasárnap irányát. Az 
üdvösség egyedül Isten kegyelméből lehetséges, az ember 
pedig csak üres kézzel, alázattal lehet jelen ennek a ke-
gyelemnek a hatósugarában. A liturgia elemeiben szépen 
kirajzolódnak a sola gratia, sola fi de, solus Christus refor-
mátori alapelvek. Az óegyházi evangélium a farizeus és a 
vámszedő példázatával rámutat, hogy ahogyan az önigaz-
ságában elmerült farizeus, úgy egyetlen ember sem állhat 
meg saját igazságával Isten előtt. Az epistola pedig, amely 
az istentiszteleten is elhangzik, Pál életének, szolgálatá-
nak példáján keresztül hangsúlyozza a kegyelemre való 
rászorultságot. „Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok” 
– fogalmazza meg Pál Isten előtti alázattal személyes hit-
vallását. Agendánkban a vasárnap témája a kegyelemnek 
életünk minden területét átfogó működését így foglalja 
össze: „Mindig kegyelemre szorulunk”.

Amit a textusról tudni kell

A kijelölt alapige egy intelemgyűjtemény része, annak lezá-
rása. Ezekben az intelmekben Jézus a tanítványi közösség-
hez szól, és a közösségi életben való eligazodásukat segíti 
a botránkoztatásoktól való óvással, a megbocsátás fontos-
ságával, a mustármagnyi hit erejével és a szolgálatra való 
készséggel. Ez utóbbit rövid példabeszéd formájában teszi, 
amely egyedül Lukácsnál található meg. Intelmeiben közös, 
hogy meghökkentő képeket használ a tanításra. A megbot-
ránkoztatástól való óvásnál azt mondja, hogy jobb, ha ma-
lomkővel a nyakában a tengerbe vetnek valakit, mint hogy 
megbotránkoztasson egyet is a kicsinyek közül. A megbo-
csátásnál is szinte hallható a jelenlévők felhördülése, ami-
kor Jézus azt mondja: ha naponta hétszer visszatér hozzád, 
aki vétkezett, hogy megbánja vétkét, hétszer is bocsáss meg 
neki. A gyökerestől kiszakadt vadfügefa, amely aztán a ten-
gerben ver gyökeret, szintén szürreális kép. 

Ebben a sorozatban kerül elénk a szolga jutalmáról szóló 
példabeszéd, amely nem kevésbé váratlan, mint az előzők. 
Jézus a hallgatóság igenlését, egyetértését váltja ki kérdései-
vel, majd jön a csattanó: Ti vagytok azok a szolgák! Ha felol-
vassuk az istentiszteleten a fakultatív lekciót, Nátán Dávid-
nak elmondott példázatát, itt köszönhet vissza a felismerés: 
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te vagy az az ember! És bár Isten neve nincs kimondva pél-
dázatban, a passzív igealakból – „parancsolva lett” – még-
is arra következtethetünk, hogy Jézus párhuzamot von az 
úr–rabszolga és Isten–ember viszony között. Amilyen hely-
zetben van a kötelességét teljesítő szolga urával szemben, az 
embernek is ez a „helyzete”, amikor Isten előtt áll.

A szövegösszefüggésből úgy tűnik, Jézus a tanítványok-
nak mondja el ezt a példabeszédet, de a kommentárok ki-
emelik, hogy ez a tanítás eredetileg nagyobb közönség előtt 
hangozhatott el, ahol farizeusok is hallhatták, hiszen Jézus 
itt azzal a farizeusi gondolkodásmóddal száll vitába, mi-
szerint az ember szolgálata, törvényeket betartó magatar-
tása által igényt tarthat Isten elismerésére, követelései le-
hetnek Istennel szemben.

A perikópa megértése

Haszontalan szolgák

Az  (hasznavehetetlen, semmirevaló, érdemtelen) 
melléknév kétszer fordul elő csupán az Újszövetségben, 
alapigénk mellett még Máté evangéliumában, a talentu-
mokról szóló példázatban (Mt 25,30). Itt a példázatbeli úr 
azt a szolgát minősíti vele, aki nem kamatoztatta, hanem 
elásta az egy talentumát. Érdekes, hogy az egyik helyen a 
mulasztó, kötelességét nem teljesítő szolga a haszontalan, 
míg Lukácsnál a feladatát, kötelességét elvégző. Ám míg a 
talentumokról szóló példázatban az úr mondja ki ezt az íté-
letet a szolga fölött, a textusban nem az úr jelenti ki, hanem 
a szolgának kell saját magáról kimondania. Nem ítélet te-
hát a „haszontalan”, hanem az őszinte alázatról tanúskodó 
attitűd, annak a jele, hogy tudom, Isten előtt hogyan állha-
tok meg, ismerem a helyem. A szolga becsülettel elvégzi a 
feladatát, „haszontalansága” pedig nem a teljesítményének 
a kisebbítése akar lenni, hanem annak a felismerése, hogy 
nem magától, hanem Isten kegyelméből az, ami (vö. 1Kor 
15,10). És mert Istené, ezért szolgálata nem keserű köteles-
ségből, hanem természetes hálából, az Istenhez tartozás ál-
lapotából fakad. „Jézus nem azt állítja, hogy az emberi cse-
lekvés semmit sem ér, hanem azt, hogy saját teljesítménye 
senkit sem jogosít fel arra, hogy a jutalom igényével lépjen 
fel Istennel szemben.” (Kocsis 1995, 372. o.)

Úr–szolga viszony

Jézus korában egyértelmű volt a szolgák és urak közötti vi-
szony, a köztük levő különbség, a pozíciók átjárhatatlan-
sága. A szolga nem tarthat igényt különleges bánásmódra 
vagy jutalomra, ha elvégzi a feladatát: minden, amit teljesít, 
kötelessége. A példázatbeli úr pedig már-már lelketlen ki-
zsákmányolóként jelenik meg. Kocsis hangsúlyozza, hogy 
a példázat célja nem az, hogy az ember és Isten viszonyát 
az itt megjelenő érzéketlen úr–szolga viszonyra korlátozza, 
hanem hogy az önigazságaikkal telt hallgatókat alázatra 

indítsa. Lk 12,37 például a textus urával ellentétben olyan 
urat mutat be, aki a visszajövetelekor ébren talált szolgá-
kat asztalához ülteti, és felszolgál nekik. Isten olyan Úr, aki 
önmaga is szolgává lett, és aki szolgáit is felemeli, asztalhoz 
ülteti – egyedül kegyelméből.

Igehirdetési vázlat

Hol a helyem?

A legtöbb ember életében eljön az a pont, amikor felteszi 
magának ezt a kérdést. Legegyértelműbben talán a pálya-
választásnál érezhető a kérdés sürgetése, de az emberélet 
útjának felén is előkerül: vajon a helyemen vagyok-e, va-
lóban ez az én feladatom, küldetésem? Hol az a hely, ahol 
Isten látni akar, ahova engem adottságaimmal, képessége-
immel együtt szán, ahol az én életem üzenet lehet?

Szolgalét mint feladat

Jézus példázatában a szolga nem az együttérzésünkre vá-
gyik. Nem szánnivaló. Az a szolga a helyén van. Végzi a fel-
adatát, előbb kint a mezőn, majd hazatérve. Nem vár érte 
köszönetet, mert teljesen természetes számára, hogy meg-
teszi. Megtalálta az élethivatását, a küldetését. Még csak 
azt sem várja el, hogy valaki folyton vállon veregesse, és 
megerősítse hasznosságának tudatában. A szolga ebben a 
példázatban nem a szánalmunkra apellál. A szolga az az 
ember, aki a helyén van abban a feladatban, amelyet végez, 
azon a helyen, ahol állnia kell.

Szolgalét mint állapot

Jézus példázatában a szolga nem jutalomra, honoráriumra 
vágyva tevékenykedik. Az úrnál van az otthona. Minden, 
ami fölött rendelkezik, az úré. Ezért minden, amit tesz, há-
lából fakadhat csak, jól tudja. Mi magunk is Isten kegyel-
méből lehetünk azok, akik vagyunk a helyünkön vagy a 
helyünket keresve. Nincsen mivel dicsekednünk, nincsen 
mit felmutatnunk előtte, csak irgalmából élhetünk. Ez a 
szolgalét az „állapotunk” Isten előtt.

„Szolgai formát vett fel”

A szolgalétet Isten felemelte, amikor maga is szolgává lett. Az 
úr és a szolga létformája Jézus társadalmában átjárhatatlan 
volt. A szolgává lett Isten olyan úr, aki megszüntette az ember 
és Isten közötti áthatolhatatlan válaszfalat. Megtapasztalta 
a szolgalét minden mélységét, elénk élte a valódi szolgálat 
útjait. Elvégezte küldetését az embervilágban, megnyitotta 
az utat az ember számára Isten felé. Megtette, ami „köteles-
sége” volt. Ezért lehet a mi szolgalétünk is itt a kiteljesedett 
élet, a megtalált élethivatás, a hálával végzett szolgálat szim-
bóluma. S ezért lehet reménységünk, hogy nem jutalomként, 
hanem Jézus Krisztusért elhangzik egykor majd fölöttünk, 
haszontalanok fölött: „Jól van, jó és hű szolgám…”
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További javaslatok az istentisztelethez

Imádság

„Uram, úgy hozzászoktunk, hogy megállás nélkül »felál-
dozzuk magunkat«, és büszkék vagyunk magunkra. Meg-
tanultuk a szavakat, amiket mondanunk kell, a mosolyokat, 
melyeket ajándékoznunk kell, a mozdulatokat, amiket ten-
nünk kell. Aztán meg legbelül azt gondoljuk, hogy jó ke-
resztények vagyunk, emberszeretők, testvéreink jó szolgái. 
Ám… nem leszünk egyszer »haszontalan szolgák«, ahogy 
kérdezted tőlünk? Mivel áldozatunk miatt a többiek kicsik, 
mi azonban nagyok maradunk. Ők mindig szegények, mi 
pedig örökké gazdagok.” (Michel Quoist: Túlságosan felál-
dozzuk magunkat – részlet)

Illusztráció

TÖRTÉNET

„A béressel és a bojtárral, akik az elenyészett tenger helyén 
hazatérnek a mezőről. Megint csak egy gárda várja őket, 
királyi ember vagy intéző, mindegy; s azok ketten bizo-
nyára éhesek és fáradtak is a napi munkától. Azt gondol-
ják magukban: megszolgáltuk a vacsorát, megérdemeljük 
a pihenést. A gazda mindjárt megköszöni nekünk, hogy a 
hasznára voltunk, és leültet maga mellé vacsorázni.

De vacsora nincs; a gazda nem főzött vacsorát. A gazda 
csak áll a küszöbön, és várja azokat, akik a mezőkről es-
ténként hazatérnek. A vacsorát annak kell elkészítenie, aki 
hazatér. »Gyürkőzz neki és szolgálj ki!« – mondja a gazda. 
És még csak szüksége sincs arra, amit föltálalnak az aszta-
lára. A szolga, miközben nekigyürkőzve süt-főz, hiába di-
csekszik vele magában, hogy most majd jól tartja a gazdát. 
A gazdáéból főz, a gazdáéból süt; amit netán odaéget, az is 
a gazdáé. S ha valamit elront, és kiszalad a kamrába, hogy 
pótolja: amiből pótolja, az is a gazdáé. Akkor is, ha esetleg 
a saját kamrájából hozza; mert ami ott van, azt is mind a 
gazdától kapta. Azt, vagy amiből lett: a magot.

Nem mondhatja: gazdagítottam a gazdát. Nem mond-
hatja: lám, mennyivel hasznosabb vagyok, mint azok, akik 
nem térnek haza, hanem inkább kint hálnak a mezőn: én 
jóllakattam a gazdát. Az, hogy a gazdában hisz, még sem-
miféle jogot nem ad neki arra, hogy a maga kiválóbb voltá-
ban is higgyen. Mit tett, amire nem kapott volna parancsot, 
akár szóban, akár azzal, hogy egyszerűen a kezébe adtak 
egy szerszámot, a kosarába helyeztek egy maroknyi ma-
got, vagy rábíztak egy csapat bárányt? Hogy jól dolgozott 
azzal a szerszámmal? Ez volt a kötelessége. Hogy elvetette 

azt a magot, és mikor kikelt, megőrizte, öntözte, gyomlál-
ta a növényt, egy magból kalásznyit nevelt? Az érdem leg-
följebb a magé lehet, amely sokszorost termett. S hogy a 
bárányaiból nem veszett el egy sem? Az volt a kötelessége, 
hogy vigyázzon rájuk, se farkasnak ne hagyja, se elkószál-
ni ne engedje őket, s olyan pásztoruk legyen, akivel szíve-
sen visszamennek az akolba.

Hát akkor miben dicsekedhet? Semmiben. »Miután 
megtettetek mindent, amire parancsot kaptatok, mond-
játok: Haszontalan szolgák vagyunk, nem tettünk töb-
bet, mint ami kötelességünk.« De megtehet-e igazában 
csak annyit, amennyi a »kötelessége«, aki nem abban a 
tudatban teszi, hogy »haszontalan« szolga? Aki egyszer 
csak elkezdi szolgálni a maga »hasznosságát«, és szol-
gálatának hasznossága örvén önmagát? Észre sem veszi, 
és csorbát ejtett a »kötelességen«; s végül ahelyett, hogy 
megfőzné a gazda vacsoráját, amiből aztán ő maga is jól-
lakik, köszönetül azt kezdi várni, hogy a gazda szolgálja 
ki, és éhen marad.”

Rónay György (1913–1978) József Attila-díjas költő, 
író, műfordító: A haszontalan szolgák

VERS

Weöres Sándor: Rongyszőnyeg 13

„Én is világot hódítani jöttem,
s magamat meg nem hódíthatom,
csak ostromolhatom nehéz kövekkel,
vagy ámíthatom és becsaphatom.
Valaha én is úr akartam lenni;
ó bár jó szolga lehetnék!
De jaj, szolga csak egy van: az Isten,
s uraktól nyüzsög a végtelenség.”
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